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Десет година ...
r

1
Једно десетлеhе излажења часописа у уравнотеженијим временима и

Теорија

околностима даје довољно простора и прилика за његово постепено

Theory
Тодор Куљић, О новој кулшури сећања
Todoi- Kuljic, Оп tlie Nен1 Cultm·e ој Rememb1·a11ce

205

1

проверу вредности и разложности његове концепције и потребне исправке.
Околности у којима је Годшињат< за друutшвену
: 1

Баштине

,)

He1·itages
Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена чешрдесеших

и йедесеших година ХХ века (совјешска сйецијалисшичка анализа)
Саша Илић, Француска йройаzанда у Југославији

Кулшурна акција Француске у очи,ма УДБ-е 1953. године

Током јесени 1993. године, у "невреме", на Катедри за општу савремену

263
1

)

покретању часописа посвеhеног објављивању радова из области друштвене
историје. Она је, свакако, имала

исходиште и у јединственом, тада

професор Андреј Митровиh, на истој катедри, давне

1974. године.

Окруzли

ciuo је окупљао студенте, последипломце и докторанте, којима је понуђено

285

једно до тада неуобичајено искуство. Разговори вођени на О1<ру2лом

сшолу, њихова тематска разноврсност, отвореност за нове идеје и теме,

Vladiшii- Ivanovic, Lutz Raplщel, Gescl1icliti,џssensclzajt im Zeitalta da Ext1·eme.

289

њихово критичко преиспитивање, били су јединствена прилика за

темељиту припрему новог нараштаја историчара, за њихов самостални

Александар Рафаиловић, Мийlерауер, Михаел, Миленију.ми и друге

искорак у непознате или мање познате истраживачке просторе, коЈе Је

293
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Библиографија

1

BiЬliog1·aphy

:\
Ћ

Маша Милорадовић, Библиографија Годишњака за друшйlвену
ucillopujy године Ј (1994) -Х (2003)

историју Филозофског факултета у Београду, уобличена је замисао о

дводеценијском, искуству стицаном на Окруzлом сшолу, који је покренуо

Дражен Беговић, Исшорија йривашноz живойlа, йриредили Филий _

јубиларне године. Зautillo йрославља.мо исшорију?, Удружење за
друииТtвену исйlорију, Београд 2003, 143.

реhења" у преживљавању, биле су далеко од нормалних. На великим

излажења, те целокупна област историографије, делеhи судбину свог

On ideas and books

Tliem·ien, Metћoden, Te11de11ze11, von 1900 Ьis zш· Gegenн1шt, Miincћen 2003, 293.

сарадницима, стављан на тешке пробе издржљивости и "тестове опте

друштвеног, културног, политичког и привредног окружења. 1

О идејама и юы1гама

райlа, Clio, Београд 2003, 539.

uciuopujy покренут и током

протеклих десет година излазио, у којима је, са Редакцијом и свим

искушењима су се нашли и други часописи, са много ду:ж:ом историјом

229

i

Аријес и Жорж Диби, 4, од Француске револуције до Првог свей1с1<02

уобличавање, стицање и проширивање круга сарадника и читалаца, за

)

299

касније добило своју "материјализацију" у бројним магистарским и
докторским дисертацијама. Међу њима је било и оних које су први пут у

српској и југословенској историографији отвориле и многе видове једне,
широко схваhене, друштвене историје.

Такво искуство и потреба да се отвори још један круг историографских
питања, посебно млађој генерацији историчара, подстакли су упуштање у

1

Неки часописи, нажалост, као што је био случај са Историјским гласником и

Југословенским историјским часописом, угасили су се (ЈИЧ по треhи пут од свог оснивања),
после вишедеценијског излажења, због недостатка средстава, апатије и незаинте
ресованости доброг дела историчарског цеха за њихово даље одржавање у животу.

СТУДИЈЕ

ESSAYS
тај ризични и непрофитабилни подухват у односу на време у коме се т~

догађало. Упркос свему, почетком 1994. године појавио се први број
Годи~ињака за дру~ишвену исшорију, који је током наредних год~на,
различитим ритмом, у зависности од средстава и општих прилика које су

УДК 314.74(=1:497.16)(47)"17"

Радослав Расйойовиh

владале, наставио да излази.

Од договореног ритма објављивања - три свеске годишње - опет због
"познатих околности", често се одступало. Како које године, објављивано
је између једне и три свеске годишње. Ако се о неким успесима Годишњака

Влади1,:а Василије Петровић и пресељавање

може говорити, међу највећима је само његово трајање свих ових година.

Црногораца у Русију у другој половини

Годшињак је у напору да се одржи постепено стицао жилавост,

XVIII

преузимањем дела енергије својих млађих и старијих сарадника и

виј е1{а

пријатеља, оних из земље и иностранства, чији су научни прилози, њих

више од 120, штампани на српском, енглеском, немачком, француском и
руском језику, уз бројне остале текстове (документи, прикази и критике,

Айс~иртаи: Рад је йосвеhен дийлома~иској акцији владике Васи

полемике) којима су пуњене његове странице. Од тристотинак примерака

лија Пе~ировиhа, чији циљ је било йос~иизање најйре йриснијих одно

скромног тиража Годи~ињака бар половина је успевала да пронађе пут и
начин да допре до многих страних библиотека, стекне верне читаоце и

сараднике, међу којима су и имена оних кој а припадају самом врху е~ропске

савремене историографије, те оних којима су у нашем часопису обзављени
први радови.

Свесни смо и чињенице да је, поред добрих бројева часописа, било и
оних којима се може штошта приговорити; неки пропусти се могу

оправдати и бранити, други не. У сваком случају, све _иде "на душ( Ре~
дакције. Наш часопис је успео да преживи за~ваљујуhи матер~јалној
подршци различитих фондација, у неколико случајева, у његовим најте~ким

тренуцима и уз помоh личних прилога наших колега, али и захваљујући
разумевању Чигоја ~ишамйе, у којој су штампане све свеске Годииtњака.
Без одрицања и помоhи наших младих колега, који су без икакве надокнаде

са са Русијо.м, а йо~иом и њеног йро~иеюиора~иа над Црном Гором.
Пресељавање Црногораца је йредс~иављало ейизоду на utupe.м фону
йресељавања срйскоz и ociuaлoz йравославноz живља са о~иоманских,

хабсбур~иких и мле~иачких ~иершиорија у граничне облас~ии Русије, а

у склойу јачања њених војних йо~иенцијала. Разлика ~tзмеђу очекива
ног и с~иварноz ефеюиа йресељења Црногораца јавила се у йрос~иору
~tзмеђу недовољног pyc1<oz йознавања с~иања на Балкану, великих вла
дикиних амбиција и йосебнос~ии црногорског .мeнiuaлurueiua.

Пресељавање Црногораца у Русију од успостављања политичких ве

за између двије земље

1711. године

све до мисија владике Василија на ру

ском двору није текло организовано. Предмет званичних политичких раз
говора постало је у вријеме када је руска влада, пресељеничком полити
ком, тј. примањем народа из јужнословенских земаља у руско поданство и

радили секретарске и техничке послове, и, наравно, бројних сарадника из
земље и иностранства који су нам уступали своје радове, такође без икакве

рјешавајуhи тиме нека од својих унутрашњих питања и истовремено јача

надокнаде, било би немогуће истрајати и доживети десетогодишњицу

јући међународну позицију земље. 1 То питање непосредно је покренуто

излажења Годшињат<а. Збир добрих, али и оних мање добрих искустава,
испреплетених у краткој повести нашег часописа, те слика коју су о њему
стекли његови читаоци, подстицај су да на таквој основи буде настављено

службу, веh увелико настојала да освоји и насели јужне крајеве Русије,

приликом прве посјете владике Василија Петрограду

(1752-1753),

а било

много наглашеније приликом друге мисије црногорског митрополита ру

ском двору

(1757-1758).

његово излажење.

Уредншишво

Организован рад на пресељавању словенског становништва у Русију започет је у
вријеме Петра

I.

Године

1723. он је издао посебан указ да

би подстакао Србе и војна лица

православне вјере да се преселе у Русију. Свакако је тачна оцјена П. Рудјакова да је за
вријеме Петра

I "Русија направила један од првих и, можда, најуспешнијх и нај одлучнијих

корака на путу преласка из "обичне" државе у империју". За вријеме његове владавине у

Русију су се досељавали: ,,Јермени, Грузини, припадници читавог низа других нација и

Годишњак за друштвену историју

10

1-3, 2003.

Радослав Распоповић, Владика Василије ПеШровиh и йресељавање Црноzораца ...

Приликом разматрања молби из Црне Горе руски званичници су много

I
Задаци прве посјете владике Василија Русији били су утврђени у пи

сменим препорукама различитим политичким личностима: канцелару А.

П. Бестужеву Рјумину, Колегији иностраних дј ела, хетману Мале Русије
Кирилу Георгијевичу Разумовском, које је у име "главара и сердара оп

шчества црногорског" потписао владика Сава. 2 Тицали су се политичке

подршке и заштите и потребне материјалне помоћи Црној Гори "како би
се могла одржати њена слобода". Заузврат потврђиване су приврженост и

вјерност Русији и спремност да се увијек, као и

за сверуску империју.

1711.

године, пролије крв

3

Тражена политичка подршка подразумијевала је пријем Црне Горе
под покровитељство Русије, односно њено извлачење, као слободне и не

зависне земље, никад покорене од Турака, из састава Османске империје
и претварање у покрајину, односно провинцију, под покровитељством и
управом Руске царевине. Материјални захтјеви односили су се на оства
ривање одлуке донијете још у вријеме Петра

11

I о помоhи цркви, те побољ

шавање услова за живот становништва, пружањем помоћи ради рјешава

веhу пажњу посветили питањима која нису била политичке природе, сма
трајуhи да због спољнополитичких разлога, на једној, и значаја Русије за
духовни и свјетовни живот Црногораца, на другој страни, много веhу па

жњу треба посветити пружању материјалне помоhи, прије свега цркви, и
тим путем одржавати свој утицај у њој. Ипак, и поред реченог начелног
става, када су црногорске представке расправљане, у извјештај Колегије

иностраних дјела унијет је закључак да се "ради заштите Црне Горе од
турског султана" у случају потребе "у корист црногорског народа код Ото
манске порте заштита учини". 5 Упорношћу владике Василија руска влада

је усвојени политички став ускоро и остварила. Због тешке ситуације у
којој се налазила Црна Гора услијед очекиваног турског напада, још то
ком владичиног боравка у Русији, преко својих дипломатских представни

ка у Цариграду и Венецији царска влада је први пут званично иступила у
заштиту Црне Горе. 6 Тиме је фактички прихваhена нека врсти покрови
тељства над Црном Гором, тј. показана спремност да се она заштити од
"султана турског и његове воље". То је свакако био велики политички

успјех владике Василија. 7

ња просвјетних4 и других питања, уз организовање и издржавање војске
итд.

О свим важним одлукама по црногорским захтијевима била је саста
вљена посебна грамата, датирана 8/19. маја

1754, намијењена црногорском

народу. 8
народности". Видјети: Павел Рудјаков, Сеоба Срба у Русију у

18. веку", Београд 1995, 11;

Н. И. Хитрова, Черноzорцы в России во вШорой йоловине XVIII в.; Југословенске земље и

Русија у

XVIII веку, Београд, САНУ, 1986, 55-73. Миомир Дашић, Исељавање Црноzораца
у Руско царсШво до краја йедесеШих zодина xr1III вијека, Гласник Одјељења друштвених
наука бр.15 Подгорица 2003, 7-49.
2

Мада у поменутој царској грамати није било питања пресељавања
Црногораца у Русију, у извјештају Колегије иностраних дј ела од 8/19. марта

1754.

године оно је посебно споменуто. Захтјев такве врсте није се нала

зио ни у писменим препорукама које је Василије са собом донио из Црне

Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), ф. Сношения России с
Исто,

Черногорией, 1751-1755, д. 6, л. 22. Глигор Станојевић, МиШройолшТi Василије ПеШровиh
и њеzово доба 1740-1766, Београд 1978, 101; Марко Драговић, МаШеријал за исШорију
Црне Горе, Споменик СКА,

Исто,

196.
204.

Василијев главни захтјев да се посебном граматом објави да црногорски принци

XXV, 9-11.

Молбу за пружање помоћи за "неке потребе", поред осталог за подизање школа

пат никоме није потчињен осим руској царици и да се укључи у њену царску титулу рије
шен је тако што је одлучено да он причека док се не утврди на којој основи "поменути

у Црној Гори, даривање књига и црквене одјеhе, владика Василије је упутио још током

црногорски народ" њеном императорском величанству хоће да буде потчињен и док о

М. Драговић, МаШеријал за исШорију Црне Горе, Споменик СКА,

XXV, 9-10.

пута за Русију, пошто је са својом малом свитом (у којој је био сердар Станиша Радоњић)

томе не испостави формални захтјев. ПолиШические и кулыиурные оШношения России ... ,

стигао у Беч. И у каснијим обраћањима, и у писму Јелисавети Петровној (написаном не

196.

раније од

,,лишен школског образовања", не може "научити писмености и увелико у томе оскудије

Након што је са садржајем грамате упознат народ у Црној Гори, ,,главари, серда
ри, војводе, кнежеви, капетани и све "опшчество" црногорско, зетско и брдско", у одгово

ва". Пошто је Митрополија, односно "резиденција наша", била сиромашна, није могла од

ру императорици, поред исказане захвалности, молили су да се "герцогство црногорско"

своје имовине оснивати школе. Василије је зато молио да се од императорске помоћи у

укључи у руску заштиту и добије годишњу субвенцију потребну за оснивање школа на

"нашем крају" за прво вријеме оснују словенске мале школе, а затим да се они који у тим

Цетињу, у Мајинама и Медуну, те да му се пружи дипломатска заштита пред Портом и

школама буду учени шаљу ради бољег црквеног и војног образовања у Русију. У писму је
обезбиједи новчаном помоћи и књигама за девет година према раније донесеним грамата

Сенатом венецијанским. -ПолиШические и кульШурные оШно~иения России ... 199-200; Ду
шан Вуксан, Прейиска .лшШройолиШа Василија, .лщШройолиШа Саве и црноzорских zла
вара 1752-1759, Споменик СКА, LXXXVIII, Београд, 1938, 23-25. О школама у Црној Гори

ма ПолиШическце и кулыиурные оШно~иения России с юzославянски.ми зе.мля.ми в

видјети: Милан Костић, Ш1,оле у Црној Гори од најсlТtаријих вре.лtена до дантињеz доба,

18.

јула

1752)

истицано је да се "наш народ црногорски мада храбар", будући

још тражена материјална награда за "наше опшчество", те да се "катедрални манастир"

в., Москва

1984, 163-164.

XVIII

Панчево

1876, 1-233.
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Горе. То питање је, у ствари, првобитно покренуто са руске стране. У свом
обраhању Јели савети Петровној од 27. јула / 7. августа 1752. А. П. Бесту

жев Рјумин, говореhи о томе да је Василиј еву свиту по доласку у Беч сна б
дио писменим препорукама за кијевског генерал-губернатора, додаје да
их је испитао може ли од тамошњег народа добити довољан број људи за
службу и "вјерно поданство" императорском величанству, који би се насе
лили у Новој Србији. 9

Значајно је да је о могуhности пресељења Црногораца у Русију раз
говарано у вријеме када је због масовног исељавања Срба из аустријских
земаља, како је то

12/23. септембра 1752. јављао руски дипломатски пред

Радослав Распоповић, Владшш Василије ПеШровиh и Пресељавање Црноzораца ...

ме стичу "част и достојанство" које они имају у Русији. 13 Ријеч је, у ствари,
о једној варијанти заступања главне идеје на којој је Васил;ије градио цје

локупан концепт свог политичког дјеловања у Русији, тј. да су Црногорци
,,слободан народ" независан од Османске државе и да им, сходно том ста

тусу, припадају права која имају и други слободни народи. Бореhи се да
докаже "да су само Црногорци достојни руске пажње" и покровитељства,

он је, у ствари, настојао да истакне пресудну позицију Црне Горе у борби
српског народа и других балканских народа против османске власти. 14
Да би охрабрила пресељавање Црногораца у Русију, руска царица је,
према "Биљешци Колегије иностраних дј ела ... ", свемилостиво обећала да

ставник у Бечу гроф Кајзерлинг, бечка влада тражила да се ограничи се

he им за указане заслуге Руској

оба Срба из Аустрије у Русију, а он сам у свом извјештају предлагао да се
са пребацивањем престане, јер би то могло да искомпликује односе Беча

милошhу награђени." 15

и Петрограда. 10
Идеју о пресељењу Црногораца владика Василије је безрезервно при

хватио и послије доласка у Петроград унио у молбу коју је предао руској
царици Јелисавети Петровној, обеhавши да

he

ако то "њеном величан

ству буде угодно", са "тамошњим главарима савјетовати народ црногор

ски" да се са својим фамилијама пресели у Русију. Молио је да се предло
жи hecapy и Млетачкој Републици да допусте Црногорцима исељеницима

13

империји у војним стварима додјељивати

пензије, а они који дођу са фамилијама у Русију биhе "посебном њеном
Почетком

1754. веh су били су начињени и први конкретни кораци на

организовању послова на пресељавању Црногораца у Русију. Војна коле

гија је одредила мајора Стевана (Јовановиhа) Петровиhа да сакупи у Цр
ној Гори неколико стотина људи, ради комплетирања хусарских пукова.
За то му је

31. јануара/ 11. фебруара 1754. године издат пасош за путовање

из Русије у Црну Гору. У његовој пратњи била су четири унтер-официра,

за које је такође тражен слободан пролаз кроз земље "римске императо

да могу слободно преhи кроз њихове земље "и да се састави нарочита ко

рице и краљице венгро-богемске" 16 до Црне Горе. Тамо се, према извје

мисија, која

штајима који су стизали, на турској граници "у разним дистриктима" на

he се старати о томе и извршити сеобу".11 То је истицао као

услов да би код црногорских главара могао покренути питање њиховог

пресељења у Русију. Према "Биљешци Колегије иностраних дј ела о пози
цији руске владе у вези са молбом из Црне Горе ... " од 8/19. марта 1754.
руска царица је с благонаклоношhу примила "предлог и обеhање" влади
ке Василија. Према истом документу, императорица је послове на пресе
љењу повјерила владици, очекујуhи да он због "показане милости од стране

лазило
ли

500-600 особа спремних за пресељење. Они су се, међутим, плаши
поласка због бојазни да he бити задржани у Мађарској. Због тога је,

према пројекту рескрипта руске царице Јелисавете Петровне дипломат
ском представнику у Бечу грофу Кајзерлингу, требало да он сарађује с

Петровиhем и да обезбиједи несметан пролаз пресељеника преко терито
рије Аустрије.

њеног императорског височанства" и његове "ревности према руском дво

Ради рјешења питања пресељења Црногораца, у Русији је била обра

ру", неhе пропустити да у овим пословима "најбоље начине користи". Би
ло му је признато право да исељеницима који ступају у војну службу даје
потврде "о народној припадности и достојанству". 12 Тиме је остварен још
један од Василијевих захтјева да се "не злоупотребљава име црногорско",

зована посебна "црногорска комисија". Њени задаци и начин рада били су

односно да се спријечи да се други досељеници издају за Црногорце и ти-

прилично детаљно разрађени. Између осталог, послије разматрања неко
лико предложених пројеката било је одлучено да Црногорци и њима су13

За разлику од оваквог захтјева владике Василија, у ситуацији када пресељавање

Црногораца буде запало у кризу, он неhе инсистирати на томе да други исељеници с под

ручја Балкана не одлазе у Русију под именом Црногораца. Тада се, напротив, таква могућ
9

ПолиШические и кульШурные оШношения России ... , 162.

н~

Исто,

168.

Ј. Томић, Црноzорски миШроПолиШ Василије ПеШровиh и Покуитј елщzрације
Црноzораца у Русију 1754-1757 z.; Глас СКА, XCVI, Сарајево 1920, 225; А.П. Бажова, Рус
ско-юzославянские оШно~иения во вШорой Половине XVIII в., Москва 1982, 130-134.
12
Поли~uические и кульШурные отно~иения России ... , 196.
11

ност појавила као начин да се обезбиједи потребан број пресељепика у руску царевину.
14

Г. Станојевић, МшuройолиШ Василије ПеШровиh и њеzово доба

1740-1766, 108.

,,Василије је, према политичкој потреби, Црногорце сматрао интегралним дијелом срп
ског народа и још чешhе као посебност међу њима."
15

ПqлиШичестше и кулыuурные оШнощения России ... , 197.

16

Исто,

195.

Годишњак за друштвену историју

14

1-3, 2003.

Радослав Распоповић, Владика Василuје Лейlровиh и йресељавање Црногораца ...

сједни народи треба да иду копненим путем преко Беча и Кијева у група

ма од по сто људи.17 Њихово тајно пребацивање требало је да организују
С. Пучков, С. Петровић, С. Пишчевић. Било је ријешено да се Црногорци

пошаљу у Оренбург на ријеци Урал и распореде у утврђења Оренбуршке

15

11
Црногорско-турски ратни сукоб знатно је утицао на започето пресе
љавање Црногораца у Русију. За његово избијање прилично је заслуж:ан и

губерније: Мосулска, Красносамарска, Борска и Ј елшанска. Средишно под

сам в.ладика Василије. Охрабрен добрим политичким резултатима своје

ручје на коме је требало да буду насељавани било је на ријеци Моче, из

мисије, ука_заним почастима и одобреним износима материјалне помоhи,

међу ријека Самаре и Великог Иргиза. Намјера је била да се ту досели

6.800 коњаника и 136.000 војника, пјешака.

За њих је у ратним временима,

као и у Новој Србији и Славеносрбији, 18 предвиђана плата од

32 рубље и

42 копејке. 19
У јануару

1754, посредством грофа Кајзерлинга, руска влада је затра

жила од Беча дозволу за слободан пролаз Црногораца кроз аустријске
територије. Мада није дозвољавала исељавање словенског становништва

са својих територија, бечка влада је позитивно одговорила на захтјев о
слободном пролазу Црногораца, јер је, како је речено, то био слободан
народ. Услов је био да исељеници за собом не позивају Србе из Далмације.

с њему својственим самопоуздањем и убијеђеношhу у потребу непомир

љиве б~рбе против Турака, владика Василије је послије повратка у Црну
Гору увЈеравао о сазрелости услова да се уз помоh царске владе раскину
односи с Турцима. Одбиј ање споразума о плаћању харача босанском вези
ру, на који је веh био пристао владика Сава, представљао је први корак у
том правцу. Као реакција на његово предузимање услиједила је одлука
турских власти о казненој експедицији, која је уводила Црну Гору у ратни

суr~об. Тога је био је свјестан и владика Василије. Због тога се он веh од
:"1аЈа 1755. обратио руском резиденту у Цариграду, са захтјевима да спри
јечи турски ратни поход на Црну Гору.

у Кијев, ,,а затим преко Москве у Оренбург дошли су

Но, и поред званичне интервенције Русије према дворовима сусјед

представници познатијих црногорских фамилија: Н. Петровић- рођак цр

них_држава ради заштите интереса Црне Горе, ратни сукоб се није могао

Током

1754.

