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Аграрне реформе на Балкану после
Првог светског рата – упоредни преглед
основних карактеристика
Апстракт: У чланку је изложен компаративни преглед основних
карактеристика аграрних реформи спроведених у Краљевини СХС, Румунији, Грчкој и Бугарској након Првог светског рата. Анализирана је у
законодавном оквиру, путем основних принципа, обима експропријације
и ефеката реформе како би се истакле сличности и разлике и допринели
бољем сагледавању и разумевању овог питања у оквиру балканске историје. Политички, социјално и економски условљене аграрне реформе
са својим комплексним утицајима одиграле су важну улогу не само у
пољопривредном сектору већ и у читавом друштву.
Кључне речи: аграрне реформе, Балкан, међуратни период, законодавство, експропријација

Након Првог светског рата нестала су царства која су доминирала простором Балкана, а а настале нове државе, са сложеним политичким, економским и социјалним проблемима, дубоко укорењеним у друштвеним структурама. Привредно-правна наслеђа старих империја и државно-национални
(дис)континуитети условили су постојање компликоване ситуације на пољу
привреде и друштва.
У таквој атмосфери међу првим државним мерама биле су аграрне реформе спроведене током двадесетих година прошлог века као одговор на сложену
послератну ситуацију. Аспекти аграрне реформе истраживани су и обрађени у
делима и домаће (балканске) и стране историографије, a економисти, социолози
и историчари проучавали су је у оквиру различитих дискурса: аграрног питања,



Годишњак за друштвену историју 3, 2019.

модернизације, последица светског рата, поређења са реформама након 1945.
године, приватне својине, земљишних поседа, националних, етничких, миграторних, социолошких питања. То је свакако изнедрило многе интерпретације
аграрне реформе, уз одређене оквире друштвено-политичког контекста.
У раду ће бити представљен упоредни преглед основних карактеристика
аграрних реформи спроведених у Краљевини СХС, Румунији, Грчкој и Бугарској: законодавни оквир, основни принципи реформи, обим експропријације и
ефекти реформе. Значај концепта упоређивања и супротстављања земљишних
реформи детаљно је разрадио Е. Тума, тврдећи да се на тај начин може добити
„јасна концепција шта земљишна реформа заиста значи“. Приступ проучавању
захтева сагледавање из два угла: у оквиру општег контекста реформи након
Првог светског рата и са специфичностима аграрне реформе у свакој појединачној држави. Поменуте државе су у оквиру региона имале слична историјска
и привредна наслеђа, припадала су и тзв. зони аграрне реформе, због чега су
релеванте за анализу.
Иако постоји обимна литература о „земљишној“ и „аграрној“ реформи, та
два термина се у литератури често поистовећују, а јасна теоретска и емпиријска
дефиниција не постоји. Генерално аграрне реформе подразумевају земљишне

Hannes Siegrist and Dietmar Müller, eds., Property in East Central Europe: Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century (New York, Оxford: Berghahn Books,
2015); Dietmar Müller, “Colonization Projects and Agrarian Reforms in East-Central and Southeastern
Europe, 1913– 1950,” Governing the Rural in Interwar Europe, ed. Liesbeth van de Grift and Amalia
Ribi Forclaz (New York: Routledge, 2018); Wojciech Roszkowski, Land Reforms in East Central Europe after World War One (Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Science, 1995);
Sarahelen Thompson, “Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives and
Outcomes,” American Journal of Agricultural Economics 75, 3 (1993); Nancy Ј. Cochrane, “Central
European Agrarian Reforms in а Historical Perspective,” American Journal of Agricultural Economics
75, 3 (1993) и др.

O значају компаративности у приступу истраживању вид: Drago Roksandić, ур., Uvod u
komparativnu historiju (Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2004); Mattei Dogan and Ali
Kazancigl, eds., Comparing Nations, Concepts, Strategies, Substance (Blackwell 1994); Charles C.
Ragin, The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies (Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 1987).

Elias H. Tuma, Twenty-six centuries of agrarian reform: a comparative analysis (Berkeley and
Los Angeles: University of California Press, 1965), 8.

Термин „зона аграрне реформе“ проистекао је од стручњака Друштва народа коју су
због спровођења земљишних реформи обележили подручје које је обухватало државе: Финску,
Естонију, Летонију, Литванију, Пољска, Чехословачка, Мађарска, Румунија, Југославија, Бугарска
и Грчка. (Hans Jörgensen, “The Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative Study,” Scandinavian Economic History Review 54, 1 (2006): 65) Видети и: Paul Brassley, “Land
reform and reallocation in interwar Europe,” Contexts of Property in Europe: The Social Embeddedness
of Property Rights in Land in Historical Perspective, ed. Rosa Congost and Rui Santos (Turnhout:
Brepols Publishers, 2010).
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реформе које спроводи држава, уз промену власничке и поседовне структуре.
Државе су експроприсале имања на основу аграрног минимума и максимума и
потом их делиле заинтересованом становништву, уз отплату наредних година.
То је неминовно било друштвено, политички и економски условљено. Територијалне промене након рата, компликоване поседовне структуре, изразито
аграрни карактер привреде, бојазан од левичарских идеја међу ширим масама, опште стање пољопривредног сектора, незадовољство сељака, пружање
социјалне правде сељацима након рата, национална структура поседника,
миграторна кретања, смањивање друштвених тензија, испреплетаности националних проблема са социјалним проблемима, пораст сиромаштва, захтеви
ратних ветерана и беземљаша – били су основни разлози за расподелу земље
у новим балканским државама.
***
Аграрне реформе су увелико представљале одраз доминантно пољопривредног карактера балканских држава. Учешће пољопривредне производње у
националној производњи чинило је више од 50% бруто друштвеног и националног дохотка. Међутим, није само удео пољопривредне производње утицао
на реформе, већ и структура и кретање становништва, јер је пољопривредно
становништво чинило више од 70% популације. (Tабела 1.)
Thompson, “Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives and Outcomes,”
840; Tuma, Twenty-six centuries of agrarian reform: a comparative analysis 3-4, 8; Jörgensen, “The
Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative Study,” 69–70; “Agrarna
reforma,” Ekonomski rečnik, ur. Miomir Jakšić (2, Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta, 2006), 6; M. Mitrović, “Agrarna reforma,” Sociološki rečnik, ur. Aljoša Mimica i Marija
Bogdanović (Beograd: Zavod za udžbenike, 2007), 3–4.

Katherine Verdery, Transylvanian Villagers: Three Centuries of Political, Economic, and Ethnic
Change (Berkelay and Los Angeles: University of California Press, 1983), 278; Јелена Рафаиловић,
“Аграрна реформа и индустријализација у Краљевини СХС – студија случаја поседа Ђорђа
Дунђерског,” Токови историје, 2 (2016): 97–98; Thompson, “Agrarian Reform in Eastern Europe
Following World War I: Motives and Outcomes,” 840; Ivan T. Berend, “Agriculture,” The economic
history of Eastern Europe: 1919–1975. Vol. 1, Economic structure and performance between the two
Wars, ed. M. C. Kaser and E. A. Radice (Oxford: Clarendon Press, 1985), 155–156.

У Бугарској је бруто друштвени доходак износио 63,6%, у Грчкој 53,3%, у Румунији 52,6%;
а национални доходак у Бугарској, Југославији и Румунији 63%, а у Грчкој 57,5%. John R. Lampe
and Marvin R. Jackson, Balkan Economic History, 1550–1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1982), 338–339; В. М. Ђуричић и др.,
Наша народна привреда и национални приход (Сарајево: Државна штампарија, 1927), 265. Michael
Kopsidis, “Missed Opportunity or Inevitable Failure? The Search for Industrialization in Southeast
Europe 1870–1940,” EHES working papers in economic history, 19 (2012): 5, 34. http://www.ehes.
org/EHES_No19.pdf. Видети и: Martin Ivanov and Adam Tooze, “Convergence or Decline on Europe’s
Southeastern Periphery? Agriculture, Population, and GNP in Bulgaria, 1892–1945,” The Journal of
Economic History 67, 3 (2007).
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Политичке промене након рата праћене су повећањем државних територија,
што је условило и увећање броја становника у оквиру самих држава. Дугорочно
посматрано, рурално становништво Југоисточне Европе до Првог светског рата
имало је повећану стопу раста без преседана, јер је стопа смртности почела да
опада у другој половини 19. века, али не и стопа рађања, која је и даље била на
високом нивоу, чиме је простор Балкана био у другој фази демографске транзиције. То се наставило и после Првог светског рата, па је просечни годишњи
прираштај између два рата износио више од једног процента. На увећање
становника утицала су и миграторна кретања. У Бугарску се доселило 400.000
избеглица из Македоније, Тракије, Јужне Добруџе и Русије,10 a у Грчку око 1,5
милиона са простора Мале Азије и Тракије. Требало им је обезбедити смештај,
храну, посао и активно их укључити у друштвено-економски живот, што је
посебно утицало на аграрне реформе.11
Број земљорадника који се повећавао на Балкану12 заједно са високом
густином становништва био је мач са две оштрице: с једне стране био је то
фактор привредног раста, а, с друге, услед неразвијене привреде, огромна маса
је постала преоптерећење за пољопривреду. Тај тзв. вишак пољопривредног
становништва изазвао је појаву аграрне пренасељености, односно прикривене
незапослености, која је повлачила социо-економске проблеме, попут глади, си
Нова послератна Румунија више је него удвостручила своју територију са областима
Трансилванијом и Банатом 138.000 km2 (1915) на 295.049 km2, и своју популацију – са 7.9
милиона на 18 милиона (1930) што ју је чинило највећом државом на Балкану. У Бугарској
иако територијална промена изражена у километрима није била велика са 96.345km2 (1911) на
103.146km2 (1919) године, била је значајна по структури територије која је промењена. Добијене
територије на југу знатне по пространству нису могле да надокнаде губитак Добруџе, која је
представљала житницу државе. Краљевина СХС била је нова држава, са новом територијом, a
грчка територија је након малоазијског рата износила 129.281km2. (Verdery, Transylvanian Villagers, 276; Marcela Sălăgean, “Romania between 1919 and 1947,” у History of Romania, compendium,
ed. Ioan Bolovan Ioan-Aurel Pop (Cluj: Napoca, 2006), 584. Любен Беров, Икономика на България
до социалистическата революция (София: Наука и изкуство, 1989), 400. Joseph Slabey Roucek,
“Economic Geography of Greece,” Economic Geography 11, 1 (1935): 91–93; Lampe and Jackson,
Balkan Economic History, 4.)

Leften Stavrijanos, Balkan posle 1453. godine (Beograd: Equilibrium, 2005), 567.
10
Марко Димитров, Държавата и икономиката в България между двете световни войни
1919–1939 г. (София: Издателски комплекс на УНСС, 2014), 121.
11
Кръстьо Геров Манчев, История на балканските народи 1918–1945. година (София:
Парадигма, 2008), 153.
12
У источној Европи између два рата радна снага била је егзогени фактор пољопривредне
производње. Као елемент раста била је независна од ситуације на тржишту и није била под
утицајем циклуса у пољопривреди. У истим годинама у западној Европи раст радне снаге на
селу био је скоро потпуно заустављен, и започео је њен пад. Број мушкараца пољопривредних
радника у западној Европи био је 1920. године 28 милиона, а до 1930. и 1940. опао је на 27.5 и
27.3 милиона. (Berend, “Agriculture,” 185.)
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ромаштва, продуктивности, са утицајем на стварање капитала и модернизацију
пољопривреде.13
Табела 1: Површине балканских држава и број становника
пре и после ратова, учешће пољопривредног становништва
у укупној популацији 1930 (на основу цензуса)14
Држава
Румунија

Површина (km2)

Укупан број станов.

1910.

1930.

130.177

295.049

7.026.000 18.057.000

247.542

13.883.000

Југославија

1910.

1929.

Густина
станов.
1910. 1929.
54

Бр. аграрног станов.
1930

61,2

13.063.000

72%

56,1

10.771.000

76%

Грчка

63.211

129.281

2.684.000

6.204.000

42,5

49,6

4.380.000

68%

Бугарска

96.346

103.146

4.338.000

5.696.000

45

55,2

4.268.000

74%

Извори: Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 332–335; Γενική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος I, (Αθηνα: Περιέχει λίστα με βασικά δημοσιεύματα της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος, 1930), 27; David Turnock, The economy of East Central Europe 1815–1989: Stages of
transformation in a peripheral region (London & New York: Routledge, 2006), 161.

На реформе посебно је утицала и стечена аграрно-поседовна структура. Наслеђена поседовна структура била je разнолика на Балкану. Најшароликија била
је у Краљевини СХС, јер су пре уједињења области Краљевине биле саставни
делови различитих привредних система, па су тако Србију, Словенију, Хрватску
и донекле Славонију одликовали ситни и средњи сељачки поседи, а Војводину
крупни и средњи поседи. У Далмацији су важили кметско-колонатски односи,
у Босни и Херцеговини кметски, а у Јужној Србији чивијашки систем заснован
на муслиманском баштинском односу.15
У Румунији, слично Војводини, као делу Аустроугарске царевине, постојале су класичне феудалне латифундије са великим имањима. Било је око
1.500 имања са више од 500 ha, што је чинило 0,1% од укупног броја имања,
али су поседовали 38% земљишта. Насупрот њима 99% сељака, користило је
50% преосталог земљишта.16 У Бугарској је поседовна структура била слична
Berend, “Agriculture,” 184–186.
Године одржаног пописа (цензусa) на Балкану су биле у Румунији – 1930, у Југославији
– 1931, у Грчкој – 1928, у Бугарској – 1926.
15
Теофан Ђ. Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа (Београд: Економскофинансијски живот. Привредни преглед, 1938), 36–41; Никола Вучо, Привредна историја Србије
до Првог светског рата (Београд: Научна књига, 1955), 177; Milivoje Erić, Agrarna reforma u
Jugoslaviji: 1918–1941. god. (Sarajevo: Veselin Masleša, 1958), 19–135.
16
Nicolas Spulber, The State and Economic Development in Eastern Europe (New York: Random
House, 1966), 62–63.
13
14
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српској: око 54% имања од два до 50 ha било је у власништву сељака, и то је
чинило више од 84% земљишта.17
Без обзира на поменуту структуру становништва пољопривредни сектор
није био развијен. Поред ситних газдинстава, о којима ће детаљније бити речи,
и пренасељености, проблеми су били и: екстензивно култивисање земље, ниски
приноси, недостатак финансија и капитала, те знања из области механизације
и ефикасности пољопривредног рада, сиромаштво, слабо образовање, неразвијено тржиште.., уз опште привредне проблеме: ниске цене пољопривредних
производа, велика депресија, колебања на међународној сцени… Између два
рата у балканским државама већина пољопривредних операција водила се без
било какве механизације и хемизације, али је захваљујући плодности земље и
климатским условима подручја пољопривредна производња успевала.18
Расподела земље у балканским државама постојала је у одређеним облицима и пре Првог светског рата19, али је рат био тај који је дао импулс њеном
јачем спровођењу. У свим балканским државама аграрне реформе су обећане
током ратних дешавања са циљем да се подигне морал сељака – војника, због
чега су међу првим декретима током и после завршетка рата биле уредбе које
су се односили на питање расподеле земље.
Аграрну реформу у Румунији краљ Фердинанд најавио је током посете
фронту у пролеће 1917. године20 како би обезбедио лојалност војника и ради
спречавања евентуалних социјалних немира у контексту револуционарних догађаја у Русији.21 Само две недеље после проглашења владе, 1. децембра 1918.
године, донет је Указ о експропријацији значајног дела великих поседа, 16. 12.
Berend, “Agriculture,” 148–150; Kopsidis, “Missed Opportunity or Inevitable Failure?,” 11.
Видети више о пољопривреди на Балкану између два рата: Berend, “Agriculture.”;
Беров, Икономика на България до социалистическата революция; Ратибор Поповић, Аграрна
пренасељеност Југославије (Београд: Правни факултет, 1940); Lampe and Jackson, Balkan Economic History; Verdery, Transylvanian Villagers; Keith Hitchins, Rumania, 1866–1947 (Oxford: Oxford
University Press, 1994); David Mitrany, The Land and the Peasant in Romania: the War and Agrarian
Reform, 1917–1921 (London: Oxford University Press, 1930); Nikola Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije:
1918–1941 (Beograd: Rad, 1958)... и др.
19
Видети: Dimitris Angelis- Dimakis, “The agrarian co-operatives and the policy of the Greek governments: from the enactment of the law of 1914 until the establishment of the compulsory co-operatives”
(paper presented at the Rural History 2013 University of Bern, 2013), 1–3; Kimon A. Doukas, “Agrarian
Reform in Greece,” The American Journal of Economics and Sociology 5, 1 (1945): 80–87; Jörgensen,
“The Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative Study,” 74.
20
Mitrany, The Land and the Peasant in Romania: the War and Agrarian Reform, 1917–1921,
101.
21
Berend, “Agriculture,” 155–156; Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 352; Svetlana
Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme (Chişinău:
Pontos, 2010), 129. Diana Mihnea, “Cities of Transylvania and the 1921 Agrarian Reform. Negotiations
and Decisions Halfway Between Administrative Autonomy and Centralization” sITA – studii de Istoria
şi Teoria Arhitecturii 4 (2016): 123.
17
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1918, а потом је уследило и неколико других указа на пољу аграрне реформе и
уопште аграрног сектора.22
Процес законодавства и спровођења аграрне реформе у Румунији био
је специфичан. Привредна и друштвена наслеђа у покрајинама условила су
доношење различитих аграрних закона током годину дана. Иако је реформа представљена као интегрална, било је одређених разлика у законским
одредбама. Румунски и западни историчари имају јединствено мишљење о
радикалнијој природи аграрног законодавства у Трансилванији и Бесарабији,
у поређењу са Старом Краљевином и Буковином.23 Због поменутих разлога
примена и резултати реформе имали су заједничке особине, али и посебности у зависности од региона,24 али уопштено под експропријацију су дошла
имања од 100 ha до 500 ha у зависности од покрајине. Први аграрни закон
донет је за Бесарабију 13. марта 1920,25 а потом за Старо Краљевство 17. јула
192126 (обухватајући територије Олтеније, Мунтеније, Молдавије и Добруџе);
за Буковину од 23. јула 1921,27 и за Трансилванију28 од 30. јула 1921 (Банат,
Кришан и Мармарош).29
Рад на аграрној реформи био је повезан и са турбуленцијама на румунској
политичкој сцени иако су све политичке странке биле за реформу: конзерва22
Berend, “Agriculture,” 155–156; Andrej Ocetea, ur., Istorija rumunskog naroda (Novi Sad:
Matica srpska, 1979), 318; Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 352; Suveică, Basarabia
în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme, 129. Mihnea, “Cities of Transylvania and the 1921 Agrarian Reform. Negotiations and Decisions Halfway Between Administrative
Autonomy and Centralization” 123; Ioan Scurtu and Petre Otu, eds., Istoria romanilor. Romania Intregita
(1918–1940), vol. VIII (Bucuresti: Editura Enciclopedica, 2003), 103.
23
Видети: Mihai Bărbulescu et al., eds., Istoria României (Bucureşti: Editura Enciclopedică,
1998), 438; Berend, “Agriculture,” 155–156.
24
Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme,
130–131.
25
Доношење закона било је повезано и за признавање територијалног суверенитета Румуније
у марту на Париској мировној конференцији (Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic
(1918–1928): modernizare prin reforme, 150.)
26
“LEGE din 17 iulie 1921 pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea
(din vechiul regat)”, Monitorul Oficial nr. 82/17 iulie 1921, ed. Parlament (Monitorul Oficial 1921).
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65849.
27
„LEGE pentru reforma agrară din Bucovina“, Monitorul Oficial, Partea I din 30 iulie 1921.
nr. 93, ed. Parlament (Monitorul Oficial 1921), https://lege5.ro/Gratuit/g42tgobz/legea-nr-3608-1921pentru-reforma-agrara-din-bucovina/3
28
“LEGE din 30 iulie 1921 pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”,
nr. 93/30 iulie 1921 ed. Parlament (Monitorul Oficial, 1921). http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.
htp_act_text?idt=65850.
29
Sălăgean, “Romania between 1919 and 1947,” 584–585. Telegdy Balázs, “The 1921 Agrarian
Reform in Transylvania and its Reflection in the Considerations of the Members of the Bucharest School
of Sociology,” Belvedere Meridionale 27, 1 (2015): 53.
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тивци30 су сматрали да може да допринесе ефикасности и продуктивности;
либерали, који су и били на власти од 1922. до 1928. године (осим од марта
1926. до јуна 1927. године), онолико колико је служила потребама индустрије;
а аграристи31 корак ка стварању аграрне државе.32
На првом закону, који је предвиђао експроприсање земљишта изнад 500
ha, радила је Национално-либерална партија,33 али је он напуштен 1919. године,
након оставке Јона Браћана (Ion I. C. Brătianu), лидерa странке, као вида протеста због позиције Румуније на мировној конференцији у Паризу. На власт је
дошао парламентарни блок, чији је циљ била радикалнија аграрна реформа. Јон
Михалаче (Ion Mihalache), лидер Сељачке странке и министар пољопривреде,
израдио је нови предлог аграрне реформе, сличан закону у Бесарабији, према
коме је требало експроприсати сва обрадива земљишта већа од сто хектара.
Тај предлог закона није прошао услед јаког великопоседничког лобија, али
су либерали убедили краља Фердинанда да распусти парламентарни блок.
Након две неуспеле владе, аграрну реформу је извела конзервативна влада на
челу са генералом Аверескуом, која је преузела дужност у марту 1920. године.
Нови министар пољопривреде Константин Гарофлид био је против претходног
предлога аграрне реформе, а његов аграрни закон ступио је на снагу током јула
1921. и није се много разликовао од првог Браћановог закона. Аграрна реформа
полазила је од становишта да је пет хектара земље довољно за одрживост поседа. Питање парцелизације малих поседа решено је тако што је донет закон о

30
Најзначајнији представник ове политичке струје била је Конзервативна партије чији су
модел развоја и узор били рурално наслеђе Румуније, традиција и култура која проистиче из
цркве, уз избегавање цивилизацијског приближавања и уједињења за Западом. (Sălăgean, “Romania
between 1919 and 1947,” 586–587.)
31
Међу аграрним партијама треба издвојити Сељачку партију, основану 1918. године, чији
су главни представници били: Вергилије Мадгеару (Virgil Madgearu), Јон Михалаче, Константин
Стере (Constantin Stere) и др. У центру политичке идеологија су им била пољопривредна питања
и сељачка домаћинству, државна интервенција у аграрном сектору, експропријација поседа,
укидање жандармерије, прогресиван порез, слобода организовања радника, идеја о „сељачкој
држави“. (Sălăgean, “Romania between 1919 and 1947,” 586.)
32
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 349; Bărbulescu et al., Istoria României, 439.
33
Национална-либерална партије (НЛП) била је једна од најзначајнијих партија у Румунији
између два рата. Предводили су је: Јон Браћану, са браћом Винтилом (Vintilă I. C. Brătianu) и
Константином (Constantin I.C. Brătianu), сином Георгијем (Gheorghe I. Brătianu), М. Ферекиде,
Ал. Константинеску и др. НЛП била је на челу државе током Првог светског рата, али као и
код већине других либералних партија у Европи, изгубили су изборе непосредно после рата.
Ради проширења спојила се са Сељачком странком (Бесарабија) и са Демократском унијом
(Буковина). Након смрти Јона Браћана у новембру 1927. године странка је почела да слаби на
политичкој сцени. (Sălăgean, “Romania between 1919 and 1947,” 588; Ocetea, Istorija rumunskog
naroda, 321–323.)
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забрани дељења поседа мањег од два хектара у равницама, a мањег од једног
хектара у брдовитим подручјима.34
У Бесарабији је најпре требало поделити сва имања већа од 50 ha, али је
то касније повећано на 100 ha.35 Законом о аграрној реформи од марта 1920. за
Бесарабију предвиђена је експропријација читавог обрадивог земљишта, укључујући земље које су припадале круни, руској држави, Сељачкој банци (Băncii
Ţărăneşti), одређеним црквеним поседима и страним поседницима. Одузета
земљишта ишла су у бесарабијски земаљски фонд, којом је руководила посебна
државна институција „Наша кућа“ (Casa Noastră), а обим земље по особи био
је ограничен на површину од 25ha.36
У Старом краљевству минимална површина експропријације била је 100 ha
а максимална 2.000.000, у трансилванском и бесарабијском закону нису постојале
такве границе, било је разлике и у експропријацији имања у власништву јавних
лица и корпорација, институција, цркве; у погледу локације имања власника; у
висини и природи надокнаде дате у замену за одређене експропријације; у погледу утврђене цене за експропријације; разлике у саставу одбора за експропријацију.37
Обећања српске Владе и Народног вијећа СХС о расподели земље током
рата имале су и политичке и економске чиниоце као и у другим државама:
национална структура поседника (Мађари, Немци, Аустријанци, Турци);
постојање супротности ситних поседовних имања у Србији и великих поседа
у Аустроугарској; наслеђено стање на територији некадашње Османске царевине.38 Правна регулатива аграрних реформи39 започела je прогласом „Моме
народу, Србима, Хрватима и Словенцима“ регента Александра Карађорђевића
од 24. децембра 1918, којим су се сељаци позивали да мирно сачекају да држава
34
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 348; Mitrany, The Land and the Peasant in Romania: the War
and Agrarian Reform, 1917–1921, 113–116.
35
Berend, “Agriculture,” 155–156; Ocetea, Istorija rumunskog naroda, 318.
36
Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme,
143, 145; Anton Moraru, Istoria românilor: Basarabia și Transnistria (1812–1993) (Chișinău: Aiva,
1995), 206.
37
Навешћемо два примера: цена за експропријације у Старом краљевству утврђивала
се на основу цена 1917–1922., а у Трансилванији и Бесарабији на основу цена од 1905–1914.
године. Код састава одбора у Старом краљевству одбори за експропријацију укључивали су и
представнике власника и сељака, док у трансилвански закону није постојала таква могућност.
Balázs, “The 1921 Agrarian Reform in Transylvania,” 54–55; Suveică, Basarabia în primul deceniu
interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme, 146.
38
Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 23; Stavrijanos, Balkan posle 1453. godine, 592;
Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji, 149–153.
39
Видети детаљније: Gordana Drakić, “Pravni propisi o agrarnoj reformi u Kraljevini Srba,
Hrvata i Slovenaca,” Zbornik radova. Pravni fakultet u Novom Sadu 41, 1/2 (2007); Gordana Drakić,
“Organi sprovođenja agrarne reforme u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca,” Zbornik radova. Prvani
fakultet u Novom Sadu 40, 2 (2006).
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праведно приступи решењу аграрног питања, и преда земљу сељацима „која
ће бити само Божја и њихова“.40 Позив на мирно решавање био је делимично и
одговор на заузимања властеоске земље у јесен 1918. године у крајевима некадашње Аустроугарске.41 У фебруару 1919. године донете су Предходне одредбе
за припрему аграрне реформе42 које су представљале основу за спровођење
аграрних реформи, док је у априлу основано Министарство за аграрну реформу
које је било задужено за њено спровођење.43 Други важнији прописи садржани
су у Уредби о издавању земљишта великих поседа у четворогодишњи закуп од
3. септембра 1920. године, затим у Наредби о државном надзору и државној
управи великих поседа од 3. септембра 1920, и Закону о забрани отуђивања и
оптерећивања земљишта великих поседа од 20. маја 1922. године. До 1931,
када је коначно донет Закон о ликвидацији аграрне реформе на великим поседима од 1931. године, чиме се ушло у завршницу реформи, издаване су уредбе
према покрајинама и затеченим аграрним околностима, а посебно су за Босну
и Херцеговину и Јужне крајеве донета специјална законодавства, слично као у
Румунији, с обзиром на специфична поседовна наслеђа.44
У првом члану Предходних одредаба наведено је да кметовски (чивчијски)
однос у Босни и Херцеговини, затим у новим крајевима Србије и Црне Горе
„разрешује се, а ново стварање кметовског (чивчијског) односа забрањује се“,
а у другом члану да „досадањи кметови (чивчије) проглашују се слободним
власницима досадањих кметовских земаља“, чиме је укинута наслеђена поседовна структура.45 Даље је предвиђена експропријација фидеикомисарних и
осталих великих поседа и давање земље сељацима који је нису имали довољно
или уопште, а првенствено инвалидима, ратним сирочади, војницима из Првог
светског рата. Било је планирано да се расподеле сва имања која су имала више
од 57 ha до 288 ha у зависности од обрадивог земљишта према економским и
Александар Карађорђевић, „Моме народу, Србима, Хрватима и Словенцима“, Службене
новине Краљевине СХС, бр. 2, 28.01.1919.
41
Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 23.
42
„Predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme“, Службене новине, 27.02.1919, год. 1,
бр. 11, 2.
43
Законом о уређењу врховне државне управе од 31. марта 1929 који је ступио на снагу
у априлу Министарство за аграрну реформу престало је да постоји, а деловање и надлежност
послова аграрне реформе прешли су у Министарство за пољопривреду и у оквиру његове
надлежности остали до Другог светског рата. (Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа,
44–50; Гојко Маловић, “Установе аграрне реформе Краљевине Југославије 1919–1941,” Архив 7,
1/2 (2006): 9–11; Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji, 157–171; Drakić, “Organi sprovođenja agrarne
reforme“)
44
Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 24; Гордана Дракић, “Спровођење аграрне
реформе у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца на подручју Војводине на примеру поседа средње
величине,” Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3 (2012): 274, 277.
45
„Predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme“, 2.
40
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поседовним околностима одређеног дела државе. Такође законом је јамчено да
ће држава исплатити експроприсане поседе, осим поседа чланова хабзбуршке
династије и оних породица који су били на непријатељској страни и да све
велике шумске површине прелазе у државно власништво.46
У Грчкој је Елефтериос Венизелос (Ελευθέριος Βενιζέλος) аграрну реформу најавио у Солуну у мају 1916. године,47 а свој почетак имала је у законским
уредбама донетим у децембру 1917. године пошто је краљ Константин отишао
у егзил, а Венизелос постао премијер. Донете уредбе имале су за циљ решење
питања сеоског становништва без земљишта, експропријацију приватних
пољопривредних газдинстава већих од 400 ha, те великих имања државне и
црквене земље; али и полагање права грчке државе над јавним земљиштем
турске државе, односно предвиђало је експропријацију читлука (чифлика) у
свим покрајинама Грчке.48
Пораз Венизелосове странке на изборима 1920. обуставио је примену аграрне реформе. Влада Димитриоса Гунариса (Δημήτριος Γούναρης) донела је
нови закон 1921. године, којим је штитила интересе великопоседника, чиме је
експропријација била отежана, а висина надокнаде далеко повољнија. Међутим,
време деловања тог закона поклопио се са Малоазијском катастрофом, због чега
није остварен у очекиваној мери.49
Након догађаја у Малој Азији и прилива огромног броја избеглица, аграрна реформа добила је нову улогу. Да би се олакшало насељавање избеглица и
обезбедили основни егзистенцијални услови, ширењем обрађене земље, влада
је спровела аграрну реформу, која је у обухватила готово половину укупног
земљишта у северним областима Грчке.50 Већ у фебруару 1923. године издата
је нова уредба о расподели земље, према којој је дошло до премештања јавних, општинских и комуналних имања и принудне експропријације приватних
имања.51 Предвиђено је да сва велика имања у јавном власништву и сва приватна
имања већа од 10 ha у Тесалији и Македонији, и од 30 ha на југу земље буду
одузета, а земљу да добију сељаци беземљаши и избеглице старији од 20 годи„Predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme“, 2; Вид. и: Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije:
1918–1941, 23; Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije (Zagreb: Informator, 1968), 205;
Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа, 72; Boris N. Kršev, “Uporedne karakteristike
agrarnih reformi u Vojvodini u XX veku,” Култура полиса: часопис за неговање демократске
политичке културе 8, 16 (2011): 119.
47
Doukas, “Agrarian Reform in Greece,” 88.
48
Dimakis, “The agrarian co-operatives and the policy of the Greek governments,” 3; Dimitrios
Loizos, “Land, Peasants and State Policy in Interwar Greece (1924–1928)” (Master of Arts Kent State
University, 1983), 10.
49
Dimakis, “The agrarian co-operatives and the policy of the Greek governments,” 3–4.
50
Georgios Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work
and Stability in Greece, 1923–1930,” Agricultural History 79, 3 (2005): 328.
51
Dimakis, “The agrarian co–operatives and the policy of the Greek governments,” 4.
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на. Шуме су биле изузете, и већа имања, до највише 200 ha, која су обрађивали
сами власници.52 Сељаци и избеглице без земље брзо су добијали земљу и пре
него што је била исплаћена. Основан је и „Одбор за експропријацију“, који је
био одговаран за експропријацију, расподелу земље, контролу акција задруга,
а био је састављен од судије и два јавна службеника.53
Бугарску аграрну реформу је од 1920. до 1923. године предводио председник владе Александар Стамболиски (Александър Стамболийски), лидер
Бугарског земљорадничког народног савеза (БЗНС)54, чија је владавина обележена покушајем стварања аграрне државе55 и коме је аграрно питање било у
основи политичке идеологије.56 Донета су два закона која су регулисала аграрну
реформу: Закон о повећању величине државне земље, 30. 6. 1920. године (Закон
за увеличаване размера на държавните земи) и Закон о својини радног земљишта, 25. 6. 1921. године (Закон за трудовата поземлена собственост). Првим
законом требало је повећати државно земљиште у корист приватних имања која
нису обрађивали власници, а која су била већа од 30 ha, шуме и ливаде од 20
ha, а у планинама више од 50 ha. Другим законом сваки „земљоделац“ добио је
право да „тражи онолико земље колико му треба“.57
Законом је обећана минимална једнака површина од четири хектара
неотуђиве земље, с намером да се прво подели сељацима без земље и онима
који су имали изузетно мала имања.58 Четворочлана породица могла је да има
максимално 30 ha, док је за породице са више чланова предвиђено додатних 5
ha за сваког наредног члана, уз напомену да су имања могла да обрађују само
чланови породице, осим у сезони интензивнијег рада на пољу. Власници који
нису сами обрађивали своју земљу могли су да поседују од четири до 10 ha по
52
Mark Mazover, Greece and the Inter–war economic Crisis (Oxford: Clarendon Press-Oxford,
1991), 76. Doukas, “Agrarian Reform in Greece,” 88.
53
Dimakis, “The agrarian co-operatives and the policy of the Greek governments,” 4.
54
БЗНС је основана 1899. године као аграрни покрет, а под вођством А. Стамболиског
постаје јака политичка странка која након парламентарних избора у августу 1919. године, иако
без самосталне већине, долази на власт. На челу државе били су до 9. јуна 1923 године након
чега њихова политичка моћ опада, иако учествују у коалиционим владама почетком тридесетих
година. (Манчев, История на балканските народи, 34–40, 42–51, 141–143)
55
Манчев, История на балканските народи, 34–40, 43–51, 141–143; Stavrijanos, Balkan
posle 1453. godine, 618–625; Стеван К. Павловић, Историја Балкана: 1804–1945. (Београд: Clio,
2004), 354–364, 414–422.
56
Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 353; John R. Lampe, The Bulgarian Economy
in the Twentieth Century (New York: St. Martin’s Press, 1986), 57.
57
Беров, Икономика на България до социалистическата революция, 405; Атанасъ Ярановъ,
Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година) (София: Печатница Художник,
1934), 235, 243–244.
58
Jörgensen, “The Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative
Study,” 85.
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породици.59 Поседници крупних газдинстава су у почетку продавали имовину
како би избегли експропријацију, али је законом заустављена приватна продајa
земљишта.60 Касније је Закон допуњен 1924. године тако да отежава одузимање
великих имања, јер није било могуће експроприсати земљу са „дуготрајним
усевима“, ни имања већа од 30 ha „ако се њима управља на модеран начин“.61
У Бугарској утврђена максимална стопа земљишта била је превелика, тако да
реформа није захватила већину поседа. 62
Обећане аграрне реформе добијале су законодавне форме од краја рата до
почетка тридесетих година, што сведочи о донекле почетним нејасним економским политикама, али и каснијим прилагођавањима новонасталим ситуацијама,
попут појаве избеглица, али и промена у оквиру самих политика, попуштања
реформи, усклађивања са тренутним привредним захтевима. У Румунији и
Краљевини СХС постојала су и посебна законодавства за одређене регионе с
обзиром на њихове наслеђене специфичности и национална питања, за разлику
од Бугарске и Грчке. Утврђени максимум обрадиве земље кретао се од 30 до 500
ha (у специфичним случајевима и више), а минимум око четири хектара и био
је условљен пре свега карактеристикама пољопривредног земљишта и поседовним структурама. Земља је била предвиђена свим сељацима без имања, али у
Краљевини СХС и Румунији постојали су приоритети, док су у Грчкој након
1923. године земљу најпре добијале избеглице. Сличности у законодавствима
у основи су суштинске, док су разлике пре свега одређене специфичностима
територија.
***
Након доношења уредби и дефинисања максималног и минималног обима
земљишта, уследиле су наредне две фазе аграрних реформи: експропријација,
а затим и расподела земљишта.
Генерално, у Румунији су под експропријацију дошла имања од 100 до 500
ha у зависности од покрајине. Право на земљу имали су сељаци који су служили у рату, сељаци са земљом мањом од пет хектара, док су сељаци са више
од пет хектара могли да добију земљу тек након што буду измирене потребе
свих других.63 У Трансилванији и Бесарабији, као што је већ речено, законске
одредбе биле су оштрије него у Старом краљевству и Буковини, јер су револуционарна расположења 1917. и 1918. године била интензивнија, а поседништво
Беров, Икономика на България до социалистическата революция, 406.
Jörgensen, “The Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative
Study,” 85.
61
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над земљом и националне разлике сложеније.64 Расподела земље у Бесарабији
започета је већ у марту 1917. године, као последица анархије услед рата и распада Руског царства, а спроводили су је сами сељаци. До априла 1918. скоро 2/3
великих имања било је у рукама сељака. Такав начин расподеле земље касније
је изазвао проблеме, јер је држава тражила од сељака да плате откуп од 800 леја
по хектару, а потом је спровођена експропријација над истом, што је изазвало
протесте сељака, који су сматрали да су земљу добили у револуцији.65
У Старом краљевству и Буковини влада је брзо спровела аграрну реформу
одузевши око 75.000 ha. Указом је већ у децембру отпочела експропријација земље
која је била у поседу круне, јавних и приватних институција, чији су власници
одсутни, и странаца, те приватних поседа већих од 500 ha. Бившим власницима
требало је компензовати обвезницама са 5% камате и откупом на педесет година.
Сељаци који су добили земљу плаћали су две трећине накнаде, а држава једну
трећину.66 Величина малих земљишних поседа порасла је за 28% на рачун великих
имања, које је реформа ограничила на 250 ha обрадивог земљишта.67
У Румунији је до 1938. године експроприсано 5.800.000 ha обрадиве и друге земље, од чега је подељено 3.900.000 ha, односно 20% обрадиве површине
међу 1.400.000 породица. Остатак, од око 2.500.000 пашњака и шума постало
је општинска својина, коју су сељаци користили уз одређене таксе.68
Табела 2. Расподела земље током аграрне реформе