ногорског митрополита, Р. Пламенац ... , С.Вукотић, Г. Радоњић

... ". 20 Ме

ђу онима који су стигли у Русију били су и "М. Томановић, племиh Катун
ске нахије, каснији секретар Шћепана Малог, свештеник Теодосије Мрко

јевић, каснији изасланик Шћепана Малог у Русији". 21 Док су се "породице
Јездимировиhа, Вукотића, Кнежевића, Тврдиhа, Ивановића, Рашиhа, че
шhе од других сретале у списку Црногораца упућених у Оренбурске сте
пе" .22

До застоја на пресељеничким пословима дошло је са ескалацијом кри
зе у црногорско-турским односима

1755-1756,

повратка у земљу, довело и до рата са Турском
17

што је након владичиног

1756-1757. године.

А. П. Бажова, Русско-юzославянские ойlношения во вйlорой йоловине ХТ11IЈ в.,

130-134.
18

Нова Србија и Славјаносербија су граничне области у средишњој и источној Укра

јини основане

1752,

односно

1753.

године указима царице Јелисавете Петровне. Биле су

насељене српским досељеницима-граничарима из Поморишке и Потиске границе. Запо

вједник Нове Србије био је генерал-мајор Јован Хорват. Док је у Славјаносербији просто

из?Јеhи. Мада је извршио све војноорганизационе припреме за рат, укљу
чуЈуhи и именовање гувернадура Станислава Радоњића за команданта Цр
не Горе, владика Василије, ипак, у њему није учествовао. Умјесто тога, у
ноhи.11/22. новембра 1756, у друштву с Теодосијем Мркојевиhем, напу
стио Је Црну Гору. 2з

Владика Василије је крајем 1756. стигао у Ријеку. Одатле се многим
доп~сима почео обраћати високим личностима на руском двору, а одржа
вао Ј~ везе и са гувернадуром Радоњићем у Црној Гори. Из Црне Горе је

из~иЈештен? резултатима борбе вођене с Турцима, о току ратних опера

ЦИЈа и заплиЈењен~~ војним трофејима. Како су, пак, ратна дејства ускоро
престала, Василије Је у наставку свог боравка у Ријеци главну активност
посветио пресељавању Црногораца у Русију. 24

Средином јануара (10/22) Василије се, тим поводом, обратио гуверна
дуру Станку Радоњићу. Навео је да су у вријеме када је он стигао у Ријеку
У Трсту веh боравили руски официри Стефан Јустинович Пучков и Сте
ван Петровић (Шаровић), које је Војна колегија одредила као чланове ко-

ром око Лугана управљао Иван Шевић, а око Бахмута Рајко Прерадовић. Обје граничне
области биле су укинуте царским указом

1764.

Павел Рудяков, ,,В службу и вечное йод

23

Будуhи_противан ратничком моралу и витештву Црногораца, његов поступак су

дансйlво ... ", Сербские йоселения Новая Сербия и Славяносербия на украuнс1шх землях

савременици ОЦЈењивали кукавичким. Међу историчарима су о томе изрицани различити

(1751-1764), Киев 2001, 40-61.

судови, од оних да је неопростиво што је напустио земљу "када се смртна опасност надви
ла над Црном Гором", ~о оних да је "одлазак из земље за њега био једини разуман корак,

19

Исто,

20

Исто,

21

Исто.

22

Исто.

131.
134.

врло промишљен и успЈешно изведен". Г. Станојевић, МщТtройолийl Василије Пейlровиh
и његово дqба 1740-1766, 112.
24

АВПРИ, Сношения России с Сербией 1756-1757, д. 2, л. 150-155 ид. 3, л. 9.
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мисије за рад на пресељавању Црногораца у Русију. Василије се прикљу

чио том послу. Извјештавајући Радоњића да ће Стеван Петровић с два

аустријска брода и с Теодосијем Мркојевићем доћи у Црну Гору, молио је

Радослав Распоповић, Владика Василије Пейlровиh и йресељавање Црногораца ...

17

Шаровићеве мисије, наводећи да "иако се на броду могло доста људи смје
стити, прихватио је свега неколико главарских синова" .28 Према истом из
вјештају, с пресељеницима су отпутовали и главари које је Василије у ра

да се поступи по царској инструкцији, коју ће он донијети, јер је њен садр
жај сматрао јако повољним. Према његовој интерпретацији, царским ука

нијем писму назначио.

зом Црногорци су могли бити потпуно задовољни, јер су дочекали да до

путници за Русију раздвојили су се у двије групе. Василије се с Теодосијем

бију: ,,1) пук ваш у руској империји ... "; 2) да се обнови ваш принципат
црногорски; 3) да дођете ви главари, с људима који ће бити у пуку, а ви са

Мркојевићем и главарима који су дошли из Црне Горе преко Беча упутио

мном за "имбашадуре"
Руска влада је заиста била предузела обимне припреме за сеобу Црногораца и због тога је Шаровић с Пучковим дошао у Трст. За прихват
пресељеника на турској граници у Срему био је одређен Симеон Пишче25

вић.

Посао на пресељавању није, међутим, текао повољно. Осим неодлуч-

Након што су дошли у Ријеку (и ту провели

42

дана у карантину),

ка Русији. Исељеници са Шаровићем на челу наставили су другим прав
цем. Преко Хрватске и Угарске стигли су у Минск, гдје су се састали с

Василиј евом групом и заједно наставили пут до Кијева. 29
И поред слабог почетка и изостанка очекиваног већег утицаја влади
ке Василија, посао на пресељавању Црногораца у Русију настављен је и
током наредних година. Заслуге за то припадају руској влади, односно прије
свега раду Црногорске комисије коју је она формирала. Према подацима

ности самих Црногораца око пресељења, на то су утицале и друге околно

садржаним у сачуваним архивским документима, у раздобљу

сти. Сметње је чинила Венеција, јер су Филип Шаровић, синовац мајора
Шаровића, и Теодосије Мркојевић за пресељење у Русију успјели да доби
ју пристанак већег броја људи не само из Црне Горе већ и из Грбља, Па

Русију се из Црне Горе и са источне обале Јадрана преселило

1756-1759. у
1.499 људи.

Да ли су сви међу њима били Црногорци, није могуће тачно утврдити.
Према "Извјештају о Црногорцима, тј. о томе којих година и у ком броју
су у Русију доведени, колико је новца из државне благајне на њих утроше

штровића и Херцеговине. Млетачка Република предузела је мјере и ради
забране одвођења њених поданика. Генерални провидур Алвизе Конта

но, гдј е су били насељени ... ", тај број је током четири наведене године био

рини издао је проглас "којим се под пријетњом смртне казне забрањује

веома неуједначен.

млетачким поданицима ступање у

.
воЈну

б

служ у страних владара

"26 А

.

к-

тивности млетачких власти изазвале су раскол и пометњу у црногорским

редовима. Када су "два најављена брода под аустријском заставом" с мајо
ром Шаровићем упловила "крајем јула у воде Будве", настао је нежељени

Године

1756.

преко Кијева је доведено

86

људи оба пола и

љетне дјеце. Они су упућени и насељени у Оренбургу. Наредне,

13 мало
1757. го

дине, такође преко Кијева, пристигло је 105 мушкараца и 56 жена и дј еце.
Сви заједно, укупно

161

лице, упућени су у Оренбург.

обрт. Иако је Шаровић успио да личним ангажовањем или поткупљива

Вјероватно због релативно малог броја лица која су се досељавала из

њем за пресељење придобије и на збору у Мајинама окупи 600 људи, ције
ла акција је због интервенције попа Ђурашковића пропала. Он је путни
цима спремним да отпутују у Русију одржао говор оптужујући Стевана

Црне Горе током 1757. промијењен је план њиховог насељавања, односно,

Шаровића и Станислава Радоњића као потпаљиваче који тргују Црногор

стигла преко Кијева, од

као што ћемо у наставку видјети, одустало се од идеје о формирању по
себног црногорског пука. Због тога наредна група која је те године при

152 Црногорца и 10 малољетних особа,

није упу-

цима. То је поколебало окупљени народ, па је највећи дио одустао од пута
за Русију.

28

Према млетачким подацима које наводи Глигор Станојевић, ,,на бро-

Позивајући се на млетачке изворе из задарског архива, Г. Станојевић говори о

доласку у Црну Гору два аустријска брода. У писму из децембра

1757. митрополит Васили

дове се није укрцала више од 140 лица, међу којима је било и шест млетач

је обавјештавао је о томе другачије. Он, наиме, истиче да је морао о сопственом трошку

ких поданика". 27 И митрополит Василије у већ цитираном писму А. П.

да пошаље свог племеника мајора Стевана Петровића у Црну Гору. Осим тога, ,,ни на који

Бестужеву Рјумину из децембра 1757. године потврђује слабе резултате

начин и ни по коју цијену" није могао добити брод. ,,Цесарци" своје бродове нијесу дали, а
од Млечана, будући да "једнако и непрестално мржњу против нас шире и неприлике пра

ве", то се није могло ни очекивати. На крају је успио да од "напуљске стране" добије један
25

А. Александров, Mailiepuaлы и некоiliорые исследования йо исйlории Черноzо

рии, Козань

1897, 22-25.

26

Г. Станојевић, Ми~Тiройолийl Василије Пeilipoвuh и његово доба 1740-1766, 148.

27

Исто,

149.

брод по високој цијени, који је отишао у Црпу Гору. АВПРИ, Сношеюш России с Сербией

1757, д. 6,
29

л.

27-28.

Ј. Томић, ЦрноlрС!аt .шпТiройолшТi Василије Пейlровиh и йокушаји e.лtuzpaцuje

Црногораца у Русију

1754-1757, 264-265.
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hена у Оренбург 30 веh у Москву у канцеларију Војне колегије ради даљег
опредјељивања у посебан ескадрон при руској војсци. Пристигла мало
љетна лица послана су на школовање на Московски универзитет.

Најбројније досељавање, према Извјештају, организовано је 1758. го
дине. Тада је преко Кијева дошло укупно

942

лица, од чега су

432

били

мушкарци, а 510 жене и малољетна дј еца. Од тог броја у канцеларију Вој
не колегије у Москви, за црногорски ескадрон упућено је

207 лица, а оста

Радослав Распоповић, Владul(а Василије ПеШровиh

u

йресељавање Црногораца ...

19

ногорског владику нити умањиле његову одлучност у залагању за интере

се Црне Горе. Писао је многа писма високим политичким личностима:

вицеканцелару М. И. Воронцову

(29. марта, 9, 17. и 18. маја), фелдмарша
(11. и 17. маја), Светом синоду (2. априла), Колегији
(22. априла), руској царици Јелисавети Петровној (17.

лу П. И. Сукалову
иностраних дјела

маја),34 која су била инспирисана протеклим збивањима у Црној Гори. У
писменим обраћањима, изношени су и одређени захтјеви руском двору.

ли су, сходно сенатском указу и по својој жељи, упућени у Нову Србију

Већином су то била понављања ранијих тражења: о руском протекторату

(688 лица), односно Славеносрбију (свега њих 17). Од укупног броја при
стиглих 1758. године 36 особа је умрло. 31
Године 1759. било је свега 135 исељеника, од чега је мушкараца било
45, а :жена и дјеце 90. 32

над Црном Гором, формирању црногорског пука, пружању материјалне

111

Јездимировиhа на довођењу црногорских породица с аустријске границе.

И поред слабих резултата на пресељавању Црногораца, послије до

ласка у Русију, владика Василије је развио врло живу политичку дјелат
ност, али у нешто изм:ијењен:им околностима у односу на вријеме његове

прве мисије. Тада су у Русији мало знали о Црној Гори и практично били
заведени Василиј евим "посвећеним :историјама". У Петрограду су у међу
времену, на основу информација које је прикупило Правитељство, о Цр
ној Гори формирали слику сасвим другачију од оне какву је првобитно

настојао створити владика Василије. Поред тога, Василијев неуспјех у по

гледу пресељавања Црногораца, односно покушаји "довлачења Срба из
других крајева под видом Црногораца", још више су поколебали вјеру у
истинитост владичиних казивања. 33 Најтежи ударац политичком раду вла

помоћи итд. Посебна политичка неодмјереност у погледу поднијетих за

хтјева испољена је у писму руској царици. 35
У својим обраћањима Василије је настојао да објасни разлоге неу
спјеха у пресељавању Црногораца у Русију. У извјештају Колегији ино
страних дј ела из марта

1858.

писао је о слабим резултатима рада Јакова

У сличном допису Колегији иностраних дј ела од

22.

априла/3.марта

1858.

изражавао је жаљење што је, не водећи довољну бригу о репутацији сво

јих људи, више пута препоручио мајора Стефана Ивановића Петровића,
који је веома неодговорно обављао повјерене послове. Њега је означавао
главним кривцем, за немогућност испуњавања задатака који су му нало

жени на пресељавању Црногораца у Русију. И мада је покушао да пронађе

оправдање за неуспјех на пресељавању Црногораца, владика Василије ни

је порицао да су остварени резултати били испод очекиваних. Но, и поред
тога није одустајао од идеје о формирању црногорског пука, коју је и да
ље, мада са све слабијом аргументацијом, износио у обраћањима надле
жним државним личностима.

дике Василија нанијели су ипак чланови његове мисије. Пресудан у том

34

ПолтТiичесl(ие и 1<улыТiурные о!Тiношения России ... , 222.

погледу био је његов сукоб са Шаровићем, односно Теодосијем Мркојеви

35

Василијеви захтјеви изложени су у

8 тачака: Тражио је материјалну помоћ од

педесет хиљада червонца годишње, артиљерију и искусне људе у руковању њом, июкење

hем.

Промјена у расположењу руских званичника и извјесна уздржаност

која се према Василиј евим обраћањима испољавала нису поколебале цр-

ре за злато и сребро како би "могли тражити руде у нашој земљи", а да рудници буду
уписани на име царског величанства, штампарију и више мајстора; да се напуљски краљ
приволи на савез да би давао и довозио пшеницу за издржавања двије регименте од

20.000

војника разног чипа, да Црногорци који су у Русију дошли пз угледних куhа добију чинове
Како наводи Љубивоје Церовић, Црногорци су, незадовољни условима живота у

капетана, поручника, барјактара, подофицира и каплара, да дванаест младића који су до

Оренбургу, почели самоиницијативно да одлазе у Москву, Кијев, Нову Србију или да се

шли на школовање буду примљени у племићки корпус да би научили војне науке и језике

30

враћају у Црну Гору. Због тога су одлуком Војне колегије повучени у Москву, одакле је

( француски, грчки, латински и италијански) а да у свему буду обучени, да се упуте у Црну

требало да буду распоређени по руским пуковима. Пошто ништа пије учињено за њихово

Гору и на њихово мјесто да се упуте других дванаест о трошку царског величанства. Зауз

збрињавање, они су се у августу

врат је обећавао да

1758. побунили. -Љ. Церовић, Срби у Уl(рајини, 116-117.
e'io
сношения съ Росией. С.- ПеLТiербур'iъ 1882, 47-48.
31

Марко Драгович, МшТiройолить черно'iорс1шй Василий Пеmровичъ и

32

Исто.

33

Ј. Томић, МшТiройолшТi Василије ПеlТiровиh и .лшсија йyl(OBHUl(a Пучl(ова у Цр

ној Гори 1759, Thac СКА XCIV, 8.

he "од нашег народа упутити у Русију регименту од хиљаду људи и кроз

мало времена све крвљу заслужити као и наши преци". Извод из писма објавио је Јован

Томић у раду О Историји Црне Горе црно'iорсl(ог .лшlТiройолиlТiа Василија ПеШровиhа,
Годишњица Николе Чупића, књ.

XXII, Београд 1903, 86-87. Ту је публикован на старој

литографиј,и, док је у транскрибованој верзији његов садржај објављен у књизи Г. Стано

јевића: Ми!ТiройолтТi Василије Пе!Тiровиh

u његово доба 1740-1760, 151.
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На његове молбе одговорено је рескриптима са конференција одр

Радослав Распоповић, Владш<а Васuлије Петровuh и йресељавање Црно'гораца ...
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излагања, наглашавајуhи везу која између једног и другог пресељења по

године. У вези са

стоји. Ријеч је, наиме, о томе да је потреба пресељења Далматинаца у Ру

жељом да се од досељених Црногораца формира посебан хусарски пук,

сију, као начин очувања вјере и националног идентитета, путем цркве и

жаних при царском двору

18/29.

маја и

1/13. јуна 1758.

који би се назвао црногорским, скренута је пажња на недавну одлуку Се

свештенства, релативно широко била распрострањена и наилазила на број

ната којом је наређено да се оснује посебан хусарски ескадрон, а да се пук

не искрене присталице. Међутим, због политике млетачких власти она се

формира и назове црногорским када буде довољно Црногораца. Иако од

није могла остварити, па је пресељавање Црногораца у Русију у другој

говор није био негативан, даљи слијед догађаја искључио је могуhност

половини

веhег досељавања из Црне Горе, па тиме и судбину црногорског пука.

циља. Неколико докумената из Архива спољних послова Русије о томе

Само неколико мјесеци касније, због погоршања односа између Ру

XVIII

вијека искоришhено и за дјелимично остваривање тога

пружају веома детаљне податке. 39

1758, издат је рескрипт којим је уведена забра

Коњички наредник Игњатије Концаревич и каплар Иван Станчевич

на пресељења Црногораца ради ступања у војну службу и насељавања у

на пословима око пресељавања Далматинаца ангажовани су по указу ру

сије и Турске

6/17.

октобра

Руској империји. Колегији иностраних дј ела наређено је да се Пучков, од

ске царице из маја

носно црногорска комисија, повуче и да се прекине пресељавање Црного

Трст ради довођења у Русију породица осталих у Црној Гори и, како у

1858. године.

Сходно царској наредби, они су отишли у

раца и других "отоманској порти потчињених народа". 36
Послије тога је знатно мањи број Црногораца и становника сусједних

тинци Црногорцима су се звали ради слободног пролаза кроз цесарске

области наставио са пресељавањем у Русију. Према подацима из литера

земље. Према истом извјештају до

туре, у Новој Србији је од веh досељених Срба и Црногораца ипак био

ревич је довео

састављен пук који је назван црногорским. Међутим, именовање за на

носи

челника тога пука генерал-поручника Јована Хорвата изазвало је неза

љених Далматинаца током акције пресељавања Црногораца у Русију по

довољство исељеника. За Црногорце и Србе који су били у саставу пука

четком друге половине

извјештају стоји, ,,наших пријатеља". Иако су били "природни" Далма

24.

октобра/4. новембра

1758, Конца

44 Далматинца, оба пола, а Станчевич 34, што укупно из
78 људи. То свакако не морају да буду коначни подаци о броју пресе
XVIII вијека.

било је увредљиво да им он командује. Одбијајуhи да извршавају његова

наређења тражили су да се за начелника постави неки од њихових офици
ра или, пак, један руски официр. Пошто том захтјеву није удовољено, из
били су нереди. На њиховом смиривању интервенисао је владика Васили
је, којије због тога путовао у МосЈ(ву. То ипак није зауставило незадовољ

лиј анске и домаће архивске грађе. Међутим, богати архивски материјали који бацају до

не Црногорце да напусте пук, који је убрзо након тога расформиран. 37 У

ста свјетлости на ту тему налазе се и у Архиву спољних послова Руске империје.

прољеhе

1759.

од досељених Македонаца и Бугара, којима су прикључени

39

Међу њима посебно истичемо два, која већ по наслову говоре о значају за наве

дену тему. То су: Сйисак Дал.мтТtинаца који су йод црно'горски.лt UAteнo,11 ради одласка у

и Црногорци, формиран је бугарски пук, а за команданта постављен Си

руску службу од стране колещко'г савјетника Пучкова йредати коњичколt нареднику

меон Пишчевиh.

И2њатију Концаревичуи кайлару Ивану Станчевиhу, те Поименични сйисак ДалмтТtи

Мада су послови на пресељавању Црногораца у Русију на којима се

ангажовао владика Василије текли уз бројне тешкоhе, читава та акција је
повољно утицала на пресељенички замах у сусједним областима, конкрет
но на сеобу Срба из Далмације. 38 То питање помињемо у контексту нашег

наца са личн11.м йодацилtа и йодацилtа о АtјесШу рођења који су йод именом Црно'горци

дошли у Кијев и йрш1љени у службу и йоданство њено'г имйерШорско'г величанства Је
лисавете Петровне. Ти документи су веома значајни не самом у тематском смислу већ и
због чињенице да имају статистички карактер, тј. да по различити параметрима нуде та
беларни приказ података о Далматинцима који су се под црногорским именом селили у
Русију. Информације које садрже су бројне: почевши од мјеста рођења, старосне доби,

36

ПолиШические и кулыТtурные отнощения

37

Црногорци незадовољни поступцима генерала Хорвата који су напустили Нову

Poccuu ... , 233-234.

пола, врсте занимања пресељепика, брачног стања, па до тога колико су времена провели

у карантину, колико их је и када помрло, колико дана је прошло од доласка у Трст до

Србију населили су се на ријеци Бахмуту, притоци Сјеверног Дона, и тамо основали насе

смрти, колико је новца потрошено на даt1е, а колико на сахране итд. За већину пресељени

ље Црна Гора (Черногоривка), које је

ка се каже да су венецијанскога владенија, ведомства, тј. начелштва или управе: задарске,

вић, Срби у Украјини,

1961. постало

дио насеља Јама. Видјети: Љ. Церо

шибенске, книнске, вакупске, карловачке, петровецке или вуковарске, а да долазе из села

178.
значајну улогу је одиграо митрополит далма

Смоковиче, Кистање, Крајина, Лушах, Братишковци, Мокро поље, Арвеник, Доброт, Пу

тинско-бококоторски Симеон Кончаревић. О пресељењу Срба у Русију, које је он органи

сац, Бенков.ац, )Кичара, Медвед, Вилић, Голубић, Петрово поље, Смољапи итд. АВПР, ф.

зовао уз помоћ свог сина Игњатија, писано је у нашој литератури, посебно на основу ита-

сношения России с Сербией и Славонией, д.2, л.

38

У сеоби Срба из Далмације

1858. г.

136-141.
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IV

Радослав Распоповиh, Владика Василије ПейЈ.ровиh и Пресељавање Црноzораца ...

књигама. 42 Садржај претходне одлуке потврђен је указом Јелисавете Пе
тровне Колегији иностраних дјела од

Што се, пак, тиче судбине осталих захтјева које је владика Василије

23

брена годишња помоh од

6/17.

октобра

1758.

године. 43 Одо

15.000 рубаља, заједно с граматом коју је потпи

покренуо током своје друге мисије Петрограду, и поред испољеног нерас

сао вицеканцелар, упуhена је у Црну Гору посредством савјетника Пуч

положења и уздржаности у погледу његових бројних обраћања, руски двор

кова.