Румунија
Југославија
Грчка
Бугарска

Укупна обрадива
површина
29 мил
21,7 мил
2,4 мил
10 мил

Експроприсано

Подељено

Обрадиво

5,8 мил
2,4 мил
1,2 мил
330.000

3,9 мил
1,7 мил
840.000

20%
17%
40-60%
6%

Извори: Doukas, „Agrarian Reform in Greece,“ 87–89; Sandru, „Reforma agrara din 1921 si loturile demonstrative,“,
1; Sărac and Olah, „Reforma agrară din 1921 și procesul coloniștilor,“ 34; Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji,
465, 485, 488, 490; Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа, 72; Беров, Икономика на България до
социалистическата революция, 406.

Bărbulescu et al., Istoria României, 438–439.
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 350–351. Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic
(1918–1928): modernizare prin reforme, 139.
66
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 347–348. Ioana Sărac and Roland Olah, “Reforma agrară din
1921 și procesul coloniștilor,” Revista hiperboreea. Revistă de istorie, artă şi cultură. 1, 12 (2012): 32.
67
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 351.
68
Dumitru Sandru, “Reforma agrara din 1921 si loturile demonstrative,” Buletin ştiinţific al
Univerşităţii Mihail Kogălniceanu 17 (2008): 1, https://www.umk.ro/fr/buletin-stiintific-cercetare/
arhiva-buletinstiintific/158-buletin-stiintific-nr-17-2008/256-reforma-agrara-din-1921-si-loturile-demonstrative.html; Sărac and Olah, “Reforma agrară din 1921 și procesul coloniștilor,” 34; Scurtu and Otu,
Istoria romanilor. Romania Intregita (1918–1940), 104. Видети и: Berend, “Agriculture,” 155–156;
Ocetea, Istorija rumunskog naroda, 318; Bărbulescu et al., Istoria României, 439.
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Целокупна пољопривредна и шумска површина Краљевине СХС износила
је 21.700.000 ha, а аграрна реформа обухватила је 2.459.000 ha. Процењује се да
је расподељено око 17%, односно око 1.700.000 ha обрадиве површине, а око
12% целокупне пољопривредне и шумске површине.69
У литератури и изворима проналазе се различити статистички подаци о
резултатима о аграрне реформе, експроприсане и подељене земље. Т. Ристић
наводи да је аграрна реформа обухватила следеће површине: у северним крајевима (Словенија, Хрватска и Војводина) 589.000 ha, у Босни и Херцеговини
1.280.000 ha, у јужним крајевима 540.000 ha, у Далмацији 50.000 ha.70 Према
М. Ерићу територијална расподела земље је била следећа: у Босни и Херцеговини 1.286.227 ha, у јужним крајевима 131.859 ha, у Далмацији 35.000ha, а
у северним крајевима 326.796 ha.71 Приликом експропријације земље од 6.973
власника којима је земље одузета, 1.45% су имали поседе веће од 300 ha, док
је 77.64% имало поседе од 1 до 50 ha.72
Грчка држава спровела је радикалну пољопривредну реформу од 1923. до
1930. како би населила своје сељаке без земље и избеглице,73 због чега је на
северу земље реформа била снажно подржана, јер су избеглице чиниле више
од једне трећине укупног домаћег пољопривредног становништва (60.000 од
165.000).74
Током двадесетих година прошлог века у Грчкој је експроприсано 1.243.700
ha земље, међу којима су турска и бугарска имања чинила око 592.000 ha (турских
498.109 ha, а бугарских 94.020 ha), са 63.886 домаћинстава, а остало државна,
општинска, црквена и велика приватна имања. Укупна површина предата Комисији за насељавање избеглица била је око 840.000 ha, од чега је око 500.000
било обрадиво.75 Процењује се да је експроприсана земља обухватала више од
3.000 читлука што је чинило 40% обрадивог земљишта.76
Земљу је избегличким породицама делила Комисија за насељавање избеглица на основу величине породице и квалитета тла. Па тако у плодној долини
реке Марице у Западној Тракији, где је преовладавало гајење дувана, додељена
Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа, 72; Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji,
465, 485, 490.
70
Ристић, Борба за земљу и наша аграрна реформа, 72.
71
Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji, 465, 485, 488, 490.
72
Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 30, 39.
73
Seraphim Seferiades, “Small Rural Ownership, Subsistence Agriculture, and Peasant Protest
in lnterwar Greece: The Agrarian Question Recast,” Journal of Modern Greek Studies 17, 2 (1999):
286.
74
Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 327.
75
Doukas, “Agrarian Reform in Greece,” 88; Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,”
331; Seferiades, “Small Rural Ownership,” 287.
76
Seferiades, “Small Rural Ownership,” 286; Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 329.
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имања нису прелазила 1,5 ha. У западној Македонији варирало је између два и
шест хектара, у Тесалији је достизало до 12 ha, а на Криту су била мала поља од
једног хектара, довољна за мале парцеле повртњака, винограда и маслина.77
Поред расподеле земље, Комисија је учествовала у изградњи кућа, обављала
инфраструктурна унапређивања, обезбеђивала стоку, алате и техничке савете.78
Дистрибуцију земље пратио је сукоб са власницима земље и са Црквом иако
се су се Грчка влада и Комисија потрудили да исплате свима који су изгубили
земљу. Посебан проблем био је сукоб између становника који су или купили
или окупирали земљу коју су Турци напустили, а држава је потом доделила
избеглицама. Могући проблеми са страним власницима решени су тако што
је држава њих исплатила по стопи 14 пута вишој у односу на одузета имања
грчких власника.79
Уништавањем великих имања становништво из планинских предела није
више било у прилици да остварује приходе од сезонских надница на великим
плантажама. То је условило проширивање производње пољопривредних култура
на планинским падинама и даљим уситњавањем поседа.80
У Бугарској је Стамболиски одредио аграрни максимум од 30 ha, а у
планинским пределима до 50 ha. Међутим државни удар, у јуну 1923. и превирање на политичкој сцени, утицали су на то што је у Бугарској до 1926. године
експроприсано свега 6% (330.000 ha) обрадиве земље, од чега је две трећине
била државна земља.81 Формиран је државни земљишни фонд за сиромашне
земљорадникe, који је обухватао приватну, црквену, неискоришћену државну
и општинску земљу, те Бугарске пољопривредне и Бугарске народне банке.82
Власницима конфискованих имања требало је да се исплати каматним обвезницама Бугарске пољопривредне банке по просечној тржишној цени за раздобље
1905–1915, са умањењем од 10% за поседе од 10 ha до 30 ha, односно 50% за
поседе веће од 200 ha.83
Након пада Стамболиског, аграрне реформе су ослабиле, јер наредне
владе84 нису подржавале реформе у претходном обиму. Процењује се да је
Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 329. Mazover, Greece and the Inter-war
economic Crisis, 76.
78
Mazover, Greece and the Inter-war economic Crisis, 77.
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Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 332.
80
Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 353; Socrates D. Petmezas, “Agriculture and
Economic growth in Greece 1870–1973,” Agriculture and Economic development in Europe since 1870,
ed. Vicente Pinilla Pedro Lains (London and New York: Routledge, 2008).
81
Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 353; Lampe, The Bulgarian Economy in the
Twentieth Century, 57; Павловић, Историја Балкана: 1804–1945., 356.
82
Беров, Икономика на България до социалистическата революция, 406.
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Ярановъ, Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година), 244.
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У Бугарској је постојао велики отпор према аграрним реформама, Беров износи да
је: „Финансијски магнат Буров назвао је аграрну реформу „грабежљивом експропријацијом“,
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око 60% земље током реформе дато избеглицама85, из Македоније, Тракије,
Јужне Добруџе и Русије, којих је било око 400.000, и који су и раније углавном
живели од пољопривреде. За практичну примену аграрне реформе била је
задужена Дирекција за земљиште, која је требало да контролише и организује
деловање општинских и окружних комисија, да формира земаљски фонд, да
одреди максималну и минималну цену експроприсане земље, да спреми план
за унутрашњу колонизацију...86
Реформа није спровођена доследно ни у време Стамболиског, између осталог и због одређених слабости закона и отпора дела чланова БЗНС. Предвиђен
2. члан Закона о броју чланова породице власници земљишта су искористили
тако што су поделили своју земљу другим члановима породице и тиме је задржали. Стога је до пада Стамболиског прикупљено само 82.000 ha од очекиваних
230.000 ha87, а од предвиђаних 2.250 ha а земље распоређено је свега 352 ha на
18.298 сеоских породица.88 Такође, треба истаћи да у Бугарској, у суштини,
није било довољно приватне, државне, црквене и друге земље која би могла да
се расподели свима.89
Иако су статистике врло непоуздане, а подаци у литератури варирају, опште
је прихваћено90 да је једна од „најрадикалнијих земљишних реформи у Европи
после 1918. године“91 била у Грчкој, где се од обрадиве површине и експроприсало око 40% до 60% земље, затим у Румунији око 20%, у Југославији око 17%,
и најмање у Бугарској око 6%.

а Андреј Лапчев описао је то као бољшевички догађај“ (Беров, Икономика на България до
социалистическата революция, 406. Gábor Demeter, Agrarian Transformations in Southeastern Europe (from the late 18th century to World War II) (Sofia: Institute for Historical Studies, BAS, Institute
of History, RCH, HAS, 2017), 267.)
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в периода 1919–1932,” у Вътрешната политика на България през капитализма 1878–1944, ed.
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***
Последице реформе биле су сличне у свим земљама иако су њихови ефекти
утицали на многе аспекте привреде и друштва. Трансформација земљишног
фонда, односно смањивање броја имања са великим површинама и повећање
имања малог и средњег власништва и добијање сопствене земље биле су за
неколико стотина хиљада земљорадника најзначајније последице реформи.
У Табели бр. 3 представљени су поседи на основу званичних статистичких
података из средине тридесетих година 20. века. Јасно је да су поседи до пет
хектара преовладавали. Највише их је било у Грчкој 87%, затим у Румунији
75%, Југославији 68%, и најмање у Бугарској 57%. Ситни поседи отварају
питање економске одрживости и уопште могућности развоја пољопривреде
у таквом систему. Постоји консензус међу историчарима и економистима да
поседи мањи од пет хектара земље нису били одрживи, односно били су (једва)
довољни да прехране породицу, уз често додатни непољопривредни рад.92 То су
била мала самостална газдинства, без капитала, аутаркична и слабо повезана
са тржиштем.
Табела бр. 3: Поседовна структура земљишта око 1930. године
0–5
5–10
Југославија 1.348.149 407237
67.9%
20.5%
Румунија
2.460.000 560.000
75.0%
17.1%
Грчка
830354
84850
87.1%
8.9%
Бугарска
427519 210,441
57.0%
28.0%

10–20
174068
8.8%
180.000
5.5%
27013
2.8%
94,605
12.6%

20–50
49314
2.5%
55.000
1.7%
8297
0.9%
17228
2.3%

50–100
5156
0.3%
12.800
0.4%
1415
0.1%
820
0.1%

100–200
1099
0.1%
5500
0.2%
588
0.1%

200–500
494
0.0%
4000
0.1%
453
0.0%

преко 500
208
0.0%
2700
0.1%
377
0.0%

Извори: Statistički godišnjak, 1937, VIII, (Beograd: Opšta državna statistika Kraljevina Jugoslavija, 1938), 98. Попис
пољопривредних газдинстава од 31.3.1931. године. Број и површина пољопривредних газдинстава Anuarul
Statistic Al Romaniei 1935 si 1936, (Bucuresti: Institutul Central de Statistica, 1937), 181; Στατιστική Επετηρίς της
Ελλάδος 1938, (Αθήνα: Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, 1939), 115; Статистически годишник на
Царство България 1939, XXXI, (София: Главна дирекция на статистиката, 1939), 181.

Пољопривредни рад, примарни извор прихода сељака, није у већини случајева могао да покрије основне трошкове. Да би преживели, ограничавали
су потрошњу хране и били задовољни неприкладном одећом и становањем
испод стандарда, у условима који су често доводили до озбиљних болести, па
чак и смрти. На малим имањима храна је била најважнија ставка у породичном

92

Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 41.
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буџету: на поседима мањим од три хектара представљала је шест седмина свих
трошкова; од 3–10 ha биле су три четвртине; и више од10 ha – две трећине.93
Средња имања, до 20 ha, била су нестабилна, подређена природним условима, плодности тла, тржишту и ценама, али су била одржива, док већа од
20 ha и крупна, више од 50 ha, могла су да организују производњу за потребе
пољопривредних производа, за исхрану становништва, за извоз, за трговину, да
обезбеде сировине за индустријску производњу, уз друге предности, попут употребљавања пољопривредних машина, рационалнијег коришћења капитала.
У Румунији након аграрне реформе удео обрадивог земљишта у власништву малих власника, до 10 ha, повећао се са 43,9% на 73,7%, док су се обрадиве
површине веће од 100 ha смањиле процентуално са 40,23% на 10,5%.94 Пре
аграрне реформе, 1917. године, је у Грчкој било 2.259 великих имања од 200
до 2.000 ha, а након 1929. године 953.400 имања, од чега су 950.600 била приватна имања.95 Као резултат реформе у Бугарској није било приватних имања
већих од 100 ha, па чак и она имања већа од 50 ha (нешто више од пет стотина)
заузимала су само само 1,6% земљишта. Такође, са реформом, спонтана прерасподела земље почела је да заузима важно место у Бугарској. Пољопривредно
становништво повећавало се веома брзо, а нова генерација могла је да добије
земљу само поделом оне која већ постоји. Број имања до пет хектара порастао
је за 31%, а култивисаног земљишта између 1926. и 1934. године од 24% до
30% укупно.96
Очито је да су земљишне реформе утицале на поседовну структуру свих
држава, али онe нису биле једини и иницијални узрок постојања ситних сељачких поседа, већ су само допринеле даљем повећању ситних сеоских поседа
неспособних за самосталан економски развој и опстанку великих обрадивих
површина у рукама поседника. Те реформе требало би да се посматрају у склопу
перманентног пораста становника, наслеђених структура поседа из 19. века и
правних система држава, чији су закони97 регулисали наследство и продају земље
тако да штите мале поседе и ограничавају куповину, односно продају земље.
Настављено је и током аграрне реформе, јер су ограничења у продаји земљишта

Hitchins, Rumania, 1866–1947, 341–342.
Sandru, “Reforma agrara din 1921 si loturile demonstrative,” 1; Scurtu and Otu, Istoria romanilor. Romania Intregita (1918–1940), 103.
95
Doukas, “Agrarian Reform in Greece,” 90.
96
Berend, “Agriculture,” 161–162.
97
Један од примера јесте српски Закон о окућју од 1836. године, касније допуњиван 1861,
1897, 1898, 1907, који је одређивао пољопривредни минимум који сељак није смео да задужи
(кућа, башта, два вола, једна крава, површина од 3,45 ха). Мари-Жанин Чалић, Социјална историја
Србије 1815–1941: успорени напредак у индустријализацији (Београд: Clio, 2004), 40–42; Lampe
and Jackson, Balkan Economic History, 354–355.
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такође била део свих реформских закона.98 Изузетак је била Румунија, где је тек
пред кризу 1929. године омогућена продаја или пренос земље добијене током
реформе. Тим потезом одржива имања требало је да „преживе“ и да се прошире
на слаба, чиме би дошло до модернизације и стварање средње класе сељаштва.
Међутим тај започети процес зауставила је економска криза. 99
Аграрна реформа била је обојена и националним питањем и колонизацијом
становништва. У Трансилванији, где је мађарско племство чинило већину поседника (око 90% свих имања са више од 50 ha)100 земља је примарно расподељена
румунским сељацима, а мање мађарским; слично је било и у Добруџи, где су
Румуни добили више земље од Бугара,101 те у Бесарабији, где су били руски
поседи.102 У Трансилванији је експроприсано 2.655 имања која су имала мање
од 100 ha пољопривредног земљишта; 74,9% њих било је у мађарском, 13,1%
у немачком, а само 4,7% у румунском власништву.103 Тако је након аграрне
реформе 63% власника земљишта било румунског држављанства, док је 37%
било других националности.104
У Краљевини СХС аграрна реформа била је испреплетана и дубоко повезана са позицијом страних држављана, колонизацијом, националним и етничким
питањима.105 У Бугарској и Грчкој национално питање се посматра пре свега из
дискурса избегличког питања. на некадашњим турским и бугарским имањима
Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 355.
Verdery, Transylvanian Villagers, 283–285. Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic
(1918–1928): modernizare prin reforme, 191–192.
100
Hitchins, Rumania, 1866–1947, 350.
101
Thompson, “Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives and Outcomes,” 481. Видети и: Scurtu and Otu, Istoria romanilor. Romania Intregita (1918–1940), 106.
102
Према његовом мишљењу, аграрни закон имао је јединствену сврху: снажно погодити
класу великих поседника у Бесарабији, састављену углавном од елемената који говоре руски
језик. Власници румунског порекла, за разлику од власника другог етничког порекла, поседовали
су мање обимно земљиште, чија је експропријација била површина у мањем обиму (Suveică,
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin reforme, 151.)
103
Balázs, “The 1921 Agrarian Reform in Transylvania,” 54–55.
104
Sărac and Olah, “Reforma agrară din 1921 și procesul coloniștilor,” 34.
105
Видети: Vučo, Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941, 30; Никола Л. Гаћеша, Аграрна
реформа и колонизација у Бачкој: 1918–1941 (Нови Сад: Матица српска, 1968); Vladimir Pertot,
Ekonomika međunarodne razmjene Jugoslavije. Knj. 1, Analiza razdoblja između 1919. i 1968. godine
(Zagreb: Informator, 1971), 16; Никола Л. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Банату:
1919–1941 (Нови Сад: Матица Српска, 1972); Arpad Lebl, “Agrarna struktura Vojvodine i buržoaska
politika koncesija (1919–1941),” Acta Historico-oeconomica Iugoslaviae, Časopis za ekonomsku
povijest Jugoslavije 7 (1980); Никола Л. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Срему:
1919–1941 (Нови Сад: Институт за изучавање историје Војводине, 1975); Milovan Obradović,
Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu: (1918–1941) (Priština: Institut za istoriju Kosova, 1981);
Zdenka Šimončić-Bobetko, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1918. do 1941, ed. Mira
Kolar-Dimitrijević (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1997); Срђан Милошевић, “Национални
аспект дебате о аграрној реформи и колонизацији у Краљевини СХС (1919–1920. године),” Токови
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легализовало је послератну везу између политичких и поседовних промена, али
је мењало и социјалну, политичку и етничку структуру нације,106 због чега су
аграрне реформе биле и део државних мера за интеграцију избеглица.107
Аграрне реформе праћене су и низом државних мера, од оснивања
институција, узимања страних кредита,108 улагања у образовање, санације
пољопривредног земљишта, оснивања специјалних банака,109 пораста домаћих
пољопривредних кредита, организовања сељака у задруге и др.
Услед обима рада споменућемо детаљније питање сељачких дугова, јер је
било условљено и унутрашњим и спољашњим економским факторима. Сељачки
дугови проистекли из реформи заједно са економском кризом од 1929. године
и њеним ефектима, уз недостатак добрих пољопривредних кредита довели су
село на ивицу пропасти. У таквим околностима све земље региона државном
интервенцијом и доношењем низа различитих мера покушали су да аграрни
сектор егзистенцијално опстане.
У Румунији је током кризе настао највећи лични дуг у источној Европи.110
Сељаци који су добили земљу аграрном реформом задуживали су се како би
издржали откуп земље.111 Одмах је требало да исплате 20% вредности земљишта; 35% је преузела држава, а преосталих 45% требало је да се плати у ратама
током двадесет година.112 Ипак, иако су имали двадесет година да отплате удео у
аграрној реформи, били су под притиском превремене отплате, а пад пољопривредних цена током двадесетих година није погодовао ситуацији за брзу отплату,
због чега је ниво задужености сељака почео да расте.113 Стога је влада донела
историје, 2 (2013): 73; Vladan Jovanović, “Land Reform and Serbian Colonization,” East Central
Europe 42, 1 (2015), и др.
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Избеглице су биле присталице Либералне партије Венизелоса што је ојачало његову
странку са око три стотине хиљада гласача од осам стотина хиљада у укупном становништву
(Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 336.)
107
Kritikos, “The Agricultural Settlement of Refugees,” 335.
108
Аграрна реформа у Грчкој је успела и захваљујући спољном кредиту (Велика Британија и
САД) у износу од 13 милиона фунти, а под надзором Друштва народа. (Doukas, “Agrarian Reform
in Greece,” 87; Mazover, Greece and the Inter-war economic Crisis, 77.)
109
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основала Државну пољопривредну банку, а Југославија Привилеговану аграрну банку. Румунија
је најкасније кренула са политиком повољних банкарски кредита аграрном сектору, тек по
увођењу диктатуре 1938. године (Павловић, Историја Балкана: 1804–1945., 363, 437; Berend,
“Agriculture,” 164–165; Коста Тодоров, Политичка историја савремене Бугарске (Београд, 1938),
322; Lampe and Jackson, Balkan Economic History, 373–374; Petmezas, “Agriculture and Economic
growth in Greece 1870–1973,” 366.)
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неколико закона ради санирања сељачких дугова од 1931. до 1934. године, који
су на крају смањени за 50%, каматна стопа је задржана до три одсто, док се
остатак дуга отплаћивао од две године до 17 година.114
Због проблема задужености сељака и пољопривредних кредита уопште
у Југославији је установљена „Привилегована аграрна банка“ у априлу 1929.
године са циљем да помогне новим малим поседима и први хипотекарни
зајмови одобрени су у октобру исте године. У питању су били дугорочни зајмови до 300.000 динара са временом отплате од пет до 25 година и каматном
стопом од 9%. То свакако није било довољно о чему сведочи и анкете Аграрне банке од 1932. године према којој је 709.525 сељака дуговало у укупном
износу 6982 мил. динара, и то највише (45,72%) приватним повериоцима.115
У априлу 1932. године проглашен је генерални мораторијум, који је одложио
отплату дугова за 12 година за имања мања од 75 ha по интересној стопи од
4% и 6%; у јуну 1935. влада је смањила порез на земљишта за једну трећину,
а у септембру 1936. Уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова у основи
је било предвиђено да се отпише 50% дугова, да све обавеза дужника према
приватним банкама и задругама преузима „Привилегована аграрна банка“,
да се камата на преостале дугове смањи на 4,5% и да се продужи отплата на
још 12 година.116
У Грчкој је цена земљишта била у висини продајне цене коју је проценила
држава на основу предратне вредности драхме, која је у међувремену изгубила
од своје вредности. Износ је био увећан за трошкове које је претрпела држава
и 5% додатка у корист „Пољопривредне банке“. Износ је исплаћиван у року
од 20 година, по каматној стопи од 8%, али је током економске кризе камата
умањена на 6%, а време отплате продужено на 25 година.117
У Бугарској су сељаци који су добили земљиште морали да га отплаћују
у наредних 10 година,118 али је 1933. проглашен мораторијум од пет година на
сељачке дугове, тако да су имања мања од 50 ha плаћала 1% камате, изнад 50
ha 3%, док су дугови имањима мањим од 10 ha преполовљени.119
Berend, “Agriculture,” 178–179. Thompson, “Agrarian Reform in Eastern Europe Following
World War I: Motives and Outcomes,” 481.
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Поменуте мере спасле су земљораднике од сигурне пропасти, али су биле
у супротности са тржишном политиком и остављале су могућност сељацима
да остану на нерентабилним земљама.
Аграрне реформе генерално нису донеле прогрес за пољопривредни сектор,
јер су нова газдинства била сувише мала да би била економски одржива, даље
су се делила путем наследства, представљала су препреку за стварање тржишне конкуренције, производња добара била је релативно мала; пољопривредне
политике нису пратиле ново стање нити су се образовале институције које су
подржавале власнике, није било ни довољно материјалне подршке од државе
(кредит, инвентар, техничко образовање). Међу ретким позитивним ефектима
издвајају се повећање потрошње по глави становника, пораст писмености, тежња
ка тржишној оријентисаности, повећање обрадиве земље.120

Закључак
Расподела земље дошла је касно, била је правно лоше дефинисана, често
непоштована, нејасна, спровођена на основу политичких потреба, притисака и
интереса. Када су нестали проблеми и новонастале државе се консолидовале,
и реформе су се успориле, али су политичке, економске и социјалне последице
остале.
Већина истраживача сагласна је да је сама реформа пре била део социјалне и политичке потребе него интегрални део економског развоја. Приликом
доношења закључака о аграрним реформама неопходно је раздвојити контекст
социјалне правде и стварања успешне пољопривреде. У социјалном и друштвеном контексту аграрне реформе имале су више успеха, за разлику од економског
аспекта, где се појавило више проблема, попут немогућности стварања услова
за економски напредак или одрживу пољопривреду; ситне парцеле недовољне
за прехрану породица, за акумулирање капитала.
Аграрне реформе делимично су утицале на структуру пољопривреде, док
су ефекти на привредну производњу били двоструки. Дугорочно посматрано,
смањивање напредних великих имања изазвало је неизбежан пад у производњи,
те онемогућавање стварања одрживог аграрног сектора, стварање капитала,
инвестиција и техничко-технолошког унапређивања, али, с друге стране,
краткорочни ефекти на економско стање пољопривредне популације и њихову
егзистенцију били су позитивни, јер су им омогућили сопствену малу производњу, а тиме потрошњу.
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Univerşităţii Mihail Kogălniceanu 17 (2008): 163–177. https://www.umk.ro/fr/buletinstiintific-cercetare/arhiva-buletinstiintific/158-buletin-stiintific-nr-17-2008/256-reforma-agrara-din-1921-si-loturile-demonstrative.html.
Sărac, Ioana, and Roland Olah. “Reforma agrară din 1921 și procesul coloniștilor.” Revista
hiperboreea. Revistă de istorie, artă şi cultură. 1, 12 (2012): 30–40.
Scurtu, Ioan, and Petre Otu, eds. Istoria romanilor. Romania Intregita (1918–1940) Vol.
VIII. Bucuresti: Editura Enciclopedica, 2003.
Seferiades, Seraphim. “Small Rural Ownership, Subsistence Agriculture, and Peasant Protest in lnterwar Greece: The Agrarian Question Recast.” Journal of Modern Greek Studies 17, 2 (1999): 277–323.
Siegrist, Hannes, and Dietmar Müller, eds. Property in East Central Europe: Notions, Institutions, and Practices of Landownership in the Twentieth Century. New York, Оxford:
Berghahn Books, 2015.
Spulber, Nicolas. The State and Economic Development in Eastern Europe. New York: Random House, 1966.
Stavrijanos, Leften. Balkan posle 1453. godine. Beograd: Equilibrium, 2005.
Suveică, Svetlana. Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): modernizare prin
reforme. Chişinău: Pontos, 2010.
Šimončić-Bobetko, Zdenka. Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1918. do 1941.
ur. Mira Kolar-Dimitrijević. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 1997.
Thompson, Sarahelen. “Agrarian Reform in Eastern Europe Following World War I: Motives
and Outcomes.” American Journal of Agricultural Economics 75, 3 (1993): 840–844.