је према њима ипак заузео релативно благонаклон став. Царским указом

од

18/29. маја 1758, црногорским депутатима су додијељене златне медаље
и одобрено 1.000 златника са ликом руске царице за црногорски народ. У

Руском изасланику је било наложено да тамошњим управитељима да

усмене сугестије и охрабри их да

he износ наведене

помоћи бити уплаћи

ван и наредних година ако се запази да црногорски народ правилно кори

вези са траженим руским протекторатом, митрополит Василије и остали

сти ту "дарежљиву награду". Новац је требало да буде утрошен за "учвр

Црногорци су обавијештени да би сада свако озваничење тога могло иза

шћење унутрашњег доброг поретка и јединства", снабдијевање потреб

звати непотребан публицитет и лоше посљедице. Због тога се та ствар

ним војним оруђем и, што је сматрано нарочито важним, за увођење "ну

остављала за будућа боља времена. Као знак посебне милости, била је

жне уређености и добре дисциплине" у Црној Гори. Иако у инструкцијама

одлука о награђивању црногорских главара медаљама и новчаним сред

није ништа конкретно речено о облицима органа јавне власти, њихова

ствима.

суштина је јасно назначена упућивањем на савладавање племенске рас

40

Црногорски митрополит није био задовољан оним што је по прет

цјепканости, обезбјеђење јединства и доброг поретка.

ходном царском указу било одобрено Црној Гори. Због тога је у даљим

Издавањем наведеног указа умногоме су елиминисани разлози да

писменим обраћањима износио нове или обнављао веh раније изнесене

љег Василијевог боравка у Русији. Поред тога што се питање црногор

захтјеве. Поред пријема црногорског народа у руско поданство, тражена

ског пука више није могло покретати, морале су бити прекинуте и све

је, ради установљења "доброг поретка за црногорски народ", годишња по

друге акције које је Василије водио, посебно она око пресељавања Црно

моћ од

Испостављен је још захтјев да неко буде послат из

гораца у Русију. Митрополит црногорско-приморски није могао истицати

Русије ради сталног боравка у резиденцији на Цетињу. Поводом свих из

ни неке посебне захтјеве за новчану помоh Црној Гори будући да је одо

15.000 рубаља.

нијетих владичиних захтјева у виду рескрипта сачињен је одговор са дату

брених

мом

ја Пучкова о њиховом утрошку, отварало могућност за даље редовне го

1/12. јуна 1758. године, којије, према записнику Колегије иностраних
дјела, црногорском изасланству саопштен 15/26. јула 1758. године. 41
Њен садржај, који се односи на формирање црногорског пука и обу

15.000 рубаља за 1760, уз претпоставку задовољавајућег извјешта

дишње субвенције. Уз оно што је Свети Синод претходно одобрио у нов
цу, црквеним предметима, књигама Цетињском манастиру, црногорском

стављање пресељавања, веh смо саопштили. Што се осталих одлука тиче,

народу и Василију лично

нај значај ниј а је била она о пружању помоhи "црногорском опшчеству" од

царске грамате на политичком или било ком другом плану владика Васи

15.000 рубаља

за

-

није се могло очекивати да након доношења

годину. Новац је "нарочитом особом" требало да

лије оствари икакав нови успјех. Штавише, имајући у виду међусобне ин

буде послат у Црну Гору. Упућивање таквог изасланика није значило при

триге и обрачуне који су понајвише понизили црногорско изасланство и

хватање молбе да се у Црну Гору пошаље било ко ради сталног боравка у

били непријатни за руски двор, а затим неуспјех у масовнијем пресељава

,,цетињској резиденцији". Ипак, слање "посебног изасланика" имало је зна

њу Црногораца и њихово непримјерено понашање послије доласка у Ру

1760.

чај са становишта остваривања одлуке о одашиљању одобрених средста

ва и прикупљању потребних информација о Црној Гори. Такође је Светом
Синоду наложено да, сходно грамати императора Петра Великог, изда

уобичајену новчану помоh за пут, и тражену ризницу са свим предметима

какви припадају црквеној служби, архијерејским украсима и потребним

сију, могло би се реhи да су руски званичници показали више разумијева
ња за потребе Црне Горе него што се то, с обзиром на све поменуто, мо
гло очекивати.

О владичином повратку у земљу постоје различите верзије: од тога
да је остао сам у Петрограду, настављајуhи с покушајима да испослује
,,још неке видове помоћи" послије одласка Вукотића, Пламенца и Ђура

40

Полий1ические и кулыТiурные ой1ношения России ... , 221. М. Драговиh, Матери

јал за историју Црне Горе,

25;

ковника Пучтшва у Црној Гори
41

шковиhа, до тврдње, коју заступа Г. Станојевић на основу Мемоара Симе-

Ј. Томиh, МийЈ.роПолшТt Василије Пей1ровиh и .мисија Пу

1759, 14.

ПолийЈ.ические и кульШурные оШнощения России ... , 225.

42

Ис;то,

43

Исто,

225.
234.
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Радослав Распоповиh, Владика Василије Петровић и йресељавање Црногораца ...
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Василије је крајем маја дошао у Беч. 50 У писму М. И. Воронцову од

она Пишчевића, даје владика Василије протјеран из Русије. Одлука о на

7.

30. маја / 10. јуна 1759. извјештава о љубазном дочеку код грофа Кајзер

кијевски губернатор извијестио Московску синодску канце

бра обавијестила митрополита Василија. 45 Због сличне непослушности

линга. У млетачком посланству добио је пасош Републике за одлазак у
Црну Гору, па је "пређашња љубав" опет успостављена.
Из Беча је владика Василије отпутовао за Трст, гдје су му се придру
жили Стефан Јустинович Пучков и један руски инжењер, који је требало
да обави конкретне послове ради утврђивања рудног богатства Црне Го
ре и прикупи потребне податке за њен картографски опис. Наведена гру
па је из Трста кренула за Црну Гору и 9. августа 1759. пристала уз обалу у
близини Будве. Како је о свом доласку с руским официром Василије веh
био обавијестио Црногорце и Приморце, приређен им је срдачан дочек уз

Црногораца који су се налазили у Москви, о чему смо говорили раније, те

пуцање пушака и громогласне узвике.

недоличног понашања малољетних Црногораца који су се налазили у Ка

детском пјешадијском корпусу, Колегија иностраних дј ела издала је наре

Тако је окончана друга мисија владике Василија у Петрограду. Као и
прва, та је била усмјерена ка политичкој индивидуализацији Црне Горе,

ђење да се тамо пошаље митрополит Василије Петровић и да му се да

мада су кораци чињени у том правцу овога пута наилазили на осјетно сла

новац потребан за пут. 46 Иако су почетком децембра

водном протјеривању донесена је на захтјев Синода, па је
априла

1759.

ларију да је њено наређење извршено.

27.

марта/

44

Материјали који су нама били доступни о томе говоре другачије. Вла
дика Василије је у септембру

1758.

и даље "добро сарађивао" с руским

властима. Због конфликта изазваног понашањем исељених Црногораца

према локалном становништву у Самари, који су, поред тога, одбили да
без његовог присуства положе заклетву неопходну да би ступили у руску
службу, Конференција при императорском двору о свему је

11/22. септем

1758. међу новопри

ширили вијести да је црногорски митрополит прогнан у Сибир, а народ

бије интересовање руских званичника. И послови пресељавања Црного
раца у Русију, којима је током обију мисија посвјеhивана велика пажња,
настојали су се укључити у такав политички пројект црногорског митро

који је дошао у Русију одведен на робију у разна гранична мјеста, 47 Васи

полита, али су резултати остварени на том плану били сувише мали да би

лије је и у јануару

1759. боравио у Петрограду. Штавише, 24. јануара/ 4.
1759, посебном забиљешком у име канцелара, обавијештенје о

ојачали његов политички ауторитет на руском двору. У основи иза цјело
купног пројекта стајала је руска влада, без чије помоhи се ни остварени

тајној мисији Пучкова у Црној Гори и замољен, будуhи да је упознат с

ниво пресељавања Црногораца у Русију не би могао остварити. Иако ни

дошлим Црногорцима у Кијеву Стеван Шаровић и Теодосије Мркојевић

фебруара

наклоношћу њеног императорског величанства према "његовом опшче

на црногорској ни на руској страни пресељењем нису постигнути очеки

ству", да лично допринесе "подстицању ревности према руској држави",

вани резултати, оно је ипак било значајно, јер је довело до продубљивања

не обавјештавајуhи никога о одобреној помоhи и предстојећој мисији Пуч

међусобних веза, бољег познавања црногорских прилика на руском дво

кова. 48

ру, те до нових облика дјеловања руске владе на Црну Гору, а тиме и до

Након тог обавјештщьа,

12/23.

фебруара

1759.

Василије се обратио

даљег јачања руског утицаја на њен спољни и унутрашњи живот.

Колегији иностраних дј ела, са захтјевом да се њему и члановима његове

свите издају путне исправе и новац ради одласка из Русије за Црну Гору. 49
Почетком марта Василије је стигао у Москву, одакле се писмима ( од
марта

1759)

8/19.

обраhа Воронцову. У једном од писама, поред тога што је

захвалио за милостиво старању и молио да "општи наши" и његови лични

интереси не буду заборављени, обавјештавао је да

he

тих дана отиhи из

Москве и да се нигдје неhе задрж:авати до Беча.
44

Г. Станојевиh, МшТiройолшТi Василије Петровић и његово доба

45

АВПРИ, ф. Сношения России с Сербией

46

Исто, л.

47

Исто, л.

48

АВПРИ, ф. Сношения России с Сербией

49

Исто, л.

1758, д. 6,

1740-1766, 57.

л.148.

415.
473.
304.

50

1759, д. 6, л. 493.

Као чланови свите у захтјеву су наведени "братанци" капетани Ни

кола и Иван Петровиh и "рођаци" Иван Кастјурин и Мирко Тановиh.

Послије одласка из Кијева, на путу за Беч, на пољској граници дошло је до инци

дента између свите митрополита Василија и пољских племиhа, посебно Антонија Пит
ковског. Том приликом члановима митрополитове пратње одузето је оружје (сабље). АВ
ПРИ, ф. Сщннения России с Черногорией 1759, д. 6, л. 54, ф. Сношения России с Сербией

1759,

д.

6,

л.

547.
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Summary

Mm·k Bassin

UDK 323.153(=161.1):316.75"19"

Radoslav Raspopovic
Вisllop

Vasilije Peti·ovic апd Migratio11 of Mo11te11eg1·i11s to Russia
i11 Ље Seco11d Half of XVIII Ce11tury

The wOik is dedicated to the diploшatic actio11 ofBishop Vasilije Petrovic, whose аiш
was to accoшplish closer relations witl1 Russia, and fшtheг, to еnаЫе its protectoгate оvег
Mo11te11egro. It should have led to sepal'atio11 ofM011te11egгo as а fгее апd i11depe11dent cou11try fгош the Ottoшan Ешрiге апd its ack11owledge111ent as а region, or а provi11ce u11der the
protection a11d the шlе of the Russian Ешрiге. Dшi11g the fiгst Bishop Vasilije's co11tacts
with Russia11 autlюгities, theтe was no qнestio11 аЬонt шigгatio11 ofM011te11egri11s to Russia.
The Rнssia11 side staгted it later. Appaгently, the шig1-atio11 of Montenegri11s represented an
episode of the wider scale of 111igratio11 of SerЬia11 a11d otheг orthodox populatio11 froш the
Ottoшan, Habsburg and Ve11etia11 teпitories i11 the boтder агеаs of Rнssia, witll the аiш of
stгe11gtl1e11i11g its шilitaгy potentials. The differe11ce between the expected апd геаl effect of
шigгation of Mo11te11egгi11s appeal'ed i11 the gap betwee11 i11adequate Rнssia11 k11owledge of
the situatio11 in the Balkaпs, gгeat Bishop's aшЬitions апd the 11ature ofMonteпegгin шenta
lity. Вishop Vasilije had two шissions in St. Petel'sburg, апd both wеге aiшed at political
individualizatio11 of Monte11egro. The actio11s of 111igratio11 of Mo11te11egri11s to Rнssia, to
which co11sideraЫe atte11tio11 was paid during Ьоtћ missions, wel'e aiшed at inclusio11 in such
а political ртојесt of Mo11te11egrin Metropolitaп, but the гesults achieved i11 this field wеге
too sшall to stre11gthe11 l1is political i111porta11ce 011 the Russiaп coнrt. Basically, in the background of the whole project tllere was Rнssia11 goveгnшent. Witlюut its support eve11 the
achieved level ofшigratio11 ofMontenegrins to Russia could поt have Ьее11 acl1ieved. Although the expected results wеге 11ot acl1ieved 011 both Mo11te11egгi11 апd Russian side, it was,
however, iшporta11t, si11ce it led to deepeпing of tЬе со111шо11 ties, better kпowledge of the
Mo11te11egri11 situatio11 at the Russiaп couгt, as well as new foпns of Russia11 i11flue11ce in
Moпtenegro, апd furthei-ing of Ље Russiaп i11flue11ce to its exteшal and inteгnal life.

Siberia as discursive space: The geo-psychology
of nationalism in 19 th century Russia
Abstmct: T/Jis essay lias explm·ed tlie dijj'aent ,\!ays in wћic/J ап emaging
nationalist mentality in mid-19'1' century Russia could гергеsепt 01· imagine
t/Je 1·egio11 ој SiЬaia and assign it а meaning as pm·t ој а [a,·ge1· Yision ој
national /Jistmy, c/Jamcte,; and destiny. Tlzat tlze 1·esulting Yisions difj'aed as
muclz as tlzey did speaks to t!ze essentially subjectii,e and contingent qualities
ој ei,en so geog1·ap/1ical ап entity as а national liomeland. Tlze jact 1·emai11s,
/1oi,vei,e1; tlzat а!! ој tlzese diffaent 1·ep1·esentatio11 wae all similaгly founded
оп а slia,·ed paception ој SiЬaia as а land арагt, quite distinct in signijicant
waysfimn tlze ot/Je1· 11101·efamilia,· te1тito1·ies иl/ziclz compгised Russia.
Кеу ию,·ds:

19tli сепtшу Russia, SiЬeгia,
space, altematiYe space, geopsyclюlogy.

Еш·оре,

Introduction: homeland as

impaial space, national

а

vision

The iшpoгtance of teпitory and space to stшctuгes of national idcntity has been
stressed across шаnу decades ofwriting about natioвalisш. Tl1e writings ofAnthony
S111itl1 provide а good ехашрlе, for in his wo1·k he has consistently eшphasised this
point. In а recent stнdy, for ехашрlе, Sшith descriЬed Ље nation as being "in the first
place, а pгedoшinaвtly spatial ог teпitoгial conception," in the sense that it is anchoгed in and oгgaвised агонnd "а faiгly well deшaгcated and boнnded teпitoгy."
The tеггitогу iв qнestio11 is the national hoшeland: а geogIЋphical zone towaгd which
the шешЬегs of the вation shaгe а сошшоn feeling of attachшent and devotion. Sшith
elaboгated the fнвction of this cгitical geogгapblcal space iв tће following tегшs:
"Natioвs шнst possess сошрасt,

well-defined teпitories .... Внt the eaгth in
qнestion cannot Ье jнst anywhere; it is воt any stгetch ofland. It is, and шust Ье,
the 'histo1·ic' land, Ље 'hoшeland' ... А histoгic land is one wheгe teпain and
people have exeгted шнtual, and beneficial, influence оvег seveгal geвeгations.
The l10111eland Ьесошеs а гepositoгy ofhistoгic 111e111oгies and associations, the
place wheгe 'ош' sages, saints, and heгoes lived, woгked, ргауеd, and foнght.
All this шakes the hoшeland unique. Its 1·iveIS, coasts, lakes, 111oнntai11s, and
cities qесоше 'sacгed' places of vene1Ћtion and exaltation whose inneг шeaning
can Ье fathoшed only Ьу the initiated, that is, the self-awaгe шешЬегs of the
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nation. The land's гesouгces also Ьесоше exclusive to the people; they
fог 'alien' use and exploitation." 1

аге

not

The pгospect ofthis гegion of native soil, shared in сошшоn Ьу all шешЬегs of
the national coшшunity, acts as а vital eшotive link which helps to Ьind theш еvег
шоге tightly togetheг into а single coшшunity. Тhеге ,vould sееш to Ье а soгt of
unique iпunediacy and iшpoгtance on the рагt of the geogгaphical hoшeland to the
lагgег identity structure, fог teпitOiy- as оuг authOI concludes - is an essential ingгe
dient of nationhood, and no national idea can exist without sоше coпesponding sense
of hоше гegion.
Sшith's points аге ceгtainly well taken, but iшpoгtant questions гешаin nonetheless. How exactly аге we to undeгstand the natuгe ofthis hоше гegion? It is in the
fiгst place an objective, гeal-existing geogгaphical-geodesic expanse of soil and госk
and wateг, which we can tгead upon, шеаsuге, inhaЬit, and inscгiЬe onto а шар. So
шuch, at least, is obvious. At the sаше tiшe, howeveг, Sшith indicates а pгocess of
signification, in the course of which this soil and госk and wateг all ''Ьесоше 'sacгed' ," that is to say Ьесоше iшbued with an апа у of шeanings that coпespond to the
bl'Oade1· values авd pгioгities of the вational gгoup. Effectively, а geogгaphical ге
giов uвdeгgoes а pгocess of "вationalisation" авd is tгansfoгшed theгeby into ан
esseвtially subjective visioв that гesides iв the natioвal consciousness. I would like
to suggest that this tгa11sfoг111atio11 destaЬilise оuг гeceived 11otio11 of hoшelaвd iв
iшрогtавt ways. How is it possiЫe, fог ехашрlе, to say that this hoшeland visioв is
ge11ui11ely а сошшоn ове? Ceгtaiвly all шешЬегs of the natioвal con1111u11ity sћаге а
stгoвg eшotional аttасћшевt to wћat theiг вational doctгiвe tells theш is - авd what
they accoгdiвgly believe to Ье - а со111111011 гegion, but despite the fact that they all
call it Ьу the sаше ваше, do they all Ьаvе exactly the sаше geogгaphical zone in
шiвd? Do all шешЬегs of the 11atio11al gгoup locate the boundaгies that Sшith 111e11tions in the sаше place? Slюuld we assuшe that the hoшelaвd гeflects ан u11p1·0Ыe111atic
geogгaphic авd caгtogгaphic co11se11sus aшong the шешЬегs of the вation, ог is it the
case that geogIЋphical space is natioвalised iвto а hoшelaвd vision on а гаthег 1110Ie
paгticulai·istic basis withiв the 11atio11al body, Ьу sub-gгoups ог iвdeed Ьу iвdividu
als? Questions such as these aгise quite logically out of the совtешрогагу i11cli11atio11
to iвteпogate 11atio11hood has а 'coвstгucted' entity, in otheг woгds the pгoduct, воt
ofthe objective гealities oЉistoгical evolutioв, but ratheг of the subjective desigв of
educated elites, who fог геаsовs of their оwв effectively 'iвvent' the вation Ьу co111pili11g сошрlех авd шulti-faceted шythologies of the 11atio11al ethos. Fгош this sta11dpoi11t, all the vital eleшents of natioвhood - ch1·onicles of 'вational histoгy,' ethвic
A.D. Smith, National lde11tity (Loпdon: Peпguin, 1991): 9. Оп homeland, also see his "Sacred Tetтito!'ies and National Conflict," lsmel Affi1i1·s 6 (1999): 13-31; Etlmic 01·igi11s ој Natio11s, (Oxford: Blackwell, 1986): 174-208; С. Williams a11d А. Smith. "The National Coпstl'Uctio11 of Social
Space," Pmg1·ess i11 Нита11 Geogl'C1p!,y 7 (1983).
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co111111onality, а 'natioвal' laвguage, авd so 011- аге sеев as wћat Ei·ic Hobsbawш
has faшously геfепеd to as 'i11ve11ted tгaditioвs.' It is pгecisely this арргоасh which
stiшulates оuг scepticisш about national Ьошеlавds, fог if all otheг attгiЬutes of the
11atio11 аге subjective iв this шаnвег, then why should the 11otio11 of а native geogгaphical гegion Ье ану diffeгeвt? Is it воt the case that 11atio11al hoшelands, lilce
11atio11al histoгies, languages, авd cultuгes, аге deliЬeгately coвstructed entities? And
if а hoшelaвd is iвdeed coвstructed, theв should аll шешЬегs of the gгoup Ье expected to eвvision авd valoгise it iв tће sаше 111а1111ег?
These issues аге at the севtге of а gгowiвg inteгdisciplinaгy body of геsеагсh 011
the р~-оЫеш of space авd teпitoгy in ideologies ofnationalisш2, and they pгovide the
conceptual backgгouвd fог the ргеsевt essay. Му undeгlyiвg assu111ptio11 is that geographical space, авd specifically а hoшeland which is sigвified withiв а paгticulaг
natioвal etlюs, гергеsевts воt а fixed авd objective entity but гаthег а discuгsive
subject орев to negotiation авd гe-significatioв. Ratheг thaв гергеsевtiвg an objective авd "cleaгly deшaгcated" eвtity, that is to say, а Ьошеlавd is best uвdeгstood as
ан eшotive vision, the peгceived qualities of whicћ аге subject to sigвificant vaгia
tioв, both acгoss histoгical peгiods and iвdeed aшong the iвdividual шешЬегs of tће
вational gгoup at ану ове tiшe. Tl1ese variatioвs can involve the шost fundaшental
aspects of the l10111eland iшage, 1110s t iшpoгtantly its pi-ecise location and the exact
pћysical-geogгapћical extent of its exteгnal bouвdaгies. Equally, they шау гelate to
the 1-atheг шоге subtle question ofћow national teпitoгy is bгoken dowв peгceptually
into coшponent гegions and lюw these гegions аге valOiised and assigned а шeaвing
as рагt of а lагgег national etlюs. Му ultiшate aгgшnent is that hoшeland visions аге
geo-ideological expгessions, which ai·e foшшlated vегу шuch in coпespondcnce with
lагgег peгspectives on the сћа~-асtег of the nation in question. The iшplication is tћat,
iв а шавnег that is often higbly сошрlех, the geogгaphical images which а nation
ente1iains of itself can pгovide i11sight i11to its 1110s t fundaшental values, dcsiгes, feaгs,
and pi-ioгities. And to the exte11t that these iшages аге 'tшstaЬle' in the se11se tћat tћеу
vагу авd аге contested, they шау Ье take11 as expгessioвs of the dеерег i11s taЬilities,
a111Ьivale11ces, a11d conflicts that peгvade the self-undeгstanding of the natio11.
G. Dijki11k, Natio11al lde11tity and Geopolitical Т1isioпs (Lo11do11, 1996); G. Herb, U11de1· tl1e
(London: Routledge, 1997); G. Нс1·Ь апd D.Kaplan, Nested lde11tities. Natio11alis111,
Te1тito1·y, a11d Scale (Durham NC: Duke Uпive!'sity Pt-ess, 1999); D. Нооsоп, ed, Geogmpl1y and Natio11al /dentity (Oxford: Blackwell, 1994); S. Lavie and T.Swedenburg, eds, Displace111e11t, Diaspo1·as,
a11d Geog1·apllies ој lde11tity (Durhaш NC: Duke U11ive1-sity Pt-ess, 1996); D. Могlеу авd К.RoЬins,
'No Place like Heimat: Images of Ho111c(la11d) iп Europea11 Cultuгe,' E.Cal'tcr et.al, cds, Space and
Place. Tћeol'ies ој ldentity a11d Locatio11 (Londo11, 1993); А. Paasi, Te1тit01·ies, Boimdm·ies, cmd Consciousness (Chichester: Wiley, 1996); H.-D. Schultz, 'Riiuшe sind 11icht, Riiшne weгde11 gemacht: Zur
Genese "Mitteleuropas" i11 der deutschen Geographie.' Ет·ора Regional 5 (1997); idem,. 'Deutsches
Land--deutsc,Ьes Volk: Die Natioп als geogl'aphisches Konstrukt.' Baiclite zш· deutscћen Landeskunde
(1998) 72.
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In this essay, I will explore tl1ese points throнgh an exaшination of Rнssian
hoшeland visions in the 19 th centшy, specifically Rнssian views of SiЬeria. 3 For шost
Rнssians at the tiшe, SiЬeria гepгesented а геаlш qнite sepaгate fгош the шоге faшil
iaг paгts of the ешрiге west ofthe U1-als. The pгecise ways in which SiЬeгia was seen
as diffeгing fгош 'Euгopean' Rнssia, howeveг, vaгied gгeatly. I will tгу to deшon
stгate the significance of these vaгiations in teпns of шоге geneгal tensions and aш
Ъivalences in Rнssia's evolving sense of nationhood. Rнssian iшages of SiЬeria seгve
to claгify and гeflect these aшЬivalences, Ьнt theiг significance at the tiшe to Rнssia' s
evolving sense of nationhood went consideraЬly beyond this essentially passive Љnc
tion. I will aгgue that the pгospect of SiЬeria pгovided а cгitical 'altemative' space,
which allowed Russian to aiiicнlate and woгk thгoнgh self-iшages that woнld have
been difficнlt ог even iшpossiЫe withoнt it. Effectively, SiЬeгia offeгed the Rнssian
national iшagination an opportнnity, as it wеге, to ргојесt itself as it wеге geogгaphi
cally into the futuгe, and to envision itself as the soгt of nation that it wanted to Ье and
believed that it coнld Ьесоше.

The dialectic of westernisation:
SiЬeria as imperial space
The oldest peгception of SiЬeгia on the part of Rнssians west of the Uгals was
an 'iшpei-ial' ог 'colonial' view. Весанsе this рагtiснlаг peгspective had ешегgеd and
developed оvег centuгies, it was in а sense the шost сошшоn and indeed tгaditional
attitude. It deгived qнite logically fioш the stшngly шeгcantile natшe of the inteгests
which had fiгst dгawn Rнssians aci-oss the Uгals in the 1580s and then stiшнlated the
sнbseqнent penetгation and exploitation of the шassive spaces east to the Okhotsk
genera11y on Ље proЫem ofSiЬeгia апd 11atio11al ideпtity iп Russia, see G. Dimeпt апd
eds, Веt-.11 ееп Нет1е11 and Hell: Tlie Mytli ој SiЬaia in Russian Cultш·e (New York: St.
Martiп's Press, 1993); У. Slezkiпe, A1·ctic Мiпщs. Russia and tlie Small Peoples ој tlie No1·t'1 (Ithaca:
Cornell Uпiveгsity Pt-ess, 1994); V.N. Ivanov, lst01·icl1eskaia mysl' v Rossii XТ7lll-caediny XIX ,,. о
пaгodakli se11e1·0-vostoka Azii (Moscow: Nauka, 1989); В. G1-a11t, Јп tlie Soviet House ој Cultш·e: А
Сепtшу ојPaest1·oikas (Pгi11ceto11: Pгinceton University Press, 1995); S. Frank, "Reisen nach SiЬil'ien:
Zwischen Heterotopie und Topograpme, kea 12 (1999): 113-136; S. Fгank, "SiЬirien: Pel'ipherie und
Anderes de1· russischen Kultur," Wie11e1· Slml'istiscћe1· Almanacli; Sondaband 44 (Vieпna, 1997): 357381. Рог earlier studies Ьу the p!'esent author, see especially Impe1·ial Тlfsions: Natioпalist lmagination
and Geog1·apliical Expansion in tlie Russian Fm· East 1840-1865 (Cambridge: Cambl'idge Uпiversity
Press, 1999); "The Russian Geogгapmcal Society, the 'Aшur Epoch', апd the Great SiЬerian Expedition 1855-1863," Anпals ojtlie Association ој Атаiсап Geogl'apl1e1·s 73: (1983): 240-256; "Expansion and Colonialisш on the Eastern Frontie1·: Views ofSiЬeria апd the Far East in Pre-Petrine Russia,"
Joumal ojНist01·ical Geogmpliy 14 (1988): 3-211; "Iпventing SiЬc1·ia: Visions ofthe Russian East in
the еа1·]у 19th Century," Amaican Hist01·ical Re11 ieн1 96 (1991 ): 763-794; "Russia between Europe and
Asia: Tl1e Ideological Construction of Geograpћical Space," Slavic Re11ie1v 50 (1991 ): 1-17. An eaгlier
version of the preseпt paper was read at the Zentшш fiiг Vergleichende Gescћicћte Europas, FreieUniversitat Berlin, Apгil, 2000.
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coast and beyond, to North Ашегiса. 4 In а шanner not entirely нnlike the IЬeгian
ешрiгеs in the N ew Woгld, the Rнssian occupation of SiЬeгia was occasioned above
all Ьу the quest fог а highly luc1-ative шeгcantile coшшodity. In the case of SiЬeгia,
this pгize was the spectaculaг fuг wealth of the noгthern taiga. The enoпnous value of
SiЬeгian pelts to the Muscovite state шаdе theш сошрагаЫе to the pгecious шetals
which the Spain and Poгtugal eneгgetically hauled back hоше fгош the New Woгld,
and оvег the centuгies fuгs fioш Sibeгia provided а steady and cгitically iшpoгtant
souгce of incoшe fOI шedieval and еагlу шodem Russia. Indeed, duгing its heyday in
the 17th and 18th centuгies - as the authoгitative testiшony of conteшpoгaгies such
as Gгigoгii Kotoshikhin шakes quite сlеаг - the fiscal significance of the fuг tгade
can haгdly Ье oveistated. 5
Although fгош the vегу outset this iшpeгial-шeгcantile peгspective viewed
SiЬeria as а land fundaшentally diffeient fгош Russian teпitoгies west of tlie Uгals,
the point acquiгed an explicit ideological weight only in the couгse of the Petгine
геfогшs ofthe еагlу 18th centuгy. Peteг's ргојесt was to гeshape ог at least to гede
fine Russia in accoгdance with Western ог 'Euгopean' social, political, and cultuгal
categыies and concepts. 6 At the vегу heaгt of this was nothing less than the
гeoгganisation of the geopolitical сhагасtег of the Russian state. This peгceptual
111eta111oгphosis was effected iшшediately upon his final victoгy оvег Sweden in
1721 witli the ceгeшonious pгoclaшation that the шedieval tsa,·tsvie of Muscovy
was now а шodern impeгiia ог ешрiге on the West Euгopean шodel. 7 Just like its
Westem counteгpaгts, this 'new' Russian ешрiге was now to Ье identified foпnally
as а geogгaphical coшposite, one рагt of which was шаdе up of oгganically Russian гegions гepгesenting а Euгopean шetгopolis and the otheг coшpгising а vast,
extгa-Euгopean colonial doшain. The full pictuгe of this Ьifuгcated political-geogгaphical sушшеtгу was coшpleted only afteг Pete1·'s death, howeveг, Ьу one of

У. Slezkiпe,

G.A.Leпsen,

ed, Russia's Easf11!m•d Expansion (Englewood Cliffs Nj: Pгentice Hall, 1964);
R.A. Pie1·ce. Easf11!al'd to E111pi1·e (Montreal: McGill-Queeпs Uпiversity Press, 1973)
5
A.V. Baikalov, "Тће Coпquest апd Colonizatioп of SiЬeria," Slavic a11d East Еигореап Revieн1 10:30 (1932): 557-571, Ье1·е 561; J.R. GiЬson, "The Significance of SiЬe1·ia to Tsal'ist Russia,"
Canadian Slmюnic Рарегs 14 (1972): 442-453, Ьеrе 443. On the SiЬel'ian fur trade see idem, Feeding
tће Russian Fш· Ђ·аdе: P,·ovisio11me11t ojtlie Ok!юtsk Seabom·d and tlie Kamcliatka Peniпsula, 16391856 (Madison: University ofWisconsin Press, 1969); R.H. Fisher, Tfle Russian Fш· Т,·аdе, 15501700. (Bel'keley: Uпivel'sity ofCalifornia Press, 1943); P.N. Pavlov, PJ'Omyslovaia kolonizatsiia SiЬM
v ХТ7!! 11eke (Кrasпoyarsk; Krasnoiarskoe Gos. Ped. Iz-vo, 1974).
6
Тће literature оп the Petriпe reforшs is iшmeпse; for а recent oveгview see L. Hughes, ed,
Pete1· Ње G1·eat апd tlie West: Nе,џ Paspecti11es (Loпdon: Palgrave, 2001).
7
N.A. Voskresenskii, ed, Zakonodatel 'пуе akty Petm I (Moscow: Leniпgшd,AN SSSR, 1945):
155; R. Wittraш, Peta I: Czm· ипd Kaise1·, 2 v. (Gottinge11: Vandeпћoeck uпd Rupгecћt, 1964: II, 4623; Р.Ј. Rolli11s, "Eшperor, Russia11 use of the title of," iп Modem Encyclopedia ој Russian and S011iet
Нist01y, ed. J,L.Wieczyпski, 53 v. (GulfВгeeze, FL: Acadeшic Internatio11al Pt-ess, 1979) Х, 200-1. On
Pete1·'s i111pe1·ial vision see E.V. Anisiшov, "Peti· I: rozћdeпie iшperii," Vop1-osy Ist01·ii 7 (1989).
G.V.

Laпtzeffaпd

32

Годишњак за друштвену историју

1-3, 2003.

his шost brilliant ideologues, the geographer and historian Vasilii Tatishchev. In
the 1730s, Tatishchev гedefined the geogгaphical boundaгy Ъetween Еuгоре and
Asia, shifting it fгош the tгaditional deшaгcation at the Don Riveг fai· to the east, to
the Uгal Mountains. 8 With this, the boundaгy between Russia and its SiЬeгian colony
was elevated to the status of а global division sepaгating the civilisation and cultuгe of two WOild continents, and in а stгoke SiЬeria was tгansfoпned into an Asiatic геаlш cleanly set off fгош а newly self-identified 'Euгopean' Russia. А sophisticated апау of geogгaphical and ethnog1-aphic chaгacteristics and aШЉutes wеге
accш-dingly шaгshalled to eшbellish the distinctio11 between the two continental
zones. The pгoduct was an entii-ely novel self-iшage ofRussia as а countгy divided
into discгete 'Ешореан' and 'Asiatic' co111pone11ts, а geogгaphical апd geopolitical
visio11 pгecisely coгrespo11di11g to tће categoгies and asseгtions of the пеw Petгine
ideology. 9
In this шаnnег, SiЬeгia was peгceptually 'Asiaпised' and 'coloпised' fOI Russian seнsiЬilities as an intгinsic рагt of tће sаше geo-psychological tгansfoпna
tio11 Ъу which Russia itself was 'westeгnised' анd 'iшpeгialised. ' 10 Iпdeed, iп а
stгiking soгt of syшbiosis of geogгaphical гepгesentation, the ascгiptio11 of an
explicitly nоп-Ешореаn сhагасtег to Russia east ofthe U1-als was esseпtial to the
Eшopeanisatio11 of Russia itself, iн the sense that SiЬeгia qua Asia pгovided а
геliаЫе and incontestaЫe contгast to help сонfiгш the Euгopean identity of Russia west of the Uгals. This cгitical function explaiпed the eшphasis, indeed the
iнsistence following iшшediately uрон Tatishchev's deteпnination that was placed
on SiЬeгia 's пon-Euгopean сhагасtег, its dissiшilaгities with otheг paгts of Russia, and the affinities it was assuшed to shaгe with the colonial possessions of
otheг Euгopean ешрiгеs. Thгoughout the гешаindег of the 18th centuгy, Russian
geogгaphy texts and atlases incгeasiнgly гefeгred to the teпitoгy east of the Uгals
not Ьу its native Russian nаше of SiЬeгia Ъut Ъу the distinctly шоге foгeig11 and
exotic-sounding desigнation Gгeat Таtагу, which was Ъопоwеd fгош the geoV.N. Tatishchev, Leksikon 1·ossiiskoi isto1·ic/1eskoi, geog,-afic/Jeskoi, politic/Jeskoi i
gmzlldanskoi (St. Peteгsburg: Тiр. Goшogo UchilisЬcha, 1793): 189; А.В. Ditшar, "К istorii vopгosa о
granitse шezhdu Evropoi i Zaiei," Ис/Јепуе zapiski Ja,-oslavskogo pedagogic/1eskogo instituta (Se!'iia
geogmficlieskaia) 30 (1958): 33-49, Ьеге 40-2; W.H. Parker, "Europc: How Fаг?," Geog1·apliical Jou/'nal 126 (1960): 278-97, Ьеrе 284-6.
Bassin, "Russia between Ешоре aпdAsia": 5-8.
10
On the "Asianization" ofRussiaп iшperial attitudes, see K.S. Jobst, "O1·ientalisш, E.W. Said,
und die osteшopaiscЬe Gescblc11te," Saec11!11111 51/П (2000): 250-266; D.R. Bгower and Е.Ј. Lazzeгini,
eds, Russia s 01·ie11t: lmpel'ial Bonle!'lands and Peoples, 1700-1917 (Blooшington: Indiana University
Pгess, 1997); К. Sahni, Cn1cijjJi/1g t/Je 01·ient: Russian 01·ie11talis111 and tlie Colo11izatio11 ojtlie Caucasus
and Cent/'Gl Asia (Oslo: Institutet for saшшenlignende kulturfoгskiпg, Se1·ie В, No. XCIV, 1997);
S.Layton, R11ssia11 Litel'atш·e and E111pi1·e: Co11q11est ој tlie Caucasus ji'0/11 P11s/Jki11 to Tolstoy (Caш
bгidge: Caшbгidge Unive1·sity Press, 1994; М. Hauneг, TV/юt is Asia to Us? Russia s Asian Heш·tland
Yesfe,-day and Today (London: Routledge, 1992)
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West. 11 In а siшilaг spiгit, depictioнs of SiЪeгia
dwelled uроп the гegioн's spaгse Ъut higbly vaгiegated i11digenous population of
Tungus, Yakuts, Eskiшos, and otheг groups, апd the fact tћat Ље 1·egio11 also had а
long-estaЫished populatio11 of etћnic Russians about equal i11 11u111Ъе1· was played
down ог siшply ignoгed. 12 The ethnogгaphic and cultшal contl-ast between these
peoples and tћеiг Russiaп conqueгoгs was depicted as being identical to that of the
Aztecs of Mexico ог the 'геd шеn' of Nогtћ Ашегiса to theiг оwн гespective
coloniseгs fгош Westeгn Еuгоре. 13 The гешагkаЫе exteнt to whicћ Russians саше
to view SiЬeгia in teпns of West Euгopean categoгies 14 was indicated Ъу the сош111011 p1-actice of гefeпing to it as 'оuг Реш' ог 'оuг Mexico,' а 'Russiaн Bгazil' ог
even 'оuг East India', а ћаЪit of 111i11d that enduгed a111011g Russian officialdoш
well into the 19th сенtuгу. 15
Тће sаше шeгcantile сонсегns, whicћ conditioned tЬе iшage of SЉегiа as
ан iшpeгial colony, dictated how the goveгn111e11t and шuch of the educated Russia11 puЫic would evaluate the геgiон. As loнg as its fuг wealth could pгovide а
геliаЫе souгce of state геvенuе, enthusiasш about SiЬe1·ia гeшained ехtгешеlу
high. This appгeciation гeached an apogee of soгts dшiпg the геigн of Catheгine
tЬе Gгeat (1762-1796). Сошрагiпg SiЪel'iaн гiveгs sucЬ as the Lепа to tће Nile,
fог ехашрlе, Mikћail Loшonosov dedicated odes to tће splendid апd гiсћ natuгal
e11viгo11111e11t of tће teпitoгies east of the Uгals, and iн the еагlу 1760s ће шаdе
his faшous affiпnatioн tћat 'SiЬeгia will fosteг thc gгowth of Russiaн iшpeгial
of

tће

11
Eg. K1·atkoe гok0\1odst1ю k geogl'(ifii 11 pol 'z11 uclщslic!1egosia p1·i gi11111azii i1111osliesf\1a (St.
Petersburg: Iшр. AN: 1742): 58; M.I. Кlevetskii, R11ko1юdstvo k geog1·afii s 11pot,-eЫe11ie111 ze11111ogo
s/ml'(t i lcmdkш·t... , 3 v (St. Petersbuгg: Sukoput. kad. koгpusa, 1773): I, 106; L.A. Вашпа~ш, K1·atkoe
11ac!1el'fa11ie geog1·afii dlia 11acl1i11aius!ic/iikli obuc/Jatsia sei 11a11ke... , tr. V. Ivanov (Moscow: Univ.
Tipografiia, 1788: 103-6; V\ 1ede11ie 11 geogl'(ifii11, sluzl1aslicliee ko iz"iasneniiu vsekli lcmdkm·t, zemnogo
slim·a s gosudm·stve1111ymi ge/'bami, i opisanie sje1J1... , 2nd ed (Moscow: Кош.р TipograficЬeskaia,
1790): 256-7.
12
V.N. TatishcЬev, "ObshcЬee geograficheskoi opisaпie vseia SiЬiri" [1736], lzbl'(mnye tn1dy
ро geog/'Gfii Rossii (Moscow: Gos. Iz-vo Geog. Liteгatury, 1950): 36-76, !1ехс 70-2. А statistical handbook 011 SiЬeria prepared Ьу Ље Ministгy of I11terпal Affairs in 181 О devoted оп!у 15 pages to tЬе
Russian populatioп сошрагеd witl1 11 О pages 011 its пative peoples. Statistic/Jeskoe oboz1·e11ie Sibl1·i,
sosf(/\1/ennoi па os11011a11ii s11ede11ii, poc!1el'p11utykl1 iz aktov p1'(/\1itel stva i dn1gikll dostovemyk/J
istoclmik0\1(Moscow: Tip. Slшo1-a, 1810): 73-4, 75-200.
13
Slezki11e,A1·cticMin'Ol·s: 11-71.
14
Ј.М.К. Vyvyan, "Russia in Еuгоре апd Asia," Ne1\I Ca111b1'idge Modem Hist01y (Caшbгidge:
Caшbridge U11iversity Pгess, 1960) Х: 357-388, Ьеrе 38.
15
Fог сошрагisопs to Реш апd оtЬег coloпies see Statistic/Jeskoe oboz1·e11iie SiЬil'i: 1; V.P.
РагsЬlп, Poezdka 11 Zabaikalskii k/'Gi, 2 v (Mosco,v: Тiр. N.Stepaпova, 1844): I, 32-3; N.M. Iadii11tsev,
Sibl1· 'kak koloniia v geog1·aficlleskom, et11og1·aficlleskom, i ist01·ic/1esko111 ot11os!1e11ii, 2nd ed (St. Petersburg: I.M. SiЬi1-akov, 1892): 71 О; S.G. Svatikov, Rossiia i Sibl1· ', К ist01·ii siblгskogo 0Ыast11icliesf\1a
,, XIX ,, (Ргаgµе: Obshchestvo SiЬiriakov v CЬ.S.R., 1929): 13; Е. Petri, "SiЬir' kak Kolo11iia," Sibl1·skii
Sbomik II (1886): 83-98, he1·e 83.
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g1Ћndeш. ' 16 Catheгine,

for hег рагt, enteгtai11ed the vision of SiЬeria as а floшisћing
and self-sufficient colonial геа!ш. FOI sоше уеагs dшing hег гeig11, а special SiЬeгian
cuпency was шinted fOI exclusive use theгe, and it was appaгently at this tiшe tlшt the
chaгacteгisation of SiЬeгia as Russia's zolotoe dno OI 'gold шine' Ьесаше populai· in
Енгореаn Russia. 17 Ву tће begi1111ing of tl1e 19th ce11tiлy, however, the Љг tгade had
e11teгed а peгiod of defi11itive decline, fOI Ље Љг-Ьеагi11g pop11latio11 had Ьее11 exhaнsted
tћIOнgh pгotracted oveг-haгvesti11g. The wani11g of eco110111ic sig11ificance set а diffeг
e11t tone fог the iшpeгial iшage ofthe Rнssian east. Enthнsiasш for SiЬeгia's pote11tial
gave way to an all-peгvading cy11icis111 аЬонt the valнe of the со!о11у to its шotheгland.
The ge11erous visio11 of SiЬeгia as а gold 111i11e was gone fог tЬе R11ssia11 goveш111e11t as
well as fo1· шuch of the educated Rнssian рнЫiс, гeplaced Ьу the 111e11aci11g pictшe of а
vastAsiatic wasteland оfЬапе11, sno,vy expa11ses a11d fIOze11 tund1Ћ.
It was u11deг these co11ditions i11 the еагlу 19th centшy that the dialectical a111Ьivale11ce at the гооt of Russia 's 'iшpeгial' visio11 of SiЬeгia Ьесаше fully аррагс11t.
As а pгospeгi11g a11d pl'OfitaЫe colo11y, a11Asianised SiЬeгia was an ideal co111po11ent
рагt of Rнssia's geopolitical iшage of itself as а Westeшised ешрiщ and accordi11gly
was welcoшed and celebгated. In the absence of а de111011st1ЋЬle 111eгca11tile value
howeveг, this Љnctio11 essentially evaporated. The painstakingly co11structed geo-'
gгaphical iшage of SiЬeгia as а 11011-Euгopean геаlш гe111ai11ed, of couгse, Ьнt гаthег
tha11 гeassuгe the Rнssia11s in theiг ow11 sense ofEшopea11-i111peгial identity this iш
age Ьесаше а disti11ct thгeat to Russia's Еuгореа11 pгetensions. Effectively, SiЬeгia's
Asia11ness now poгtended not гich colo11ial booty but гаthег ехtгеше cultuгal backward11ess a11d lack of Westeш e11lighte11111e11t: those very sаше negative qualities, i11
otheг woгds, tЬat Ьу the l 9tl1 ce11tury Ешореа11 R11ssia11s гealised wеге obstructi11g
theiг ow11 claiшs to а Еuгореа11 identity. Fгош this standpoi11t, tЬе е111егgе11се of an
attitнde of shaгp disdai11 a11d indeed co11te111pt fог SiЬeгia is гeadily 1111deгsta11daЫe. А
tsaгist buгeaucгat captuгed the esseвce of this peгvasive attitнde with the sшug obseг
vatio11 that 'Nevskii Pl'ospekt аlове is woгth at least five tiшes as шuch as all of
SiЬeгia,' and tЬе exagge1Ћtio11 of the co111paгiso11 овlу seгved to lШdегsсоге the higћ
iшрогtавсе of Russians attached to this poiнt. 18 The dy11a111is111 of St.Peteгsbuгg's
M.V. Lo111011osov, "Kratkoe opisaпie razпykh puteshestvii ро sever11y11111101·ia111 i pokazaпie
vos111ozl111ogo prokhodu siЬirskiш okea110111 v Vostochпuiu Iпdiiu" [ 1762-3], Polnoe sob1ш1ie soclu'neпii,
11 v (Moscow-Le11i11g1-ad: AN SSSR, 1950-1983): VI, 417-498, here 498. For Ље co111paгiso11 to the
Nile see his "Oda па dеп' vosshestviia па vsc1·osiiskii pгestol Ее Vclichestva Gosudaryпi Iшpeгatгitsy
Elisavety Реtюvпу 1747 goda" [1747], Polnoe sobmпie socћi11e11ii: VIII, 196-207, here 203.
17
[F.I. Soi111011ov], "Dгevпiaia poslovitsa: SiЬir'-zolotoe dпо," Socl1i11e11iia i Pe/'e\lodJ, k pol 'ze
1
i 111 esele11ii11 sluzlюs/1c/Jiia Pt. II (Noveшber, 1761): 449-467; N.M. Iadriпtsev, "Siblr' pered sudoш
russkoi literatury" [1865], Lile!'a/umoe nasleclst\lo SiЬiт'i 5 (1980); 21-28, hегс 23; D.W. Тt·eadgold,
Т/Је G,·eat Sibel'ian Migmtioп: Go\lemment and Peasa11t in Resettlemenl јiшп Emancipation /о t/Je
Fi,·st W01-ld ~Vm· (Pri11ceto11: Pt-i11ceto11 Uпiveгsity Press, 1957): 20; Svatikov, Rossiia i Sibl,· ': 6.
18
Quoted iп A.I. Stepa11che11ko, Go1·dost' 11аs!ю Sibl1· ': molodym о zmie/110111 kme (Irkutsk,
1964): 5.
16
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ргешiеr

avenue, with its higћ-fashioв salons, веwsрарег kiosks, Westeш-style aгchi
stock exchaвges, авd liЬгaгies offeгed the best evideвce tће Russia was iв
deed авd e11lighte11ed авd advaвced Euгopean society. As such, it гepгese11ted the
a11tithesis of iвhospitaЫe, desolate, a11d uncivilised SiЬeгia.
This highly cгitical attitude Ьесаше paгticulaгly pгo11ou11ced iв educated Russiaв society afteг 1825. I11 the eyes of the state, the овlу use whicћ tћis гegion гe
tai11ed was as а place of exile, а "dcep 11et" - as Nicholas I'st foгeig11111i11isteг Cou11t
Karl Nesselгode 1111ge11eгously chaгacteгised it - that was sнitaЫe fог convicts and
the оtћег dгegs of Russian society, but only as long as it гeшained isolated and undeveloped.19 Indeed, even sucћ а conscientious and well-i11tentioned statesшan as Mikhail
Speгanksii, wћо ргерагеd а caгeful геfопn of the SiЬeгian adшinistгative stгuctuгe in
1822 and was Ьу no 111ea11s u11favouгaЫy disposed towaгd the regio11, саше to tће not
altogetl1eг encouгaging conclusion tЬat SiЬeгia was "not а place fог Iife and fог шоге
advanced civil oгgaвisation. " 20 А siшilaгly negative attitude was conveyed гаthег
шоге evocatively Ьу soшeone wћо stood well outside of goveшшent ciгcles. The
poet P.V. Slшшakheг spent only one year iв goveгm11e11t seгvice in SiЬeria in the
l 83Os, but was noвetheless шoved to со111111е111огаtе the expeгience in tЬе following
glooшy to11es:
tectuгe,