34

Годишњак за друштвену историју 3, 2019.

Todorov, Kosta. Politička istorija savremene Bugarske. Beograd, 1938. (ćirilica)
Tuma, Elias H. Twenty-six centuries of agrarian reform: a comparative analysis Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 1965.
Turnock, David. The economy of East Central Europe 1815–1989: Stages of transformation
in a peripheral region. London & New York: Routledge, 2006.
Verdery, Katherine. Transylvanian Villagers: Three Centuries of Political, Economic, and
Ethnic Change. Berkelay and Los Angeles: University of California Press, 1983.
Vučo, Nikola. Poljoprivreda Jugoslavije: 1918–1941. Beograd: Rad, 1958.
Vučo, Nikola. Privredna istorija Srbije do Prvog svetskog rata. Beograd: Naučna knjiga,
1955. (ćirilica)

Др Јелена Рафаиловић, Аграрне реформе на Балкану после Првог светског рата

35

Summary
Jelena Rafailović, PhD
Agrarian reforms in the Balkans after World War I –
comparative overview of basic characteristic
The article presents a comparative overview of basic characteristics of agrarian reforms
implemented in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and in Romania, Greece and
Bulgaria after the World War I. Its legislative frame was analyzed, through its basic principles
and the extent of expropriation and effects of the reform, with the aim to point out the similarities and differences and to contribute to a comprehensive understanding of this question
within the Balkan history.
Agrarian reforms were more a part of social and political needs than an integral part
of the economic development. When making conclusions about agrarian reforms it is important to separate the context of social justice and development of successful agriculture.
In social context agrarian reforms were more successful that in economic one. There were
more problems, such as inability to create economic development or sustainable agriculture;
small properties offered insufficient quantities for the owners, and for capital accumulation.
Agrarian reforms only partly influenced progress and sustainable agriculture, while effects
on economic production were twofold. In the long term, reduction of progressive and large
properties caused inevitable fall of production, and unabled development of the sustainable
agricultural sector, growth of capital, investments and technical and technological innovations. On the other side, short-term effects on the economic condition of the agricultural
population and their existence were positive, because they enabled short-scale production
and consumption.
Key words: agrarian reforms, Balkans, interwar period, land legislation, expropriation
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Метаболизам пораза левице
како левица да савладава властите поразе
Апстракт: У прилогу се разматрају природа пораза левице 1989.
године и начини памћења тог пораза. Може ли памћење пораза бити и
продуктивно и којом емоцијом га ваља уоквирити? Размотрена је сазнајна
вредност појмова (меланхолија, мелодрама) и приказан начин сећања на
иконе левице: Јурија Гагарина и Че Гевару. Сећање је расута, памћење
је организована прошлост, а историја је проверено памћење. Неолиберализам данас синхроно надзире сва три облика свести. У закључку је
изнето неколико образаца саморефлексивног сећања, односно предлога
како антикапиталистичка левица данас да се одупре диктату хегемоног
неолиберализма и да осигура другачији поглед на властиту прошлост.
Кључне речи: пораз левице, меланхолија, мелодрама, саморефлексија
левице.

Већ сама употреба органског појма метаболизам (претварање хране у
енергију) код велшког марксистичког теоретичара Рејмонда Вилијамса и италијанског историчара Енца Траверса подсећа на то да у сложеном процесу
суочавања са прошлошћу левици може помоћи и сећање на властити пораз.
Колико је реална слична процена филозофа Алана Бадјуа када је, коментаришући
урушавање Совјетског Савеза, закључио да „семафор комунизма осветљује
векове и не може бити угашен зато што је нека осредња тиранија сама одлучила да себе прогласи мртвом”? Одмах би требало рећи да није реч о празном
самоохрабривању ни о идеолошком потискивању трагедије пораза, а још мање
о стварању искривљене корисне слике пораза, него о сложеној саморефлексији
различитих струја левице. Па ипак, ни унутар расуте самосвести левице 21.
Enzo Traverso, Melankolija ljevice (Zagreb: TIM press, 2018), 62.
Badiju Alen, O mračnom slomu: pravo, država, politika (Beograd: Univerzitet Singidunum,
2013), 27.
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века још није довољно јасно раздвојено шта је у поразу изгубљено, а шта је у
памћењу иначе требало одбацити.
Овај прилог је покушај дефинисања само неких апорија саморефлексивног сећања левице. Другим речима, може ли памћење пораза, колико год било
сложено, бити и продуктивно и којом емоцијом га ваља уоквирити? Лепеза
емоција којима је левица проживљавала властите поразе широка је: од жалости
и достојанства у поразу, преко меланхолије, носталгије, па све до дефетизма и
разочарања. На другој страни сваку победу у политици прати тријумфализам,
слепило и телеолошка вера у дефинитивни пораз противника. Прелаз са политичког на емоционално постоји код свих масовних покрета. Као што код бораца
на фронту треба због јачања морала подстаћи мржњу према непријатељу тако
је и политика помогнута емоцијама делатнија. Трајни тријумф и пролазна нада
или пролазни тријумф и трајна нада емоције су које мобилишу или пасивизирају,
заслепљују или шире видике. Нешто је сложеније настојање да се у поразу одржи
нада а да се при том не слави жртва. У истом смислу су пробране емоције полуге
прераде прошлости, регулишу однос памћења и заборава и сведоче о саморефлексији левице. Срушени комунистички споменици и избрисани празници након
1989. године меланхолични су остаци поражене утопије, а сећања на социјалну
државу ослонци су преживеле наде. Као и победе тако се и порази на многе
начине индивидуално проживљавају, јер колективно искуство испреплетено је
са животима појединаца. Лишена организоване групе и партије поражена левица
слаби у памћењу појединаца. У свести појединаца опстаје несводива засебност
лично проживљеног или потиснутог пораза левице. Расути фрагменти сећања
лишени су организације која би их дотерала у корак и претворила из мутних
утисака у јасну делатну класну свест. Поред тога, у савременој неолибералној
репресивној толеранцији левица лишена шарма забрањеног воћа и идентитета у
отпору претвара властито сећање у бледи анархични мозаик несређених детаља
из прошлости. И свакодневица неорганизованог сећања на пораз шаролика је:
неко се сећа изгубљеног посла, неко изгубљеног мира и најближих у ратном
расулу, неко нестале наде, а неко ничега.
Различита осећања губитка социјалистичке прошлости претежно су неделатна и резигнирана. Најмање је паралишућих емоција код интелектуалаца кадрих за савладавање противречности (Aufhebung) у хегеловском смислу истовременог укидања и очувања. Ако је, наиме, укинут бирократизовани социјализам,
може се чувати идеја социјалне економије, визија привредне демократије која
је могућа у другом облику и у другом времену. Ове поуке из пораза усамљене
су у послесоцијалистичким друштвима. И победници заслепљени тријумфом
и поражени прожети разочарањем једнако заборављају да је историја поље
непредвидивих могућности и разних образаца истовременог укидања форме
и чувања садржаја. За овај сложени поступак савладавања прошлости није

Др Тодор Куљић, Метаболизам пораза левице – како левица да савладава властите ...

39

довољно сложити се да треба остати одан побеђенима, можда и стога што већ
последња реч констатује признање пораза. Потребно је дијалектичко поимање
пораза, довољно саморефлексивно и исторично. У ком смислу? Биланс историје
разликује се од биланса оружаних битака. Код историјских смена хегемоних
епохалних свести нема чисте победе ни чистог пораза, јер се прошлост и садашњица не могу идејноисторијски никада одсечно раздвојити. Политички
заокрети само су видљиви сегмент знатно дужих етапа континуитета невидљиве
подземне кртице историје.

Кумулативни учинак пораза
У политици су порази и победе највидљивији. Није наодмет на почетку
подсетити да су у радовима класика марксизма процене могућности пораза левице другачије од уобичајених телеолошких тумачења њихових идеја. Да је још
у Манифесту КП будућност отворена и контингентна, а не телеолошка, сведочи
у спису наговештена могућност да се историја класних борби „увек завршавала
револуционарним преуређењем целог друштва или заједничком пропашћу класа
које су је водиле“. Дакле, класици нису искључивали апокалиптични пораз
левице ни 1848. године. Скоро седамдесет година касније не мање дијалектичка
била је процена пораза левице код Розе Луксембург: „Читав пут социјализма
– уколико се узму у обзир револуционарне борбе – посут је само поразима. Па
ипак та иста хисторија, корак по корак, незадрживо води коначној побједи! Гдје
бисмо данас били без оних ’пораза’ из којих смо црпли хисторијско искуство,
сазнање, моћ и идеализам! Данас се ослањамо на оно на чему смо стајали све
до пред коначни окршај пролетерске класне борбе: управо на оне поразе од
којих ниједан не би смјели сматрати поразом, пошто је сваки од њих дио наше
снаге и јасноће циља.“ Да ли су класици марксизма каткада морали да се са
теоријских висина спусте до пропаганде која гуши малодушност покрета или
су речени ставови дубљи од пуког храбрења? Вероватно је хилијазам ангажованих револуционара другачији од хладне процене аналитичара пораза, јер први
не смеју признати пораз као дефинитиван. Међутим, у поменутим оценама
није реч само о баналном политичком самоохрабривању него и о сложенијем
теоријском покушају да се објасни преображавајући делатни учинак губитка.
Након пораза Спартака 1919, дан уочи своје смрти, Р. Луксембург је изричито
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упозорила: „Револуција је једини облик ’рата’ – и ово је њен особити животни
закон – у којем се коначна побједа може припремити само низом ’пораза’.“
Овде се не поставља питање како је левица свладавала поразе у прошлости
него колико јој поменуте анализе „конструктивне улоге пораза” могу помоћи
у дефинисању актуелног скрајнутог идејног и политичког положаја. Било би
еуфемистички почети од тврдње да је жаљење комуниста увек било неодвојиво
од наде у боље сутра. Јер након различитих пораза нису ни надања у делатном
погледу била истоветна. Каткада је пораз био активна инспирација за реванш,
а каткада пасивни комеморативни ламент. Шта се у овом погледу збило након
1989. године? Укратко, где је место ове прекретничке године у скали славних
пораза и неславних победа левице? Пораз републиканаца у Шпанији 1939.
године још се памти са поносом на изгубљену битку. Ни смрт Че Геваре, 1967.
године, није ширила очај него је разбудила храброст, дивљење и занос чак и
изван комунистичког света. Геварина смрт је остала најделатнија међународна
постхумна харизма комунисте који није скончао у постељи. Све до 1989. код
левице није било дефетизма, јер је успешно савладаван надом утопије. Када је
у питању осећање пораза, за многе је та година у историји левице неупоредива.
Али остаје питање да ли на ову годину треба гледати као на јасан и одсечан
заокрет ка дефетизму. Може ли сећање на 1989. да подстакне продуктивни
метаболизам пораза? Или је истицање ове године као неупоредивог пораза над
поразима левице не само политички обесхрабрујуће него и историјски и научно
још преурањено? Није ли тридесет година за историју одвећ кратко време да
би се извео овако крупан закључак? Чак ако је пораз делом и неупоредив, није
трајан, јер тежња за социјалном правдом претрајава.

Појмовни облици метаболизма пораза
Водећи појмови су неретко пресудни код сажимања сазнајне и делатне
компоненте теорије. Сваки појам је наметао различите истраживачке приоритете, усмеравао тражење различитих узрока пасивности и сугерирао различите
начине превазилажења овог стања. Код објашњења пасивности савремене левице упадљив је спектар различитих појмова који су само наизглед психолошки. Носталгија, меланхолија, мелодрама и губитак жеља левице различито су
филозофско-историјски и социолошки образложени појмови, мање или више
блиски истом делатном дискурсу. Само наизглед била су слична упозорења
да код организовања самовиђења левице треба избегавати моралну економију
добра и зла, драме, муке, херојства и жртве. Није било тешко запазити да ме
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лодрамско сагледавање прошлости гуши самокритички капацитет левице и да
не помаже код анализе неједнакости и експлоатације. У том погледу је меланхолија препозната као још поразнији хабитус. Лако је било уочити да је осврт
уназад праћен жаљењем увек штетан и то да самосажаљење води контемплацији и претвара симболички капитал левице у бескорисни или у комерцијални
потрошни материјал.
Сличне критике левице на различит су начин објашњавале зашто меланхолија умртвљује. Још пре књиге Енца Траверса та теза среће се у радовима америчких политичких теоретичарки Џоди Дин и Венди Браун и правнице Елизабет
Анкер. Те аналитичарке нису на исти начин уочиле изворе пасивности левице
нити начине њеног превазилажења. Дубина сваке критике зависи од ваљаности
објашњења тога стања. Док Анкерова тврди да треба изменити нарацију левице,
Динова се залаже за враћање идеји комунизма. Венди Браун сматра да треба
преиспитати колико су сама осећања жаљења и губитка компаса одговорна за
потенцијално конзервативна и самодеструктивна слабљења општеприхваћених
прогресивних политичких циљева. Анкерова је покушала да покаже како управо мелодрамски телеолошки садржаји Манифеста и враћање старим формама
нарације умртвљују савремена кретања и ометају откривање неочекиваног, док
Џоди Дин види узрок малодушности левице у компромису и недостатку непомирљивости. Овде треба укратко размотрити аналитичке границе теоријских
објашњења слабости левице и водећих појмова који их усмеравају.
Анкерова је 2012. извор пасивности левице уочила у њеној мелодрами.
Колико је уверљива њена аргументација и на који образац критике се ослања?
Анкерова је настојала да покаже да код савремене левице постоје мотиви жртве
и освете, неправде и акције, патње и снаге хероја који избављају жртве и тријумфују над неправдом. Све то уоквирено је мелодрамом која подстиче афективне
везе са жртвама и херојима и емоционализује позитивне и негативне јунаке.
Код левице морална поларизација препознаје зло у свирепости антагонизма. У
језгру мелодрамских наратива неправде су учињене жртвама и тражи се освета.
Многе мелодраме уз патетику и морализам обећавају телеологију промене која
исправља социјалну неправду. Анкерова с разлогом упозорава да се подвајање
моћних и поштених не може изводити из типа карактера, који су метонимска
замена за економске или друштвене класе. Похлепа и поштење нису историјски
појмови. Мелодрамска позоришна култура драматизује и морализује неједнакост,
повезује сиромаштво с врлином, а богатство с поквареношћу. То јесте било
успешно сентиментално средство за револуционисање маса. Код бољшевичког мелодрамског филма и књижевности мелодрама је била успешна културна
Wendy Brown, “Resisting Left Melancholia,” у Loss – The Politics of Mourning, eds. David L.
Eng and David Kazanjian (Berkeley: University of California Press, 2003), 464.
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форма за објашњење револуционарне идеологије. Роман Николаја Островског
„Како се калио челик“ био је класично мелодрамско штиво за васпитавање
младих комуниста.
Проблеми, међутим, настају када Анкерова растеже мелодраму и на Манифест КП и не тумачи га хегеловски него књижевнокритички као мелодрамску
круту поделу која обећава тријумф хероја. Њена критика Манифеста КП је
жанровска, формална, а не садржинска. У том спису она пре свега види литерарну виктимизацију пролетаријата, патетично истицање насиља индустријског
капитала и редуковање сложености историје на дихотомије. Не уочава да сличном жанру прибегава свака политика. Баналну оперативну емоционализацију и
мелодраматизацију политичке акције треба разликовати од дубљих филозофскоисторијских слојева марксизма. За Е. Анкер та слојевитост није значајна. Она
чак без ограде наводи мишљење да је и Капитал мелодрамско штиво (W. Sypher).
Није тешко уочити да је у методском погледу реч о формалном и површном
редуковању сложености марксизма и Манифеста на облик излагања. Антикапиталистички аналитички потенцијал тога списа деградиран је на манихејство,
патетику и мелодраму. А све отуда да би се грешке левице што дубље спустиле
у прошлост, све до Маркса. И отуда је ово тумачење ризично.
Дакле, Анкерова ради нешто сасвим различито од Траверса иако су им
критике наизглед подударне. Истицање приоритета жанра над дубљим садржајем својеврсна је релативизација структурне неједнакости и неправде. Тиме
се формални књижевно-критички метод пројектује у социологију. Сложени
антикапитализам чита се очима позоришног критичара. Мелодрамска организација критике постоји у свакој ангажованој политици, али је то понајмање
важан слој идеологије. Оперативно гледано, лишена мелодрамског слоја и
критика неједнакости била би неутицајна, па теорија не би могла допрети до
маса. Дакле, тај жанр идеолошки је неспецифичан и среће се код политичких
покрета од левице до крајње деснице. Капиталистичка мелодрама упадљива је
у низу холивудских вестерн филмова који су правдали геноцид: хероизација
белокожих пионира, освајача земље и Дивљег запада праћена је демонизацијом
црвенокожаца. Мелодрама је уграђена у амерички расизам. Видљива је и у миту
о америчком сну, у ком сиромашни и гладни почињу од нуле и тек мукотрпним
радом и одрицањем, а не шпекулацијама, доспевају до богатства. Ако се, дакле,
све речено има на уму, онда је истицање мелодрамског херојског савладавања
класног насиља код Анкерове заправо банализација левице зато што је мелодрама образац и жанр сваког ангажмана који настоји да се омасови. Издизање
мелодраме у први план не као начина излагања него као културе левице, изнад
садржинске стране антикапитализма замена је садржаја формом која је сасвим
неспецифична и раширена код многих нелевичарских покрета. Зато закључак
Анкерове да мелодрама продубљује умртвљујући рад меланхолије левице и да
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умањује њену критичност није резултат филозофске него површне жанровске
критике левице. Просто речено, критика је промашила суштину проблема.
Овога пропуста нема код Венди Браун. Она се потрудила да најпре јасно
дефинише шта је изгубљено поразом левице? Затим следе друга важна питања.
Има ли у анализама левице поистовећивања са губитком утицаја на младе и
са слабљењем политичког утицаја? Меланхолија је лојална свету ствари зато
што сугерише логику фетишизма. Шта је заправо нестало, за чим треба жалити? Да ли је нестала реалност социјализма или је уздрман марксизам, да ли су
ослабљени рад и класа као категорије политичке анализе и мобилизације или
је у целини ослабљена економска алтернатива капитализму? Да ли је малаксао
осећај за интернационално и за социјалну државу као критеријум солидарности? Или је и више од тога левица лишена развијене морално-политичке визије
добра као водича у политичком раду? Да ли смо лишени једног начина живота
и важног курса наших тежњи, па смо стога остали без подршке у тражењу
добра, права и истине? Нисмо ли најзад лишени и самољубља као левичари?
И на крају кључно питање: да ли је све баш тако? Или ће све тек тако бити
ако нас захвати меланхолија? Шта треба да мрзимо ако желимо да задржимо
романтична обећања левице10 и како да се сачувамо од разочарања?
Данас је то теже него раније, јер је Фукујамина теза о капитализму као
једино реалистичној парадигми скоро прихваћена на несвесном нивоу. Треба
се, кажу, чувати апстрактних утопија да би се сачувала иронична дистанца од
заводљивог фанатизма и тоталитаризма левице и јачати имунитет од некапиталистичке будућности морала зараженог телеологијом акције и утопијских
социјалних очекивања. Прогрес је редукован на идеологију капиталистичког
реализма,11 политичка телеологија постоји, али је испражњена од захтева за
социјалном правдом. Слично Бадјуу и Венди Браун показује како сузбити тај
реализам. Док је Бадју шездесетосмаш, феминистичка критика неолиберализма,
В. Браун ближа је традицији Фукоа и Ничеа.
Треба јасно раздвојити шта је у анализама левице још употребљиво, а шта
припада прошлости. Али шта учинити да би се избегла телеолошка утеха да је
„историја на нашој страни“ или да ће „Правда и истина победити“? Враћање
категоријама прошлости конзерватизам је и традиционализам левице12 и западање у безнађе. Ова оцена је опште место, јер су се још Ниче и Маркс слагали
у оцени да онај ко нема поверења у себе тражи савет од историје. Ниче је додавао да је старачка забава тражење утехе у прошлости, а историјско образовање
Brown, “Resisting Left Melancholia,” 460.
Brown, “Resisting Left Melancholia,” 460.
11
Max Kaiser, “Wendy Brown, Alain Badiou and Capitalist Realism” (2013), 4, https://www.
academia.edu/7580890/Wendy_Brown_Alain_Badiou_and_Capitalist_Realism.
12
Brown, „Resisting Left Melancholia,“ 463.
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је нека врста урођене оседелости.13 Полазећи од сличних премиса, Џоди Дин
је изрекла сасвим другачије опомене левици. За разлику од Траверса, који је
меланхолију схватао у делатном смислу, већина аналитичара није је схватала
као метафору отпора него више у фројдовском смислу, као повлачење. Меланхолични левичари гледају уназад, кажњавају себе, везују се за слом, за
ненадокнадиви губитак, за срушени идеал и слепи су за акцију. Меланхолија
је и поза, модни тренд, напуштање идеала. Нешто је у меланхолији несвесно,
недефинисан је губитак.14 Слично Анкеровој, и Динова фројдовски додаје да
је меланхолија страх који спречава левицу у ревидирању властитих анахроних
образаца мишљења. Ни њој није неумесна Фројдова опомена да је меланхолија
структура жеље за изгубљеним објектом која подстиче губитак самопоштовања.
Који су јој разлози и које су их жеље замениле? Ако се преведе на политички
језик, извор јој је неверица у поновни покушај актуелизације утопије. У тој
тврдњи Динове већ се уочава важна разлика од Анкерове. Уместо мелодраме,
она укључује појам жеље и пита се шта је изгубљено, шта је замењено, а шта
задржано од наслеђа левице?
Не извире ли, како с добрим разлогом упозорава Динова, пасивна меланхолија пре из компромиса левице са различитим идентитетским политикама од
националних до мањинских родних и полних? И стиже до кључног одговора: не
издаје ли левица тиме непомирљиво наслеђе властите историје, редукујући га на
компромис, на прилагођавање национализму или тржишту.15 То је прилагођавање
судбини капитализма и прогону појмова центрираних око непомирљивости,
око антагонизма. Дакле, узрок меланхолије јесте издаја непомирљивости, каже
Динова, а не мелодрама Манифеста КП како тврди Анкерова.
Зато Динова предлаже и другачији излаз. Треба обновити самоконтролу
дефетизма и у структури левичарских жеља оживети критику морализма, догматизма, ауторитаризма и утопије. Данашња левица заточена је у меланхоличној
структури редукованих жеља и зато треба реактивирати комунизам, изричито
тврди Џоди Дин.16 Треба окончати доба самоокривљавања и окренути лист.
Хоризонт комунизма потпуно мења перспективу и показује да у радикалном
идеолошком заокрету „капитализам није једина игра у граду“. У својеврсној
синтези Маркса и Фројда, али и Негрија и Делеза, Динова се отворено залаже
за реактивирање комунизма у терминима жеље.17 Није изостало ни позивање
на Рансијера и Лукача. Динову не брине мелодрама левице него запостављање
13

78-79.

Фридрих Ниче, О користи и штети историје за живот (Нови Сад: Светови, 2001),

14
Jodi Dean, Communist desire (2012), 6. https://www.academia.edu/1132449/Communist_
desire_3?auto=download.
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Dean, Communist desire, 15.
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Dean, Communist desire, 17.
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Dean, Communist desire, 17.
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жеља. Којих? Оних за мноштвом и за промишљањем комунизма. Упориште
јој је Бадијуово уверење да је комунизам трансисторијска истина, регулативна
идеја кадра да утемељи историјски субјект. Тачније, истина која уводи немогуће
у свет.18
Међутим, жеља није довољна. Потребна је визија њеног остварења. Наредни појам који у истом смислу Динова истиче јесте комунистички хоризонт који
је данас запуштен пре свега у епистемолошком. Образложење Динове блиско је
Манхајмовом појму осматрачнице као сазнајносоциолошке перспективе иако
овде Манхајм није поменут. Просторно гледано, хоризонт (обзорје) то је она
линија у даљини која дели видљиво од невидљивог, одваја земљу од неба. У
временском погледу изгубљени хоризонт означава напуштене визије и раније
неостварене наде. И губитак перспективе који је донекле сличан крајњем хоризонту који у астрофизичком погледу окружује црну рупу.
У социолошком смислу хоризонт маркира изгубљену будућност, али и
димензију искуства коју не можемо изгубити. То је особен спој дубоког мора
лишеног ослонца и земље (чврстог ослонца). Хоризонт је реалан у смислу немогућег које никада не можемо досегнути, али и у смислу актуелног неанахроног.
Већ у тој аргументацији назире се значај утопије у сећању. Хоризонт дефинише
наше видике и становиште, али и фундаменталну поделу која одређује где смо.
Хоризонт који условљава наше искуство јесте комунизам,19 најприроднија ствар
у свету којој не треба даље разјашњење ни оправдање. Комунизам је несводиво
обележје оквира политике, како је писао Гарсија Линера, вођа боливијске леве
гериле и потоњи потпредседник Боливије. Данас, међутим, левица одбацује
комунистички хоризонт као изгубљени хоризонт, допуштајући уместо њега
евентуално само „посткапитализам“,20 умивајући и конструишући на тај начин лексичку проходност нејасној промени. Појам посткапитализам је празан,
испражњен од садржаја и лишен антитезе. Џоди Дин отворено упозорава да
смо изгубили видик комунистичког хоризонта као основу од које могу кренути
нови политички покрети21 иако капиталисти још осећају комунизам као претњу.
Комунизам је искључен са стола из расправа о економској демократији, а поготово о демократској процедури.22 То је прогнани појам.
А појмови су и маркери сећања. Бирају приоритете из прошлости. Важно
је додати да је у бившим социјалистичким земљама појам комунизам прогнан
и постао баук прошлости и због страха од поновног ограничавања властитог
државног суверенитета. Али није на Западу код А. Негрија, Б. Андерсона, А.
Цит. Badiu према Dean, Communist desire, 20.
Jodi Dean, The Communist Horizon (London: Verso, 2012), 1-2.
20
Dean, The Communist Horizon, 3.
21
Dean, The Communist Horizon, 6.
22
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Бадјуа и Е. Лаклауа.23 Док се негативни појам комунизам на истоку Европе
среће само у антитоталитарној обради прошлости левице, а левица га прећуткује, дотле је на Западу комунизам отворени оперативни појам и неприкривена
жеља левице. Употреба појма комунизам важна је вододелница сећања унутар
европске левице.