О

you, Ьitteшess, cruel stepшotheг, SiЬeгia,
Уош snowy steppes ћаvе spгead out fаг and wide:
Unfгee, uвfгiendly, deseгted, hostile,
U11appeali11g, iвhospitaЫe, and cold. 21
Shшnakheг's геfегеnсе to SiЬeгia as u11fгee геfепеd to the шost gIЋphic and Ьу
all 111ea11s 111Os t endшing of the negative associations evoked Ьу the гegion: its function as а place ofbanish111e11t анd penal seгvitude. SiЬeгia's seveгe natuгal conditions
seeшed e11tiгely fitting to its function as an i111111ense ргisов, and the two negative
iшages wеге wove11 togetheг and Ьесаше шutually eвhancing. "The vегу nаше [of
SiЬeria] is enough to teпoгise а Russian," co111111e11ted an ехрlогег of the A1·ctic in
1830, "wћо sees theгe only inехогаЫе sepaгation fгош ћis hoшeland, and а vast
dungeon, inescapaЫe and eteшal." 22

Quoted iп I.P. Barsukov, ed, G!'af Nikolai Nikolae\lic/J Mm·m1 'e\l-A11ш1·skii ро ego pis 'тат,
ofitsial'nym dokumentam, 1·asskaza111 so111·e111e1111ikov i pecllatnym istoc/111ikam, 2 v (Moscow:
Si11odal'11aia Tipogгafiia, 1891): I, р. 670; A.S. Kuzпetsov, "Siblrskaia ргоgга111111а tsaгizшa 1852 g."
Oc!ю·ki ist01·ii Siblгi 2 (1971): 3-27, hеге 17-18.
20
Quoted iп G.N. Pota11i11, "Zaшetki о Zapadпoi Sibli-i," Russkoe Slo\lo (1861 ): 189-214, ће~-е
192. 011 Speraпskii's геfогшs see Marc Raeff, SiЬe,-ia and tће Rejonns ој 1822 (Seattle: Uпivei-sity of
Wasl1i11gto11 Pгess, 1956)passim.
21
P.V, Shuшakher, "Pesпia katorzlшogo" [1862], iп his Stikl1i i pesni (Moscow, 1902): 123.
22
М.М. Gede11sЬtгo111, Ot1·yl'ki о SiЬiт'i (St. Petei-sbuгg: Med. Dept. Мiп. Vп. Del, 1830): 4.
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А past and futш·e Utopia: SiЬeria as пational space

At the very шошеnt that the 'iшpeгial' view of SiЬeгia had Ьесоше шost diщ
an alteшative and шоге positive vision was taking shape. The first half of the 19th
centшy witnessed an intense гeaction in educated Russian society against the Petriпe
pIOject of Eшopeanisation and Westeшisation. Ideologically, this reactioп was articulated шost foгcefully апd effectivcly in the fоп11 of Russiaп пatioпalisш. 23 The
пatioпalists aгgued that Russia's obsession with the West апd with tЬе гefashioпiпg
ofRussia aloпg Ешореаn liпes was preveпtiпg Ље соuпtгу f1"0111 гecog11isi11g its оwп
genuiпe ideпtity апd puгsuiпg its оwп independeпt 11atio11al futuгe. Russiaпs шust
stop tгyiпg to eшulate the West, they insisted, анd should instead diгect theiг attentioп and eneгgies inwai·dly towaгd tће goal of samopoznanie: а co111Ьi11atio11 of selfkпowledge, self-undeгsta11di11g, and self-awaгeпess. Russia, iн other woгds, had to
lеаш to recogпise and cultivate its own native геsошсеs and eпeгgies, and шust seek
out its national destiny alo11g an i11dependent path, e11tiгely exclusive of Ешоре. 24 In
this spiгit, the fiгst task of the 11ationalists took tЬе shape of а s011 of intensive selfscrutiny, the point ofwhich was to identify those uпique авd positive eleшents of tЬe
Russian ethos which could servc botl1 as confiп11ation of Russia' s claiш to autonoшous gгeat11ess and as inspiгatioп fог coшpatгiots stгuggling to шоvе Russia closeг
to that b1'illiant national futшe whicЬ it so гicbly deseгved. I11 а vегу real sense,
theгefoгe, the Russia11 nationalist agenda seгved dгaшatically to гealign the oldeг
calculus of identity. Instead of de111011stгati11g Russia's esseпtial co111111011ality and
oпeness with Euгopean civilisation, tЬat is to say, tЬе point was now to indicate the
fu11da111ental ways in which Russia stood арагt and was diffeгe11t.
Yet throughout all of these ideological fluctuatioпs, the geo-ideological sigпifica
tion ofRussia11 space that is tЬе subject of tЬis essay peгsisted undiшinished. ТЬе values tЬat coloшed the ргisш tЬгоugЬ which tЬis space was scгutiпised шау Ьаvе cЬanged,
but the пationalist no less tЬan the iшpeгial perspective was deteгшined to identify а
sig11ifica11ce iп Ље teпitoгies of tЬe геаlш that coпesponded to its оwп particulaг vision
of Russia and, fшiheг, to 1110Ьilize the 1·esulting iшages fог tЬе pшposes of coпsolidat
ing, eшbellisЬing, авd advanciпg its la1·geг national pIOject. As а consequeпce, specific
iшages of SiЬeria coпtinued to Ье geпeгated; iпdeed, undet· the nationalist gaze tЬese
iшages Ьесаше еvеп шоге elabo1-ate and сошрlех. Iп tЬеiг quest fог native Russian
qualities that could eшbellisЬ their exalted se11se of national pгide and acco111plisЬ111e11t, the пationalists discoveгed iп SiЬeгia а vast гepositшy ofusefнl шateгial.

The Legacy of Russian

Coпquest

One ofthe шost iшportant categoгies of пеw шeaning fог SiЬeгia was identified
iп the histoгical chIOnicles ofRussia11 expansion beyond the Uгals. Неге the natioп
alists believed they could find valuaЫe evidence of tЬе Russian capacity fог inde-

Ma1·k Bassiп, SiЬel'ia as Discm·si1,e Space: Tlie Geo-Psyc/10/ogy ој Nationalism i11 ...
peпdent

37

acco111plish111e11t. ТЬе daгi11g exploits of tЬе Cossacks
who coпqueгed SiЬeria froш the ~e111na11ts oft~e
Golden Ногdе and then displayed extгaoгdinaгy еndшапсе in tгaveгsшg and explo1ting these wild do111ai11s, гepгesented an uпdeniaЫe шodel of positive histoгical acЬieve
шent. It was, шогеоvег, а шodel which pIOvided а reassuгing Russiaп paгallel and
countel'Ьalance to the splendid accoшplishшents of the West Euгopean conquistado1·es iп the New Woгld. In tЬе figuгes of such Cossack ЬeIOes as the gгeat Уеп11аk,
Yeгofei KhabaIOv, апd Vladiшiг Atlasov, the Russiaпs could poiпt witЬ pгide to theiг
own native Coгtes or Pizzai·o, авd pгoceeded to do pгecisely that. 25 "Russiaпs fог
sоше reason Ьесоше uпсошfогtаЫе wЬеп they hеаг all aгound tЬeшselves the highflown tales about diffeгent foгeig11 Ьегоеs who coпqueгed unlmown laпds," опе histoгian of Yeп11ak's ca111paig11 obseгved гegгetfully in 1849, especially wheп "they
hеаг the пеw designation of 'the civiliseг' bestowed upon гich England." Yet "these
sаше Russiaпs [sЬould] lmow tliat ош Russia, по less than E11gla11d, сав lay а claiш
to the title of 'civiliseг,' that we as well Ьаd ош COitez авd ош Pizzaгo .... " 26 Indeed,
lateг in his wOik the authoг weпt so fаг as to гејесt tbls pai-allel between Уегшаk апd
Coгtez, aгguing that the deeds of tЬе fоп11ег so suгpassed tЬose of the Spaпiaгd tЬat
апу coшpaгison was iшplicitly deпigгating fOI tЬе Russians. 27
.
.
This пеw nationalist appгeciation of SiЬегiап ЬistOiy called fог а пеw h1stoпog1-apћy. Oldeг Ьistoгies fгош the 13 th centuгy, wгitteп fo1· the шost part. Ьу.~еп11а11
scholaгs sucћ as Gегћагd Muller and Johal111 Fiscћeг, ћаd pOitгayed S1Ьепа s Cossack сонquегогs indiffeгently and even negatively as tће obstгepeIOus lea~eгs o~law~
less bгigand baпds i11teгested 011ly i11 theiг own gain. Iпdeed, even tЬе Russшn N1kolai
Karaшzin ћаd cћaгacteгised theш in tће l 820s as а "band of dгifteгs, шoved Ьу а
action and

cгeative

a11dpmmysble1111iki, or fur

tгаdещ

23
01111atio11alis111 duriпg Њis peгiod, see M.Bassi11, lmpel'ial Тlfsio11s: National!st !111ag_i11ati~11
and Geogmp!Jical Expa11sio11 i11 tlie Russian Fат· East 1840-1865 (Caшbiidge: Са_шЬпd~е Uшvel'Sl_ty
Pl'ess, 1999): 37-68; F. Golczewski апd G.Pickl1a11, Russiscl1el' Nationalismus: D1e 1·uss1sclie Idee _пп
19. und 20.Jalu·lumdel't (Gotti11geп: Vaпdeпhoeck & Rupiecht, 1998): 19-50; Р.Ј. Du11ca11, Russщ11
Messianism: T!Ji1·d Rome, Revolution, Co111111u11ism, cmd Afle1· (Loпdo11: Routledge): 18-29.
24
М.В. Petюvich, T/ie Eme/'gence ој Russia11 Pan-Slavism 1856-1870 (New York: Coluшbia

U11ive1·sity Pl'ess, 1956): 46; Н. Коlш, "Dostoevsky a11d Daпilevsky: Natio_пalist Messia11is1~1," Е_.Ј.
Si111шo11s, ed, Co11ti11uity and C/iange in Russian and Sm,iet Tl10ug/it (СашЬпdgе: Haгvard U111veis1ty
Pгess, 1955): 500-17, here 505ff; А.Е. Pгesпiakov, Е111ре1'01· Nic/10/as 1 ojRussia. TlieApogee ојAutoc1·acy, 1825-1855, tr. Ј.С. Zacek (Gulf Вгееzе, Flшida: Acadeшic Iпteшatioнal Press, 1974): 58.
25
P.I. Nebol 'siп, Pok01·e11ie Sibl1·i. Jst01'ic/1eskoe issledm,anie (St. Peteгsburg: I.Glazuпov, 1849):
138-40; V.G. Mirzoev, Istol'iog1·afiia Sibli·i: Domaт·ksistskii pel'iod (Moscow: Mysl', 1970)_: 223; S.
Becker, "Co11t1-Љutio11s to а Natioпalist Ideology: Histшies ofRussia iп Ње First Half ofthe NшеtеепtЬ
Ce11tury," Russian Нist01·y/Histoi1·e 1·usse 13 (1986): 331-353.
.
.
26
Nebol'si11, Pokoгenie: 2. Сошраге Ње asseitio11 ofti1e l1istшiaп Mikha!l Pogodш fогш 1837:
"We did 11ot discover Aшerica, but we орепеd up а third of Asia, ... a11d does [Љis] 11ot e11ha11ce tlie
discovery of Coluri1bus?" Quoted i11 N.P. Baгsukov, ed, Zllizn 'i tn1dy M.N. Pogodina, 22 v (St. Peteгs
burg: М.М. Stasiulevic\1, 1888-1906): V, 171.
27
Nebol'si11, Pokom1ie: 138-140.
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base hunger for profit and the ... love of glшy." 28 All of this offercd pгecious little
encouгageшent fш the new nationalist enthusiasш. The fiist specialised works on the
subject Ьу Russian scholaгs began to appear in the l 830s and l 840s, and left no
question about the cationalist nюtives that inspired their геsеагсh. 29 The sаше Nebol'sin
introduced his wшk on Yeпnak with the frank adшission that his basic goal was to
educate every Russian wlю felt "the пееd to Ьесоше acquainted with lands which,
although reшote, are neveгtheless native, [and to know theш] better than regions
which, although neighbouгing, аге fшeign and with which we do not and cannot
possiЬly have any Ыооd bonds, апу co1111110n inteгests, ог national syшpathy." 30 In
these new historical шопоgгарhs, the Cossack conqueгoгs of SЉегiа were depicted
in а шаnnег гather шоrе арргоргiаtе to nationalist seвsiЬilities, as couгageous and
deeply patriotic s011s of Russia whose deeds wеге aniшated Ьу the oveпidiвg desire
to enhance the glory of the fatheгland. Iв additioв to these scholai-ly works, the Russian reading puЫic was showeгed duгing this peгiod with an апа у of histoгical 11ovels, роешs, and theatгical pгoductions based on the theшe of Yeпnak's fогау across
the Urals. Indeed, the appeal of SiЬeria's historical legacy proved infectious for no
less а literary giant tћan Alexandeг Pushkin hiшself. Alгeady in the l 820s, the poet
expгessed the intention of coшposing an epic роеш about Уегшаk, апd at the tiшe of
his death was collecting шateгial 011 the Russian Fаг East, appaгently in pгepaгation
for а work about Vladiшiг Atlasov, the coвqueIOr of Kaшchatka. 31
SiЬerian

Savagery as

а

Confirmation of Russian Civilisation

We have seen how the pгospect of priшitive SiЬeria coнld Ье teпifying fог
Euгopean Russians, who peгceived in the гegioв's Asiatic backwardness а direct
challenge to their own pгetensio11s to Western standaгds of developшent. This peг
spective was howeveг сараЫе of а certain dialectical iвversion. Froш the standpoint
of а nationalist ageпda, whicћ pгioгitised the пееd to identify autonoшous positive
qualities iвside Rнssia itself, SiЬeгia's ve1-y priшitiveness pгeseпted а definite appeal.
Put шost siшply, the absence of civilisation in the territories east of the Uгals гepre
sented а golden oppOl'tunity fог Russians to provide it. On the SiЬerian arena, that is
to say, the Rнssiaвs could fulfil the sаше 1·ole of civiliseгs that the otheг Euгopean
N.M. Karaшzin, Jst01·iia Gosuda!'stva Rossiiskogo, 12 v (St. Petersbшg: Е. Evodokiшov,
1892): IX, 232.
29
Eg. Р.А. Slovtsov, Jsto1·iclieskoe oboZl'enie SiЬM, 2 v (St. Petcrsburg: К.Кгаiа, 1838-1844);
Nebol'sin, Pokoгenie.
30
Nebol'sin, Pokol'enie: 2.
31
A.S. Pushkiп, Polnoe sob1·anie socliinenii v ЈО tomakll, 4th ed, 10 v (Leniпgrad: Nauka,
1977-79): Х, 99-100. On Pushkin and SiЬeria see F.G. Kunguгov, ed, A.S. Pusllkin i Sibl1·' (MoscowIrkutsk: VostsiЬoЬlgiz, 1937); Bassin, "Inventiпg SiЬeria," р. 781n.
28
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ешрiгеs were сапуiвg out iп tћеiг own coloвies, and in so doing they would confirш
both tће high level of Russian civilisatio11 itself as well as its national capacity for
p1·ogгessive and selfless acco111plish111ent. In this way, tће historical coшpaгison witћ
tће West just 11oted regarding the legacy of coпquest could Ье poweifully enћanced
Ьу expanding its scope to include Rнssia's co11te111poгai·y activity in raising the benighted populatio11s of SiЬeгia up to the exalted level of шodern civilisatioв. Although tће populations in question wеге highly vaiiegated ethnically and culturally,
the literatuгe of the 19th century depicted theш all пеагlу нniveisally as depiaved
апd pгiшitive savages, wћо stood iп aching need of the very benefits of civilisatioп
and enlighte11111e11t that Russiaпs nationalists wеге 110w keen to pгovide.
Тће шost vivid testi111011y to this peгceptual shift can Ье seen iп the iшpгessions
of those wћо expeгienced SiЬeгia Љsthand. The celeb1-ated wгiteг Ivan Goncћarov,
wlю in his youth seгved as а juпior cleгk in the FOl'eign Ministry and tгavelled acгoss
SiЬeгia on а diploшatic шission in the шid-1850s, pгovides а good ехашрlе. Тће first
leg ofhis гонtе tookhiш westwaids fi-0111 tће tinypOl't ofOldюtsk, on tће coast ofthe
Sea of Okћotsk, overland to tће tow11 of Yakutsk. Goncharov's diaгy шakes it cleai·
tћat - oveiwhelшed at first Ьу what seeшed to hiш the нttег desolation and wildness
of this Asiatic Iegion - his initial гeactions weie iв tlle shaiply cгitical spiгit of tће
'iшpeгial' perspective desciiЬed above. "Nobody lives heie, fгош the Aictic Ocean
to tће Chinese bOl'deI," ће sighed, "except tће noшadic Tнngus, scatteied ћеге and
tћeie acгoss these enorшous expanses . .-. Тће ћеагt is squeezed with gгief when you
tгaverse these шute deseгts ... There is nothing fOl' а civilised peгson to do in these
нncivilised deseгts. After thousands of 11asty, one has to Ье а despeiate poet in огdег

to Ье аЫе to take any pleasuгe in tће enoгшity of either tће deseit silence 0I one's
own Ьогеdош. One has to Ье а savage in ordeг to consideг these шountains, гocks,
and tгees to Ье furnituгe and doшestic decшation, to consideI the beais to Ье one's
c01шades, and to consideI tће wild gаше to Ье Ieal food." 32
Wћen ће finally Ieached Yakutsk, ћoweveI, Goncћaгov's шооd cћanged dгa
шatically. Неге fш the Љst tiшc ће could appieciate that Russian society was а раl
раЫе piesence in SiЬeiia, and he saw cleaI evidence of tће positive beпefits that the
шоdеш civilisatioв whicћ tће Russians brougћt was сараЫе of cгeating, еvеп aшong
the шost uпcivilised of peoples in tће шost ћelpless and backwaгd of regions. "Despite tће leпgth of the winteI and the severity of tће fIOst, how eveiything is iп 1110tioп in this regioп!" ће exclaiшed. "I аш now а liviпg eye-witness to that cheшical
histшical pгocess Ьу whicћ the deseit is tгansfoгшed into places wheгe people live,
and savages aie pIOшoted to the Iaпk of [full] ћuшаn beings. Religion and civilisation
stгuggle against savagery and call sleeping forces to life." Indeed, this civilising
activity was so veiy iшpressive that it seeшed to Ье the work of superhu111a11 forces,
wћose capacity fOl' pIOg1·essive acco111plisћ111e11t was appaгently quite нnliшited. Тће
32
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appearance and the fопп of the land itself were tl-ansformed, he obseгved, the fгost
had become less seveгe, and for the Љst time the soils wеге feгtile. "And when this
гegion - once daгk and unlmown - has been entiгely pгepared, populated, and enlightened," hc went on, it will present itself to an "astonished humanity" and demand
а ргорег name and гights fог itself. Нistoгy will someday have to take note of these
Russian titans, these Ьеагегs of pl"Ogгess who "eгected pyшmids in tl1e deseгts" and
taugl1t Yakuts, Aleuts, Tungus, and otheгs "how to live and to ргау: it was these very
33
people who cгeated, who thought up SiЬeгia, who populated and enlightened it ... "
Gonchaгov's геfегеnсе to the 'thinking up' and 'cгeation' of SiЬeгia was tclling, fог it
suggested that whateveг positive value the 1·egion might eventually Ье аЫе to offeг
was entiгely and absolutely the ргоdнсt of Russian effшts, effшts which - as an
'astonished humanity' woнld one day Ье fшced to admit- confiпп beyond any question the Rнssian nation's capacity fш positive achievement.
Тhеге was howeveг а daгker side to the iпeџessiЫe optimism which Gonchaгov
expгessed, which added а poweгful 1шаnсе to the vision of SiЬeгia as а field fог
Russia's civilising e:ffoгts. This гelated back to the amЬivalences sштounding the
ways in which the шiginal 18 th -centшy Peti·ine ргојесt of Euгopeanisation was гe
jected Ьу nationalist militants in the following ccntuгy. The nationalists may indecd
have been vehement in theiг denunciations of the West and the Euгopeanisation of
Russia, Ьнt they wеге nonetћeless unaЫe entiгely to puгge themselves of the notion
that Еuгоре somehow гepгesented the desiгed standard of development and that Rнs
sia somehow fell shoгt of this model. Рог this гeason, the connection to Еuгоре continued to Ье а pгeoccupation fш at least an impшtant рагt of Russian 11atio11alist
seнtiment, and as long as this was the case tl1ese nationalists' views ofRussia's civilizing activities in SiЬeгia would нltimately Ье placed within the lагgег f1-a111ewшk of
compaгison анd confгontatio11 with the West. This bгoade11i11g ofwhat we might call
the geograpЬical iшplications of SiЬeria to include the Russia-Eшope jнxtaposition
was of enoгmous significance for ош sнbject, fo1· it allowed an entiгely new deg1·ee
of impoгtaнce to Ье accoгded to Russia11 teпitoгies east oftћe Uгals. On the one haнd
it cleaгly u11deгscoгed the cгitical importance of SiЬeгia's нniqнe valпe iн шaking
availaЫe to Russia the coveted гоlе of civiliseг, а гоlе which was siшply unavailaЫe
west of the Uгals. At the same time, howeveг, it bгought онt vегу cleaгly the awful
aшbivalence wЬich toгmented this vегу impulse, fог in the minds of some 11atio11alists at least, the most importaнt value of Russia's positive accomplishments of as а
civiliseг would Ье to pгovide evidence of its genuine Еитреап cгedeнtials.
An excelleнt example of this гаthег complex pcгspective can Ье seen iн the
thinking of Mikhail Petгashevskii, а нtорiан socialist exiled to SiЬeгia at the енd of
the 1840s fог leadi11g а discнssion gгонр cгitical ofthe regime ofNicholas I. 1111857,
Petгashevskii psudonymously puЬlished an essay "Some Tlюughts about SiЬeгia" in
33
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an blшtsk newspape1·. Неге he was conceгned to demonstl-ate the геlеvансе of SiЬe
or Russian Asia to the тоге fundamental coнtest between Russia анd Еuгоре. Не
begins - unusually fог а nationalist- Ьу accepting the infeгioгity ofRussian civilization vis а vis that of Ешоре, but immediately qнalifies this Ьу aгgнing that this
chaшcteгisation is accuгate only as long as 'Russia' гefei-s to Ешореаn Rпssia, ог
those teпitoгies west of the Uгal moпntains. If howeveг the geogгaphical fгame of
геfегеnсе fог Rпssia is extended to i11clude SiЬeгia, then the entiгe гelationship is
alteгed, fог Euгopean Russia is now bгought i11to the same sort of colonial гelation
ship with less developed societies that was chai-acteгistic of Ешоре's own impeгial
engagements. The inclusion of SiЬeгia, theгefoщ has the effect of dissipating Ешоре' s
natuгal pгedomina11ce оvег Russia and moving the two closeг to а single level. Indeed, Ьу viгtue of its singнlai· geogгaphical position анd histoгical expei-ience, Rнssia
as а coloniseг could 110w Ье said to possess а seгies of distinct advantages оvег Еu
горе, and Petгashevskii conclпded that Rпssia was fai- betteг eqпipped than Ешоре
fог the task of civilising Asia. "The inflпence of the Russians on these peoples oнght
to Ье inсошрашЫу тоге fiгm and геliаЫе than the influence of all the otheг Ешо
реаn peoples," he wгote, fш the Rпssia11s аге not stгangeгs fгom acгoss the ocean
"who can Ье thi-ow11 back into the sea at the fiгst movement of discontent". Vегу
much to the сонtгагу, fог the peoples of Asia has had extensive contacts with theiг
Russian neighbouгs fог тану ce11tuгies, and tћеу coexist togetheг "like old
11eighbouгs. " 34
The simple geogгaphical ciгcumstaнce of teпitoi-ial contiguity, he emphasised,
"has gгeat political sig11ifica11ce." It mнst Ье appгeciated that fог а distaнce of оvег
seven thousand versty vi1iually any Russia11 Ьогdег post, Љmly i-ooted in native Russian soil, could seгve as а souгce fог the "spгead of ош mшal and industгial inflп
ence" i11 the neighbouгiнg гegions of Asia. Euгopeans, Ьу contгast, had no choice but
to арргоасh Asia Ьу sea, and coнld theгefoгe геlу upon nothing тоге than а few
гemote and scatteгed outposts, all of which wеге sepaгated fi-0111 the homeland Ьу
thoпsands of miles of ocean. Rпssia thus occupied а geogгaphical position in гegai-d
to its colonial гealm of SiЬeгia that was cleaгly supeгiOI to that of Еuгоре, and the
effect of this supeгioг position was to "weaken the significance of that supeгioi-ity
and those advaнtages оvег us which theiг civilisation gives [the Euгopeans] in Europe." And this in tuгn pointed cleaгly to the coнclнsion that in Asia Russia was not
meгely the equal of Ешоре Ьнt iнdeed its supeгiш. 35
Haviнg estaЫished Ьу this soгt of geogгaphical гeaso11i11g paгity betwee11 Russia and the West made possiЫe Ьу SiЬeгia, Petгashevskii weнt on to coнsideг what
the futuгe might hold. Нis conclнding thoнghts аге pai-ticulaгly inteгesting and гегia
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vealing, for they Ьеt1Ћу the vегу essence of the aшblguity in Russian attitudes towaгd
the West that we have just noted. On the one hand, his tone Ьесаше шaгkedly hostile.
The recently-ended Сгiшеаn Wаг, he obseгved, шагkсd the beginning of the stшggle
between the Slavs, the Geп11ans, and the Anglo-Saxo11s fш political pгedoшinance,
and although Russia had lost the wаг, it leaгned а valuaЫe lcsson. The coшing co11test will Ье decided "11ot in Еuгоре but inAsia, wheгe the гivalгy is alгeady opeгati11g
undeг conditions that аге шost favouгaЫe fш us." Yet at the sаше tiшe that the fпtuгe
Russia11 successes i11 the East would seгve as а 111ea11s to tгiшnph оvег the West, they
would paгadoxically rcpгese11t i11contгoveгtiЫe ргооf to the world tћat Russia was
wшthy of the designatio11 "Euгopean" in the fiгst place. Thгough its 111issio11aгy a11d
civilisi11g activities i11 Asia, Russia could definitively ргоvе its moгal woгth a11d ј oi11
fпlly i11 the Еuгореа11 co111111unity witlюut any qualificatio11 or hesitatio11. The stгe11gth
of weakнess of Russia's position i11Asia would seгve as а "touchsto11e" for evaluati11g the degгee to which it has assiшilated "the pгi11ciplcs of Euгopea11isш, which аге
ge11e1Ћl pгinciples of hu111a11ity. Ву its position SiЬeгia is destined to achieve fог us а
diploшa with the title of а t111ly European nation! ... "And tћis, he co11cluded, was the
task fог the Russian in SiЬeгia, the existe11tial stakes of which he eшphasised with the
observatio11 if Russia does 11ot succeed i11 its civilising шission east of the Uгals, it
will Ье co11strai11ed "to forfeit its гight to Ье i11 Europe." 36
SiЬeria

as

а

Model f or Russia

As we have see11, the ide11tificatio11 of SiЬeгia as а place of banishшent pгovided
оне of the 1110s t starkly 11egative iшages of the гegio11 fш Еuгореа11 Russia in the J9ti,
ce11tuгy. Howeveг, as the ranks of those banished to this foгbldding realш began to
i11clude those co11demned for the specific сгiше of political disse11t a11d opposition to
tsaгist autocгacy, the exile systeш itself effectively Ьесаше the souгce of а неw a11d
decidedly positive visio11 ofRussian space east of the Ul'als. The first evidence of this
was provided Ьу the 'Deceшbrists,' а gгoup ofrefoг111-111inded you11g officeгs exiled
to Siberia for their coшplicity i11 а гevolt against the accession of Nicholas I i11 Deceшber 1825. Ману of theш spent decades i11 vaгious forшs of servitude east of the
Urals. They were i111p1·~ssed Ьу the spe11der of the regio11's 11atural beauty and its
wealth of untapped 11atuгal resources, but oveгall they were шоrе pгeoccupied with
the qualities of the Russia11 society which they encounteгed there. These qualities
wеге co11ditio11ed above all Ьу the abse11ce of serfdoш, the шedieval systeш Ьi11ding
the peasa11t to lord a11d 111а11ог that was peгvasive i11 Euгopean Russia but which had
11ot шigrated with the Russia's across the Ura!s, 37 This ciгcu111sta11ce 111ea11s that SiЬe-

36
37

Brd, "Neskol'ko myslei": 5.
G.P. Shatrova, Dekabl'isty i Sibll'' (Tomsk: Iz-vo Tomskogo Universiteta, 1962): 85.

Магk Bassiп, SiЬel'ia

as Discш-sii1e Space:

Тће Geo-Psyclюlogy ој Nationalism

in ...

43

гiа11 society was fгее of both chattel labour and а powe1-ful landed aгistoc1Ћcy, and
was co11sequently 1110Ie deшocгatic a11d egalitaгia11 than European Russia. "The co111111on people [i11 SiЬeiia] seeшed to ше to Ье much fгеег," obse1·ved the Deceшbiist
Nikolai Basargin, "сlеvегег, a11d eve11 шоге highly educated tha11 our Russia11 peasants ... The Siberia11s better u11deгstood the dignity of шаn, a11d valued their Iights
шоrе highly." 38 Positive evaluatio11s such as these were 11eatly suшmaiised i11 the
paгallel which the Deceшbrists dгew betwee11 SiЬeiia and 11ewly-i11depe11de11t United
States ofNшthAшerica. LikeAшeiica, SiЬeiia was а young and developi11g society,
egalitaiia11, heedless of class disti11ctions, and possessing the rudi111e11ts for а vigorous a11d thiiving deшocracy. "I гegard SiЬeiia no diffei-e11tly tha11 the U11ited States,"
declaied Ivan Pushchin39 , a11d Baш11A11diei Rose11 di-ew out the full i111plicatio11s of
this co111paiiso11 for Russia west of the Uгals. "SiЬeiia is pcihaps destined to fill the
гоlе [fог Russia] ofN oith Aшeiica, whei-e people ai-e banished ... foI theiI political 0I
i-eligious views, and wheгe - Ьу ргауег a11d Ьу hard woгk - they cieated in the неw
woгld all ofthose Ыessing which the old a11d experie11ced wшld has been seeking i11
vai11 fог so loнg." 40
111 the thinking of ceгtai11 гadical-11ationalist oppo11e11ts of tsaгist autoci-acy, the
co11ti-ast between а SiЬeгian 'New Woгld' a11d а co11seгvative, spii-itually exhausted
European Russia was piessed to the conclusion that SiЬeгia гepiese11ted а positive
and p1·ogi-essive alteшative to Russia west ofthe Ui-als, a11d would Ье а source of its
futuгe гege11eгation and Iefoп11. The utopia11 socialist PetlЋshevskii, fог ехашрlе,
expгessed his clear co11victio11 гegaгdi11g SiЬeria' s гefшшing a11d гejuve11ating pote11tial fог Russia, having noted i11 а youthful dia1y in 1840 that "SiЬeгia will герlасе the
real Russia: а pure Russia11 natio11ality will develop theгe, a11d it will Ье u11deг а
герuЫiса11 ad111i11istгatio11." 41 The fullest aгticulatio11 of the peгspcctive, howeveг,
сошеs fгош one of the 1110s t outstanding intellectuals of 19 th ce11tu1y Russia, Alexa11der
Негzе11. Heгzen was ba11ished to the tow11 ofViatka in 1835 fог activities in а stude11t
gгoup cгitical of the regiшe, a11d he spent а total of five уеагs i11 exile. 42 We шау Ье
ceгtai11 that he did not initially suspect he would fi11d anythi11g vегу positive i11 SiЬe
гia, fог at Ље outset of his exile he shaгed the ge11eгal 11egative view expressed in the
veгse Ьу Shuшakheг cited above. 011 his way to Viatka he was шoved at оне гailгoad
statio11 to jot dow11 tЬе veises of Da11te's Тће Infemo
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Through те you enter the woeful city
Through те you enter eternal Grief.
with the observation that this image was "equally well adapted fo1· the road to SЉeria
as to the Gates of Hell. "43
Herzen's view of SЉегiа was howeveг to change markedly. Не quickly developed а positive, even enthusiastic appreciation fог it, an appгeciation which closely
followed the nationalist emphases we have already indicated. Like other nationalists,
he was immensely impressed Ьу the histoгical recOid of the Russian occupation of
these lands, which represented а catalogue of creative accomplishments iп respoпse
to the extгaoгdiпarily difficult challenge of masteriпg а wild апd inhospitaЫe 11atuгal
enviгoпment. Rathe1· tha11 the example of the IЬeгian eшpires, Негzеп compaгed
Russia's activities iп SЉегiа with the гаthег тоге contempOiaгy expa11sio11ist eneг
gies апd dynamism of Bгitai11 апd the Uпited States, but his poiпt was the same: the
Russians as well had WOiked to spгead civilisatio11 thгough theiг activities in the
osvoenie or "tamiпg" of Euгasia's pгimeval апd uпtouched expaпses. Негzеп's emphasis hеге, it should Ье пoted, was fаг mOie 011 "civilisiпg" wild паtше than а heatheп populatio11. "А haпdful of Cossacks and seveгal hundred homeless peasaпts," he
wгote to Giuseppe Mazziпi in the 1850s, "cгossed осеапs of ice апd sпow at theiг
оwп гisk, and eveгywheгe these exhausted baпds settled, the fгоzеп steppes which
had Ьееп foгgotte11 Ьу паtuге bubЫed with life, апd fields became coveгed with сгорs
апd he1·ds, fiom Pel'm to the Pacific."44 Russia's coloпists beyond the U!Ћls he wiote
'
'
weie in eveiy Iespect like Ameiica11 settleгs faгmiпg "the viigi11 laпds of Wisco11si11
апd Illinois ... " Апd, just like the Ameiicans, the Russiaпs had accomplished theiг
оwп mi1Ћcle iп SЉегiа, for they had bIOught these empty teпitories iпto the pale of
modern civilisatio11 Ьу buildiпg cities, hospitals, апd schools, апd Ьу i11tioduci11g
modem commel'cial activity. 45 Depicted fiom this perspective, the occupatio11 and
developmeпt of SiЬeiia seived admiiaЬly as evideпce of the Russian capacity foI
i11depe11de11t 11atio11al accomplishment.
Еvеп mOie tha11 this impiessive histOiical legacy, howevel', this paiticulaI cl'itic
of autoc1-atic tyia1111y and despotism in Еuгореап Russia valued the qualities of fieedom апd egalitaiiaпism which he, like the Decembгists, peiceived iп SiЬel'ia11 society. Не was similaily impгessed Ьу the аЬsепсе of а laпded 110Ьility and uгban aiistocracy, and marvelled at the outspoke11 seпse of i11depe11de11ce 011 the рагt of the
43
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tiait he had 1-al'ely e11cou11tel'ed iп Еuгореап Russia. Не spoke
of the geпel'al disdai11 fог official l'epгeseпtatives of tsaiist authOiity the chinovnik 01' governmeпtal functioпaгy, апd the gendarme - who iп SiЬel'ia weie
appiopгiately l'egal'ded Ьу the local populatio11 "mol'e like ап occupyiпg f0Ieig11 gaIl'ison iпstalled Ьу а co11que1"i11g powel'" tha11 the 1·espectaЫe and legitimate guaidiaпs
ofthe social oгdeI. The gieat distances iп SiЬeiia, апd the гesultiпg isolatio11 of шral
settlements, left the SiЬel'ian peasaпt much moie self-гeliaпt, Iesouгceful, апd- of 110
little imp0Ita11ce - piepaied whe11 11ecessaiy to demoпstгate his Iesistaпce. Негzеп
noted the гelatively i11fieque11t coпtact of the aveшge SiЬeiia11 with the chuгch, owing agai11 to the gгeat distaпces апd isolatio11, апd saw iп this а decidedly beпeficial
effect, fOI it has "left his miпd fl'eel' fl'om supeistitio11" tha11 was the case with the
peasaпtl'y iп Еuгореап Russia. 46
Unde1·lyi11g all of these positive manifestatioпs of SЉегiап society апd histol'y,
Hel'zen felt he saw а deepeI piiпciple at woik. 011 Ieflectio11, it seemed obvious to
him that it was SiЬeiia's veiy backwardпess, togetheг with its lack of advanced developmeпt апd Iefiпement, that had co11ditio11ed the qualities which so impiessed
him. Whe11 compaгed to the cosmopolita11 e11lighte11me11t of Еuгоре, i11cludi11g еvеп
Еuгореап Russia west of the Uшls, SiЬeгia l'emaiпed undeпiaЫy piimordial, with ап
аЬsепсе of accumulated histoгical tшditioпs апd pattems, ап elemeпtal гawпess апd
an outspoke11 lack of cultivatio11. AII of these qualities wel'e powel'fully attl'active to
Heize11. Не descl'iЬed his reactioпs iп ап eпthusiastic letteI wiitte11 back to fl'ieпds iп
Moscow shOitly afteI his aпival iп 1835.
commo11

SiЬeiians, а

appIOviпgly

... what is SiЬeiia?-heie is а laпd you do not kпow at all. I filled my luпgs
the icy air of the Uгal mou11tai11s; its bгeath is cold, but fi·esh and healtliy. Do
you Iealise that SЉeria is ап eпtil'ely пеw countl'y, a11Ameiica sui generis, piecisely foI the Ieaso11 that it is а laпd without aiistocшtic Oiigiпs, а laпd which is
the daughteI of the Cossack baпdits which doesп't Iemembel' its aпcestiy, iп
which people aie Ieпewed, shuttiпg theil' eyes 011 theil' eпtiie past existeпce ... ?
Неге all aie exiles апd all aie equal ... Back theie [in Еuгореап Russia] life is
тоге епјоуаЫе, апd theie is e11lighte11111e11t, but the mOie imp0Ita11t points aie:
fl'eshпess апd newпess. 47

We may поtе that with these thoughts

Heizeп

has

гeturned

to - but completely

iпveited- the 0Iigi11al juxtapositio11 that pгovided the basis of the "impeiial" view of

the Russian east descriЬed above, iп te1ms of which Еuгореап Russia was cast as а
locus of e11lighte11me11t апd civilisatio11 апd SЉeiia as its uпcivilised апd uпcultuгed
aпtithesis. The inveisio11 meaпt that SiЬeiia was now piivileged as the тоге desiшЫe
46
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and progressive region, precisely because it was а tabula yasa wheie а positive national future could Ье envisioned, unobscured Ьу ану already-existing civilisational
Iesidue. SiЬeгia's most outstanding qualities were its newness and lack of development. Their great value, howeveг, lay pai-adoxically not in the fact that these qualities
characterised SiЬeгia itself, but 1-atheг that they demonstl-ated what а refoпned and
healthy nationalist future could look like fог Russia itself. Effectively, in all of his
subsequent woгk Herzen was to generalise the factoгs of youth and pastlessness that
he fiгst identified in SiЬeria into qualities that wеге chaгacteristic for Russia as а
whole. 48

Conclusion: The persistence of SiЬeria as Russia's
alternative space
This essay has explored the diffeгent ways in which an emeгging nationalist
mentality in mid-l 9th century Russia could гepгesent ог imagine the region of SiЬeria
and assign it а meaning as рагt of а largeг vision of national histoгy, сhагасtег, and
destiny. That the resulting visions differed as much as they did speaks to the essentially subjective and contingent qualities of even so geogгaphical - and appaiently
'objective-material' - an entity as а national homeland. The fact Iemains, howeveг,
that all of these diffeгent Iepiesentation weie all similaгly founded оп а shaгed peIception of SiЬeria as а land арагt, quite distinct in significant ways fIOm the otheг
more familiar teпitoгies which compгised Russia. In the 19 th century, this peiception
was of course was closely Ielated to the extieme tenuousness of the гegion's economic, social, and political connections to European Russia. It would thus not Ье
uшeasonaЫe to assume that the inteгvening peiiod from the mid-19 th century down
to the present day, which has witnessed а faг-Ieaching transfшmation in these connections, should have witnessed а tiansformation in peiceptions as well. We шау
note in conclusion, howeveг, that despite the d1-amatic economic development of
SiЬeгia (beginning already in the late impeiial peiiod and accelerating to dizzying
proportions afteг 1917), its wide-шnging incorporation into Russia's national economy,
and the much-expanded circulation of Soviet citizens through it which гesulted49 , it
has neveI lost its vital geo-psychological quality as а region distinct in impoгtant
48
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ways fiom Russia. And as Ьеfоге, this quality of apaitness makes it possiЫe fог
SiЬeгia to continue to suppoгt а utopic vision of an imaginaЬle alternative futuie fог
the countiy.
In а sense, this future-oriented quality was an ingiedient of even official Soviet
doctгine, in which the economic development of SiЬeria figured as а foundational
element of the Bolshevik vision fог the modernisation of the Soviet Union as а whole
and its aspirations to national poweI and gieatness. 50 No less dгamatic and significant, howeveI, was tће aiticulation of this image during the Soviet peiiod Ьу Russians seeking to envision an alternative future fш the country that would Ье explicitly non-Soviet and non-communist. In what can only Ье seen as а IemaikaЫe reenactment of the geo-ideological pIOcess tгaced eailieг in this essay, wheieby the
expeiience of exile to SiЬel'ia in the 19 th century pгovided the basis fог а 1-adical new
view of the countiy's destiny, the similai· pгocess of banishment of political dissidents to the Soviet-SiЬeiian gulag could call foгth the same soгt of vision. An excellent example of this is offered Ъу the most celebrated of all these dissidents, Aleksandг
Solzhenitsyn. In а spil'it which Iesonated poweгfully with the nationalist sentiments
of the 19љ centuiy, Solzhenitsyn in the eaily 1970s called fог the Soviet Union to end
its vaiious militaiy and political entanglements acioss the globe and to concentrate
exclusively on developing its own internal Iesources. And fшiheI echoing the nationalist thinking we have examined in this essay, he identified these Iesources most
significantly in а geogiaphical гegion he called the 'N oгtheast,' most of which was
made up of Sibeiia. "Let us diiect the effoгts of ош nation and state to the untamed
(neosvoennye) teпitoiies of the Noгtheast," а гegion which alгeady fш а long time
had "indicated the diiection ofRussia's natural movement and development." These
boundless expanses, he explained, senselessly left stagnant and icily Ьапеn foI four
centuries, now await "our hands, our sacrifices, ош zeal and our love." The Northeast was the key to many of Russia's cuпent pioЬlems, and it was to this region that
Russia should Ье diгecting its eneigies and urging its young people. Russia's noгth
eastern teпitol'ies "offeI us plenty of гоош in which to сопесt all ош idiocies ... Only
а fiee people with а fiee undeistanding of our national mission can гesuпect these
gгeat spaces, awaken them, heal theш, and beautify them with feats of engineeг
ing. "s1
On one level, Solzhenityn's obvious pieoccupation with the modernisation and
industiial development of these spaces thгough subjecting them to the "technology

93.
49
For а contextualization of SiЬerian economic development in the broader national framework in the imperial period, see Тt·eadgold, Т/1е Gгeat SiЬe1·ia11 Migmtion, S.G. Marks, Road to Powe/':
The Tmns-SiЬe1·ia11 Railгoad and the Colonization ојAsian Russia, 1850-1917 (Ithaca: Cornell University Press, 1991); D. Wolff, То tlieHm·bln Station: TlieLiЬel'alAltemative in Russian Мапс/Јигiа 18981914 (Palo Alto: Stanfo1·d University ћess, 1999). For the Soviet Union, see V. Conolloy, SiЬe1·ia
Today and Тот01тоw: А Study ојtће Economic РгоЫетs and Acћievements (New York: Taplinger,
1973).
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Tћis point is а central Љеmе in two excellent rece11t studies of Stali11ist Russia: S. Kotkin,

Magnetic Mountain: Stali11is111 As а Ciiiilizatio11 (Berkeley: U11iversity of Califorпia Pt-ess, 1997); Ј.
МсСа1111011, Red A1·ctic: Polm· Explomtion and tl1e Mytli ој Ље No1·tlz i11 tlze So1 1ietU11io11, 1932-1939
(Oxford: Oxford U11iversity Pt-ess, 1998). For а Soviet state111e11t see L. Sl1i11karev, Siblг ': Otkuda опа
posbla i kuda опа idet (Irkutsk: Vostoclшo-SiЬirskoe k11izlшoe iz-vo, 1974).
51
A.SolzЬe11itsy11, "Raskaya11ie i samoog1-a11icЬe11ie," Iz-pod glyb (Paris: УМСА, 1974): 115151, !1ere 148-149.