Лица сећања: Гевара и Гагарин
То није био случај у 20. веку, када масовне комунистичке партије на власти једнако као и опозиционе комунистичке партије у Западној Европи нису
избегавале појам комунизам. Комунисти и комунизам били су нормализовани
као теоријски и као политички појмови. Штавише, атрибут комуниста уопште
није сметао гламуру неких суперзвезда 20. века. Напротив. Код анализе сећања
левице поучна је спонтана харизматизација конкретних ликова комуниста Јурија Гагарина и Ернеста Че Геваре. Први је стекао харизму за живота, други
након смрти.
Ернесто Че Гевара (1928–1967) напустио је положај министра на Куби и
отишао у Боливију да диже револуцију, где је и убијен у октобру 1967. године.
Његова смрт лишена државне пропаганде широм света брзо је и спонтано прихваћена као жртва за световни идеал. Међународно експлозивно прихватање
постхумне жртве Геваре код младих више је јачало веру у неминовну победу
левице него што су то чиниле конгресне резолуције милионских комунистичких
партија. Геварина смрт симболички се расула, аргентински марксиста постао
је синоним различитих буна, отпора, неслагања, протеста и пре свега универзална икона антиколонијализма. Слично Патрису Лумумби, кога је Сартр звао
Црним Робеспјером. Гевара није посматран као мученик него као реални узор
световног наткомунистичког начела „бити, а не имати”. Али је као комуниста
остао икона незаустављивости левице.
Танатополитички гледано, о Гевари се више размишљало него што се
због њега туговало. Остао је симбол власти левице над смрћу. Његов бунт је
фасцинирао младе, али био и разлог умирања. Скоро да је изабрао смрт како би
обесмислио несмртност капитализма. О томе сведочи и то што је одмах након
смрти криминализован у Боливији и у САД да не би постао вирус антикапитализма. Најдубље искуство и порука смрти једног важног револуционара није
васкрс, ни култ него промишљање смисла идеализма у служби реализма, личног
одрицања у служби убеђивања подвлашћених у могућност ослобођења. И то
све упркос његовом неуспеху код боливијских сељака. Осведочење Геварине
Razmig Kešejan, Leva hemisfera: kartografija novih kritičkih mišljenja (Beograd: Fakultet za
medije i komunikacije, 2016).
23
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постхумне харизме почивало је на оданости идеји, а не фотељи и отпору небирократске левице бирократској левици. Гевара је остао икона најконкретније
утопије комунистичког позива оличене у реалном појединцу, а не у идеји, симбол
трајног социјалног позива на борбу, а не метафора узалудног подухвата. Његова
смрт се у 20. веку издигла изнад ритуално организованог бола који уједињује
групу након нестанка важног члана. Спонтана експлозивна харизматизација
показала је да смрт не тражи домишљање да би била интегративно средство
јачања групе. Широм света свако је на свој начин лишен службеног тумачења
ослањао властити идентитет на Геварино par excellance одрицање. Па ипак,
када је тридесет година након смрти свечано сахрањен на Куби, Фидел Кастро
је дефинисао кључни смисао његове жртве – Гевара је постао симбол светске
сиротиње.
Кастрове речи нису могле остати ексклузивно својатање Геваре од службене
левице. Много раније Гевара је прерастао у надидеолошки симбол протеста
младих против старијих, богатих и моћних. Слика младог револуционара са
дужом косом постала је икона општег антигеронтократског генерацијског неслагања младих. Бунтовник који не тражи накнаду и који је спреман на одрицање
проширио је класни у генерацијски отпор. Није реч о разводњавању класног
подухвата него о универзализовању смисла вероватно најславније комунистичке жртве. Након урушавања европског социјализма многа својатања Геваре
сведоче о широком симболичком капиталу његове личности. Говоре о моралној
надмоћи његове личне одлуке упркос смањеној моћи идеје коју је бранио, а
за разлику од минулог доба када је његово убиство било сигнатура несмртне
младости против остарелог и смртног капитализма. Танатополитички гледано
Геварина смрт је на неки начин опречна урушавању Совјетског Савеза. Ова два
пораза левице носе две врсте сећања и две врсте порука. У првом случају реч је
о победоносном поразу изворне идеје, у другом о рушевини издане идеје. Ако
изворна идеја левице још трепери у садашњици, коме је више захвална: моћној
бирократизованој урушеној држави или за стварање харизме правовремено
прекинутом животу младог револуционара који није скончао у кревету? Лишен
сваке романтизације Гевара је остао неугрожена отеловљена прошлост левице,
нерањива прошлост Великог покушаја. У разореном понору између идеала и
стварности остао је узор најразноврснијих потрага за савладавањем арбитара
који дефинишу разлику између могућег и немогућег. Зато што је остао идеал
младих, бременит је будућношћу. Експлозивна хероизација стигла је већ 1968,
а Гевара је остао гарант незаборава небирократске левице. Далеко изнад иконе
„прошле будућности” запамћен је као општија метафора неутилитарног отпора једнако 1968, „када се у ваздуху осећало црвено”, и дуго након тога, када
је наступио конформистички менаџерски Zeitgeist. Етичка надмоћ и мистика
једнакости левице је 1967. најуспешније у својој прошлости преживела пораз
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спонтаном, а не планском харизматизацијом борца и обезбедила памћење левици. Пораз интербригада у Шпанији, у којима су се борили добровољци из
више земаља, и убиство кубанског министра, који се одрекао власти и пошао
у герилу у прашуме Боливије, биле су активистичке легенде славних пораза
левице. Покрет се навикавао на изгубљене битке и осведочавао у поразима
упркос арогантном насиљу надмоћног противника.
Други пример активне личне комунистичке харизме јесте космонаут Јуриј
Гагарин (1934–1968), чији су подухват успешног савладавања сила планете филозофи одмах назвали техничком трансценденцијом и променом Места. Процене
су ишле чак до оцене да је Гагаринов продор у бестежинско стање космоса 13,7
милијарди година након Великог праска (оне безвремене тачке када је почело
ширење васионе и дошло до промена структуре свемира) неизбрисива заслуга
левице, промоција глобалног као природног и почетак силаска са наше планете
у свемир. Премда у поређењу са савременим свемирским достигнућима то није
био крупан помак, био је први спектакуларни изванпланетарни искорак веома
важан за глобални углед левице. „Колумбо космоса”– остала је метафора за
Гагарина.
Исте 1961. године британски премијер Х. Макмилан рекао је америчком
председнику Кенедију како „Совјети имају перспективну економију и да ће
брзо престићи капиталистичко друштво у трци за материјалним добрима”.24
Погрешна прогноза није разлог да се данас организовано заборавља чињеница
како прошли век није био само доба светских ратова и екстрема него и освајања
демократије, економске и политичке, деколонизације и дугог мира између 1945.
и 1990. године, замрзнутих сукоба и национализма у Европи. Ово диференцирано сећање на 20. век данас је скривено, подземно, није довољно ослободило
алтернативу за будућност. Савладала га је службена ЕУ антитоталитарна слика
прошлог века и мрачног социјализма као антитеза светлом неолиберализму. У
њој нема места за одмеренију процену да Хладни рат није био само нуклеарна
напетост између социјализма и капитализам, него и ледено доба полувековног
мира у Европи, социјалне државе и крупних техничких изума без којих не
би било данашњих достигнућа. Године 1989. почело је отопљавање глечера
демократске процедуре, али је захладнела економска демократија, а прошлост
је експлодирала.
Измењене хегемоне вредности 21. века измениле су и сећање на Гагарина.
Време је, додуше, показало да Гагаринов пионирски лет у космос у априлу 1961.
на висини од око 300 км није био трајни показатељ надмоћи социјалистичке
васионске технологије над капиталистичком технологијом него само вид њене
тадашње конкурентности. Али је можда нешто друго важније. Социолошки
гледано, исти догађај био је симбол вертикалне покретљивости система у коме
24

Ерик Хобсбаум, О историји (Београд: Откровење, 2003), 250.
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је син руског колхозног сељака први у свету савладао силу Земљине теже, сува
чињеница далеко изнад комунистичке митологије.25 Један млади комуниста
је тих дана био најпризнатији човек на нашој планети, а победа човека над
Земљином тежом била је у знаку црвене звезде. Америчка Аполо ера стигла је
касније крајем шездесетих година 20. века. Када је у питању сећање левице на
тај догађај, требало би уочити и две важне антитезе. На великој међународној
изложби у Москви, у павиљону Космос 1967. године, постављен је дупликат
Гагаринове ракете Восток-1 на истом месту где је 1959. године срушена Стаљинова статуа висока 30 метара. Медији су забележили да је Восток-1 заменио
Стаљина. Био је то у СССР симбол преласка од култа личности ка култу космоса.
Међутим, када је исти павиљон Космос демонтиран деведесетих година 20. века,
а експонати уништени,26 била је то и својеврсна демонтажа сећања левице. На
другој страни планете, када је Apollo 11 стигао са америчким космонаутима на
Месец, 1969. године, у свемирском тријумфу САД остало је незапажено да је
мозак ракете Saturn 5 био ракетни инжењер Вернер фон Браун. Исти немачки
аристократа био је водећа личност Хитлеровог ракетног програма. Моћни увек
одлучују о сећању на заслужне и то није никаква иронија историје. Овде треба
само додати да за сећање левице није небитно запуштено памћење хладноратовског свемирског надметања социјализма и капитализма.
Након Жуковљевог заузимања Берлина, у мају 1945. године, друга трајна
тачка ослонца сећања левице јесте Гагаринов лет у космос, 1961. године. Као
што је СССР због победе над фашизмом 1945. доспео до врхунца свог међународног угледа, исто тако је и Гагарин 1961. постао надиидеолошка светска звезда
без премца. Жуков и Гагарин били су две персонификације памћења левице,
два важна упоришта наде. Маршал је био симбол војне, а мајор технолошке
надмоћи социјализма. Слично Гевари, обојица су са незамисливим успехом
стекла надидеолошку харизму. Данас је 12. април у Русији Дан космонаута.
Обележавање тог датума није носталгија ни актуелизација прошлости него је
Гагарин део симболичког језика за говор о савременој руској националној надидеолошкој технологији. Сећање на искорак у космичко доба има идеолошку
и надидеолошку димензију. Слава тог подухвата лишена је мрачних страна
колонијалних геноцида прекоморских истраживача у Новом веку. Како се данас
приказује овај учинак?
Другачије него раније. Комунистички хероји су након 1989. године престали у Европи да буду бесмртни, јер је идеја за коју су дали животе престала
да буде хегемона. Њихови споменици лишени су делатног смисла, нису више
25
Walter Famler, Im Zeichen des roten Sterns – Zur ikonographischer Kodierung des Kosmopiloten
Juri Gagarin (Berlin: Kulturmaschinen Verlag, 2011), 24.
26
Famler, Im Zeichen des roten Sterns – Zur ikonographischer Kodierung des Kosmopiloten
Juri Gagarin, 30.
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објекти поштовања него одмазде. Преживели су хероји чији је учинак растумачен
као надидеолошки – Жуков, Гагарин и Гевара. Данас је иконографија Гагарина
симболички језик који исказује много смисла. У Русији су млади почетком
деведесетих година 20. века организовали Гагарин хепенинге и фестивале.
Центар совјетског социјалистичког симболизма одржао се у послесовјетској
култури и у руском капитализму. У капитализму је семиотика део маркетинга, у
социјализму део идеолошке индоктринације. Совјетски симболи комбинују се с
новим вредностима руског капитализма, понос на славна космичка открића меша
се са меланхолијом због губитка статуса суперсиле,27 а капитализам у Русији
користи симболе левице за властито правдање. Унутар масовне продукције и
масовне потрошње симбола треба пажљиво проценити значај изворних симбола
левице у савременом капитализму. На најмаркантнијим примерима Гагарина и
Геваре важно је уочити потенцијал левице за надидеолошке вредности и идеале.
Нису то били исконструисани митови него реални подухвати који су спонтано,
а не плански постали симболи универзалног општељудског смисла. А то што
су се сећања на њих показала као динамичка и променљива покретачка снага,
не мења њихов значај. О њиховом смислу одлучују моћни не осврћући се на
спонтани одјек њихових подухвата нити на реални учинак.

Шта да се ради?
Сећање је расута, памћење организована прошлост, а историја је проверено памћење. Неолиберализам синхроно надзире сва три облика свести. Како
антикапиталистичка левица да се одупре овом диктату и да осигура другачији
поглед у прошлост?
1. Основно социолошко албвашовско противпитање јесте како да се сећа
распаднути колектив. Без постојане групе нема одрживог сећања. Антикапиталистичка левица је данас лишена снажне државе и партије, установа кадрих
да уједначавају и негују спону између властите прошлости и будућности,
стабилизују покретљиве прошлости и закавжене будућности. Између сећања
и записане историје стоји непрегледни простор непознатог, потонулог у таму,
зато што ишчезло колико год било важно није располагало групом која би га
држала на површини и на светлости. Треба ли најпре обновити групу кадру за
одржавање друштвеноинтегративног сећања? Ако је тако онда су академски
неделатни сви појединачни интелектуални напори за налажење новог сећања
лишени групе. Па ипак, можда теорија може одговорити да ли је на делу срушено или нарушено, уништено или напуштено сећање левице? И проценити
Slava Gerovith, “Creating Memories – Myth, Identity and culture in the Russian Space Age,”
Remembering the Space Age, ed. Steven J. Dick (Washington: NASA, 2008), 232.
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колико су варијације кључног појма пораз делови дефетистичког дискурса:
неактуелност левице, фаза повлачења, осека левице, потиснутост, скрајнутост,
дефанзива левице? Оно што је сасвим извесно јесте да нема довољно снажне
групе да пружи институционални оквир сећању левице иако су неке групе (породице, синдикати, интелектуални кругови) након слома социјализма, задржали
уже оквире сећања. Организована група (партија, држава) успешније одржава
мрежу између властитих жртава и џелата, идеолога класика и револуционара,
садржаја који су нужни за емотивну проходност прошлости левице и за редуковање сложености и хомогенизацију разних верзија прошлости.28
2. Није нимало необично што неолиберализам не тражи саморефлексивну
историју капитализма за разлику од левице којој је потребан саморефлексивни
однос према властитој прошлости. На грешкама других се не учи. Луксузно
памћење богатих, истраживање порекла различитих породица и фирми може
се наручити на тржишту и осигурати медијска промоција. То није случај са
памћењем револуција, организованих незадовољстава голоруких и безгаћника
које је од слома социјализма победник успешно скратио на историју илузија
и насиља. Памћење богатих врти се око памћења порекла, памћење нације
око славне прошлости, док сиротињи не треба сећање на неславно анонимно
порекло, него подсећање на успешне покушаје савладавања немаштине. Није
то историја славне социјалне прошлости нити неминовне победе правде, а
понајмање историја неуништивог идентитета него је то слојевита прошлост
саздана од светлости и сенки, успеха и неуспеха, напретка и насиља. Памћењу
левице потребна је историја мрачног прогресивног (Ernst Bloch), а не славног
нарцисоидног самовиђења. Левица не треба да полази од Фукујаминог краја
историје нити од хантингтоновске непомирљивости идентитета него од слике
властите контингентне прошлости и од погледа у бесконачно неизвесно.
3. Антикапиталистичка левица треба да се ослободи привида о снази деснице и њеног диктата и да јасније дефинише однос према властитој прошлости. Та два императива су повезана. У добу лишеном утицајне комунистичке
идеје све је допуштено и све се може свести на универзалну мерљивост, на
робну вредност рада. Капиталистички реализам је помрачење ума. Почива на
хегемоној поларизацији између демократског и тоталитарног света (West and
the rest). То је идеолошка структура зависна од неоколонијализма (A. Badiu).
У ретрадиционализацији након 1989. није постала уморна визија социјалне
револуције која је еминентно модерна идеја, јер је истакла могућност промене
целине. Пре ће бити да су левичарски интелектуалци устукнули пред провалом
традиције центриране око националног. Уз прецењивање националног ту је и
фасцинација да је данас једино делатна логика капитала.
Silja Behre, Bewegte Erinnerung: Deutungskampfe Um ‘1968’ in Deutsch-Franzosischer
Perspektive (Tubingen Mohr Siebeck, 2016), 6.
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4. Не мање дефетизма шири прецењивање снаге антитоталитарних резолуција које хомогенизују расута сећања на социјализам. Чим се нешто прецењује, нешто се и потцењује. Да ли је потцењивање властите снаге последица
немања жеље за немогућом жељом комунизма и колективне жеље за новим
пројектом еманципације, како тврди Џоди Дин. Не славе ли беспомоћни властиту беспомоћност меланхоличним прихватањем хегемоног дискурса о смрти
комунизма? Да ли и левици недостаје узбуњивач? Сећања левице јесу распрскана и децентрирана већ и тиме што је глобализација расула разне уситњене
перспективе малих идентитетских група. Али неолиберализам их дотерује у
корак прописујући антитоталитарне законе сећања иако историја није предмет
права. Антитоталитарне резолуције не осуђују конкретне комунистичке злочине
него идеологију (тачније злочине почињене у име идеологије) која угрожава
неолибералну глобализацију. Пјер Нора запажа да је на делу криминализација
идеологије, злочин се растеже на идеју. Стаљинизам се изједначава са комунизмом, што је једнако једнострано као када би се хришћанство изједначавало
са инквизицијом, или ислам са Бин Ладеном. Агресивно захтевно памћење
ЕУ безобзирно дотерује у корак прошлост као што су то некада чинили стари
француски приручници историје о добрим и лошим краљевима или, како додаје Нора, као они који су писали о храбром Колберу и лошем Робеспјеру, или
новији који пишу историју славног Де Гола, а не помињу маршала Петена.29
Антитоталитарно изједначавање фашизма и социјализма делегитимише нове
обрасце самоорганизовања подвлашћених и замагљује спознају делатних потенцијала промене целине. Канонска супротност демократији и тоталитаризму је
анти-антагонистичка. У њој није маркирана напетост између поменутих полова
као неизмирљива дијалектичка друштвено-економска противречност него као
институционално-процедурална неспојивост. Блиска јој је хантингтоновска
идентитетска канонизација неспојивих верско цивилизацијских кругова зато
што неутралише непомирљивост класних интереса.
5. Важан услов деконструисања привида о снази деснице јесте јасније
дефинисање делатних потенцијала прошлости левице. Да ли је пораз из 1989.
само историјска епизода или је истински дебакл, толико дубок да данас веровати
у обнову антикапиталистичке левице значи нову врсту слепог верништва? Да ли
је то веровање у непостојеће или у обнову пораженог? Не мање апокалиптична
је дилема да ли је 1989. године почео прелаз пустиње левице којој се још не
види ни крај ни оаза? Где наћи компас и како одржати курс у олуји? Да ли су
реални они који су подлегли искушењу конверзије и напустили левицу или они
други (Маркс, Бењамин, Хобсбаум, Негри) за које је реализам увек био вера у
Pjer Nora, “Pamćenje istorije, pamćenje istoričara,” Kolektivno sećanje i politike pamćenja,
ed. Sanja Milutinović Bojanić i dr. (Beograd: Zavod za udžbenike, Institut za filozofiju i društvenu
teoriju, 2015), 286-287.
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немогуће које искључују владајући? У овом прилогу дати су неки одговори који
се ослањају на разноврсну традицију левице од Маркса до Бадјуа. Отклон од
историцистичке емпатије с неолибералним победницима није губитак компаса
левице залутале у неизвесној будућности. Управо пажљиво запамћени сегменти
из прошлости левице, понајпре они који су такође након пораза наизглед били
лишени компаса, могу бити корисни путокази.
6. Саморефлексивно суочавање левице са пораженим властитим слепим
тријумфом у прошлом веку тражи нову креативну свест о губитку као услов
нове самоорганизације. Капиталистички реализам не може се победити само
на нивоу идеја нити радом на промени расположења левице од меланхолије ка
оптимизму. Ако је хегемоно сећање након 1989. била реакција на немир оне
модерности која је након 1917. брутално дестабилизовала верске и етничке
идентитете, данашње сећање левице требало би да буде реакција на немир
рестаурације која је обновила капитализам, национализам и религију. Али
прошлост се не може организовати насумице без организоване визије пожељне
будућности. Нужна је пракса и операционализација новог антикапиталистичког
обећања. Потребан је и нови образац ефектног сабијања мисли у оперативну
паролу прилагођен медијским законима дигиталног доба. Покрет без организације је неоперативан, лишен теорије јесте дезоријентисан, а лишен прошлости
је нерефлексиван. Потрага за субјектом кадрим да потресе капиталистички
реализам тражи нови спој теорије и праксе. Тек када левица доживи озбиљнији
пораз и када се покаже идеолошка и социјална празнина, може се јасније видети
да је незаменљива и поузданије разабрати њену особеност. Само ако је довољно мрачно могу се видети звезде (M. L. King). Ваљда је у томе дијагностичка
функција пораза левице.
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Summary
Todor Kuljić, PhD
Metabolism of the Left-Wing defeat –
How could the Left overcome its own defeats
The paper examines the nature of the Left-Wing defeat after 1989 and the memory
modes of defeat. How could memory of defeat be productive and what emotion could frame
it? The cognitive values of concepts (melancholy and melodrama) and memory mode of the
Left-Wing icons have been discussed: Yuri Gagarin and Che Guevara. Memories are scattered, memory is organized past, but history is a checked memory. The neoliberalism synchronously monitors all three forms of consciousness today. In conclusion, several patterns
of self-reflexive memories have been presented, as well as the proposals to the anticapitalist
Left how to resist the dictates of hegemonic neoliberalism today and how to provide a different view of the own past.
Key words: The Left-Wing defeat, melancholy, melodrama, self-reflexion
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Часопис Уј Симпосион и сећање
Шандора Роже*
Апстракт: Студентске демонстрације 1968. у Југославији довеле су до
повећане режимске контроле СКЈ, која је резултирала бројнијим случајевима суђења и судских забрана. Неоавангардни часопис „Уј Симпосион“
(„Új Symposion”), који је од 1965. године објављиван у Новом Саду, био је
једна од мета поменутих забрана. Као разлог је, између осталог, наведен
текст чији је аутор Шандор Рожа. У овом раду укратко је представљен
случај „Уј Симпосиона“, са главним циљем приказивања и анализе усменог
интервјуа спроведеног са Шандором Рожом.
Кључне речи: Шандор Рожа, Уј Симпосион (Új Symposion), усмена
историја, цензура, неоавангарда, нова левица.

Увод
Године које су уследиле након студентских демонстрације 1968. у Југославији обележене су пооштреном режимском контролом, бројним случајевима
забрана, и политичким суђењима. Ситуација у земљи додатно се заоштрила
након „хрватског пролећа“ и двадесет и прве седнице Председништва Савеза
комуниста Југославије, одржане 1971. године. Репресија која је уследила није
Овом приликом желим да захвалим Шандору Рожи, који је био веома љубазан да прихвати разговор са мном о Уј Симпосиону, свом животу у Југославији, те о приликама које су га
приморале да напусти државу. Такође, велику захвалност дугујем и професору Тибору Варадију,
који ме упознао са Рожом.
1
Двадесет и прва седница Председништва СКЈ служила је пре свега за обрачун са припадницима Маспока у Хрватској, међутим на њој су, како Рајко Даниловић наводи, задати „[з]авршни
*
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била ограничена на обрачун с једним партијским непријатељем, већ је била
усмерена и ка левој и ка националној партијској опозицији. Савез комуниста
Југославије је након шездесет осме водио борбу с новом левицом око „монопола на тумачење марксизма”. Што се тиче обрачуна са национализмом, у
Хрватској се он односио на спор са Маспоком од новембра 1971, а у Србији
са националистима, критичарима уставне реформе. Овај рад биће усмерен на
последице које су демонстрације из 1968. године оставиле на нову левицу, са
посебним нагласком усмереним ка неоавангардном покрету, мађарском часопису
Уј Симпосион (Új Symposion) и Шандору Рожи.
Циљ овог рада је да прикаже како је политика забрана, односно цензура,
у Југославији крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века
захватила све, па и један неоавангардни часопис који је објављиван на мађарском
језику. Часопис Уј Симпосион (Új Symposion) и нарочито Шандор Рожа били
су међу жртвама заоштреног политичког курса СКЈ. Текст Шандора Роже
Свакодневни абортус (Mindennapi abortusz) Окружни суд у Новом Саду навео
је као разлог за забрану 76. броја часописа Уј Симпосион. Тај случај касније
је ескалирао, те је покренут кривични поступак против Роже (1971–1972). У
октобру 2019. године у Будимпешти обавила сам интервју са Рожом, који ће
у наставку рада бити представљен. Основна намера је да се прикаже случај
суђења часопису Уј Симпосион онако како је остао у сећању Шандора Роже.
Интервју представља само један од извора који се могу користити за изучавање
наведеног догађаја, али уједно демонстрира потенцијал примене метода усмене
историје.
Алесандро Портели, стручњак за усмену историју, наглашава да су
историчари дуго занемаривали усмену историју као извор, углавном са
изговором да она није довољно објективна. Међутим, свако коришћене
извора, било писаног или усменог, без додатне анализе може бити подједнако
„необјективно”, те ни некритичко ослањање на документе није прихватљиво
ударац и идеолошко-политичка платформа прогона неистомишљеника и политичких противника
коначно је формулисана на 21. седници Председништва СКЈ, 1. децембра 1971. године.” Р. Даниловић, Употреба непријатеља, (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 289.

За детаљнији приказ питања цензуре, политичких суђења и хапшења у Југославији погледати: R. Vučetić, Monopol na istinu, (Beograd: Clio, 2016); Даниловић, Употреба непријатеља; S.
Cvetković, Između srpa i čekića 2. Politička represija u Srbiji 1953-1985, (Beograd: Službeni glasnik;
Institut za savremenu istoriju, 2011).

Vučetić, Monopol na istinu, 243.

T. Varadi, Spisi i ljudi: Priče iz advokatske kancelarije, (Novi Sad: Akademska knjiga, 2015),
36. Професор емеритус и правник Тибор Варади био је део прве генерације симпосиониста.
Заступао је Уј Симпосион пред Окружним судом у Новом Саду у случају забране 76. броја,
што га чини једним од учесника који је лично присуствовао догађајима којима се овај рад бави.
Наведена књига професора Варадија садржи приче које су засноване на документима из његове
породичне архиве. Међу њима налази се и случај Уј Симпосиона.
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у историографији. Портели пише како је усмена историја веродостојна, али
на један другачији начин. Он додаје да не постоје „лажни” усмени извори,
већ да једино након детаљно спроведеног истраживање, можемо тврдити да
ли је одређена изнета изјава „тачна” или није. Само сведочење несумњиво је
„психолошки тачно”, те је оно свакако релевантно и за истраживача. Портели
такође наглашава да је усмена историја, поред сведочења појединца, пре свега
разговор између истраживача и његовог саговорника приликом којег обоје
утичу на формирање приче. Док истраживач наводи наратора питањима које
поставља и самом структуром интервјуа, наратор задржава контролу над
реконструкцијом сећања и њиховог изношења у јавност. Спровођењем усменог
интервјуа историчар долази у контакт с личним сећањем појединца, које понекад
може бити нејасно или чак илузорно. Међутим интервју се може показати и као
веома релевантно средство које може умногоме помоћи разумевању историјских
догађаја, појава или процеса.
Циљ овог рада је да пружи веродостојан приказ сећања Шандора Роже,
али и да анализом његовог сведочења покуша да допринесе бољем разумевању
положаја специфичног случаја мађарских авангардних уметника у Југославији
у време јачања политичке цензуре. У првом делу текста биће укратко приказан
часопис Уј Симпосион, његов положај на југословенској неоавангардној
културној сцени између 1960. и 1970. године, те кратак увод у суђења самом
часопису из 1971. и 1972. године. Други део рада биће у потпуности посвећен
сведочењу Шандора Роже.

Új Symposion
Деловање неоавангарде на простору Југославије било је у уској вези са студентским покретом шездесетих и са идеолошким деловањем нове левице. Нова
левица, пре свега утемељена у раду часописа Праксис (Praxis) и Корчуланске
летње школе, идеолошки је преиспитивала комунизам који је спроводио СКЈ,
залажући се за „креативни марксизам” и критику свега постојећег. На сличан
начин су и неоавангардисти стварали критичку, политичку и друштвено ангажовану уметност. Та својства била су утемељена и у садржају Уј Симпосиона.
Симпосион је био часопис за уметност и критику (művészeti-kritikai
folyóirat), како је наглашено у његовом поднаслову. Публикован је под окриљем

Видети: A. Portelli, “What Makes Oral History Different”, The Oral History Reader, edited
by: R. Perks and A. Thomson, (London: Routledge, 1998), 63-75.

Vučetić, Monopol na istinu, 244-246.

M. Šuvaković, „Neoavangarda, konceptualna umetnost i krize socijalističkog modernizma“,
u: Republika, 430-431 (1-30. jun 2008), http://www.republika.co.rs/430-431/19.html, (12. 2. 2020).
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Трибине младих у Новом Саду, с почетком 1965. године, све до 1992, када је
комплетно издаваштво услед избијања рата у Југославији премештено у град
Веспрем (Veszprém) у Мађарској. Часопис је око себе окупљао младе мађарске
писце и уметнике, углавном из Југославије. Поред објављивања својих текстова,
они су преводили и радове аутора који су писали на српскохрватском језику,
попут Данила Киша, Мирослава Крлеже и Иве Андрића, те дела светских аутора
попут Херберта Маркузеа, Лешека Колаковског, Езре Паунда и бројних других.
За контекст овог рада значајна је такозвана прва генерација симпосиониста, којој
су припадали Ото Толнаи, Тибор Варади, Каталин Ладик, Иштван Домонкош,
Иштван Бошњак и други. Та генерација покренула је Симпосион и створила
„уметност и критике” у њему. Варади описује часопис као: „кадар да се супротстави идеолошким наредбама и модама, водио је неупоредиво слободнију
уређивачку политику од тадашњих књижевних часописа који су на мађарском
језику излазили како у Мађарској тако и у Румунији и Чехословачкој.” Из Варадијевог описа можемо видети како је политичка цензура у Југославији ипак
била блажа него у осталим социјалистичким режимима у Источној Европи, јер
постојала је толеранција режима према једном часопису критичког садржаја и
обележја. Међутим, таква политика СКЈ није била неограничена.
Како су различите уметничке праксе које су обележиле југословенску културну сцену крајем шездесетих и почетком седамдесетих година 20. века донекле
биле под идеолошким утицајем нове левице и покрета шездесет осме, тако су
неоавангарда и нова левица заједнички постале мета режимског притисак који
је уследио. Време непосредно након јунских студентских демонстрација 1968.
године обележила су политичка суђења, хапшења и цензуре, која иако нису несвакидашња за комунистичке режиме Источне Европе, до тада нису биле мере
којима је СКЈ често прибегавао. Осврћући се на овакву политику на преласку
између шездесетих и седамдесетих година 20. века, Желимир Жилник је приметио: … „[м]оја генерација је већ знала да је после тог таласа ‘рестаљинизације’
културна клима и систем вредности у Југославији током 1972–’73. године указивао да је то постала једна друга земља, а не она из 1968–’69. године”.10 И мада
је „рестаљинизација” углавном везивана за време након објављивања чувеног
Титовог Писма (септембар, 1972), којим је Партија званично започела обрачун

Према речима Желимира Жилника, Трибина младих била је „једна од најважнијих културних установа у земљи – стециште нове уметничке праксе, отворених дискусија, провокативних
ствари, као што је била и Корчуланска летња школа.” Ž. Žilnik, Izostavljena istorija/Omitted History, Transkript debate održane 18. 11. 2005. godine povodom otvaranja izložbe „Trajni čas umetnosti,
Novosadska neoavangarda ‘60-ih i ‘70-ih godina XX veka” u Muzeju savremene umetnosti u Novom
Sadu, (Novi Sad: Daniel Print, 2006), 19.