Годишњак за друштвену историју

48

1-3, 2003.

and гesettlement eneгgies of the 21 st centшy" suggests а pa1Ћdoxical endOisement of
the language and spiгit of the vегу Soviet endeavoщ which he castigated so Ьitteгly.
On а dеерег level, howeveг, his vision coпesponded entiгely genuinely to the 19 thcentшy belief that Russia's teпitOiies beyond the Ui-als offeг an агеnа upon which
the countгy as а whole can сгеаtе а pгogгessive and pгospei-ous futшe that will Ье
гadically diffeгent fi-0111 а spoiled Russia west of the Uгals.
The gгowth of nationalist sentiment in Russia has been much stimulated Ьу the
collapse of the Soviet Union, and the geo-ideological vision of SiЬeгia's centгal impOitaпce to the counti-y's futшe has become yet mOie widespгead апd outspoken.
This can ceгtainly Ье seen in the pгoto-fascist liteгatшe of extгeme Russian nationalism, wheгe the peгspective takes on the fоп11 of а quasi-mystical signification in the
spil'it ofthe Blut und Boden doctгiпes of inteг-waг Geгmany- опе essay on Russia's
"гacial expansion," fог example, identified SiЬeгia explicitly as Russia's vital
Zliiznennoe P,·ost1·anstvo, ог Lebe11s1·mm1. 52 Much тоге significantly, this peгspec
tive has found its way into а much тоге mainstгeam political-national discoшse in
Russia. The woгk of the widely-гead political analyst V.I.Tsimbuгskii offeгs an indicative example. Alгeady in the еагlу l 990s, Tsimbuгskii emphasised the cгitical
impoгtance of SiЬeгia fог the histoгical evolution of Russia, 53 and in his тоге гecent
wгitings he develops the implications fог Russia today. Echoing nationalists fгom the
19 th centuгy as well as Solzhenitsyn, Tsimbuгskii begins with а call fог the
internalisation of Russian eneгgies, which should Ье гediгected away fгom the Euгo
pean West and гefocused "in those гegions which can гevive the destiny of the Russian nation ... " 54 The goal is nothing less than an "optimalisation of the exploitation
ofRussian spaces,"55 and as with Solzhenitsyn this shift of national pгioгities seгves
to diiect attentioп squaiely onto SiЬeiia. Up to this point, Tsimbшskii explains, Russians have utilised SiЬeiia as а "base" fOI the exploitation of Iesoшces such as petгo
leum, а pIЋctice which even in the days of Soviet anti-capitalism was intended to
еnаЫе Russia to move closeг to the West. Now, howeveг, afteI Russia's "depaituгe
fi-om Еuгоре" which followed the collapse of the Soviet Union, SiЬeiia's function
will change and become fаг mOie impoгtant. "Today," he concludes, "the U1Ћls and
SiЬeiia aie acquiгing that quality, hitheito unthinkaЬle, of а pivotal centгal aiena,
which can syпthesise and maintain the integIЋl cohesion of the Russian state ... Today, Russiaп southern SiЬeiia гepгesents Russia's genuine centie"56
F.I.Fen'ev, "Rasovaia ekspansiia Rossii v Ьоr'Ье za zhizne11noe prostra11stvo," Rasovyi smysl
1·11Sskoi idei. Vyp. 1. 2nd ed. (Moscow: Ве!уе al'vy, 2000): 129-139. Also see A.Dugi11, Absolutnaia
юdina (Moscow: Arktogeia, 1999).
53
V.L. Tsimburskii, "Ostrov Rossii," Polis 5 (1993): 6-23.
54
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55
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In fact, theгe was nothing "unthinkaЫe" about this at all, foI Tsimbuгskii is
outlining а peispective that in its esseпce had Ьееп elaboгated гepeatedly since the
eaily 19 th centuгy at least. Не does howeveг push the impOitaпce of SiЬeгia to the
counti-y as а whole to а new extгeme. SiЬeiia becomes а viгtual guaiant01· of"Russia's
entiгe futuгe," and its dedicated development will гevitalise Russian civilisation Ьу
giving it an entiгely пеw, "Russian-SiЬeгian quality. " 57 Не aгticulates the logical culmination to this pIOcess in political-geogiaphical teгms that аге сlеаг and pIЋctical.
То eшphasise and secuгe the new focus ofnational eпeigy on the Russian east, Russia must shift its capital city to SiЬeiia. "А 'Petersbuгg beyond the UIЋls,' he concludes, is the опlу iшaginaЫe ... alternative fог Russia, if it waпts to шaintain its
integl'ity and gaiп пеw foices." 58

52
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58
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Марк Басин

Сибир као дискурзивни простор:
rеопсихолоrија национализма у деветнаестовековној Русији

Русија између Србије и Бугарс1i:е
у Првом светс1i:ом рату

Аутор је анализирао различите путеве којим су у Русији у 19. веку уграђива
не и утицале на идеологију руског национализма у настајању представе о Сиби
ру као стварном, географском, или замишљеном простору. Њему је у радовима
руских интелектуалаца и државника додељивано посебно, често судбинско зна

Айсй1ратаи: Ауй1ор анализира ме!Јусобне односе Србије и Бу2арс1<е

чење у тумачењима свеобухватних визији националне историје, карактера и раз
витка руске државе и нације. Разлике у схватњу и тумачењу односа Сибира, као

и йоследице й1их односа йо њихову заиаиий1ницу

географског простора и његове национално-идеолошке слике, и везе са европ

Рус1<у царевину.

двема балт<анс1<им државама у сшиуацији 1<ада ни једна од њих није

ским делом царске Русије, посебно његовог растућег привредног значаја, одсли
кавале су, такође, сву сложеност и унутрашње дискрепанције супротстављених

била сйре.1,та да чини усй1уй1<е. Meнiuaлuiueiuc1<e сйецифичнос~ии бал
кансюtх народа и йс~tхолоипш склой њitxoвitx лидера везали су нере

модела у оквирима идеологије руског национализма који су настајали током де

шив чвор, иаио је оди'iрало значајну уло'iу у онат<вом исходу

ветнаестог столећа. Сибир је, на почетку, схватан превасходно као "империјал

ни", ,,колонијални" простор који је требало - имајући у виду његов однос према
центру Царства - ,,позападњачити", до преображаја у једну преовлађујуће пози
тивну прецепцију простора. Његова девичанска дивљина и потенцијали, отвара
ли су могућности за остварење једне руске, националне утопије, као новог моде
ла за целу Русију. Аутор се осврну и на рефлексије оваквог идеолошког наслеђа

-

Русија је й1ежила 1<омйромисно.м решењу ой1ворених йий1ања Ate!Jy й1и.м

дине за Србију,

1917.

'године за Русију, а

Двадесет петог јула

1914.

године у

1918.

17.55

1915.

'го

'године за Бу'iарску.

аустријски посланик у Бео

граду, барон Владимир Гизл фон Гизленген добио је одговор срп_ске вла
де на ултиматум. Београд је пристао на максималне уступке, али Је одбио

на размишљања о просторима источно од Урала у контексту совјетске и постсо

да капитулира. ,,Аустријски ултиматум у својој изненађујућој оштрини оти

вјетске руске историје.

шао је даље него што смо се прибојавали- забележио је Е. Греј.

-

Српски

одговор, пак, по израженој спремности за потчињавање, отишао је даље
него што смо могли и да сањамо." 1 Аустријанци су сањали о нечем дру

гом. Фон Гизленгенје најпре отворено провоцирао антиаустријска распо
ложења у Београду, а затим је изјавио да она расту, саопштио је о опасно
сти која прети његовом дому, о неопходности да пошаље свог сина у Зе
мун и слично. Свима је било јасно да је то чињено само с једним циљем

-

да се изазову антисрпска расположења у Аустроугарској. 2 Одбијање Бео
града да капитулира био је прави поклон аустријској "партији рата". У

18.30

на железничкој станици српске престонице стајала су два воза

-

аустријског посланства, коме је требало десет минута да пређе Дунав и
стигне у Земун, и српске владе, која се евакуисала у привремену престо
ницу-Ниш. У

16.00 сати истог дана у земљи је била објављена мобилиза

ција. Народ је био борбено расположен. Српски официри испраћали су

воз аустријског посланика узвицима

"Au l'evoil' а Budapest!" 3 "Главнина срп-

G1-еу ofFallodon Ed. Twenty-five years 1892-1916. NY. 1925. Vol.l. Р.301.
Ch.Vopicka, SeCl'ets ој tlie Balkans. Se\len уеагs ој а diplomatist 's life in tlle stonn cent1·e ој
Eul'Ope, CЬicago, 1921. РР. 28-29.
3
W: Jannen, Tlie Lions ојЈи/у, P1·elude to Т,Љ1·, 1914. Novato, California. 1997. Р.102. Ch. Ор.
cit. Р. 33.
2
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ских официра" - сећао се тих дана амерички посланик у Србији, Бугарској

смо дремали, наслонивши уморне главе на рамена будућих непријатеља." 10

и Румунији Чарлс Вопика

,,схватала је пред каквим се огромним задат

Биле су оштећене зграде које су припадале грађанским лицима, Универ

ком налазила Српска војска, али је осећала да имје тај рат наметнут и да

зитет, градска библиотека, музеј, фабрика дувана. Нешто касније допи

-

ће то бити последњи окршај. Они су веровали да ће се патриотски занос

сник "Тајмса" је писао: ,,Бомбардовање Београда је неопростиви чин ван

уздићи још више него за време рата са Турцима

1912. године, рачунали су

дализма и представља срамоту европског рата. Оно није било изазвано,

на спремност Срба на жртвовање и, осим тога, да ће одређену предност

није имало никакав војни значај, и могло је имати за циљ само дивљачко

имати због познавања ратног попришта."4

уништавање приватне и државне имовине." 11

На дан одласка барона Гизла из Београда,

25.

јула

1914.

године, у

Ради пружања војне помоћи Србији Дунавом, у Русији је

3/16. августа

Аустроугарској је објављена мобилизација против Србије. Наредног дана

1914. године

формирана Експедиција посебне намене, на челу са капета

аустријска погранична стража осула је ватру на баржу са српским резер

ном бојног брода М. М. Веселкином. 12 Пловидба је била ризична; руски

вистима на пограничној реци Сави. Граничарима се учинило да је баржа

транспортни бродови могли су постати лак плен противника. Аустроугар

пловила сувише близу њихове обале. Тога пута прошло је без жртава, али

ска речна флота имала је девет монитора, наоружаних 120-милиметар

је

27. јула гроф Бертхолд дао изјаву о паљби по аустроугарској територији

ским топовима и хаубицама, који су омогућавали гађање убацном ватром.

и о томе како је Србија започела непријатељска дејства против његове

Поред тога, у саставу флоте били су иједан разарач, миноносац, два мино

земље. 5 Аустрија је

28. јула објавила рат Србији, а пошто је била прекину

ловца, шест извиђачких бродова, три ратна пароброда и други помоћни

та директна веза између Беча и Београда, српској влади је та одлука саоп

бродови. На Дунаву та флота практично није имала равноправног про

штена телеграфски преко Букурешта. Готово одмах после тога, Бертхолд

тивника.13 Захваљујући минским пољима постављеним у рејону Београ

је признао да није потврђена информација о нападима Српске војске на

да, ограничена су могућа дејства Аустријанаца, али ипак потпуна безбед

пограничне Аустријске територије, али то више није имало значаја. 6 Но

ност није постигнута. Војна обавештајна служба извештавала је да се у

ћу између 28. и

29. јула аустријски монитори обасипали су ватром одбрам

рејону бугарског града Видина налазе два аустријска ратна брода, на који

бене поло:жаје Срба код Београда. Схвативши ту ватру као припрему за

ма су била по четири оруђа и четири митраљеза. Посаде су се састојале од

заузимање престонице, српска команда је издала наредбу за дизање у ва

аустријских и немачких морнара. Могуће је било и постављање мина на

здух мостова преко Саве. Аустријанци су планирали да заузму Београд, а

маршруту руског конвоја. 14

7

затим да крену долинама река Мораве и Колубаре, брзо продру у дубину

Тридесетог септембра

(13. октобра) 1914. године Веселкинова експе
16 баржи кренула је из

земље и заузму Крагујевац, где се налазила главна фабрика оружја и му

диција од седам пароброда са погоном на точкове и

ниције. Аустроугарској армији се супротставило укупно

града Ренија у Србију. Због могуће изложености ватри или нападима

12 српских диви

зија.8 Аустријанци су почели да обасипају ватром српску престоницу.

аустроугарске флоте, на пароброде су била постављена 75-милиметарска

Странци су журно напуштали град, који је, према речима једног очевица,

и 47-милиметарска оруђа. Конвој је возио

,, ... био

обавијен димом и пламеном пожара, насталих услед непријатељ

ског бомбардовања". 9 Бежали су и грађани. ,,Када је на станицу стигао
воз, намењен за дипломатски кор
бији

-

-

забележио је немачки посланик у Ср

у њега су јурнули сви одреда, ко год је могао ... Нас деветоро седело

је у једном купеу, са ногама отеклим од умора. Током ноћи мирољубиво
4

5

6

Vopicka
W. Jannen Ор. cit. Р.132.
W. Churchill, Tlie U11knm1111111m: Tlie Eastemji·ont, NY, 1932,

Р.

97;

А.[К.] Коленков

скиЗ, Маневренндй йериод йервой ю1ровой и.лtйериалисиiической войнд
С.

1914. 2., М. 1940,

70.
Ор.

Р.

7

W. Jannen,

8

А. М. Зайончковский, Мировая война

9

А. И. Верховский, На иiрудно.лt

cit.

169.
1914-1918 п., М. 1938, Т. 1.
йеревале, М. 1959, С. 19.

С.

72.

сандука са мецима, 322
12.500 пудова угља, 1.700
пудова сена, 99 бачви киселине, 467 бачви минералног уља, 426 бачви бен
зина, 67 бачви шпиритуса. У земљу су била допремљена и два шестоцолна
оруђа са 1.000 граната и 13.000 граната за пољску артиљерију. Поред тога,
на баржама су се налазила 753 коња, велика количина материјала за пон
тоне. Експедиција је 8/21. октобра срећно стигла до одредишта и после

32.814

сандука са гранатама, 214 навој а бодљикаве жице,

10

За балканскилtu фроюиа.лtu Первой .лшровой войны, М.

11

Tlie

Тimes Нist01y

2002,
oftlie Wm·, Pait 36 Vol. 3. ApI. 27, 1915, Р. 399.

12

РГА ВМФ. Ф.609. Оп.1. Д.400. Л.3.

13

РГАВМФ. Ф.609. Оп.1. Д.878. ЛЛ. 4и об.;

Tlie

Тimes Нist01yoftlie

ApI, 25, 1916, Р. 369.
14

РГВИА Ф.2000. Оп.

С.

1. Ед.хр.3130. ЛЛ.218 и об.

76.

Wm·, Pait 88. Vol. 7.
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Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија uз..iteby Србије и Бугарске...

шест дана, вратила се куhи. 15 Долазак тога конвоја битно се одразио на

време на Балкану да би се схватила бескрајна мржња којаје владала међу

одбрамбену способност Србије. Стање у њеној војсци било је изузетно

појединим националностима." 19 Јошје 9. августа 1914. године бугарски пре

тешко; врло често англо-француске испоруке убојних средстава нису мо

мијер Васил Радославов изјавио да његова влада не намерава "да изазива

ре

нереде у Македонији", али је Никола Пашић те изјаве примио са непове
рењем. 20 Ради постизања својих циљева бугарска влада је користила теро

о саветова

ристичко-диверзантске одреде македонских комита. Још 1914. године на

гле бити употребљена за системе наоружања које су имали Срби.
Па ипак је, веh

28.

октобра

(10.

новембра)

1914.

16

године, принц

гент српски Александар Карађорђевић известио Николаја

II

-

њу владе и војне команде у граду Ваљеву. Српској војсци опет су недоста

граници са Србијом било се окупило око

јали муниција и оружје. ,,Ако ми у најскорије време не добијемо гранате

припајања Македоније Бугарској. У организовању тих одреда учествова

за лаку и тешку артиљерију"

ли су офицfри редовне војске. 21 Од почетка

-

писао је принц

,,неминовно

he наступити

наоружаних присталица

1915. године напади комита на

претрпети пораз још стра

српске комуникације постали су редовна појава, при чему су се у њиховом

1813. године.Ја молим и преклињем Ње

наоружању појавиле пушке којима је била наоружана регуларна бугарска

катастрофа за целу нашу војску, и Србија
шнији од онога који је доживела

-

8.000

he

гово величанство императора да изда наредбу да нам се обећане гранате

војска, па чак и митраљези. Бугарска влада је категорично порицала сво

пошаљу у најкраћем могућем року. По свему судећи, наша војска неhе
моhи чак ни десет дана да се одупире напредовању непријатеља према

је учешће у организовању тих упада. 22
Комите су прикупљале информације обавештајне природе за аустро

Ваљеву, а онда he наступити катастрофа ... " Србија, потпуно изнурена прет

угарску војну обавештајну службу, а поред тога, изводиле су нападе на

ходним ратовима, била је принуђена да ступи у овај рат са војском која је у

македонски део железнице која спаја Србију са Солуном. 23 Тако је 20. мар

свему оскудевала и имала на боковима турске, бугарске и албанске банде,

та

уместо којих би више волела неку додатну аустријску армију; па ипак,

Струмица, са циљем да уништи мост преко Вардара и оштети тунел на

Аустрија није успела да сломи снажни отпор Србије, мада је за то употре

железничкој линији Солун-Ниш. Код убијених нападача пронађени су до
кументи који потврђују њихову припадност бугарској војсци и војна опре

била веhе снаге од оних које је Немачка упутила против Белгије.17
Принц регент је имао разлога за такве речи. Фердинанд Бугарски,

(2.

априла)

1915.

ма произведена

године један такав одред од

600

људи напао станицу

1914. године. То је оповргавало уобичајени изговор пред

зау

ставника Софије како су оруж:је и униформу могли узети тамошњи сеља

зети Македонију током ограниченог аустро-српског рата, али је у наста

у правцу стварања Велике Бугарске. Ступање у рат било је неизбежно.

ци током балканских ратова. 24 Енглески посланик у Паризу је 7. априла
1915. године забележио у свом дневнику: ,,Упад бугарских банди јесте до
бар показатељ намера бугарске владе. Ако Константинопољ убрзо буде
заузет, то he смањити храброст Фердинанда и његових пријатеља и он he,

Отокар Чернин, министар иностраних послова Аустроугарске, који је од

вероватно, или пасти или бити принуђен да се прикључи њему мрским

1913. године био посланик у Букурешту, забележио је:

Русима." 25 У то време и војној команди Антанте у региону постало је јасно

који је у почетку радије заузео позицију ишчекивања (надао се да

he

лим околностима желео да разјасни позицију Румуније и Грчке 18 ), морао
је да узме у обзир и страх од македонске партије, те неопходност кретања

,,Сваком познавао

цу балканских односа било је јасно да мировни уговори којим су се они

-

завршили (балкански ратови-А. О.) нису дали никакав одређени резул

је неизвесна да би се на њу могло рачунати. После разговора са пуковни-

перспектива јединственог балканског антигерманског савеза исувише

тат и да је Букурештански мир, који је веома свечано прослављен у Руму
нији

1913. године, у суштини био мртворођенче ... Требало је живети неко
15

РГА ВМФ. Ф.

609.

Оп.

1. Д. 400. ЛЛ. 63; 65 и об.; 81; 88; Международные оiПноще

ния в эйоху и.мйериализ.ма, Документы из архивов царскога и Временного правительств

lY

О. Чернин, В дни .мировой войны. Мемуары. М.-Пгр.

20

Р. Пуанкаре, На службе Франции, Воспоминания за девять лет, М. 1936. Кн. 1.

1923. С. 22.

21

Ф. И. Нотович, Дийло..~tаiПическая борьба в zоды йервой ..~шровой войны, Т.И.

с.зо.

1878-1917 гг. (Далее -МОЭИ). Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 191413 января 1915 г.) С. 64.
16
Ch.Vopicka, Ор. cit. Р. 36.
17
МОЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т. 6. Ч. 2.(5 августа 1914-13 января 1915

Потери союзниками Балканскога полуострова. М.1947. С. 77.
22
Ti1e Tiшes Histoty ofthe Wat·. Pal't 88. Vol. 7. Арс 25, 1916. Р. 359.
23
М. Ранге, Разведка и конШрразведка, М. 1937. С. 85.
24
Т/Је Тimes Histo1J' ojtlle Wa,·, Pal't 88. Vol. 7.Арс 25, 1916, Р.360, См, также: Константи

г.) С.60.

нополь и Проливы по секретным документам б, министерства иностранных дел. под ред.

18

Ј. М.

1963. п. 205.

Potts, The loss

ој Bulgaria,

Russian

diploшacy

and Eastern Europe 1914-1917. NY.

Е.А. Адама.ва ... М.1926.Т.2. С.224.
25

Тће dimJ' ој L01·d Batie ојТ!юте, 1914-1918. NY. no date. Vol.1. Р.412.
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ком Непиром, британским војним аташеом у Софији, Јан Хамилтон је

16.

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија из.међу Србије и Бугарске ...