Varadi, Spisi i ljudi, 34.
10
Žilnik, Izostavljena istorija, 21.
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са режимским непријатељима,11 том „званичном обрачуну”, ако га можемо тако
назвати, исто претходиле су бројне забране и суђења.
Свакако најпознатији примери забрана везују се за југословенски црни
талас (или нови филм), за којим није далеко заостајала ни позоришна сцена.
Филм Душана Макавејева ВР: Мистерије организма (1971) забрањен је, Желимир Жилник је избачен из Партије због филма Рани Радови (1969), а Лазар
Стојановић је због филма Пластични Исус (1971) осуђен на три године затвора.
На позоришној сцени Коса, Капе доле, Кад су цветале тикве и неколико других
представа означено је као антикомунистичко, антисоцијалистичко и антихумано,
трпећи најпре нападе, а затим и формалне забране које предузимао режим.12
Поред кинематографије и позоришта, и штампа је трпела учестале притиске. Пре
свега је то била омладинска штампа, новине и часописи као што су Студент,
Видици, Философија, Праксис, Индекс или Уј Симпосион. Штампа је била главно
средство опозиционог деловања омладине у Југославији. Током демонстрација
1968. једини медиј који је преносио глас студента биле су управо њихове новине Студент, чији су бројеви од јуна 1968. до децембра 1971. године готово
непрестано забрањивани. На крају је комплетно уредништво поднело оставку
како би се избегли даљи судски поступци и потенцијалне затворске казне.13
Слично је било и у другим новинама. Марко Зубак бавио се детаљно питањем
омладинске штампе и њене судбине након шездесет осме. Он наводи да је управо
делимичним посредством те штампе, која представља драгоцено сведочење о
студентском покрету, и југословенска омладинска култура политизована.14 На
тај начин је и Уј Симпосион деловао. Мада су текстови објављивани у овом
часопису већином били књижевни, незанемарљив број њих се бавио актуелним
социјалним и политичким питањима, (ин)директно критикујући режим.
Чињеница да је Симпосион објављиван на мађарском језику веома је значајна за идентитет самих симпосиониста. Велики број младих уметника, пре
свега писаца и песника, међу којима су били и симпосионисти, на војвођанској
неоавангардној сцени бавио се експерименталном концептуалном уметношћу
с посебном пажњом усмереном на језик. Паралелно коришћење српскохрватсЗваничан обрачун са либералима започео је након седнице Извршног бироа Председништва СКЈ (18. септембар 1972), где је одлучено да се Писмо упути свим организацијама и
члановима СКЈ. Ово је резултирало и уклањањем либералне струје из врха Партије, те су Марко
Никезић и Латинка Перовић крајем октобра исте године поднели оставке на своје положаје. Као
антисоцијалистичке скупине у друштву с којима се треба обрачунати наведени су националисти,
анархолиберали (под тим је подразумевана нова левица) и „ранковићевци”. Писмо је садржало
и озбиљне критике штампе, а што је најзначајније, Тито је овде захтевао и јачање идеолошког
образовања у духу марксизма. Vučetić, Monopol na istinu, 109-114.
12
Vučetić, Monopol na istinu, str. 338.
13
M. Zubak, The Yugoslav Youth Press (1968-1980), (Zagreb: Srednja Evropa; Hrvatski institut
za povijest, 2018), 150.
14
Исто, 183.
11
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ког и мађарског језика био је један од симбола не само језичке већ и културне
хибридности војвођанске уметничке сцене. Многи симпосионисти имали су
удела у том „револуционарном коришћењу језика”.15 И мада је неоспорно да
је часопис Уј Симпосион, заједно са младим уметницима и писцима, припадао
југословенској уметничкој сцени, ипак је часопис издаван на мађарском, који је
био матерњи језик већини поменуте омладине. Такве околности чине забрану Уј
Симпосиона можда специфичнијом у односу на друге случајеве тога времена.
Међутим, то управо доказује да СКЈ није био спреман да трпи критике ни у
једној области југословенског друштва, па ни међу мађарским неоавангардним
писцима и уметницима.
Године 1971. бројеви 76. и 77. Уј Симпосиона судским поступком су забрањени. У 76. броју Шандор Рожа објавио је свој текст Свакодневни абортус,
док је наредни број био забрањен због текста Песма о филму (Vers o filmről)
Мирослава Мандића. Наредне године покренут је и кривични поступак против
двојице писаца и против одговорног уредника Симпосиона Ота Толнаија. Толнаи, који је осуђен два пута, и због Рожиног и због Мандићевог текста, добио је
условну казну, док је Рожа осуђен на затворску казну од три године, а Мандић од
годину дана.16 Рожа је успео да напусти земљу, тако да је у случају Симпосиона
на крају једини Мирослав Мандић служио затворску казну.
Случај Уј Симпосиона није у потпуности изостављен из литературе која
се бави цензуром и политичким суђењима у социјалистичкој Југославији.
Посебно је запажен случај Мирослава Мандића управо због тога што је узрок
његовог хапшења текст објављен у часопису.17 Мандић је у Песми о филму
критиковао однос режима према црном таласу, подстакнут процесом вођеним
против Макавејева. У једном делу текста Мандић описује како би изгледао
филм са насловом Јосип Броз Тито: камера би читава два сата била фокусирана
15
За детаљнији увид у значај језика за мађарску неоавангардну сцену видети: E. Kürti,
Screaming Hole: Poetry, Sound and Action as Intermedia Practice in the Work of Katalin Ladik, (Budapest: acb ResearchLab, 2017), 11-20.
16
Varadi, Spisi i ljudi, 48.
17
Рајко Даниловић, у поглављу где се бави режимским „прогонима” интелектуалаца,
навео је између осталих и случајеве тројице симпосиониста, где се осврће одвојено на сваког
од њих, најдетаљније приказујући Мандићев случај. Даниловић, Употреба непријатеља, 370374. Срђан Цветковић се веома кратко приликом набрајања суђења појединцима који су од
стране режима означени као анархолиберали осврнуо и на случајеве Шандора Роже, Мирослава
Мандића и Ота Тонлаија. Cvetković, Između srpa i čekića 2, 415/6. Радина Вучетић у поглављу о
неоавангарди приказала је специфично место војвођанске неоавангардне сцене у Југославији.
На истом месту историчарка се осврнула на случај Симпосиона. Vučetić, Monopol na istinu, 327/8.
Мишко Шуваковић у чланку о неоавангардној сцени у Војводини осврће се на забрану 77. броја
Симпосиона и случај Мирослава Мандића. Šuvaković, „Neoavangarda, konceptualna umetnost“.
Већ сам наговестила да је Тибор Варади комплетно поглавље своје књиге посветио случају Уј
Симпосион. За разлику од остале литературе, код Варадија налазимо највише података о суђењу
Шандору Рожи. Varadi, Spisi i ljudi, 34-50.
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на Титов портрет, док би се филм завршио натписом „ово је био Јосип Броз
Тито“.18 На крају спорног текста Мандић наводи разлоге зашто га је написао.
Неки од разлога које наводи су: „зато што имам право да гласам”, „зато што
немам посао”, „зато што у новинама желим да читам овакве текстове”, „зато
што је Нови Сад осрамоћен након забране филма Душана Макавејева”, „зато
што верујем само у југословенско друштво иако је у говнима”, као и „зато што
мислим да могу отворено да говорим и зато што је срамота да се о људима води
евиденција у полицији”.19 Занимљиво је да је ово први текст који је Мандић
објавио у Симпосиону, а исто је важило и за Рожу. Њих двојица нису били део
прве генерације симпосиониста, а шанса да се придруже овом кружоку одузета
им је на самом почетку.
Рожa је у Свакодневном абортусу представио разговор између два пријатеља у студентском дому. Током дијалога двојица студената осврћу се на
политичке, социјалне и економске прилике у држави у којој живе. Овај текст
тужилац је видео као проблематичан због следећих разлога:
„Овај напис како по својој садржини тако и по начину писања кроз
дијалог личности у напису, злонамерно и тенденциозно приказује друштвенополитичке и друштвено-економске прилике у нашој земљи, омаловажава и
негира наш самоуправни социјалистички систем и социјализам као систем
уопште, у њему се износе лажне вести и изопачене тврдње којима се изазива
узнемирење грађана, изазива се национална и расна мржња, наноси повреде
части и угледа наших народа и Председника Републике.”20

У тексту, на питање шта може студент да уради са својом дипломом након
завршеног факултета, један од учесника разговора истиче да „са њом можеш да
обришеш дупе”. У даљем разговору двојица пријатеља алудирају на студенте
из афричких земаља који долазе у Југославију, коментаришући како им је „отац
био људождер”, како су „пуни долара, а још их и држава дотира […] док ми
немамо шта да једемо”, даље упоређујући положај тих „црнаца” са положајем
Мађара: „и ми смо црнци […] црнци мађарске коже. Ако уђеш у продавницу
и говориш на мађарском, исто тако те неће услужити као црног у Америци”.
Студенти, између осталог, сатирично критикују и прилике социјализма у Кини.21
Пре своје краткотрајне сарадње са Симпосионом, Рожа је имао рубрику у једном
другом мађарском часопису Глас омладине (Képes Ifjúság), а такође је изводио
различите перформансе на Трибини младих. Питањем природе и проблематике
текста Свакодневни абортус, те наступима Шандора Роже детаљније ћу се
M. Mandić, „Vers o filmről”, Új Symposion, 77, szeptember 1971, 389.
Исто. (Превод К.Б)
20
Цит. према: Varadi, Spisi i ljudi. 38.
21
S. Rózsa, „Mindennapi abortusz”, Új Symposion, 76, augusztus 1971, 344/5. (Превод К.Б)
18
19
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бавити у наредном поглављу, где ће ове теме бити представљене кроз призму
Рожиних речи и сећања.
Занимљиво је приметити да је неоавангарда, и на филмском платну,
позоришној сцени, у сликарству и књижевности, првобитно виђена као један
од примера отворености југословенског друштва, да би касније осликавала
примену строже режимске контроле над културом и уметничким праксама у
држави. Након осврта на основна обележја културне политике коју је водио
СКЈ и карактера забрана које су спровођене, у наредном поглављу биће
приказано сећање Шандора Роже и његово виђење Југославије на прелазу две
деценије кроз призму личног искуства и сарадњу са часописом Уј Симпосион.22
Представљањем овог случаја моја намера је покушај да прикажем утицај који
је државна културна политика имала и на појединца.

Шандор Рожа
„Ја сам после овог догађаја морао да се повучем…”23

У октобру 2019. године у Будимпешти састала сам се са Шандором Рожом
како бисмо разговарали о тексту Свакодневни абортус, који је скоро педесет
година раније објавио у часопису Уј Симпосион. Рожа је инсистирао да интервју
буде одржан на српском језику, којим се веома добро служи, али га дуго није
користио у комуникацији. Приликом употребе интервјуа, као основног метода
усмене историје, сам језик на коме се интервју спроводи представља један од
главних фактора који могу утицати на говорниково приказивање сопственог
искуства, те на саговорниково интерпретирање тог искуства. Портели истиче
како је усмена историја наративни извор, те да је значај самог језика приликом
његовог тумачења неоспоран. Своју тврдњу појашњава примером различитог
начина употребе дијалекта или стандардизованог језика приликом разговора.
Коришћење дијалекта у говору обично стоји у вези са изношењем анегдота или
личних сећања наратора, док се стандардизовани језик чешће користи приликом реферисања на догађаје у којима наратор није лично учествовао, обично
у вези са политиком или неким ширим друштвеним контекстом.24 У интервјуу
са Шандором Рожом конкретно питање употребе дијалекта и стандардизованог
језика није толико релевантно, међутим то никако не значи да се питање језика
сме заобићи. Приликом интерпретације његових одговора не сме се заборавити
22
Питање забране и културне политике коју је водио СКЈ веома је комплексно и може му
се приступити из различитих углова. Његовом детаљном анализом бавила се историчарка Радина
Вучетић у својој књизи Монопол на истину.
23
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
24
Portelli, “What Makes Oral History Different”, 66/7.
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да српски језик, на коме је интервју спроведен, није матерњи језик Шандора
Роже. Он је речи којих није могао да се сети на српском износио на немачком
или мађарском. Говор нематерњим језиком који се дуго није користио свакако
отежава концизно изношење мисли. Проблем употребе језика, односно могућности правилне интерпретације поруке коју је испитаник желео да пренесе, те
објективности његовог сопственог тумачења, представљају основне замерке
критичара употребе методе усмене историје. Ипак, и поред свих ограничења,
сматрам да спроведени интервју са Шандором Рожом представља вредно сведочење о догађају о коме није много писано у српској историографији.
Шандор Рожа рођен је 1948. године у Сенти. Своје студентске дане провео
је у Новом Саду, где је студирао хемију, у исто време бавећи се књижевношћу и
уметношћу. Имао је своју колумну у часопису Глас омладине (Képes Ifjúság), али
је током нашег разговора више истицао своје перформансе, или „хепенинге”,
како их сам назива, које је изводио на Трибини младих. Једном приликом Рожа
је ољуштио банану, одбацио њену унутрашњост и појео кору, након чега је рекао да то представља социјализам на југословенски начин. Други пут изводио
је Песму нације (Nemzeti dal) чувеног мађарског песника Шандора Петефија.
Песму која почиње стихом На ноге Мађар, домовина зове! (Talpra magyar, hí a
haza!),25 Рожа је рецитовао стојећи на глави.26
Ако се присетимо дијалога из његовог текста објављеног у Уј Симпосиону,
који је представљен у претходном поглављу, и упоредимо га са ова два перформанса, можемо јасно уочити сарказам и критику у свим наведеним Рожиним
делима. Иако нисам дошла до податка када су ти перформанси тачно изведени,
јасно је да су се догодили пре објављивања Свакодневног абортуса. Наглашавајући значај тренутка у коме је Рожин текст објављен, у вези са забранама и
кривичним пријавама које су уследиле, Тибор Варади истиче да „годину дана
раније, у доба мање егзалтиране диспозиције душа, овакве пресуде не би биле
донете.”27 Свакодневни абортус свакако није први текст у југословенској штампи
који саркастично представља прилике у држави, али јесте објављен у времену
када је било каква критика власти сматрана неприхватљивом.
Док је говорио о перформансима које је изводио, Рожа је нагласио да су
године које је провео на Трибини младих биле године „највеће слободе које смо
ми доживели”. Касније у разговору додао је како јесу били слободни, али само
до једне границе, а та граница се тицала преиспитивања Партије и спомињања

25
S. Petőfi, „Nemzeti dal”, Magyar irodalom, http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/nemdal.htm. (10. 2. 2020). (Превод К.Б)
26
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
27
Varadi, Spisi i ljudi, 49.
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диктатуре.28 Приликом разговора о објављеном тексту у Симпосиону наглашава
како није предвидео последице објављивања свог текста, већ како је то учинио
„потпуно слободно”.29 „Највеће слободе” убрзо су прерасле у веома ограничену
слободу због које је Рожа био приморан и да напусти земљу.
Према Рожиним речима, Свакодневни абортус био је „несрећни чланак”,
који он посматрајући из данашње перспективе не би написао. На то додаје како
није требало провоцирати режим, јер су провокације и показивање националног
поноса то што на крају нужно доводи до ратова попут оних који су наступили
после распада Југославије. Неколико пута је поновио да је волео Југославију и
да је био „добар, лојални државник”,30 да није желео да напусти земљу, али да
је морао како би избегао затвор.31 Рожа је истакао изразиту носталгију према
Југославији.
Када је концепт носталгије настао, односио се искључиво на појединца и
његова лична осећања, док је тек касније она препозната и као шири културни
феномен, односно као колективна носталгија.32 Појам који је од почетка двадесет и првог века веома распрострањен у културној области постјугословенских
држава, и може се разумети као врста колективне носталгије, јесте југоносталгија. Југоносталгија представља „носталгију за фантазијама асоцираним
са државом СФРЈ”, која се манифестује на различите начине. Оно што је заједничко за све јесте критичко приступање географској разједињености која је
наступила након деведесетих година 20. века и која се показала као неизбежна
и у даљем политичком наративу.33 Овакав став очигледан је у Рожином говору
у виду истицања љубави према Југославији и критици рата који је уследио у
последњој деценији двадесетог века. Отуд се и носталгија о којој он говори
може тумачити у контексту колективне носталгије
Бављење усменом историјом повлачи са собом многа питања, од којих је
једно субјективност наратора. Међутим, према Лин Абрамс, историчар првенс28
Под „ми” Рожа је подразумевао људе окупљене око Трибине младих, Гласа омладине и
Уј Симпосиона. По именима које помиње нешто касније у нашем разговору, Нандора Картага,
Иштвана Бошњака и Јаноша Бањаија, можемо закључити да је то углавном био кружок мађарске
омладине у Новом Саду.
29
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
30
Под државник Рожа је мислио држављанин – грађанин. Овај примеру лепо илуструје
проблем употребе језика као једног од ограничења на које се мора скренути пажња приликом
употребе метода усмене историје.
31
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
32
О концепту носталгије више у: J. L. Wilson, “„REMEMBER WHEN...“: A Consideration of
the Concept of Nostalgia”, in: ETC: A Review of General Semantics 56/3 (1999), 296-304, www.jstor.
org/stable/42705763, (18. 2. 2020).
33
N. Lindstrom, “Yugonostalgia: Restorative and Reflective Nostalgia in Former Yugoslavia”,
in: East Central Europe, 32/1-2 (2005), 228/9, https://brill.com/view/journals/eceu/32/1-2/articlep227_11.xml. (18. 2. 2020).
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твено треба да буде свестан сопствене субјективности у вези с темом којом се
бави како би могао да има јасан увид и у позицију свога саговорника. Лична
позиција историчара и сведочење наратора део су ширег дискурса културне и
друштвене заједнице којој појединац припада. Абрамс истиче и значај концепта интерсубјективности, где пише о усменој историји као о тројном дијалогу:
наратора са самим собом, наратора и историчара, али и наратора и културног
дискурса садашњости и прошлости.34 Оно што такође не смемо занемарити,
а што посебно истиче и Портели, јесте да не постоји нетачно сведочење, већ
да је оно манифестација сећања појединца, те да је задатак историчара да
објективно приступи и представи ово сведочење.35 У случају Шандора Роже
наилазимо на идеализовање времена у коме је могао слободно да ствара своју
уметност и књижевност и које је утицало и на целокупну представу и сећање
о Југославији.
Те најбоље године биле су прекинуте судским процесом за који Рожа говори
како га је „потпуно поништио психички” и како никоме не жели да седи на судској клупи.36 Нагласио је како је судски процес био намештен. Према његовим
речима, Тибор Варади му је дан пред доношење одлуке рекао да је чуо како
ће Рожа бити осуђен на три године затвора, што указује на непостојање правне
државе у Југославији.37 И сам Варади у својој књизи сведочи о томе да су „по
свему судећи” судске одлуке донесене унапред. Међутим, он то истиче приликом
изношења детаља о суђењу у вези за забраном 76. броја Симпосиона, која је
наступила због Рожиног текста, у коме је и сам Варади учествовао као правни
заступник часописа.38 Питање покретања кривичних поступака након забране
два броја часописа, и даље остаје отворено. Варади такав поступак власти објашњава новим политичким околностима насталим након 1971. године.
„Мерила су била поремећена. И критеријуми судова су спуштени. Остало
је много оних који су тражили начин да докажу колико су закључци те 21.
седнице – грандиозни. Нових могућности, нових прилика баш и није било, па
им је преостало само да наставе да цеде већ прилично исцеђену дреновину. Па
тако у случају Уј Симпосиона није била довољна забрана растурања два броја,
него је ускоро покренут кривични поступак против двојице аутора, Шандора
Роже и Мирослава Мандића. Кривични поступак покренут је и против Ота
Толаија […]”39

L. Abrams, Oral History Theory, (Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2010), 56-59.
Portelli, “What Makes Oral History Different”, 68.
36
Под „поништио”, Рожа је мислио уништио. Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
37
Исто.
38
Varadi, Spisi i ljudi, 44.
39
Исто, 46.
34
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Међутим не може се поуздано тврдити како намера за подношење кривичних пријава није постојала још приликом предлога забране првог (односно
76.) броја Симпосиона.
Шандор Рожа је 1972. године одлучио да напусти Југославију. Након донесене пресуде Окружног суда у Новом Саду која изриче три године затворске
казне, он је пребегао у Немачку, где је затражио азил. Описујући свој долазак
у Немачку, Рожа је рекао да су приликом његове апликације за азил, између
осталог, прочитали и Свакодневни абортус, након чега му је речено да због
„слободног мишљења” нико не сме бити осуђен. Он додаје да након овога, у
Немачкој није добио само азил већ и стипендију за студирање у Келну.40
Поставља се питање како је Рожа могао да напусти земљу након што му је
одређена затворска казна. Он претпоставља да је полиција била спремна да га
пусти из земље, јер би на тај начин били сигурни у његово, како каже, „мирно
понашање”, с чим се и Варади делимично слаже износећи да је „[ј]едно могуће
објашњење ситуације било да су власти увиделе да су претерале, а хтеле су да
избегну утисак да се повлаче”.41 По свој прилици, чини се да југословенским
властима у том тренутку јесте било свеједно да ли ће неко напустити земљу
или отићи у затвор, све док му је било онемогућено даље публиковање које би,
према њиховом виђењу, са сигурношћу било антисоцијалистичко и усмерено
против Партије и Тита. Тада је за Партију најважнији задатак био да се реши
режимских непријатеља.

Закључак
Данас Шандор Рожа живи у Будимпешти и бави се еколошким активизмом.
Још у Келну се прикључио Зеленој партији и усмерио свој живот више на хемију
коју је студирао, док је уметност, чини се, оставио за собом у Југославији. Што
се тиче Уј Симпосиона, Рожа је рекао да након одласка у Немачку више није
имао везе са часописом, али да се носталгично присећа тих времена, нарочито
у разговорима са професором Варадијем.42 Уредништво Симпосиона убрзо је
након суђења смењено и тај догађај означио је крај прве генерације симпосиониста. Смењивање уредништва једног листа није била несвакидашња пракса
тада у Југославији, а у неким случајевима укидан је и комплетан часопис, као на
пример Праксис. Редакција Уј Симпосиона је након почетка рата у Југославији
пребачена у Веспрем у Мађарској, где се и данас часопис објављује са насловом
Екс Симпосион (Ex Symposion).
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019). Varadi, Spisi i ljudi, 50.
42
Ш. Рожа, Лични интервју, (18. 10. 2019).
40
41
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Приказано сведочење Шандора Роже отвара простор за могућа даља истраживања и полемике о положају мађарске неоавангарде на југословенској
уметничкој сцени, али и о проблему судских забрана и политичких суђења. Иако
је случај Симпосиона само један од бројних након 1968. године у Југославији,
значајан је управо због тога што илуструје како ни мађарска неоавангарда није
била искључена из заоштреног курса културне политике коју је водио СКЈ. Исто
тако, сећање Роже Шандора говори много о томе какав је био положај појединца
у таквим околностима. И док нам литература и поједини извори пружају увид
и позадину за разумевање генералних политичких, друштвених и културних
прилика у држави, историчари могу интервју користити за богаћење ширих
контекста сећања и сведочења појединаца који нам приказују деловање политике
у пракси, на животе појединаца и њихове ближе околине.
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Summary
Katarina Beširević, MA
The Journal Új Symposion and the Reminiscence of Rózsa Sándor
Új Symposion was a neo-avantgarde journal for “art and critique” published in Hungarian language in Novi Sad, Yugoslavia since 1965. Numerous young Hungarian writers and
artists from Yugoslavia published their works in this journal. At the time, Yugoslavia was
considered a socialist country in which one could publish more freely than in countries of the
Eastern Bloc. However, after the 1968 student demonstrations, the circumstances changed
and the League of Communists of Yugoslavia strengthened the regime control, which led to
censorship, injunction and political trials. Under these new conditions, two issues of the Új
Symposion journal were banned in 1971. A year after, criminal prosecutions were initiated
against the authors of the two “problematic” texts, Rózsa Sándor and Miroslav Mandić, as
well as the editor of the journal, Tolnai Ottó.
The oral history interview with Rózsa Sándor offers a new perspective of the Új Symposion case. Rózsa described the trials of 1971 and 1972 and his life in Yugoslavia, as well
as the circumstances that made him leave the country.
Key words: Rózsa Sándor, Új Symposion, oral history, censorship, neo-avantgarde,
New Left.

УДК 070:316.75(497.11)”1985/1990”
070:323.1(497.11)”1985/1990”

Драган Поповић, МА
Београд

dragan.popovic07@gmail.com

Оригинални научни рад
Примљен: 26.12.2019.
Прихваћен: 10.01.2020.

Фељтони у дневним листовима у
Србији 1985–1990. година
Апстракт: Рад истражује фељтоне најтиражнијих дневних листова
у Србији осамдесетих година 20. века – Политике, Политике експрес и
Вечерњих новости. Анализира се избор тема, начин њихове обраде и веза
са политичким тренутком у ком су се објављивали. Доказује се постојање
везе између избора тема за фељтоне (и начина обраде) и политике српског
руководства. У фељтонима се ревидирала историја у складу са потребама нове идеологије (национализам), подстицала мржња према онима
који су проглашени за непријатеље и градила слика о угрожености Срба
и Србије. У таквим околностима лакше се постигла мобилизација грађана и окупљање око руководства, које се представљало као заштитник
националних интереса.
Кључне речи: фељтон, ревизионизам, национализам, осамдесете
године 20. века, Политика, Политика експрес, Вечерње новости.

Од свог настанка, почетком 19. века у Француској, фељтони су изазивали
велику пажњу јавности, пре свега због комбинације новинарства и књижевности,
једноставне форме и разноврсности садржаја. Из Француске се тај облик писања
брзо проширио у Русију, Немачку и остале државе континенталне Европе, за
разлику од англосаксонског света, где се не среће с тим називом. Књижевник
и филозоф Херман Хесе назвао је свој измишљени период, у коме су сви без
грешке препознали 20. век – фељтонистичко доба, а фељтоне је описао као
„главну храну читалаца оскудна образовања“ коју дневна штампа производи
у милионима и у којима се пишу тривијалности и анегдоте из живота чувених
људи.

Katia Dianina, „The Feuilleton: An Everyday Guide to Public Culture in the Age of the Great
Reforms”, The Slavic and East European Journal, 47, 2 (Summer 2003), 187 – 210.

Ross Eaman, The A to Z of Journalism, (Lanham: Scarecrow Press, 2009), 141 – 142.

Herman Hese, Igra staklenih perli, (Beograd: Narodna knjiga, 1979), 9 – 10.
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У Србији, током осамдесетих година 20. века нису постојале ниједне било
дневне било периодичне новине које нису имале фељтон, што такође сведочи
о огромној популарности тог облика писања. У овом раду посматраћемо фељтоне који су излазили у дневним листовима Политика, Политика експрест и
Вечерње новости. Избор листова заснива се на тиражу (најтиражнији листови у
Србији), али и на вези коју су имали са званичним структурама у Србији. Борба,
четврти дневни лист који је излазио у Београду, био је гласило савезне државе,
тј. Савеза социјалистичког радног народа Југославије, и није био у директној
вези са српском партијом и државом нити под њиховом контролом.
Листови Политика и Политика експрес били су део куће Политика, најмоћније новинске компаније у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. Политика је лист са дугом традицијом. Први број изашао је 1904. године.
Власник Политике била је породица Рибникар, а након Другог светског рата
прелази у државно власништво. Политика је увек имала имиџ најутицајнијег
медија у Србији. Афоризам о четири стуба српства – црква, војска, ФК Црвена
звезда и лист Политика умногоме одражава како јавност сагледава улогу тог
листа у развоју државе и друштва у Србији. Политика је перципирана као лист
за образованију публику који редовно читају доносиоци одлука. Политика експрес, други лист из исте куће, настала је као вечерње издање 1963. и публика
су му били мање образовани слојеви становништва. Такав је био и трећи лист
којим се бавимо у раду – Вечерње новости. Припадале су кући Борба, али је
оснивач, за разлику од листа Борба, била градска конференција ССРН Београда,
тако да су имале јаку везу са српском партијом и руководством и следиле су
строго партијску линију.
Сва три листа била су под потпуном контролом руководства Савеза комуниста Србије од свог оснивања (тј. обнављања рада у случају Политике).
Цензура у СФРЈ разликовала се током времена и спроводила се у различитим
облицима. Ипак, она није била ни налик класичној цензури у државама Источног
блока. Новинари и уредници проналазили су различите начине да пласирају
праве информације својим читаоцима, посебно у временима либералнијих
руководстава у партији као крајем шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог века. Упркос томе, знале су се границе које нису прелажене и
руководства дневних листова била су у редовној комуникацији са партијским

Милица Кисић и Бранка Булатовић, Српска штампа 1768 – 1995, (Београд: Медија центар, 1996).

Себе рекламирају као „најстарији дневни лист на Балкану“.

О Политици више у: Ivan Čolović, Kad kažem novine, (Beograd: Krug, 2004) i Miodrag
Marović, Политика i Politika, (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 2002).

Више о цензури у том периоду у: Radina Vučetić, Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura
u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka, (Beograd: Clio, 2016).
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вођством како би се предупредило нежељено искакање из матрице. Након Титове смрти, 1980. године, притисак је почео да попушта. Омладинска, црквена,
књижевна штампа, а затим и недељници, отварали су до тада забрањене теме
и све више доводили у питање и сам систем. Дневни листови су још били на
партијској линији, али је већ почетком друге половине осамдесетих aгодина 20.
века било јасно да цензура све мање има смисла.
У таквој друштвеној атмосфери дошло је до промене у руководству Србије,
у септембру 1987. године. Након Осме седнице ЦК СКС, струја предвођена
Слободаном Милошевићем победила је другу опцију на челу са Иваном Стамболићем и Драгишом Павловићем.10 Ова одлука имала је далекосежне последице
како за Србију тако и за целу Југославију. Једно од обележја догађаја везаних
за Осму седницу и чистку која је уследила јесте управо пресудно ангажовање
штампе, посебно листова Политика и Политика експрес. Ти листови напали
су Драгишу Павловића (и све који су га подржавали) и пре почетка званичног
обрачуна унутар партије. Каснијим сведочењима биће утврђено да су главни
уредници два листа Живорад Миновић и Слободан Јовановић били део ужег
круга породице Милошевић и да су учествовали у припремама свих важних
догађаја крајем тих осамдесетих година, укључујући и Осму седницу.11 Та
чињеница мора се имати у виду када се анализира писање, па и фељтони у
дневним новинама и поруке које су јавности упућиване избором тема и начином
њихове обраде.


О редовној комуникацији уредника и партијских руководилаца, вероватно најефикаснијем
моделу превентивне цензуре, сведочили су многи актери тог времена. Видети, на пример: Miodrag Marović, Политика i Politika; Miloš Mišović, Naslednici bez testamenta. Razgovori sa glavnim
urednicima NIN-a, (Beograd: izdavač Slobodan Mašić, 1999); Slavoljub Đukić, Političko groblje,
(Beograd: Službeni glasnik, 2010).

Атмосфера у друштву верно је приказана у контроверзном радном материјалу за једну
од седница ЦК СК Хрватске из 1984, који је остао познато са називом Бела књига – видети цео
документ у: Bela knjiga 1984. Obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ, pr. Kosta Nikolić
i dr., (Beograd: Službeni glasnik, 2010). О почецима отварања табу тема у првој половини осамдесетих година 20. века види и у: Jasna Dragović-Soso, Spasioci nacije. Intelektualna opozicija Srbije
i oživljavanje nacionalizma, (Beograd: Fabrika knjiga, 2004), 105 – 154; Sabrina P Ramet, Balkan
Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to Ethnic War, (Boulder: Westview
Press, 1996), 11 – 21;
10
О осмој седници ЦК СКС видети у: VIII sednica CK SK Srbije – Nulta tačka „narodnog
pokreta“, pr. Slaviša Lekić i Zoran Pavić, (Beograd: Službeni glasnik, 2007).
11
Slavoljub Đukić, Kako se dogodio vođa: borba za vlast u Srbiji posle Josipa Broza, (Beograd:
Filip Višnjić, 1992).
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Чврсто на курсу партије – 1985. година
Године 1985. обележавано је 40 година од краја Другог светског рата.
Штампа у Србији је тог пролећа била потпуно у знаку јубилеја. Утицај партије
и даље је био неприкосновен, тако да није било ни говора о отварању спорних
питања или преиспитивању званичних истина. Фељтони су у потпуности били
на линији званичне верзије историје. У Политици, у складу са озбиљношћу
коју овај лист циљано гаји, водећи партијски историчар партизанског покрета
Перо Морача писао је о победничким данима Народноослободилачке борбе.12
Посебан фељтон добио је и Сремски фронт,13 али и колонизација у Војводини,
директна последица великих померања становништва након рата. У фељтону о
колонизацији са симпатијама се писало о невољама колониста да се прилагоде
новој средини. И поред свих мука, аутор Радован Лазаревић дочарао је огромну
прилику коју су колонисти добили да из корена промене свој живот.14 Места у
фељтонима било је и за Други светски рат ван Југославије,15 али и за сведочења
партизана о тешким данима борбе, попут записа партизанског команданта Воје
Ковачевића.16
Ни мање озбиљни листови нису заостајали за Политиком у праћењу званичне државне и партијске линије и обележавању 40 година од краја Другог светског
рата. У Вечерњим новостима Ђуро Билбија писао је фељтон о југословенском
фронту 1945. и славним победама партизана,17 а Перо Симић, у сензационалистичком стилу, о исто тако славним дипломатским победама Титове власти крајем
Другог светског рата.18 У Вечерњим новостима појавио се у мају 1985. и фељтон
о Миладину Поповићу, комунистичком функционеру и организатору устанка на
Косову. У фељтону се славило братство и јединство Срба и Албанаца и борба
Поповића за тај идеал. Није било ни трага сензационалистичким „открићима“
о наводној завери Албанаца да се убије Миладин Поповић, који ће за неколико
година преплавити српску штампу. Партијски монопол на званично историјско
сећање још је био нетакнут у дневним листовима.
Политика експрес свој простор у фељтонима од фебруара до септембра
1985. уступала је искључиво темама које обрађују Други светски рат и његову
12
Фељтон „Од устанка до победе“, аутора Пера Мораче, пригодно је објављиван у Политици
током слављеничких мајских дана, од 6. до 19. маја 1985. годинe.
13
Група аутора, „Сећања на Сремски фронт“, Политикa, 29. март – 14. април 1985..
14
Радован Лазаревић , „На новим огњиштима“, Политика, 27. мај – 22. јун 1985..
15
Фељтони Божидар Диклић, „Слом Трећег рајха“, Политика, 8 – 28. март 1985; Рене
Ловренчић, „Свет у пламену“, Политика, 15. април – 17. мај 1985. или Душан Димитријевић,
„Човек који је бомбардовао Рајх“, Политика, 10 – 26. мај 1985.
16
Војо Ковачевић, „Под отвореним небом“, Политика, 23. јун – 13. јул 1985.
17
Ђуро Билбија, „Нови сјај наших победа“, Вечерње новости, 15 – 25. април 1985.
18
Перо Симић, „Иза линије фронта“, Вечерње новости, 26. април – 9. мај 1985.
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завршницу. Посебна пажња посвећена је Сремском фронту,19 али и борбама које
је Одељење за заштиту народа (Озна) водило са одметницима након званичног
краја рата.20 Опет није било ни речи о било каквим контроверзама иако ће убрзо
обе теме (и Сремски фронт и понашање Озне на крају рата) постати једно од
главних оружја ревизиониста, управо на страницама Политике експрес.
И у другој половини 1985. наставило се са обрађивањем тема из Другог
светског рата у сва три дневна листа, па се тако фељтонизирају мемоари познате партизанке Кике Дамњановић,21 злочин фашиста у Краљеву 1941,22 отпор
Бечејаца Хортијевој власти,23 мемоари босанског фратра Јосипа Маркушића који
је помагао партизанима,24 илегалци у Ваљеву25 итд. Уобичајену дозу таблоидизације доносио је фељтон Живорада Михајловића Шиље у Политици експрес
о уједињену свих квислинга против нове Југославије, али без одступања од
партијске линије.26
Поред несумњиве доминације тема из партизанске борбе, појављивале
су се и теме из Првог светског рата.27 У Политици експрес крајем 1985. Миле
Кордић је писао фељтон о Божићној побуни у Црној Гори, крвавом устанку
једног дела Црногораца против уједињења са Србијом 1918. године.28 Фељтон
је покушавао да представи аргументе обе стране, мада је више био наклоњен
просрпској опцији. Ипак, није био ни близу текстовима о тој теми који ће се
крајем осамдесетих година прошлог века појавити у штампи и врвети од српског
национализма. У Политици познати публициста Жика Живуловић Серафим

1985.
1985.

19

Миладин Стевановић, „О Сремском фронту“, Политика експрес, 21. фебруар – 12. март

20

Синиша Ивановић, „Последњи плотуни на Романији”, Политика експрес, 4. мај – 1. јун

21
„Радост и искушења слободе”, сведочења Кике Дамњановић Марковић, Политика експрес, 15 – 30. август 1985.
22
Михаило Симић, „Краљевачки октобар”, Политика, 1 – 19. октобар 1985.
23
Драгољуб Блажић, „Бечеј – отпор Хортију“, Вечерње новости, 25. октобар – 3. новембар
1985.
24
Менсур Сеферовић, „Земља Босна фра Јосипа Маркушића“, Вечерње новости, 4 – 16.
новембар 1985.
25
Милојко Марјановић, „Скровишта у осињаку”, Политика експрес, 19. новембар – 8.
децембар 1985.
26
Живорад Михајловић Шиља, „Лига злочинаца – стварање антикомунистичког фронта”,
Политика експрес, 18. новембар – 5. децембар 1985.
27
Опет касно у односу на недељнике и књижевне магазине којима је тема Првог светског
рата била једна од главних почетком осамдесетих година 20. века, пратећи талас настао кроз популарна књижевна и позоришна дела о том периоду, видети више о томе у: Dubravka Stojanović,
Populism The Serbian Way, (Belgrade: Peščanik, 2017), 139 – 152.
28
Миле Кордић, „Црногорска буна 1919 – 1924“, Политика експрес, 6. децембар 1985 – 12.
јануар 1986.
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објавио је фељтон поводом 70 година од одбране Београда 1915. године.29 У
Вечерњим новостима фељтон је обрађивао пут југословенских добровољаца
од Одесе до Солуна у Првом светском рату.30

Почеци промене курса – 1986. и 1987. година
За разлику од издања Политикине куће, која су чврсто под контролом
републичке партије, Вечерње новости су покушавале да опрезно прате теме
које недељници већ отварају. Тако се у јулу 1985. појавио фељтон о сукобу са
Информбироом, изводи из књиге „Изгубљена оријентација“ Радована Радоњића,
у коме се помињу Голи оток и тортура (додуше, врло скромно и уз бројна оправдања за такво поступање).31 У Вечерњим новостима се 1985. појављује и
фељтон који преноси делове књиге Богдана Кризмана о бекству Павелића из
земље 1945. године. Та тема ће обележити прву половину 1986. годинe, пратећи
суђење усташком министру Андрији Артуковићу у априлу и мају те године.32
Суђење је трајало само месец дана, али је тема била жива много дуже и додатно
је проширена другим детаљима у вези са Независном државом Хрватском.33
Оно што је до тада било врло штуро заступљено у јавности (због познате политике СФРЈ да прећуткује злочине који су југословенски народи чинили једни
другима34) и гурано под тепих, управо ће 1986. године почети да се пробија на
површину, да би крајем осамдесетих година 20. века постало доминантан дискурс у јавности.35 Исте године, 1986, појавио се у Књижевним новинама чланак
академика Василија Крестића о генези геноцида над Србима у НДХ, којим се
оптужује хрватска политика да у континуитету заступа политику геноцида над
1985.
1985.
1985.

29

Жика Живуловић Серафим, „Одбрана Београда 1915“, Политика, 6 – 30. новембар

30

Ђорђе Поповић, „Ратнички пут Одеса – Солун”, Вечерње новости, 15 – 24. октобар

31

Радован Радоњић, „Обрачун са Коминформом“, Вечерње новости, 15. јул – 2. август

Jovo Popović, Suđenje Andriji Artukoviću i što nije rečeno, (Zagreb: Stvarnost, 1986).
Целе 1986. у сва три листа објављивани су фељтони о НДХ, на пример: Перо Станивуковић и Јурица Керблер, „Патње козарачке деце“, Вечерње новости, 31. јануар – 9. фебруар 1986;
Јован Кесар и Перо Симић, „Сведочанства са ломаче“, Вечерње новости, 7. март – 1. април 1986;
Александар Војводић, „Андрија Артуковић, највећи живи ратни злочинац – коначно у рукама
правде“, Политика експрес, 13 – 20. фебруар 1986; Ђорђе Личина, „Крвави злочини ‘Балканског
Химлера'“, Политика, 14 – 28. фебруар 1986.
34
Hajke Karge, Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje?, (Beograd: XX vek, 2014), 12
– 13.
35
Предраг Ташић, тада дописник Вјесника из Србије, управо ове фељтоне чији повод је
суђење Артуковићу види као почетак промене курса и окретања дневне штампе у Србији национализму, Predrag Tašić, Kako je ubijena druga Jugoslavija, (Skoplje: sopstveno izdanje, 1994),
61 – 62.
32
33
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Србима joш од 17. века.36 Тај чланак је у Хрватској доживљен као родно место
идеје о геноцидности хрватског народа.37
Теме које у позитивном светлу приказују Народноослободилачку борбу
и социјалистичку револуцију и даље су у фељтонима сва три листа. Тако се
дужна пажња посвећује 50-годишници Шпанског грађанског рата,38 Јосипу
Брозу Титу,39 Лоли Рибару,40 Ђури Ђаковићу41... Слично је и 1987. године, када
се и фељтонима обележавало 50 година од доласка Јосипа Броза Тита на чело
партије.42 Фељтони су објављивани и о ослобођењу Београда,43 годишњици
Октобарске револуције у Русији,44 сведочењима партизана.45
Још једна закономерност може се уочити у пласирању тема у фељтонима
српских дневних новина. У јеку расправе са словеначким руководством око
уставних амандмана 1987. и Политика експрес и Вечерње новости у исто време
објављују фељтоне о судбини Словенаца за време Другог светског рата који
су били прогнани из своје домовине и уточиште нашли у Србији.46 Ово посредно набацивање кривице Словенцима (ми смо их спасавали, а они нам тако
враћају) понављаће се у наредним годинама, кад год буде затребало властима
у Србији.
Ипак, 1987. остаће упамћена по једном специфичном фељтону. Професор
албанског језика и књижевности на Филолошком факултету у Београду Халит
Трнавци био је аутор фељтона „Моја исповест о Косову“ објављеног у Политици.47 У фељтону се препричавала ауторова животна прича, тј. страдање његовог
Василије Крестић, „О генези геноцида над Србима у НДХ“, Књижевне новине, 716,
(15. септембар 1986), 1 – 5.
37
О реакцијама хрватских историчара и других јавних делатника видети више у: Željko
Krušelj, Zarobljenici paralelnih povijesti. Hrvatsko-srpska historiografska fronta na prijelazu stoljeća,
(Zagreb: Srednja Europa, 2018).
38
Љубомир Тешић, „Бранили су слободу Шпаније”, Политика експрес, 31. мај – 9. јул 1986;
Борислав Комад, „Бол и понос Шпаније”, Вечерње новости, 20 – 30. октобар 1986.
39
Драгољуб Жарковић и Ђорђе Мартић, „Седам конгреса са Титом”, Политика експрес,
4 – 25. мај 1986.
40
Живомир Станкоић, „Лола Рибар”, Политика, 25. април – 9. јун 1986.
41
Ђ. Ђурашковић, „Ђаковић – човек кога су поштовали”, Политика, 25. јун – 7. јул 1986.
42
Момчило Стефановић, „Тито од корена до кормила”, Политика експрес, 15. мај – 12. јун
1987; Момчило Стефановић, „Тито и велика тројица“, Политика, 24. мај – 10. јун 1987; Перо
Симић, „Сви Титови јубилеји”, Вечерње новости, 21. септембар – 8. октобар 1987.
43
Пеко Дапчевић, „За Београд”, Политика, 14. октобар – 4. новембар 1987.
44
Милован Џелебџић, „Југословени у Октобру”, Вечерње новости, 30. октобар – 5. новембар 1987.
45
Перо Дамјановић, „Са пролетерима од Рудог до Фоче”, Вечерње новости, 17 – 31. децембар 1987.
46
Душан Дражић, „Словеначка огњишта у Србији”, Вечерње новости, 5 – 14. јун 1987;
Милојко Марјановић, „Ој Србијо, други завичају”, Политика експрес, 1 – 11. јун 1987.
47
Новинар Политике Миодраг Маровић тврди да је у редакцији била јавна тајна да је
фељтон у ствари писао Мирослав Ћосић, каснији уредник рубрике Одјеци и реаговања, уз помоћ
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оца у политичким борбама на Косову. Међутим, Трнавци тa страдања ставља
у контекст широке завере албанских руководилаца (готово свих) и албанских
националиста да се Косово издвоји из састава Србије.48 Писан сензационалистички, уз бројне теорије завера и бомбастичне закључке, фељтон је изазвао
огромно интересовање и доспео у жижу јавности. Политика га је објављивала
од 31. јула до 11. септембра 1987, али одмах затим на истим странама наставила је са реакцијама на фељтон.49 Све до 5. октобра смењивали су се бројни
функционери, интелектуалци, „забринути грађани“, који својим писмима дају
подршку Трнавцију, честитају му на храбрости, па га чак предлажу за орден
народног хероја.50
Реакције показују да су читаоци исправно схватили намеру аутора и редакције. Познати музиколог и композитор Драгутин Гостушки, у својој реакцији
подржава аутора фељтона цитирајући наводне речи грчког премијера Цалдариса
упућене Едварду Кардељу 1946: „Албанци су у историји свакога издали, па
ће издати и вас.“51 Читалац потписан као проф. Мирко Вујичић, након читања
фељтона, пита се како ли је тек Србима на Косову који „свакодневно проживљавају понижавања и угњетавања од фашиста“ и закључује да су ретки Албанци
„који су дигли свој глас против овог геноцида“.52 Политичар Батрић Јовановић,
подстакнут фељтоном, сведочи о непријатељском деловању свих албанских
делегата у Скупштини СФРЈ након 1981. године.53 На тај начин више од четири
месеца Политика одржава пажњу јавности ширећи антиалбанску пропаганду
и производећи масовну националну хистерију. Исте године она је у огромном
тиражу штампала фељтон Трнавција у облику књиге.54
Трнавцијев фељтон је значајан јер је први пут без икаквих ограда оптуживао
за непријатељско деловање готово целокупну албанску политичку, друштвену
и културну елиту. Створена је слика да су на другој страни остали само људи
књижевника Миодрага Булатовића, види, Miodrag Marović, Политика i Politika, 229; Булатовићу
ауторство приписује и Шкељзен Малићи, види:, Škeljzen Malići, Kosovo i raspad Jugoslavije,
(Beograd: Links 2014), 131.
48
Аутор у фељтону оцењује да је након Брионског пленума (1966) на Косову „толерисан великоалбански шовинизам, штавише и отворени иредентизам и сепаратизам“ затим да
су „шовинисти и сепаратисти лако долазили на руководеће положаје а да су онда радили по
инструкцијама своје догматско-стаљинистичке браће из Тиране“, као и да није чудо да младе
обузима „дух мржње и фанатичне заслепљености“; Халит Трнавци, „Моја исповест о Косову“,
Политика, 22. август 1987, 19.
49
Реакције су објављиване са насловом „Исповест се наставља – у њој учествују сви“.
50
Милош Љепојевић, „За истину – орден народног хероја“, Политика, 16. септембар 1987,
21.
51
Драгутин Гостушки, „Не разумем“, Политика, 19. август 1987, 19.
52
Проф. Мирко Вујичић, „Историјска одговорност“, Политика, 1. септембар 1987, 21.
53
Батрић Јовановић, „Слобода и равноправност за све“, Политика, 30. септембар 1987,
21.
54
Халит Трнавци, Моја исповест о Косову, (Београд: Политика, 1987).
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попут Трнавција, који ће ускоро добити назив „лојални Албанци“ и који ће све
до 1999. сарађивати са режимом Слободана Милошевића. Антиалбанска кампања наставила се и након тог фељтона. Дан након његовог завршетка, почиње
фељтон дописнице Политике са Косова Раде Саратлић, која наставља у истом
духу, описујући непријатељство Албанаца према држави и њихову борбу за
Републику Косово55.
Тему Косова су 1987. у својим фељтонима имала и друга два овде посматрана дневна листа.56 Док се Вечерње новости труде да бар мало умереније
пишу о српско-албанском спору,57 Политика експрес прати колеге из Политике
и отвара питање погибије Рамиза Садикуа и Бора Вукмировића, повезујући
бројне албанске комунисте и руководиоце с тим убиством, укључујући и најпознатијег косовског послератног функционера Фадиља Хоџу.58 На тај начин
дневна штампа активно је пратила догађања у друштву, али их је и обликовала
у складу са потребама (дела) руководства Србије.
Годину 1987. обележили су зборови Срба са Косова, укључујући и најпознатији у Косову Пољу, 24. априла; затим инциденти и оптужбе на рачун руководства Србије и Југославије да не раде довољно да заштите Србе; а онда и озбиљно
распиривање мржње и непријатељства које кулминира након што војник Азиз
Кељменди пуца на своје другове у параћинској касарни, убија четворицу, а још
петорицу рањава 3. септембра 1987. године.59 У свим тим догађајима део руководства, предвођен Иваном Стамболићем и Драгишом Павловићем, покушавао
је да смири ситуацију и да заустави спиралу национализма и мржње.60 Ипак,
други део, предвиђен Милошевићем, решење је тражио у олаким обећањима и
популизму који кокетира са српским национализмом. И фељтони, поред осталог,
показују да су дневни листови стајали чврсто уз Милошевића у том сукобу.
Експлозију бунта косовских Срба који се осећају угрожено и демонстрирају
како на Косову тако и у Београду подржавала је и националистичка интелигенција, али и велики број људи који нису националисти.61 Томе је доприносило
Рада Саратлић, „Мој извештај са Косова“, Политика, 6 – 15. октобар 1987.
Драгољуб Милановић и Војислав Никчевић, „У замкама балиста”, Политика експрес, 6.
април – 31. мај 1987; Александар Ђукановић, „Србија, покрајине, федерација – од АВНОЈ-а до
данас, Вечерње новости, 9. август – 3. септембар 1987.
57
Видети, на пример, одмерени фељтон о коренима оба национализма на Косову: Миодраг
Маровић, „Косовски митови и драме“, Вечерње новости, 6. април – 7. мај 1987.
58
Спасоје Ђаковић и Љиљана Булатовић, „Боро и Рамиз“, Политика експрес, 20. новембар
– 7. децембар 1987.
59
„Кељменди пуцао у Југославију”, Политика, насловна страна, 4. септембар 1987.
60
Ivan Stambolić, Put u bespuće, (Beograd: Radio B92, 1995), 153 – 183.
61
Nebojša Vladisavljević, „Nacionalizam, teorija društvenih pokreta i pokret Srba sa Kosova
1985 – 1988”, Reč, 70/16 (jun 2003), 83 – 107. Видети и списак потписника писма Скупштинама
Југославије и Србије у јануару 1986, где се подржава бунт косовских Срба, а Албанци се оптужују
за геноцид на Косову. Списак су потписали и многи који ће касније, током деведесетих година
55
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потпуно једнострано представљање ситуације у српским медијима, где су
Срби били само жртве, а Албанци само злочинци. Таква пропаганда увелико је олакшавала националну мобилизацију.62 Такође, Слободан Милошевић
својим наступом на збору Срба и Црногораца у Косову Пољу, у априлу 1987,
постаје неприкосновени национални лидер.63 Милошевић, који стиче огромну
популарност на обећањима брзог и ефикасног решења косовског проблема и
дневна штампа, предвођена његовим савезницима, која потпирује национализам и тражи оштре и немилосрдне обрачуне с „непријатељима“, деловали су у
потпуности као уигран тим.
Да су фељтони одиграли једну од главних улога у распиривању антиалбанског расположења и производњи кризе у држави (посебно фељтон Халита
Трнавција, али и подједнако популаран фељтон Љиљане Булатовић – „Призренски процес“ – објављиван у исто време у недељнику Интервју, такође делу
компаније Политика64) сведочи и иступ функционера српског ЦК и припадника
тзв. Стамболићеве струје Момчила Баљка на седници комисије за информисање
ЦК СКЈ 2. новембра 1987. године. Баљак је на седници оценио да се у фељтонима проносе полуистине, да се воде хајке на људе који се проглашавају за
кривце или због положаја који заузимају или због националности.65 Баљак је
затражио и посебну седницу само о фељтонима.66 Уместо расправе, и Баљак и
сви други који су указивали на опасности национализма и популизма у српској
штампи постали су мета прогона тих истих листова и убрзо су протерани из
јавног живота.67

20. века, бити врло активни у антиратном покрету. Цео списак доступан је у: Одбор за одбрану
слободе мисли и изражавања. Саопштења и други документи, пр. Коста Чавошки, (Београд:
Службени гласник, 2009), 86 – 91.
62
Videti poglavlje „Medijski rat“ u: Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju,
ur. Nebojša Popov, (Beograd: Republika 1996), 583 – 686.
63
Nebojša Vladisavljević, „Milosevic’s Ascent“ in: Slobodan Milošević: Put ka vlasti. Osma
sednica CK SKS: uzroci, tok i posledice – Srbija 20 godina kasnije 1987–2007. Zbornik radova sa
međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 21. i 22. septembra 2007, ur. Momčilo Pavlović
i dr., (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008).
64
И овај фељтон штампан је у облику књиге, види: Љиљана Булатовић, Призренски процес,
(Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1987).
65
Група аутора, „Ћутолози не чине грешке“, Политика, 3. новембар 1987, 6 – 7.
66
Ibid.
67
Stevanović, Vidosav, Dnevnik samoće. Izbor fragmenata 1988 – 1993, četvrto izdanje, (Beograd:
Službeni glasnik, 2010); Stambolić, Ivan, Put u bespuće; Špiro Galović, Govor i pogovor, (Zagreb:
Globus, 1989).
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У савезу са националистима – 1988. и 1989. године
Следећа, 1988. година, донела је, с једне стране, учвршћење Милошевићеве власти масовним покретом названим „антибирократска револуција“,68 а с
друге – нову врућу тему за фељтонистику у дневним листовима. Седамдесет
година од краја Првог светског рата и стварања Краљевине СХС обележавало
се другачије него претходних деценија. Дотадашње неприкосновене „истине“
о Краљевини Југославији, њеном унитаристичком уређењу или хегемонији
српске буржоазије постају мета ревизионизма у фељтонима у штампи. Тако, на
пример, сва три посматрана листа у септембру 1988. објављивала су фељтоне
који величају уједињење 1918. као израз народне воље и пијемонтску улогу
Србије.69 Политика иде и корак даље, па у посебном фељтону приказује записе
Стевана Швабића, команданта српских добровољаца у Словенији 1918, који су
ушли у Љубљану након распада Аустроугарске. Шта се хтело тим фељтоном,
најбоље сведочи његов дескриптивни наслов: „Како је новембра 1918. године
спасена Љубљана од пљачке, разарања и окупације“.70 Опет, штампа је без
грешке радила за потребе новог руководства, тј. Милошевићевих напора да се
прикаже као неко ко коначно враћа Србији достојанство и пијемонтско место у
Југославији. Фељтонима се рушила слика о погубности унитаристичког уређења
прве Југославије и предности авнојевских принципа равноправности народа и
република, што је било у складу са залагањима српског руководства за уставно
преуређење федерације и њену унитаризацију.71
И друге ревизионистичке теме полако се пробијају у фељтоне дневних
листова током 1988. године. Тако се пише о Слободану Пенезићу Крцуну као
симболу српског отпора и ината,72 о 1962. као кључној години за почетак југословенске кризе (чиме се први пут одговорност пребацује на Јосипа Броза Тита)73,
о случају забране драме Голубњача,74, а наставља се и антиалбанска кампања у
68
Kako se događao narod: „Antibirokratska revolucija“ 1987–1989, pr. Bojana Lekić i dr.,
(Beograd: Službeni glasnik, 2009).
69
Сима Ћирковић, „Југословенска идеја и стварање Југославије”, Политика експрес, 5 – 27.
септембар 1988; Благоје Илић, „Југославија по вољи народа 1914 – 1918”, Вечерње новости, 5
– 17. септембар 1988; Момчило Зечевић, „Стварање југословенске државе и њено уређење 1914
– 1921”, Политика, 30. септембар – 20. октобар 1988.
70
Стеван Швабић, „Како је новембра 1918. године спасена Љубљана од пљачке, разарања
и окупације“, Политика, 21 – 24. децембар 1988.
71
Борисав Јовић, Последњи дани СФРЈ – изводи из дневника, (Београд: Политика, 1995).
72
Бошко Матић, „Слободан Пенезић Крцун – човек севапа и ината”, Политика експрес,
15. април – 3. мај 1988.
73
Група аутора, „Недовољно расветљени догађаји: политичка и лична драма Јосипа Броза”,
Политика, 17 – 19. новембар 1988.
74
Славица Вучковић, „Досије Голубњача – 6 година после”, Вечерње новости, 26. децембар
1988 – 10. јануар 1989.
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фељтонима, који све мање воде рачуна о речнику и националистичким порукама које упућују.75 Све те теме повезује српски национализам, који полако, али
сигурно преузима место доминантне идеологије од до тада неприкосновеног
државног социјализма.76
Оно што је 1988. објављивано опрезно и с мером (отварање тема о недавној
прошлости из ревизионистичког угла), следеће две године, 1989. и 1990, постаће
главни ток и загосподариће медијским простором, укључујући и фељтоне. У
1989. први пут није било фељтона о партизанима, револуцији и сличним темама
ни у једном од посматраних дневних листова. Тема социјалистичке прошлости (која је у том тренутку још садашњост) обрађивала се на ревизионистички
начин, тј. кроз ново сагледавање чињеница у идеолошком кључу, само што је
сада та идеологија била национализам уместо социјализма.
Вечерње новости тако доносе „ексклузивне исповести“ Јованке Броз,77 Светозара Вукмановића Темпа,78 Љубодрага Ђурића…79 Тема број један и круна ревизионистичких напора постало је ново сагледавање случаја Ранковић. Неколико
фељтона je 1989. било посвећено паду Александра Ранковића и рехабилитацији
како његове личности тако и политике чији је (независно од сопствене жеље)
симбол у међувремену постао.80 Крајем године Вечерње новости објавиле су
два фељтона о династији Карађорђевић, од којих је један преносио мемоарске
белешке последњег југословенског краља Петра II Карађорђевића.81
Политика експрес се 1989. у фељтонима бавила рехабилитацијом српских
либерала, посебно војвођанског дела. Либерали се нису уклапали у владајућу
националистичку матрицу, нити су пристајали да у томе учествују, али се њихова
рехабилитација користила за обрачун са тзв. аутономашима, тј. војвођанским (па
На пример: Дејан Лучић, „Тајне албанске мафије“, Политика експрес, 17. јун – 16. јул
1988, или Мирољуб Јевтић, „Ислам у идеологији албанског сепаратизма“, Политика, 29. децембар
1988 – 14. јануар 1989.
76
Политика 1988. уводи рубрику Одјеци и реаговања, која ће постати синоним за говор
мржње и националистичку пропаганду, више о томе у: Aljoša Mimica i Radina Vučetić, Vreme
kada je narod govorio. Odjeci i reagovanja u Politici, 1988 – 1991, (Beograd: Institut za sociološka
istraživanja, 2008).
77
Јованка Броз, „Како сам отишла из Ужичке 15”, Вечерње новости, 9 – 28. фебруар
1989.
78
Светозар Ђоновић, „Темпо: ово до сад нисам рекао”, Вечерње новости, 14. април – 21.
мај 1989.
79
Љубодраг Ђурић, „Сећања Титовог секретара”, Вечерње новости, 15 – 21. мај 1989.
80
Група аутора, „Случај Ранковић: од завере против државе и Тита до великодушног
опраштаја”, Вечерње новости, 2 – 15. јун 1989; Милан Ђоковић Поп, „Судбине у слушалици:
исповест бившег руководиоца УДБА-е из доба Ранковића”, Вечерње новости, 27 – 28. јул 1989;
Раша Лазаревић, „Судио сам Ранковићу”, Вечерње новости, 23. јул – 18. август 1989.
81
Велибор Младеновић, „Карађорђевићи без круне“, Вечерње новости, 10. новембар – 10.
децембар 1989; Петар II Карађорђевић, „Како сам изгубио краљевство“, Вечерње новости, 11.
децембар 1989 – 14. јануар 1990.
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и српским) руководством пре Слободана Милошевића.82 Први пут су објављени
и мемоари патријарха Гаврила Дожића у облику фељтона83.
Политика се 1989. фокусирала на још једну важну ревизионистичку тему
– пресељење индустрије након Другог светског рата. У фељтону, писаном
сензационалистичким стилом, изводио се далекосежни закључак о наводној
завери против Србије пребацивањем индустријских постројења у друге делове
државе.84 Аутор фељтона (ни уредници) није имао потребу да објасни зашто је
власт након Другог светског рата индустријализовала целу Србију и изградила
на хиљаде фабрика у сваком, па и најмањем месту у земљи ако је већ желела да
опљачка Србију. Очигледна нелогичност изведеног закључка о завери против
Србије није спречила аутора или уредника да објави фељтон. Штавише, теорије завера, попут ове, постају важни састојци ревизионистичке обраде тема
из историје током осамдесетих година 20. века.85
Поред ревизионизма, нису 1989. посустајали ни фељтони у којима се
шири мржња према свима који су идентификовани као непријатељи Срба и
Србије (или руководства Србије, што је за штампу исто). Поред већ редовних
мета – Албанаца (који су тада постали Шиптари и тим увредљивим термином
су их називали многи фељтонисти, али и новинари),86 све више су тема били
Хрвати.87 Године 1989. престала је хрватска „шутња“,88 и избили су озбиљнији
међунационални инциденти између Срба и Хрвата, што је водило ка озбиљном
заоштравању односа.89
Никола Ј. Мариновић, „Из обрачуна с либерализмом у аутономаштво”, Политика експрес,
15. август – 6. септембар 1989; Група аутора, „Поводом предлога за рехабилитацију Чанадановића
и војвођанских либерала”, Политика експрес, 25 – 31. октобар 1989.
83
Антоније Ђурић и Драгољуб Милановић, „Увод у мемоаре Патријарха српског Гаврила
Дожића”, Политика експрес, 7. децембар 1989 – 4. фебруар 1990.
84
Славољуб Качаревић, „Како је пресељавана индустрија Србије у друге крајеве Југославије“, Политика, 21. мај – 9. јун 1989.
85
Више о теоријама завере у Србији у: Jovan Byford, Teorija zavere: Srbija protiv ‘Novog
svetskog poretka’, (Beograd: Beogradski centar za ljudska prava , 2006).
86
Неки од фељтона са темом Косова и Албанаца су: Д. Бећиревић и Р. Перошевић, „Казивање Азема Хадрија“, Политика, 6 – 9. јул 1989; Јанко Вујиновић, „Косово је грдно судилиште“,
Политика експрес, 15. мај – 1. јун 1989; Павле Павловић, „Косово – корен векова“, Вечерње
новости, 9 – 22. јун 1989.
87
Видети, на пример: Јеврем Дамњановић, „Срби у Хрватској”, Политика експрес, 6. новембар – 6. децембар 1989, или: Василије Ђ. Крестић, „О називу језика у прошлости Хрватске”,
Политика, 30. мај – 10. јун 1989.
88
Период у хрватској политици од гушења МАСПОК-а 1971. до 1989, када се Хрватска
држала по страни у међурепубличким сукобима.
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Миша Глени, публициста чија је књига о распаду Југославије доживела огромну популарност, написао је да сви могу да се свађају у Југославији, али да рат могу да произведу само
Срби и Хрвати, види: Miša Gleni, Pad Jugoslavije – treći balkanski rat, (Beograd: Samizdat FreeB92,
2002), 109.
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Кулминација – 1990. година
Оно што је већ 1989. било главни ток фељтонистике (ревизионизам и национализам) у 1990. постаје готово једина тема. У сва три дневна листа ређали
су се фељтони који су разобличавали комунистичку прошлости и наслеђе још
постојеће, али умируће СФРЈ, сведочанства логораша, прогнаника, противника режима, а личност Јосипа Броза Тита коначно се нападала отворено и без
икаквих ограда. И други главни ток фељтонистике – распиривање националне
мржње наставља да расте и укршта се са ревизионизмом. Срби су без изузетка
у фељтонима представљени као жртве и социјалистичке Југославије, и њеног
руководства, али и свих околних народа и то у историјском континуитету.
Вечерње новости обрађивале су тему Голог отока,90 објављивале таблоидне приче из приватног живота Тита и Јованке,91 а први пут су четници били
приказани у неутралном светлу (тј. једнаки партизанима) у фељтону Васе Казимировића, који је изједначавао четничке и партизанске контакте (и преговоре)
са окупаторима.92 И познати прочетнички публициста из САД Дејвид Мартин
добио је 1990. прилику да у мини фељтону изнесе своју верзију Другог светског
рата у Југославији.93
Фељтони о четницима у Вечерњим новостима одударају од опште политике
дневне штампе, која дозвољава (па и стимулише) ревизију готово свих историјских сазнања, осим оцена о четничким злочинима и издаји. Политика и 1990.
још објављује фељтоне који описују четничке злочине.94 Ово се у потпуности
уклапа у политику Слободана Милошевића и српског руководства које вешто
комбинује „класични бољшевизам и национализам“95 ради прикупљања широке
подршке грађана Србије (али и шире, Срба у другим републикама). Четници
остају званична страшила и њихова рехабилитација се даје на кашичицу. То ће
веома помоћи Милошевићу када на првим изборима наспрам себе буде имао
прочетничку опозицију, чији је лидер чак и својом физичком појавом (дуга и неуредна коса и брада) подсећао на страшне слике из филмова Вељка Булајића.
За разлику од званичне слике о четницима, Јосип Броз Тито није 1990.
уживао више никакву заштиту дневне штампе у Србији. Вечерње новости
90

1990.

Роксанда Драговић Гашпар, „Лет изнад Голог отока”, Вечерње новости, 2 – 29. март

Ђуро Загорац, „Битке и тајне Јованке Броз”, Вечерње новости, 6. април – 13. мај 1990;
Андрија Чолак, „Паклена резиденција Брозових”, Вечерње новости, 2 – 31. јул 1990.
92
Васа Казимировић, „Сви њихови преговори”, Вечерње новости, 29. октобар – 12. новембар 1990.
93
Слободан Павловић, „Дража – Черчилова највећа грешка”, Вечерње новости, 19 – 28.
октобра 1990.
94
Мирко Гутић, „Издаја и злочини четничког покрета, Политика, 29. септембар – 17.
октобар 1990.
95
Laslo Sekelj, Jugoslavija – struktura raspadanja, (Beograd: Rad, 1990), 228.
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објављују мемоаре Славка Милосавлеског, уперене пре свега на критику Тита.96
Познати новинар Перо Симић, који се прославио својим писањима на партијској
линији и жестоком одбраном Титовог лика и дела,97 те 1990. објављује фељтон
о Титу као цинкарошу који је продавао своје другове како би их Стаљин после
тога стрељао.98.
Политика експрес је у фељтону 1990. постављала питање: „Да ли је Тито
наручио ликвидацију Крцуна, који је знао његово право лице?“99 Док се код
ликвидације Живојина Павловића то питање није ни постављало, већ се фељтон зове „Зашто је Тито ликвидирао старог комунисту Живојина Павловића“.100
Фељтони се у Политици експрес објављују и о Титовом учешћу у чисткама
седамдесетих година 20. века101 о раскоши Бриона,102 а простор је уступљен и
контроверзном хрватском историчару из емиграције Анти Цилиги да говори о
Титовом учешћу у Првом светском рату на српском фронту.103 Такође су били
обрађивани прогон и стрељања глумаца након Другог светског рата, уз потпуно
прећуткивање или оправдавање колаборације и уз наглашавање да су у питању
српски глумци.104
Политика је 1990. простор уступала за некада забрањене исповести Милана
Грола105 и Јована Дучића,106 проблематизовала је питање ратне одштете у Другом

96
Славко Милосавлески, „Контрадикције Јосипа Броза Тита“, Вечерње новости, 30. март
– 5. април 1990.
97
Видети, на пример, фељтон: Перо Симић, „Сви Титови јубилеји“, Вечерње новости,
21. септембар – 8. октобар 1987. Симић ће 2013. написати и афирмативну биографију Драже
Михаиловића, чиме ће направити пун круг у свом идеолошком заокрету.
98
Перо Симић, „Како је Јосип Броз Тито давао карактеристике Коминтерни о комунистима
1935. и 1936“, Вечерње новости, 20 – 24. јуна 1990.
99
Група аутора, „Да ли је Тито наручио ликвидацију Крцуна који је знао његово право
лице“, Политика експрес, 9 – 11. августа 1990.
100
Слободан Гавриловић, „Зашто је Тито ликвидирао старог комунисту Живојина Павловића“, Политика експрес, 12. март – 3. април 1990.
101
Никола Мариновић, „Политичке мистерије седамдесетих – улога Јосипа Броза Тита”,
Политика експрес, 21. мај – 24. јун 1990.
102
Светлана Ћопић, „Бриони, раскош само за одабране”, Политика експрес, 4 – 20. мај
1990.
103
Зоран Петровић Пироћанац и Марјан Јурлека, „Анте Цилига о Брозовом ратном походу
на страни Аустро-угарске“, Политика експрес, 2 – 4. јул 1990.Треба запазити како Тито одједном
постаје Броз како се мења оцена његовог лика и дела.
104
Група аутора, „Сурова судбина српских глумаца после ослобођења”, Политика експрес,
4 – 9. јул 1990.
105
Милан Грол, „Лондонски дневник 1941 – 1945”, Политика, 27. фебруар – 15. март
1990.
106
Јован Дучић, „Спорна питања Краљевине Југославије”, Политика, 3. децембар 1990
– 5. јануар 1991.
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светском рату,107 бавила се Голим отоком,108 а простор у фељтонима уступала је
и људима попут Владимира Дедијера и Јосипа Копинича, који су се утркивали
у избацивању што бомбастичнијих тврдњи (најчешће потпуно непроверивих)
о режиму чији су саставни део били.109
Говор мржње и производња непријатеља и даље су се појачавали у фељтонима током 1990. године. Непријатељи су постајали све разноврснији и можда
их најбоље сублимира фељтон у Вечерњим новостима „Корени мржње и геноцид над Србима“, у коме се мржња према Србима представљала као историјска
константа готово свих суседних народа.110 Као и увек, верно се пратила политика
српског руководства, које је већ потпуно изградило слику о малој, али поносној
земљи коју сви мрзе и покушавају да је униште. Вечерње новости бавиле су
се Хрватима као најактуелнијем непријатељу званичне Србије те године (то
је година када Туђманов ХДЗ побеђује на изборима, а Срби у делу Хрватске
почињу тзв. балван револуцију, што ће већ 1991. прерасти у отворени рат).111
Непотписани мини фељтон са насловом „Чија је Истра?“ доводио је у питање
чак и прикључење Истре Југославији 1945. године112.
Политика експрес није 1990. заостајала када је у питању ширење мржње
према Хрватима.113 Ипак, и даље је било места и за Албанце међу фељтонима
тог дневног листа.114 Историчар Петар Опачић у фељтону са насловом „Шта је
Србија дала за Југославију“ сумирао је доминантну ревизионистичку теорију о
жртвама које су Срби поднели за ослобођење незахвалне браће и о одрицањима

107
Михајло Симић и Слободан Самарџија, „Подаци, приче и ћутања о накнади ратне штете”,
Политика, 23. јануар – 10. фебруар 1990.
108
Вук Трнавски, „Источни грех”, Политика, 19. март – 7. април 1990.
109
Стеван Зец, „Шта је скривала шифра ваздух – разговор са Јосипом Копиничем”, Политика, 20 – 31. мај 1990; Слободан Кљакић, „Владимир Дедијер о раду на новом тому ‘Нових
прилога за биографију Јосипа Броза Тита’“, Политика, 2. април – 6. мај 1990.
110
Милован Џелебџић, „Корени мржње и геноцида над Србима“, Вечерње новости, 1. јун
– 1. јул 1990.
111
Међу бројним фељтонима о Хрватима могу се издвојити: Душко Јолић, „Да ли врховништво Хрватске спроводи закључке усташког конгреса одржаног 1971?”, Вечерње новости, 22
– 25. септембар 1990; Група аутора, „Зашто је суђено Месићу пре 17 година у Осијеку”, Вечерње
новости, 17 – 21. септембар 1990; Гордана Брајовић, „Срби из Хрватске говоре о вишедеценијским
исељавањима”, Вечерње новости, 15 – 20. октобар 1990; Б. Мајсторовић, „Двоструки терор над
Србима у НДХ, Вечерње новости, 1 – 16. децембар 1990.
112
„Чија је Истра?“, Вечерње новости, 12 – 15. новембар 1990.
113
Неки од фељтона су: Милан Булајић, „Стварни смисао Туђманове теорије – неоусташтво
и развијање Југославије“, Политика експрес, 4 – 13. маја 1990; Мирко Јовићевић, „Пасош за
крволока Лубурића“, Политика експрес, 14 – 24. јун 1990; Атанасије Јевтић, „Јасеновац – највећи
српски град под земљом“, Политика експрес, 12. јул – 8. август 1990.
114
Вујадин Милановић, „Приштински универзитет – висока школа сепаратизма”, Политика
експрес, 19. децембар 1990 – 8. јануар 1991.
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зарад стварања јединствене државе Јужних Словена.115 Политика је „равноправније“ делила простор у фељтонима, па тако, поред Хрвата,116 на тапету су били
и Македонци,117 Албанци,118 Муслимани,119 Црногорци120 и Словенци.121

Закључак
Фељтони као форма дају привид научног, озбиљно истраженог и документованог, чињеницама поткрепљеног текста. У исто време писани су питко и лако
разумљиво широкој популацији. Ова смеса даје им огромну популарност. Па
ипак, како се из овог истраживања може видети, најтиражнији дневни листови
у Србији нису осамдесетих година 20. века мислили само на тираж и профит и
у складу с тим пласирали теме фељтона. Напротив, уредници, и иначе блиски
сарадници прво једног од најмоћнијих, а од 1987. и најмоћнијег човека у држави,
бирали су теме и начин њихове обраде у складу са потребама управо тог човека
и гарнитуре на власти. Иако већ популарне, пре свега писане у високотиражним недељницима, шкакљиве теме не добијају простор у фељтонима дневних
листова све док не дође до промене у партији и победе струје која је користила
национализам и популизам. Види се то одлично у фељтонима из 1985. и 1986,
када је све још на линији и игноришу се актуелне теме о којима брује недељници,
попут Голог отока или принудног откупа и репресије у првим годинама након
Другог светског рата. Национализам се помаља 1986. у односу на Хрвате, али
се избегава поистовећивање свих Хрвата и усташа. Водило се и даље рачуна о
речнику када су у питању међунационални односи.
Права промена дошла је 1987. и то баш у тренутку када је то одговарало
Милошевићу. Антиалбански фељтони, који подгревају ситуацију, шире мржњу
и самим тим руше умерени део српског руководства верно су пратили Милошевићев поход на власт на крилима национализма и обећања брзог решења
косовског питања. Како је власт отварала нове фронтове у Југославији, тако су
Петар Опачић, „Шта је Србија дала за Југославију”, Политика експрес, 19. новембар
– 18. децембар 1990.
116
Душан Војновић, „О Јадовну”, Политика, 3 – 8. децембар 1990; Владимир Буњац, „Ослобођење Загреба”, Политика, 24 – 26. новембра 1990.
117
Група аутора, „Ко, како и зашто прекрштава Србе у Македонији”, Политика, 5 – 8. јун
1990.
118
Бранислав Божовић и Милорад Вавић, „Квислинзи на Косову”, Политика, 18. октобар
– 16. новембар 1990.
119
Војислав Лубарда, „Босанско Косово”, Политика, 6. јун – 12. август 1990.
120
Илија Вуковић, „Од моћи до пада црногорских самодржаца”, Политика, 2 – 21. август
1990.
121
Божидар Дикић, „Како су Словенци добили државу”, Политика, 16 – 23. новембар
1990.
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је пратили фељтони у дневним новинама. Док је трајао сукоб са Словенијом око
уставних решења и будућег државног уређења, Словенци су били мета фељтона.
Када се, пак, хрватска шутња приближила крају, дневна штампа у Србији унисоно се окренула подсећању становништва на усташке злочине (сада су то већ
хрватски злочини и сви Хрвати постају усташе) у фељтонима. На крају, на ред
је дошла и сама Југославија, онако како је формулисана на заседањима Авноја и
њен утемељивач Јосип Броз Тито. У фељтонима три дневна листа српска јавност
бомбардована је сензационалистичким и таблоидним погледима на готово свако
време, догађај или личност битну за развој Југославије, од партизанске борбе
до уставног уређења. У свим фељтонима, без изузетка, Срби су били жртве.
Положај жртве давао је додатну снагу национализму, а он, заузврат, нову подршку режиму Слободана Милошевића. Тај брак из рачуна аутократског лидера и
опасне идеологије од самог почетка био је не само подржан већ и добрим делом
креиран напорима уређивачких тимова Политике, Политике експрес и Вечерњих
новости, укључујући и фељтоне које су ти листови објављивали.
На крају 1990. Слободан Милошевић је убедљиво победио на председничким изборима у Србији, а његова странка на првим вишестраначким парламентарним изборима. Избори су одржани у атмосфери страха за будућност.
Рушио се политички, правни, економски систем и сви други системи у којима
су грађани до тада живели. Рушила се и сама држава, уз експлозије национализма у свим њеним деловима. У таквим околностима, дневна штампа је
додатно подгревала страхове, прошлост чинила неизвесном,122 а будућност
самим тим још неизвеснијом. Милошевићева странка победила је на изборима
са два слогана: „Са нама нема неизвесности“ и „Србија се сагињати неће“, нудећи људима мир, стабилност и заштиту од бројних непријатеља након што су
годинама изазивали сукобе, нестабилност и производили те исте непријатеље.
Важну улогу одиграли су и фељтони, врло популарна форма која не претендује
на научне домете, а ипак људима нуди историјске „истине“ које се лако усвајају.
Историјски ревизионизам и национализам господарили су суверено фељтонима
и заједно дали свој допринос крвавом расплету југословенске кризе у последњој
деценији 20. века.
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Đorđe Stanković, Neizvesna prošlost Srbije, (Novi Sad: Prometej 2014).

МА Драган Поповић, Фељтони у дневним листовима у Србији 1985–1990. година

91

Извори и литература
Штампа
Вечерње новости, 1985 – 1990.
Књижевне новине, 1986.
Политика, 1985 – 1990.
Политика експрес, 1985 – 1990.
Списак литературе
Bela knjiga 1984. Obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom” u SFRJ, pr. Kosta Nikolić i
dr. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
Bulatović, Ljiljana, Prizrenski proces. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1987
(ćirilica).
Byford, Jovan, Teorija zavere: Srbija protiv ‘Novog svetskog poretka’. Beograd: Beogradski
centar za ljudska prava, 2006.
Čolović, Ivan, Kad kažem novine. Beograd: Krug, 2004.
Dianina, Katia, „The Feuilleton: An Everyday Guide to Public Culture in the Age of the Great Reforms”. The Slavic and East European Journal, 47, 2 (Summer 2003), 187 – 210.
Dragović Soso, Jasna, Spasioci nacije. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma. Beograd: Fabrika knjiga, 2004.
Đukić, Slavoljub, Kako se dogodio vođa: borba za vlast u Srbiji posle Josipa Broza. Beograd: Filip Višnjić, 1992.
Đukić, Slavoljub, Političko groblje. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
Eaman, Ross, The A to Z of Journalism. Lanham: Scarecrow Press 2009.
Galović, Špiro, Govor i pogovor. Zagreb: Globus, 1989.
Gleni, Miša, Pad Jugoslavije – treći balkanski rat. Beograd: Samizdat FreeB92, 2002.
Hese, Herman, Igra staklenih perli. Beograd: Narodna knjiga, 1979.
Jović, Borisav, Poslednji dani SFRJ – izvodi iz dnevnika. Beograd: Politika, 1995 (ćirilica).
Kako se događao narod: „Antibirokratska revolucija“ 1987 – 1989, pr. Bojana Lekić i dr.
Beograd: Službeni glasnik, 2009.
Kisić, Milica i Bulatović, Branka, Srpska štampa 1768 – 1995. Beograd: Medija centar,
1996 (ćirilica).
Krušelj, Željko, Zarobljenici paralelnih povijesti. Hrvatsko-srpska historiografska fronta na
prijelazu stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2018.
Malići, Škeljzen, Kosovo i raspad Jugoslavije. Beograd: Links, 2014.
Marović, Miodrag, Политика i Politika. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 2002.
Mimica, Aljoša Mimica i Vučetić, Radina, Vreme kada je narod govorio. Odjeci i reagovanja u Politici, 1988 – 1991. Beograd: Institut za sociološka istraživanja, 2008.
Mišović, Miloš, Naslednici bez testamenta. Razgovori sa glavnim urednicima NIN-a. Beograd: Izdavač Slobodan Mašić, 1999.

92

Годишњак за друштвену историју 3, 2019.

Odbor za odbranu slobode misli i izražavanja. Saopštenja i drugi dokumenti, pr. Kosta Čavoški. Beograd: Službeni glasnik, 2009 (ćirilica).
Popović, Jovo, Suđenje Andriji Artukoviću i što nije rečeno. Zagreb: Stvarnost, 1986. godina.
Ramet, Sabrina P, Balkan Babel: The Disintegration of Yugoslavia from the Death of Tito to
Ethnic War. Boulder: Westview Press, 1996.
Sekelj, Laslo, Jugoslavija – struktura raspadanja. Beograd: Rad, 1990.
Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju, ur. Nebojša Popov. Beograd:
Republika, 1996.
Stambolić, Ivan, Put u bespuće. Beograd: Radio B92, 1995.
Stanković, Đorđe, Neizvesna prošlost Srbije. Novi Sad: Prometej, 2014.
Stevanović, Vidosav, Dnevnik samoće. Izbor fragmenata 1988 – 1993, četvrto izdanje. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
Stojanović, Dubravka, Populism The Serbian Way. Belgrade: Peščanik, 2017.
Tašić, Predrag, Kako je ubijena druga Jugoslavija. Skoplje: sopstveno izdanje, 1994.
Trnavci, Halit, Moja ispovest o Kosovu. Beograd: Politika 1987 (ćirilica).
VIII sednica CK SK Srbije – Nulta tačka „narodnog pokreta“, pr. Slaviša Lekić i Zoran
Pavić. Beograd: Službeni glasnik, 2007.
Vladisavljević, Nebojša, „Milosevic’s Ascent“ in: Slobodan Milošević: Put ka vlasti. Osma
sednica CK SKS: uzroci, tok i posledice – Srbija 20 godina kasnije 1987–2007. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu 21. i 22. septembra
2007, ur. Momčilo Pavlović i dr. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008.
Vladisavljević, Nebojša, „Nacionalizam, teorija društvenih pokreta i pokret Srba sa Kosova
1985 – 1988”. Reč, 70/16 (jun 2003), 83 – 107.
Vučetić, Radina, Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka. Beograd: Clio, 2016.

МА Драган Поповић, Фељтони у дневним листовима у Србији 1985–1990. година

93

Summary
Dragan Popović, MA
Feuilleton in Daily Newspapers in Serbia 1985–1990.
The feuilletons in daily newspapers with largest circulation in Serbia during 1980s
(Politika, Politika ekspres and Večernje novosti) have been studied. The topics of the feuilletons, the way of presentation and relations with current political situation have been analysed.
The aim of the work is to prove strong correlation between selection of feuilletons’ topics
and their presentation with the politics of Serbian leadership. Feuilletons have been used for
historical revisionism according to the needs of new ruling ideology (nationalism). They
have also been used for inciting hatred against all declared enemies, as well as for creating
an impression of endangerment of the Serbs and Serbia. Under these circumstances, it was
easy for the leadership (selfpresented as a guardian of national interests) to mobilize citizens
and secure wide political support.
Key words: feuilletons, revisionism, nationalism, 1980s, Politika, Politika ekspres,
Večernje novosti.
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Привредне прилике на територији
Трговачко-индустријске коморе
Скопља 1923. године
Јужни крајеви Краљевине СХС након Првог светског рата суочавали су се
с променама које је донело ослобођење те територије од османске владавине, те
са наслеђеним социјалним и економским проблемима. Друштвено-политичко
стање и феудално обележје османске власти допринели су томе да јужна територија буде „пасивна област“, уз „потпуну замрлост у свима гранама привредне
делатности“. Са политичком променом постепено су настале промене на пољу
привреде: нове границе донеле су нове главне путеве и привредне и трговачке
центре попут Скопља; аграрном реформом укинути су чифчијски односи и
велики број земљорадника добио је сопствени посед; трговина и занатство
имале су веће могућности за развој, а индустрија је показивала известан напредак... Међутим, те мере нису биле довољне, јер наслеђено економско стање,
са ослабљеном, девастираном и додатно осиромашеном привредом током рата,
која није могла да буде конкурентна далеко развијенијим северним крајевима
државе, учинили су да та територија буде један од најсиромашнијих крајева
Краљевина Југославије.

Мил. Р. Гавриловић, Привреда Јужне Србије (Скопље: „Немања“ задужбинска штампарија
Вардарске бановине, 1933), 8-9.

Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija: 1918-1929. (Beograd: Institut za noviju
istoriju Srbije, 2002), 227-307; Гавриловић, Привреда Јужне Србије; Мил. Р. Гавриловић, Развитак
банкарства и привреде у јужној Србији (Скопље, 1931); Zdravko Petrović, Industrija i rudarstvo
Južne Srbije (Vardarske banovine) (Beograd: Industrijski kurir, 1940); Растко С. Пурић, Работнички
југ (Скопље: „Немања“ задужбинска штампарија Вардарске бановине, 1937); Живко Топаловић,
Привредни проблеми југа (Београд: Издање Београдске радничке коморе, 1927).
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О привредној атмосфери у годинама након Првог светског рата сведочи
документ који представљамо. Као одличан прилог за проучавање економије и
друштва у њему су приметни проблеми и појаве јужних крајева: низак степен
личне и безбедности пословања због качачких банди; новчане невоље и недостатак кредита, али и постојање знатних сума новца које „леже у сандуцима“
због „осећаја несигурности“; потреба за стабилизацијом међународних односа
и потписивање трговинских уговора са земљама у региону Грчком, Албанијом
и Турском; недостаци сувоземног и железничког саобраћаја, који је „тежак
и скуп да би се на њега могла са поуздањем ослонити било индустрија било
трговина“ и друго.
Поменути документ налази се у фонду Централе индустријских корпорација (ЦИК) централне индустријске организације Краљевине Југославије,
основане 1922. године са седиштем у Београду. Централа индустријских корпорација деловала је као представништво целе индустрије у држави са циљем да
заступа интересе, унапређује развитак целокупне индустрије, сарађује са другим
установама, удружи организације индустријалаца у Краљевини. Сусрети привредника на зборовима ЦИК, које су се одржавали једном или два пута годишње,
представници комора из целе државе, између осталог, излагали су и проблеме с
којима су се суочавали привредници у Краљевини. Један такав реферат о стању
на југу земље поднео је Паја Манојловић, индустријалац из Скопља, на седници
Централног збора Централе индустријских корпорација од 17. септембра 1923.
године, како би окупљене чланове обавестио о дешавањима на југу земље и
захтевао помоћ за решавање одређених питања. Манојловић је предао реферат
у име Трговачко-индустријске коморе у Скопљу „врховне привредне инстанце
за трговину и индустрију Јужне Србије“, једне од привредних институција које
су окупљале најзначајније привреднике из 16 округа Јужне Србије.


Архив Југославије, фонд Централе индустријске корпорације 76, кутија 1, фасцикла 2,
Реферат поднет Централном Збору Централе Индустријских Корпорација на дан 17. септембра
1923. године у име Трговачко-индустријске коморе у Скопљу преко делегата њеног члана Управе
г. Паја Манојловића индустријалца из Скопља.

АЈ, 76-1-1, Правила централе индустријских корпорација Краљевине СХС; 76-1-1, Pravila
Centrale industrijskih korporacija Kraljevine Jugoslavije potvrđena od Ministarstva unutrašnjih poslova
br. 37466 od 24.12.1932

АЈ, 76-1-2, Zapisnik sednice Centralnog zbora industrijskih korporacija Kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca, od 17. septembra 1923.

Трговачко-индустријска комора у Скопљу прво је била у надлежности Београда, као одељак
Индустријске коморе и Београдске занатске коморе, а од 1921. године по доношењу уредбе о
скопској Трговачко-индустријској комори постала је самостална институција.

Гавриловић, Развитак банкарства и привреде у јужној Србији 75.

Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija: 1918-1929., 119-120; Гавриловић, Развитак
банкарства и привреде у јужној Србији 75-76.
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Реферат поднет Централном Збору Централе Индустријских Корпорација
на дан 17. септембра 1923. године у име Трговачко-индустријске коморе
у Скопљу преко делегата њеног члана Управе г. Паја Манојловића
индустријалца из Скопља
Господине Председниче,
Господо!
По жељи својих колега индустријалца из Јужне Србије и према упутствима
седнице Коморине Управе од 14. септембра част ми је поднети Вам следеће
мишљење о питањима на дневноме реду и умолити Вас да му укажете ону
пажњу и потпору коју оно заслужује.
Но пре него што будем прешао на сама питања принуђен сам да констатујем једну појаву од нарочитог значаја по рад индустрије и индустријалаца
Јужне Србије.
Господо, није ми познато да ли је и уколико реферат који сам имао част
поднети председништву Централе приликом последњег Збора узет у рад и
поступак. Али у прилог свега онога што је у њему изнето додајем још и ову
констатацију: од нашег последњег састанка опште прилике у Јужној Србији
постале су такве да је угрожен не само рад него и опстанак индустрије на
Југу. Јавна безбедност је тако недовољна да индустрија, нарочито она у малим
местима по унутрашњости све више обуставља рад. Да истакнем два примера.
Акционарско Друштво „Трeска“ која има стругару у Скопљу, а које грађу добавља са планинског сплета западно од Пећи /са Жљеба/ принуђено је да ради
сигурности својих радника на сечи плаћа осетне суме агентима качачких банди.
Питајте г. Чеду Павловића члана Управе београдске Трговачке Коморе, који је
ових дана у престоници, и који је ако се не варам ту ствар изнео и пред прошли
конгрес Трговачких Комора па ћете се уверити да су услови за рад „Трске“ врло
тешки. А то је господо једно од највећих активних предузећа нашега краја и
једно од оних који су не само неопходни и не само по свакидашње потребе села
и градова већ и једно од оних који би да је поредак бољи и саобраћај лакши
могли узети учешће и у извозу. Други се случај десио у непосредној близини
Скопља. Једна група индустријалаца из Србије старих граница носила се на
Треска д.д. Скопље – предузеће основано 1922. године за трговину и прераду дрва, са уложеним капиталом од 3 мил. динара. Имало је концесију за експлоатацију шума на Рожају до 1951.
године. Сама пилана је била у Бахта Илиџи крај Скопља. До 1924. године запошљавала је око 60-80
радника на сечи шуме и 40-50 стручних и неквалификованих радника у стругари. Jaša Grgašević,
Industrija Srbije i Crne Gore (Zagreb: Jugoslovenski Lloyd, 1924), 262; Jovanović, Jugoslovenska
država i Južna Srbija: 1918-1929., 254; Joso Lakatoš, ed., Privredni almanah Jugoslovenskog lloyda
(Zagreb: Jugoslovenska štampa d. d., 1929), glava V, 14.
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мером да у селу Драчеву подигне модерну циглану. Донели су били и потребне
и машине али су од посла одустали због недовољне безбедности. Ако би се
извела једна анкета она би, Господо, најубедљивијим доказима показала колико
незгода ствара одсуство безбедности на индустрију нашега краја. Ја ћу у току
овог извештаја имати прилике да напоменем многе појаве које проистичу из
овога недостатка.
Новчана криза
О новчаној кризи наших индустријалаца из Јужне Србије у већини налазе
ово објашњење. Реткост новца и скуп кредит потичу у главноме из једне појаве
општег карактера и једне одлике која је својство нарочито прилика у Јужној
Србији.
Општи узрок састоји се из релативно малог контингената папирног новца
у оптицају према потребама народне привредне. Један део новчаница апсорбован је од стране сељачког жив(е)ља, други део се троши на економски мало
приносне радње. Само трећи део служи за текуће потребе индустрије, трговине
и заната.
У Јужној Србији, каже се врло често има пуно пара, а нарочито злата. Мислим да ово тврђење није неосновано. Имали смо прилике ми доле да у извесним
случајевим то осетимо на стварним примерима. Такав је случај села Драчева
код Скопља које је само за дуван примило више милиона динара док је држави
у виду порезе дало можда стоти ако не и мање део тога прихода.
И тај тако добијени новац, махом у папиру лежи у сандуцима и из њих се
извлачи само када то захтева потреба да се претвори у злато или употреби на
какву изванредну сврху. Осећај несигурности, самосвест да прилике још нису
довољно сталожене, спречава власнике таквог капитала да га било улажу у
новчане заводе било у индустрију. Инстиктивно маса чији материјални положај
није угрожен осећају да још није време да суштини даду одговарајући израз у
спољашности.
Ја вас, Господо молим да са своје стране порадите да се ово стање стручно
испита и стручно одреде мере за његово побољшање.
КРЕДИТИ
Рекао бих да је индустрија коју овде заступам, и ако најмања и најнеразвијенија, најнеправедније запостављена што се тиче кредита. довољно је да се
позовем на свега две познате чињенице: из годишњег извештаја Народне банке
види се да је цела Јужна Србија добила свега 52. милиона кредита. Ако тај износ
упоредите са сумом коју су примили Београд, Загреб и Љубљана наћи ћете да
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је она десет пута мања за прва два места и два и по пута мања за Љубљану. Не
заборавите да је то кредит који је искоришћавала поред индустрије и трговина
са занатима.
Поред тога код нас је употреба новчаног кредита једна новина. Кредити
у роби пре ратова за ослобођење били су свуда у употреби и помоћу њих је
скоро цела трговина, занатска и индустријска радиност живела. Данас је те
врсте кредита мало. Данас наши трговци и индустријалци пате од незгода зато
што се не умеју да манипулишу са кредитним олакшицама, и што не знају за
врло много случајева како и колико да траже. Отуда се често дешава да једна
фирма која располаже са по неколико милиона здраве вредности и које би код
приватних лица и банака могла да добије кредита бар за половину тог износа
није у стању да реесконтује преко банке са којом ради меницу на већу суму од
износа одобреног и неискоришћеног кредита код Народне Банке.
Ја остављам вама Господо да по питању кредита донесете одређено гледиште, али вас молим да не заборавите на потребе краја чије интересе међу
Вама заступам.
ПОРЕЗ И ПРИРЕЗ
О питању пореза и приреза ја сам на прошлој седници поднео један реферат под Бројем 1389. од 8. маја о. г. у њему је с обзиром на прилике у Јужној
Србији тражено да се ради унапређења индустрије она повласти у толико што
би се сва предузећа која постоје и раде а од нових сва она која се подижу или
се буду подигла и која првенствено буду употребљавала сировине Јужне Србије
ослободила плаћања пореза и приреза за десет година.
Само тим путем могла би се индустрија појачати тако да у њу уђе домаћи
капитал, да се повећа производња сировина да се запосли радна снага која потиче
из редова оскудних заната и друштвених пролетера, да се помогне сређивање
општих политичко друштвених прилика јачим укрштањем интереса и рада
мештана са дошљацима и да се омогући долазак капитала из горњих крајева
Краљевине.
Ја Вас Господо молим да се тај реферат овом приликом прочита и да се
по њему донесе каква одлука коју бих по повратку могао доставити својим
колегама и Управи Коморе.
ТРГОВИНСКИ УГОВОРИ
Наши делегати на Конгресу Комора нису били у стању да у пуној мери
истакну важност нових трг. уговора за које би се код Краљевске Владе требао
уложити најенергичнији утицај. Начин на који је био постављен дневни ред
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искључио је био сваку опширнију дискусију о спољним проблемима који стоје
у вези са нашом производњом и извозом.
У прилог онога што је већ наведено у писменом извештавању наших
делегата на Конгресу односно трг. уговора са Албанијом и Турском, а један
примерак тога извештаја предао је један наш делегат г. Др. Грегорићу10, ја бих
желео да нагласим да је неуговорено стање које постоји између нас и Албаније,
Турске и Грчке11 једна велика и сува штета по извоз наших израда у те земље,
губитак једне прилике која се можда скоро неће указати, јер се утицај наших
конкурената на њиховим пијацама може да појача у толикој мери да ћемо га
морати сузбијати са двоструким напорима и жртвама, и пропуштање момента
да се постави јача основа за политички, друштвени и економски напредак.
Нарочито питање уговора са Албанијом и Грчком постаје акутно данас
када и наша трговина и наша индустрија нема великих изгледа да успешно
извози своје продукте на старе пијаце на северу и када се зна да сировина има
у толикој мери да се као такве не могу пласирати са пристојном наградом за
труд и ризик око извоза.
Али да би ти уговори, на које Вам скрећем пажњу, могли постићи своју
практичну вредност вредност ништа мање није важан задатак државе с
обзиром на стварање олакшице у вези са саобраћајем, царинама, организацијом
обавештајне службе, стварањем нових и јачањем старих пијаца и постављањем
боље безбедности. Ја Вас молим, Господо, да овом приликом претресете питање
уговора са Албанијом и Турском и Грчком, да препоручите председништву
Централе да их образложене упути Краљевској Влади, а мени издате упуства
за даљи рад по њима.
10
Цветко (Флоријан) Грегорић (Костањевица, 1883 – 1963), привредни стручњак, главни
секретар Централе индустријске корпорације, члан разних владиних одбора, а посебно законодавних одбора. Између осталог био је и представник Краљевине на међународним привредним
конференција, учествовао у раду око трговинских преговора, учестовао у састанцима Алијансе за
балканску сарадњу у Атини, Цариграду и Букурешту и др. Написао је низ дела и реферата не теме
из привреде Краљевине Југославије. („Gregorić Dr. Cvetko,“ in Ko je ko u Jugoslaviji (2, Beograd,
Zagreb: Jugoslovenski godišnjak, Nova Evropa, 1928 ), 40; Martin Jevnikar, „Gregorič, Florijan,“ in
Slovenska biografija (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
2013). http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010590/#primorski-slovenski-biografski-leksikon
(6. maj 2020).)
11
Области у јужним крајевима Краљевине највише су пласирале своју робу у Албанију,
Грчку и Турску, с којима су постојали трговински односи дуги низ деценија. Ипак, и поред значаја
који су имале за југ уговори о трговини и пловидби су закључени у другој половини двадесетих
година са Албанијом (закључен је 22. јуна 1926. године, а ступио на снагу 6. јуна 1929. године.)
и Грчком (закључен 2. новембра 1927. године, ступио 2. новембра 1928. године), а са Турском
тек 1934. године (закључен 3. јула 1934. године, ступио на снагу 20. јула 1934. године). (Boško
Đorđević, Pregled ugovorne trgovinske politike od osnivanja države Srba, Hrvata i Slovenaca do rata
1941. godine (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1960), 15-16, 28, 210.)
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КУЛУК
У име коморе и својих колега изјављујем да је кулук упркос свих примедаба
које се чине на његову начелну основаност, једна мера коју поздрављамо са
искреним одушевљењем. То расположење потиче највише из наде када ће се
таквим начином једаред побољшати колски саобраћај и да ће путеви постати
кориснији за пословне сврхе. До сада у погледу на путеве имамо овакво
стање:
1/ читаве области богате у сировинама потпуно су одсечене од градова
на жељезничким пругама. Пренос робе и производа врши се споро и скупо
/караванима коњским Санџак од Н. Пазара на Северо-Запад; колима-југо истогнарочито Срумица, Штип и Кочане, колима Ресан, Охрид, Дебар и Струга.
2/Индустрија се нередовно снабдева потребним сировинама и на исти начин
нередовно пласира своје израде међу сеоска и варошка насеља.
3/Тај застој спутава развој производне и крњи капитале у техничке објекте.
С друге стране тај застој одбија слободну иницијативу од подстрека да већа
новчана средства пласира у индустрију.
САОБРАЋАЈ
На жељезницима прилике нису такве да би се њима могли похвалити.
Може се рећи да су оне далеко од тога да задовоље скромне жеље наших индустријалаца. Вагона нема у довољном броју за текуће потребе. поред тога за сада
се ради врло мало и врло споро да се систематским преуређењем саобраћајне
службе осујете све оне злоупотребе које проистичу како из нагона за богаћењем
и страха од губитка тако и због недовољног надзора.
Две пруге уског колосека, Скопље-Охрид и Градско-Битољ које просецају
два необична плодна краја пасивне су и финансијски и привредно и морално.
Приход од превоза робе и путника не покрива нам ни текуће издатке. Држава у
оскудици отворених вагона не прима одговорност за робу која се превози. Због
тога су и индустријалци и трговци принуђени да употребљавају пратиоце за
робу и сировину. И пратиоци и роба су изложени уценама и квару од временских непогода. Комора би на захтев са званичне стране могла да наведе читав
низ конкретних случајева о свим неправилностима. Њих у осталом није тешко
уочити. Ако би се направио само један опит, један свега пут инкогнито до Охрида или Битоља са два вагона робе нашло би се да нема довољно магацина,
да нема довољно реда и да влада застој и лично повлађивање – укратко да је
саобраћај и тежак и скуп да би се на њега могла са поуздањем ослонити било
индустрија било трговина.
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С тога вас ја господо молим, да путем једне резолуције на Краљевску Владу
и Господина Министра Саобраћаја тражите ово:
1: да се пруге уског колосека што пре снабду потребним бројем затворених
вагона,
2: да држава прими на себе одговорност за робу при превозу,
3: да скрене пажњу службеницима на понашање,
4: да на пругама нормалног колосека постави већи број теретних вагона, и
5: да проучи уз помоћ Централе питање тарифских ставова како за промет
у унутрашњости тако и за извоз у иностранство и да се при томе не губе из вида
стварни произвађачки трошкови индустријалаца као и услови без којих они не
могу, при извозу, издржати притисак иностране конкуренције.
То је Господо укратко изражено мишљење наше о питањима на данашњем
дневном реду.
Завршујући ја чиним апел на Вас и председништво да га узмете у претрес
и да га правилно оцени и препоручи на надлежно место.
Скопље
15. септембра 1923. г.

Делегат
Скопске трговачке-индустријске коморе
При Централи Инд. Корпорације СХС

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ON IDEAS AND BOOKS

др Милан Радовановић, историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XXXV
Bernard, Sara, Deutsch Marks in the Head, Shovel in
the Hands and Yugoslavia in the Heart – The Gastarbeiter Return to Yugoslavia (1965-1991), Harrasowitz
Verlag, Wiesbaden 2019, 300.
Економска емиграција играла је изузетно значајну
улогу у друштвено-политичкој стварности социјалистичке Југославије. Бавећи се феноменом такозваних „гастарбајтера“ историографија се, међутим,
превасходно посветила процесу привременог
исељавања у земље Западне Европе. Монографија
Саре Бернар посвећена је умногоме запостављеном
питању повратка радника у Југославију. Ауторка
покушава да пронађе одговор на питање како је ова
специфична репатријација утицала на друштвенополитичку стварност југословенске државе. Разматра феномен преоптерећења тржишта рада, његов
утицај на већ захукталу друштвену и политичку
кризу, односно на коначни распад савезне државе. Монографија је подељена на три веће целине,
посвећене променама југословенске миграционе
политике; реинтеграцији повратника и прекомпоновању породичних веза после репатријације, односно
начину на који су повратници себе доживљавали
и дефинисали, а у светлу питања идентитета и
транснационалности заједнице и појединца. Сара
Бернар по позиву предаје историју на Голдсмит Универзитету у Лондону. На Универзитету у Глазгову
ангажована као истраживач на смеру Економска и
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друштвена историја и предавач на смеру Студије
Централне и Источне Европе.
Palmié, Stephan (Ed.); Stewart, Charles (Ed.), The
varieties of historical experience, Routledge, London;
New York 2019, 274.
Значење и значај прошлости далеко превазилазе
оквире базичног хисторицизма. Објективности саме
прошлости у сваком је тренутку супротстављена
субјективност са којом појединац прошлост посматра и садашњост модификује оријентишући се у односу на њу. Стефан Палмије, професор антропологије
на Универзитету у Чикагу и Чарлс Стјуарт, професор
антропологије на Лондонском универзитетском колеџу уредници су зборника радова посвећеног сложености и разноврсности историјског искуства као
субјективне манифестације објективне прошлости.
Основна претпоставка свих прилога јесте да би класичној историографији интердисциплинарност, посебно употреба метода етнологије и антропологије,
омогућила слојевитије и свеобухватније сагледавање
предмета истраживања. Класична историографија, а
у циљу активације и актуелизације како прошлости,
тако и саме дисциплине, разматра се упоредо са
популарнијим формама, попут филмова, историјске
фикције и музејских поставки. Публикација је подељена на шест већих целина и садржи, уз преговор,
укупно једанаест радова. Аутори начин на који се
разумевање прошлих догађаја мења и модификује
у контексту садашњег тренутка разматрају у вези
са развојем различитих историографских жанрова,
улогама које у дефинисању историјског искуства
играју емоције, различите локације и постојећа
традиција. Коначно, последња целина посвећена
је могућностима будућег развоја историографије у
светлу мултиперспективности.
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Saunders, Edward, Kaliningrad and cultural memory: Cold War and post-Soviet representations of a
resettled city, Peter Lang Publishing, Oxford; Bern;
Berlin; Bruxelles; New York; Wien 2019, 308.
По завршетку Другог светског рата, некадашња
Источна Пруска постала је део Совјетског савеза,
а некадашњем Кенигсбергу (Königsberg) име је
промењено у Калињинград. Пошто су у следећих
неколико година досељеници заменили некадашње
немачко становништво, родни град Имануела Канта,
опустошен у рату, претворио се у својеврсни историјски и културолошки куриозитет. Монографија
Едварда Саундерса, професора књижевности на
Вебстеровом приватном универзитету у Бечу, посматра историју Калињинграда у другој половини
двадесетог века у контексту традиције сећања на
Кенигсберг. Монографија је утемељена на анализи
књижевних дела, културне баштине и визуелног
идентитета града и подељена на три велике целине.
Прва је посвећена симболичном значају Кенигсберга, односно Калињинграда као својеврсног споменика немачкој култури и происходећем феномену
носталгије. У другој целини се аутор бави различитим тумачењима и разматрањима идеје „Канта и
Кенигсберга“ у хладноратовском контексту. Коначно, трећа целина је посвећена анализи интеракције
сећања, носталгије и историје у начину на који су
град у својим делима представили фотографи, песници и филмски ствараоци који су Калињинград
посетили током шездесетих година двадесетог века
и касније.
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Scharnowski, Susanne, Heimat – Geschichte eines
Missverständnisses, Academic Verlag, Darmstadt
2019, 272.
На први поглед једноставно питање тога шта је домовина сакрива изузетно комплексан проблем, а сваки
одговор који би се могао понудити за собом повлачи
бројне политичке контроверзе и, потенцијално, отворене сукобе. Посебно је историја Немачке остала
суштински прожета и обележена контроверзама
које прате свако разматрање садржаја, значења и
значаја појма домовина. Сузане Шарновски, научни сарадник Слободног универзитета у Берлину, у
својој монографији разматра промене у вредности
и улози појма домовине у немачком друштву и
култури, односно природу различитих дебата које
су о овом питању вођене почевши од седамнаестог
века. Једанаест поглавља, посвећених различитим
периодима у развоју немачке државе, представљају
својеврсну историјску вертикалу, у оквирима које
ауторка тражи одговор на питање које се налази у
самој основи истраживања. Појам домовине анализирала је у тематским оквирима романтичарског
схватања националне еманципације, јаке пропаганде
периода колонијализма, Првог светског рата. идеолошких темеља националсоцијалистичке Немачке
и наднационалних идеала послератног света. На
основни тематски оквир надовезују се и разматрања појмова кича и носталгије који представљају
својеврсни лајтмотив у дебатама вођеним о садржају
појма домовина.
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Krischer, André, Verräter – Geschichte eines Deutungsmusters, Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar
2019, 353.
Издаја је једна од ретких тема које су биле подједнако актуелне у сваком тренутку историје, скоро
па потпуно независно од актуелних друштвенополитичких околности. Стога се о издаји може
говорити као о једном од доминантних образаца
(Deutungsmusters) помоћу којих појединац настоји
себи да објасни функционисање друштвеног окружења. Док су, међутим, писци јеванђеља издајника
препознали у лику Јуде, данас се овај израз све
чешће користи када се говори о политичким, односно противницима одређеног режима. У том смислу
радови сакупљени у зборнику чији је уредник Андре
Кришнер, професор историје Велике Британије и
Комонвелта на Универзитету у Минстеру, не представљају само својеврсну ретроспективу развојног
пута једног појма и његовог садржаја, већ и преглед
историје инструментализације издаје у зависности
од постојећег друштвено-политичког контекста.
Публикација, поред предговора уредника, садржи
укупно шеснаест радова. Аутори су мотив издаје
разматрали бавећи се појединцима чије је биографије умногоме обележио управо овај чин (Брут, Бенедикт Арнолд, Франц Рафл, брачни пар Розенберг),
контекстима у којима је издаји, превасходно споља
или ретроактивно, приписан смисао другачији од
примарног (националсоцијализам, стаљинизам) и
теоријским разматрањима издаје као мотива у литератури, обреда прелаза и дискурсивног ресурса
савремене политике.

Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда
slobodan.mandic@gmail.com

Прикази сајтова (Web адресар) XXXIII

Ана Столић (Ур.), Биљана Вучетић, Историјски институт
Београд, 2019, Портал за женску и родну историју
<http://zristorija.iib.ac.rs/> (11. V 2020).

Портал за женску историју настао је на темељу идеје да се дефинише,
сачува и учини доступном вредна историјска грађа о прошлости жена (и мушкараца), о историји родних односа и историји феминизма у Србији (Југославији) у
последња два века. Почетна страница презентације поред основних информација
упућује на централни одељак сајта назван Историјски архив. Овај сегменат
кореспондира са основним циљем које су ауторке портала задале, а то је да се
сакупи, сачува и учини доступном разноврсна историјска грађа различитог порекла од значаја за историју родних односа, за правни, економски и политички
положај жена у Србији (Југославији) у 19. и 20. веку, њихово образовање, рад,
женски покрет, рат, учешће у међународним женским организацијама, брак
и породицу. Доступан материјал у оквиру Историјског архива је разврстан
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и претражив у односу на заступљене теме, као и према врсти архивске грађе
(часописи и публикације, документи, фотографије). Постоји могућности и додатне селекције материјала (кључне речи, тема, издавач, година издања). Међу
другим одељцима Портала, свакако треба поменути и секцију Истраживања,
где су похрањена двадесет и два прилога сарадника/ца пројекта, док је сегменат
Женска и родна историја осмишљен да сабере најважније теоријске текстове
о настајању, преиспитивању, као и o научним резултатима женске и родне
историје. Значајнија допуна постојећег материјала у будућности, пропраћена
уношењем припадајућих метаподатака, свакако би допринела да Портал за
женску и родну историју заузме референтно место на дигиталној мапи онлајн
доступних историографских садржаја на српском језику.

Projekat Ženski pokret 2020
<https://www.zenskipokret.org/> (11. V 2020).

Међу различитим активностима којима се обележава јубилеј стогодишњице
од оснивања часописа Женски покрет јесте и израда сајта у којем централно
место заузима дигитализована колекција часописа који је излазио у Београду
од 1920. до 1938. године, а који је издавало Друштво за просвећивање жене и
заштиту њених права. Дигитална колекција која садржи преко 2500 објављених чланака је доступна ширем кругу заинтересованих корисника захваљујући
сарадњи Института за књижевност и уметност и Народне библиотеке Србије, на
чијем серверу је материјал похрањен и обрађен, у оквиру референтне Дигиталне
НБС. Поред секције Часопис у којој је омогућена хронолошка претрага колекције
од преко 240 објављених бројева, на сајту су посебно издвојене и Библиографија
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Женског покрета, Илустрације (са насловним странама) из часописа, Текстови
о Женском покрету сарадница пројекта, објављених на различитим местима.
Осим тога, ту су и информације о научном скупу посвећеном часопису, који је
планиран за октобар 2020. године, затим галерија са фотографијама одржаних
догађаја, новости, а посебно треба похвалити информативан и садржајан део на
почетној страници, подељен у секције О пројекту и О часопису. Осим тога, истичемо да омогућена функција претраге сајта према кључним речима, нажалост,
искључује саму претрагу дигиталне колекције часописа Женски покрет.

Falk Bretschneider, HISTORY OF PRISONS –
A Selected Bibliography, 2012,
<http://www.falk-bretschneider.eu/biblio/biblio-index.htm>
(15. V 2020).

Проучавање историје затворских установа, као и других облика заточеништва привлачи пажњу великог броја истраживача током претходних деценија.
Презентација историчара Фалка Бретшнајдера (Falk Bretschneider), ванредног
професора на париској Високој школи друштвених наука и стручњака за историју
пракси кажњавања и правних механизама, као и за друштвену историју зато-
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чеништва, садржи библиографију која представља водич за оно што је писано
на ту тему. Дата колекција библиографских јединица међутим не претендује да
буде свеобухватна, јер су према речима аутора обухваћени само радови писани
на енглеском, француском, немачком, италијанском и шпанском језику. Такође
је ограничена на радове који се баве цивилним заточеништвом и стога не реферише на студије о ратном заробљеништву и видовима лишавања слободе на
бази политичког и расног прогона (политичко заточеништво, концентрациони
логори, избеглички кампови и сл). Сабрани материјал је разврстан у неколико
одељака: Извори (извори и библиографије, музеји), Опште студије (уводна
дела, прегледи, теорија), Подручја (Европа, Северна Америка, друга поручја),
Посебне теме (архитектура, религија, рад, студије рода, надзор над омладином,
особље, затворски живот, реинтеграција, људска права), Сродне теме (други
видови кажњавања, сиромаштво/маргина, болнице/психијатрија/медицинско
право, полиција, криминологија, затвор и филм, затвор и литература). Поједине
одељке аутор је обогатио додатним линковима, попут презентација одабраних
музејских институција, или снимака на Јутјубу, унутар секције о затвору и
филму, где је на пример дат линк ка снимку чувеног наступа Џонија Кеша у
калифирнијском затвору Сан Квентин 1969. године.

The University of Sheffield, Digital Humanities Institute,
The Proceedings of the Old Bailey: London’s Central
Criminal Court, 1674-1913, 2003 - 2018
<https://www.oldbaileyonline.org> (20. V 2020).
У потпуности претражива
дигитална колекција сачуваних записника са суђења
одржаних пред лондонским
Централним кривичним судом од 1674. до 1913. године,
према речима самих аутора
пројекта, представља највећи
корпус икада објављених
писаних извора о животима
обичних људи. База садржи
материјал за близу 200.000
суђења и биографске црте за
око 2.500 мушкараца и жена
погубљених у злогласном
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Тајбурну. Као додатак текстуалном материјалу, претраживом према кључним
речима и кроз напредне опције претраге, омогућен је приступ и дигиталним
копијама 190.000 оригиналних записника, биографском материјалу и последњим
речима погубљених. Аутори сајта су понудили и савете о методама претраживања овог ресурса, информације о историјској и правној позадини суда у Олд
Бејлију, мноштво историјских чињеница, мапа и илустративног материјала за
историју Лондона, статистичке прегледе, речник мање познатих правних и историјских термина и још низ других корисних података. Обиман садржај сајта
је врунски организован, визуелно и технички дизајниран и као такав је овенчан
и низом значајних награда и признања.

Federal Reserve Bank of St. Louis, BER Macrohistory Database
<https://fred.stlouisfed.org/release?rid=257> (20. V 2020).

База података за макроисторију америчке Банке федералних резерви у Сент
Луису на једноставан и прегледан начин омогућава употребу преко три хиљаде
статистичких приказа („серија“) који обухватају период пре Првог светског
рата, као и међуратне економије, укључујући производњу, изградњу, запосленост, новчане токове, цене, имовинске трансакције, међународну трговину и
активности владе. Материјал је могуће филтрирати према појмовима (индекси,
производња, роба, платне листе, велепродаја ...), географској одредници (нација,
држава, транснационални, дистрикт федералне резерве), региону, учесталости
(месечни, годишњи, квартални). Поред региона Сједињених Америчких Држава,
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прегледима су обухваћени и Уједињено Краљевство (188 статистичка приказа),
Немачка (163) Француска (112), Канада (23), а посебно су издвојене и поједине
америчке савезне државе и градови.

Stephen Robertson, Lincoln A. Mullen (Eds.), Roy Rosenzweig
Center for History and New Media, Current Research in Digital
History <https://crdh.rrchnm.org> (20. V 2020).

Све заинтересоване за најновија достигнућа и актуелности из области дигиталне историје несумњиво ће обрадовати нови подухват стручњака окупљених
око Центра за историју и нове медије Рој Розенцвајг са Универзитета Арлингтон
у Вирџинији. Веб презентација онлајн часописа отвореног приступа покренутог 2018. године, са циљем да охрабри и подупре истраживања у примени
дигиталних технологија у историјској науци, поред квалитетних чланака до
сада објављена два броја, садржи и информације и позив за учествовање на
једнодневној годишњој научној конференцији на којој се објављени чланци
првобитно представљају. На овогодишњој конференцији се излажу реферати
са циљем представљања рада Дигиталне лабораторије Универзитета Ричмонд и
њиховог пројекта Америчка панорама: Атлас историје Сједињених држава.

Упутство за предају рукописа
Годишњак за друштвену историју објављује студије, расправе, чланке и
историјске изворе на српском и на енглеском језику. Радови морају бити оригинални и фокусирани на друштвену историју, до сада необјављени или послати
за објављивање у другим часописима.
Прва страна текста треба да садржи: наслов рада на српском и енглеском
језику, име аутора, звање и титулу аутора, годину рођења, назив институције у
којој је аутор запослен и е-адресу аутора. Текстови морају да садрже апстракт
до 100 речи на српском и енглеском језику, као и резиме на енглеском језику,
односно на српском уколико је текст на енглеском језику. Аутор је дужан да
пошаље кључне речи од пет до осам речи на српском и енглеском језику, као и
списак литературе и извора коришћених у раду.
Предати текстови морају бити на ћирилици у формату .doc Microsoft Wordа, не дужи од 25 страна А4 формата (1800 карактера по страни са размацима)
тј. један и по табак (укључујући фусноте, табеле, резиме), у фонту Times New
Roman, величина слова 12, проред 1,5. Фусноте треба да имају величину слова
10, уз једноструки проред. Фотографије слати у минималној резолуцији од
300dpi, у формату .jpeg или .tif.
Текстове приложити у електронској верзији, на адресу:
god.drustv.istor@gmail.com
Сви пристигли рукописи (студије, истраживања, прилози) достављају
се спољним рецензентима након иницијалне евалуације од стране главног и
одговорног уредника.
Процес рецензија је строго анониман при чему се име рецензента ускраћује
аутору, и обрнуто. Рецензент има право, по сопственој одлуци да открије идентитет 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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Сви рукописи прихваћени за штампу морају да имају позитивне рецензије, као и да га оба рецензента препоручују за штампу. Рукописи достављени
редакцији часописа Годишњака за друштвену историју се не враћају
Редакција неће разматрати радове који не поштују наведене критеријуме

Упутства за писање напомена и библиографија
Библиографски подаци у фуснотама:
1. име и презиме аутора,
2. наслов дела: књиге или чланка, часописа или зборника у коме је чланак
објављен и податке о њему (број часописа, година издања, за зборник
име уредника/приређивача),
3. место издања, издавач, година издања /или датум приступа сајту и његова
адреса/
4. број стране цитата
Необјављена грађа – навођење докумената из архивских фондова:
Навести цео назив архива, назив и број фонда, број фасцикле или кутије,
број јединице и назив документа, а касније наводити скраћено.
Архив Југославије (АЈ), Комитет за кинематографију Владе ФНРJ 180, Ф7,
л. 12. Петогодишњи план инвестиција за потребе кинематографије у ФНРЈ. (у
даљем тексту: АЈ, 180, ф7, л.12, Петогодишњи план инвестиција...)
Архив Југославије (АЈ), фонд Министарства за трговину и индустрију
65, фасцикла 185, јединица 580, Протест против осамсатног радног времена,
Трговачка обртничка комора у Загребу 7.1.1921. (у даљем тексту: АЈ, 65-185580, Протест против...)
Објављена грађа
Јутарњи рапорт о судару електричног трамваја и фијакера, 28.02.1904,
Живети у Београду 1890-1940. Документа управе града Београда, књига 6,
приређивачи Милан Ристовић, Дубравка Стојановић, Мирослав Јовановић,
Мирослав Перишић, Горан Милорадовић, (Београд: Историјски архив Београда,
2008), 498-499.
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Цитирање монографије:
Мирослав Перишић, Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске
интелигенције на европским универзитетима 1945–1958, (Београд: Институт
за новију историју Србије, 2008), 443.
Перишић, Од Стаљина ка Сартру, 450.
Цитирање чланака из часописа, зборника, новина:
Милан Ристовић, „Le Canard Sauvage и Мајски преврат у Београду 1903.
године (Прилог имагологији Балкана)”, Годишњак за друштвену историју, 24,
3 (2017), 11.
Ристовић, „Le Canard Sauvage и Мајски преврат у Београду 1903. године“,
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