линији фронта Краков-Ченстоков. 30 Од

57

25. октобра (7. новембра) у Грод
- пук мерзерске артиљерије

априла 1915. године уписао у свој дневник реченицу: ,,Балкански проблем

ну почиње да се прикупља опсадна бригада

је толико замршен да га треба решавати једноставно. А једноставни на

са 11-цолним

чин састоји се у томе да се сав новац стави на најјачу карту, знајуhи при
том да, свеједно, не можете бити сигурни у победу." 26 Те речи су биле на

ски пук са
бити довољно за истовремени напад на две прворазредне и једну слабу

писане девет дана пре искрцавања савезника на Дарданеле.

тврђаву. Артиљерија за опсадне бригаде добиј ана је и разоружавањем ру

Александар Српски молио је Русију да помогне у борбеним дејстви

( 280 мм) и 9-цолним (229 мм) мерзерима, тешки артиљериј
далекометним оруђима. Генерал Данилов је сматрао да he то

ских тврђава, али је није било довољно. 31 Морала се тражити помоh, коју

ма-диверзијама у јужној Мађарској, које би одвраhале непријатеља, или

није било једноставно добити. Још на самом почетку у септембру

слањем руског помоhног корпуса у Србију. Стање је било толико сложено

године Јапанци су понудили Русији

да је принц регент сматрао неопходним да саопшти још и то да су му гене

Порт-Артуру. Настала је напета ситуација. Петербург је одбио да купи ту

16 опсадних оруђа које

1914.

су запленили у

рали ж:. Мишиh и Р. Путник предложили да,, ... моли за мир Аустрију, или

застарелу артиљерију, али се убрзо разјаснило да је то био поклон који је

објави обустављање одбране земље због недостатка граната. Министар

требало да симболизује поштовање и заборав прошлости. А онда се То

ски кабинет био је спреман да радије поднесе оставку, него да то учини.

кио изненадио и увредио. Напослетку је неспоразум изглађени

Скупштина

10/23. но

поводом тога донети одлу

вембра на пограничној станици Куанченђијапански ратни плен је био вра

ку.Ја сматрам својом дуж:ношhу да о свему овом обавестим Његово вели

hен бившим власницима. После тога посао са поруџбинама кренуо је на

чанство императора како би он могао да процени ситуацију у којој се на

боље.32

he

се састати за три дана и она

he

Јапанска војска је у свом саставу имала корпус опсадне артиљерије

лазимо."27 То обраhање изазвало је праву пометњу и у Петербургу и у
Барановичима. Сазонов је веh сутрадан обавестио руског повереника за

и шест пукова тешке пољске артиљерије. Јапанска групација од

Србију да

војника, са 142 оруђа, и уз подршку око 1.500 Енглеза, принудила је 6.
новембра на предају немачку тврђаву Циндао на полуострву Шандун. У
опсади је учествовала велика количина тешке опсадне артиљерије, што

he наредни Веселкинов

конвој бити упуhен за недељу дана (ру

ски транспортни бродови поново су стигли до савезника на Дунаву

11/24.

новембра); поред тога, апел за помоh Српској војсци упуhен је и Францу
ској .28 Велики кнез Николај Николајевич Млађи дао је изјаву о спремно

22.980

је допринело да нападачи имају низак ниво губитака. Јапански артиљер

ратног плена од аустријске војске. Француска је изразила спремност да

ци су потопили у луци аустријску крстарицу "Царица Елизабета". 33 Од
мах после пада немачке тврђаве на Далеком истоку, Русија се обратила с

одмах преко Солуна испоручи

молбом да јој се преда опсадни парк

сти да се хитно доставе Србима

24

оруђа и

9.500 пушака

20.000 граната,

а још

са муницијом из

15.000 хиљада до

сре

-

како заплењене немачке тако и

Иако је Србији пружао помоh, руски Главни штаб Врховне команде и

саме јапанске артиљерије. Сазонов је 12/25. новембра 1914. године јавио
министру вој ске В. А. Сухо млин ову: ,,У вези с тим питањем ја сам разго
варао са јапанским послаником. Барон Мотоно потврдио ми је да је ен
глеска влада изразила жељу да добије од Јапанаца опсадну артиљерију,

сам се нашао у улози молиоца, нарочито у вези са испоручивањем тешке

додавши да јапанска артиљеријска управа сада врши проверу опсадних

дине децембра

прихватио је

1914.

30.

године. Премијер министар Румуније И. Братиану

октобра

(12.

новембра)

1914. године предлог Русије да се

без одлагања железницом у Србију пропусти део ратне опреме. 29

артиљерије и граната. У то време у Барановичима уопште нису били оду

оруђа која се налазе у тврђави Циндао да би утврдила њихову ваљаност

стали од првобитне намере да организују велики удар на Немачку. У сва

за ратна дејства." 34

ком случају, веh

23.

новембра генерал Јанушкевич упутио је команданту

Југозападног фронта телеграм у коме му предлаже да веh сутрадан, са
свом енергичношhу приступи уништавању аустро-немачке групације на

зо

26

Ј.

Hamilton, Gallipoli dimy, NY. 1920, Vol.l. Р.116.
МОЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 1914-13 января 1915

г.) С.61.
28

Исто, СС.52;

29

Исто, С.52;

62.
69.

с.

1915 'i. М.1921, Ч.И. Через, Кар

1915 'i, М.1921. Ч.И. С.5.

Е. 3. Барсуков, Русскаи ар~Тiuллерzш в Мuровую войну 1914-1918 'i'i., M.l 938. Т.

31

1.
27

М. Бонч-Бруевич [Д.], ПоШеря на.лш Гал~щии в

йаiПы в Вен'iршо зuлсою

206.
МОЭИ. Сер. Ш.1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т. 6. Ч.1. (5 августа 1914-13 января 1915

32

г.) ес.

244-245.

33

Т/1е Тimes Нist01·y ој Wm·,

34

МQЭИ. Сер. III. 1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 1914-13 января 1915

г.) С.125.

Pat"t 24. Vol. 2. Feb. 2, 1915. РР. 406-407; 419-421.
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Сутрадан после продора Шеферове групе код Лођа, то јест 25. новем

бра

1914.

године, Велики кнез се чак обратио преко Сазонова јапанској

влади с молбом да преда опсадна оруђа крупног калибра тврђаве Циндао,

пошто су му та оруђа била неопходна за опсаду тврђаве Бреслау (Вроц
лав) и других немачких тврђава. Такав исти апел био је упућен и Енглези
ма. Они су реаговали веома брзо. Већ

27.

новембра добијен је пристанак

Лондона, којије ту информацију пренео и свом далекоисточном савезни
ку. Ситуација је заиста била веома озбиљна- од 16. до

22. новембра Аустри

јанци су, уз помоћ слободних резерви и тешке артиљерије, успели да по
тисну руску војску од краковских утврђења, а крајем октобра Немци су

почели да активно оспособљавају за одбрану тврђаве Бреслау (Вроцлав)
и Позен (Познањ). 35 Обраћање Великог кнеза дошло је баш у прави час.
У септембру

-

новембру

1914.

године Јапанци и Енглези заузели су све

немачке колоније на Тихом океану. Сада јапанска војска није имала про
тивника против кога би се могло употребити то оружје и, очигледно не

без притиска из Лондона, Микадова влада пристала је да руској армији
испоручи тешка оруђа. Па ипак, помоћ балканским савезницима из Руси

је није престајала. Чак и у најтежим данима, за време летња-јесењег од-.
ступања
Гори

-

1915. године, Русија је наставила да пру:жа помоћ

Србији и Црној

испоруке муниције, барута и тешких 6-цолних и 9-цолних граната,

преко потребних тешкој артиљерији, нису престајале. Ради тога је чак
требало начети и залихе тврђаве у Владивостоку. 36

Долазак руских конвоја увелико је допринео победама које је извоје
вала Српска војска. Током бојева са аустроугарском војском

1914.

године

њен морал је битно ојачао. Немачка команда гледала је са песимизмом на

последице које је "српски поход" оставио на њеног савезника; крајем 1914.
године гросадмирал А. Тирпиц је забележио: ,,Србија је скоро у потпуно
сти очишћена од Аустријанаца и ми готово да немамо наде да у Констан

тинопољ допремимо муницију и сличне ствари. Румуни пропуштају све

што иде из Русије, а ништа што ми шаљемо. То је лоше; али уз све то, ја
полажем велику наду у Хинденбурга, а снага наше армије није нимало

уздрмана. Ствар је у издржљивости." 37 То последње било је неопходно и
српској армији, која је требало да правилно оцени резултате своје успе
шне одбране. Руски МИД и Главни штаб хтели су да добију пристанак
српске владе на територијалне уступке у Македонији у корист Бугарске,
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надајући се да ће тиме постићи пријатељску неутралност те земље, или
чак њен прелазак у лагер Антанте.

Али, руски покушаји су били осуђени на неуспех. Још

30.

октобра

(12. новембра) 1914. године директор дипломатске канцеларије при Глав
ном штабу Врховне команде информисао је Сазонова: ,,Што се тиче ди
пломатског притиска на Србију, Велики кнез сматра да је он апсолутно

неопходан. При том, он се чуди како Пашић, који нас уверава да због не
достатка граната Србија мора ићи на мирење са Аустријом, изјављује да

ће при најмањем покушају Бугара да крену у Македонију, Срби препюстити
своју северну границу на милост и немилост Аустријанцима и са оружјем
у рукама браниће Македонију од Бугара. Та противуречност пада у очи:
ако Србија има могућност да ступи у борбу са Бугарском, онда она може
да настави борбу и са Аустријом. Ако је, пак, она у тако :жалосном стању,
онда нека послуша своје добронамерне пријатеље и преда Бугарској онај

део Македоније који Бугари сматрају довољном ценом за иступање про
тив Турака." 38 А сами Срби уопште се нису слагали са таквом оценом сво
је ситуације. Краљевски посланик у Француској изјавио је да уступака не
ће бити и ,, ... да ће он радије препустити читаву Србију Аустријанцима
него уступити делић Македоније Бугарима". 39

Успеси су одагнали осећање опасности. Ратним пленом попуњавао се
артиљеријски парк Српске војске. Од 120 брзометних 75-милиметарских
топова Крупове производње, заплењених од противника, формирано је
40 нових батерија. Бројност српске пољске артиљерије порасла је готово
за четвртину, достигавши цифру од

500

цеви. Тешку артиљерију чиниле

су батерије савезника. Њихова активност код Београда допринела је не
само учвршћивању његове одбране, него и опстанку града. Фебруара 1915.
године четири енглеске морске батерије са по два оруђа калибра

4,7 цола,

две француске иједна руска батерија ( осам оруђа калибра 140 мм) толико
су успешно одговорили на артиљеријску ватру из Земуна да су Аустријан
ци послали преговарача са предлогом да обе стране одустану од бомбар

довања градова. 40 Све то је, ма како чудно било, умиривало српску владу,
а њена увереност у властите снаге расла је истовремено са недостатком
жеље да учини уступке Бугарској, што је, узгред речено, покушавао да

постигне и француски емисар. У српским војним круговима сањали су о

могућности заједничког удара на Аустроугарску снагама њених вечитих
противника-Србије, Русије, а у блиској будућности, вероватно, и Италије

35

PuЬ!ic

268; 270.; Ж.
36

Record Office(PRO), Foreign office(FO) 371. Russia files 3147-83964(1914).
Ребольд, Крейосшная война 1914-1918 22. М.1938. СС.110-111,

АВИМАИВиВС (Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных

войск и войск связи). Ф.6. Оп.51. Д.1.
37

РР.

N2N2 53; 59; 242; 245.
1957. С. 488.

А. Тирпиц, Восйо.лшнания, М.

38

МОЭИ. Сер. III.1914-1917 гг. М.-Л.1935. Т.6. Ч.2.(5 августа 1914-13 января 1915

г.) С.70.
39

Исто, С.75.

40

Tlze Тimes Нisto1т ој Ље ТУа1·, Part 88. Vol. 7. Ар1·. 25, 1916. РР.351,357, 362.
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и Румуније. Понашање те две последње, као што су то правилно схватали
у кајзеровом Главном штабу, директно је зависило од успеха оне две прве.
Тирпиц је 8. јануара 1915. године записао у дневник: ,,Из Италије стижу

кроз Србију, Бугарску и Румунију. Стање у Србији било је изузетно тешко.

вести да она намерава да се бави отимачином и за почетак да уграби Трен

У земљи је беснела епидемија тифуса, а од

тино; l'appetit vient такође и у Румуније. О, свети Хинденбурже, помози
нам и то што пре!" 41

Помоh је била потребна и Русији, чији су представници по ко зна који
пут покушавали да добију пристанак Срба на предају Бугарској Македо

није са градом Охридом и језером. Значај тих територија за политичку
елиту Бугарског царства тешко се могао преценити, довољно је само ре

hи да су се многи од њих тамо родили и провели своје детињство. Али
решити проблем онако како је желео Петербург, није полазило за руком.

"Подозривост према Бугарској и зебња да hемо ми поново њој иhи наруку
више него Србији" - писао је 13/26. јануара посланик у Србији кнез Г.Н.
Трубецки Сазонову - ,,мож:да су најјаче укорењени у војничкој средини.
Не тако давно престолонаследник (тј. принц Александар -А.О.) несум

Деветог фебруара

1915. године из Париза је у Русију кренула францу

ска војна мисија на чијем је челу био генерал Пол Мари По. Пут ихје водио

350 лекара, који су радили у тој

држави до почетка рата, њих стотину је умрло или погинуло. Међутим, са
мо број рањених достигао је цифру од

40.000 људи.

Прва помоh, коју су Ср

би очекивали и добили од савезника, била је слање медицинских радника и
лекова. Русији, Француској и Енглеској придружиле су се и САД. Од
них мисија Црвеног крста

мисијама

- 70 су

-

три су биле руске, од

15 стра
364 члана који су радили у

били Руси. 43 Знатну помоh пружио је и Рокфелеров фонд,

чијим средствима је организован долазак чувеног америчког епидемиоло

га Р. Стронга и групе од

70 медицинских радника. Мора се истаhи да је, без

обзира на епидемију и изузетно тешку ситуацију у земљи, српска влада ус
пела да обезбеди веома пристојне услове за :живот аустроугарских ратних

заробљеника. На инсистирање Беча, на челу комисије састављене од пред
ставника неутралних држава, која је разматрала то питање, налазио се аме

њиво изражавајуhи утицај те средине, започевши са мном разговор о Бу
гарима, тврдио је, између осталог, да у њима готово и нема словенске кр

рички посланик. Он је лично анкетирао 23.900 људи и није добио ниједну(!)

ви и да они не заслужују поверење и благонаклоност Русије. На то сам ја
приметио да Русија не може поистовеhивати бугарски народ са овом или

слојеви српског друштва, могуhи били и случајеви попут официрског лого

оном владом, кој а, на његову несреhу, управља њиме у одређеном тренут

жалбу. Необичној е да су за време страшне беде, кој ој су били изложени сви
ра у Нишу, где су постојале чак четири различите кухиње-за Словене, за

Мађаре и Хрвате, за Немце, за Чехословаке. 44 Међутим, од самог почетка

ку, да ми немамо миљеника, али да ми исто тако не можемо прихватити

рата, Србији је била преко потребна помоh. Довољно је само реhи да се

гледиште да Бугарска, која је ослобођена крвљу наших војника нема у

становништво Ниша, које је пре рата бројало око

себи словенске крви. Има, наравно, у сваком житу кукоља, и Бугарска
може да унесреhи себе исто онако као и пре две године када није послу
шала Русију, али се то засада није догодило; наш циљ је да се на основу
добро схваhених интереса како Бугарске тако и Србије, успоставе међу
њима односи који доликују двама словенским народима и достојни су жр
тава које смо ми поднели."42 То је била позиција понајвише типична за
поколење руских политичара чија се младост поклопила са Ослободилач

1915. године повеhало четири пута.

25.000

људи, пред лето

45

На путу за Бугарску генерал По је, заједно са својим штабом, прошао
баш кроз Ниш. На српско-бугарској граници у Цариброду мисију је

21.

фебруара дочекао француски војни аташе пуковник Де Матарел. Он је,

пак, одмах саопштио генералу Поу да у Софији влада немачки утицај и да,
ако "краљ" Фердинанд можда и гаји извесне симпатије према Француској

које имају карактер политичког атавизма, његова мржња према Русији

ким ратом 1877-1878. године, у коме су, узгред, учествовали и врховни
командант Велики кнез Николај Николајевич Млађи и његов фактички

извесно је веома велика. 46 Такво гледиште имао је значајни део бугарских

наследник генерал

славов). 47 _Навику интелектуалне Софије да се северу обраhа са строгим

-

М.В. Алексејев. Да ли су они били у праву када су

настојали да помире две њима толико драге земље? У сваком случају, срп
ско руководство није веровало савременој политичкој Бугарској, сматра

јуhи да било какви уступци које би они учинили неhе бити гаранција да he
Софија постати привржена Антанти.

политичара, од социјалдемократа (Д. Благо ев) до националиста (В. Радо

43

А.Тирпиц, Ук. соч. С.491.

42

МОЭИ. Сер.Ш. 1914-1917 гг. М.-Л. 1935. Т.7. Ч.1.(14 января - 23 мая 1915 г.),

С.111.

1977,

44

Ch.Vopicka, Ор. cit. РР. 43; 51-55.

45

М. Дюнан, Българсттйlо лето, Юлий 1915. Окйlо.мврий 1915 г., София.1918. С.13.

46

41

Н. Попових, Односи Србије и Русије у Првом светском рату, Београд,

С.132.

Н. Melot, La mission du geneml Раи aux Balka11s et е11 Russie tzш·iste 9 Fevгie1· - 11 Aи·il
1915, Paiis. 1931. РР.41-42.
47
Bчlgaria self-t·evealed. Docшnents collected Ьу Victol' KuЬne with а pieface Ьу Auguste
Gauvain, fot'merly minister plenipotentiary ofFrance. Lnd. 1919. РР. IX-X.
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Генерал По није успео да утиче на бугарску владу; Поенкаре бележи:

тешко могли прекорети за симпатије према Петербургу. Један од сарадни

,,У Софији га је становништво топло дочекало, а министар војске, гене

ка француског посланства написао је: ,,Бугарска није била у стању да при

рал Фичев, примио га је коректно, али га краљ Фердинанд, кога су обаве

хвати идеју Русије о хармоничној равнотежи у уређивању односа хришhан

стили о генераловом доласку, није примио у аудијенцију." 52 Занимљиво је

ских држава на Балкану, зато што та идеја није одговарала њеним сновима

да је сам Фердинанд међу немачким политичарима доста брзо стекао глас

о хегемонији. Па ипак, та разлика у мишљењима није подривала могуhност

најоданијег и најпоузданијег присталице савеза са Немачком. 53 Кобуршки

постизања компромиса. Бугарин није прихватао руске идеје, али се Рус при

принц (чији је син Борис, узгред речено, био кумче руског императора)

8

лагођавао бугарским."4 То је имало последицу да су и у Софији и у Београ

припадао је оној врсти политичара који своје деловање заснивају на ин

ду владе у критичним тренуцима навикле да користе Русију, између оста

тригама. У основи његове политике био је принцип очувања личне вла

лог, и као својеврсни громобран. На српско-бугарским преговорима пово
дом склапања Балканског савеза крајем 1911. године, на којима су се разма

претходника

сти. Сеhање на преврат

-

1885.

године, којим се завршила власт његовог

Александра Батенбершког, продубило је његову природну

трали планови поделе Македоније у случају победе савезника, бугарски де

сумњичавост и било је узрок, по нашем мишљењу, неких особености ње

легат Д. Ризов прилично тачно се изразио кад је рекао

говог начина понашања у унутрашњој и спољњој политици, које су имале

,, ... да је арбитража

руског императора потребна обема владама као заклон од својих јавних

велики значај у догађајима

1914-1918.

мњења, крајње супротстављених и тешко помирљивих по том питању ... "
Природу таквих узајамних односа изузетно тачно је, у разговору са
Николајем II, описао кнез Г. Н. Трубецки, који је у руском МИД-у имао
репутацију бугарофила: ,,Ја сам уочио да је иначе тешко поуздати се у

ској Г. Н. Трубецки се

,,Фердинанд није волео свој народ. Он се није

49

ceha:

године. Бивши посланик у Бугар

либио да се презриво изрази о њему и ја сам имао прилике да од њега
чујем такво изражавање." 54 Монарх је свесно спроводио политику разла
гања политичке елите земље, јер је хтео да је учини поткупљивом и, услед

словенске симпатије и да однос наших штиhеника на Балкану подсеhа на

тога, зависном од себе. Од времена владавине Стамбулова

однос сељачког дечака према племиhу који га је крстио. Према схватањи

земљи су цветали тотална корупција и доушништво. ,,Бугарску политику

ма сељака, племиh је због тога дужан да му помаже све до гроба, а он сам

води цар Фердинанд, Немац и католик"

-

(1887-1894)

у

забележио је у свом дневнику

није дужан било шта да учини за свога кума. 'Ама коме ви то говорите',

бугарски егзарх Јосиф

прекинуо ме је Господар, 'па ја имам толико кумчади!' ... "50 Император дру

лов и његова партија да би Бугарску ослободио потчињености Русији, ко

гачије није ни могао реаговати. Принципе бугарске политике према Руси
ји формулисао је сам Фердинанд у пролеhе 1914. године. Руски посланик у
Софији А. А. Ставински убедио је Николаја II да упути честитку поводом
рођендана бугарског монарха. Онје узвратио преко начелника своје тајне

ји је настројен против Русије, у својој души привржен германизму и като

канцеларије. ,,По први пут" -јављао је руски дипломата-преносио мије

народа чине сељаци, а интелигенцију је цар поделио на мноштво партија

Добрович краљеве речи - ,,Господар император обраhа ми се телеграф

које се мрзе међусобно, а он управља и царује." 55 Егзарх је био веома ути

ски са тако милостивим речима, у којима ја видим још један доказ увек

цајна фигура у Бугарској и његово мишљење, очигледно, није било непо

благонаклоних осеhања које Његово величанство гаји према Бугарској.
Ми нисмо без грехова, ми смо направили море грешака, али из милости
вих Господаревих речи ја видим да Русија, ипак гледа на нас као на своје

знато цару. У сваком случају, он се није појавио на сахрани Јосифа

је умро

чедо и спремна је да нам опрости све наше заблюде (подвлачење наше

давао предност пороцима над врлинама и стога је волео да буде окружен

-

I у марту 1915. године- ,,когаје поставио

Стамбу

лицизму, а противник је православља и Русије. При свему томе, Бугарска
има Устав, алије бугарски народ млад и није формиран национално и по
литички; нема аристократију, нема буржоазију, нема јавно мњење;

3. јула 1915. године.

89%

I, који

56

Особеност стила Фердинандовог владања била је у томе што је он

А.О.)." 51 Тога пута су комплименти бугарских политичара били упуhени
представницима Француске.
48
49
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људима којима је опростио различите злоупотребе или чак злочине, или
ихје помиловао. У јулу 1913. године, после катастрофалног пораза у Дру
гом балканском рату, којије и започео Фердинанд када су Румуни били на
15 км од Софије, патроле долазиле на 10 км од града, једини авион у ру
мунској војсци бацао летке над бугарском престоницом обузетом пани

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија из.међу Србије и Бугарске...

65

и дужи. Много су горе пролазили они који нису били корумпирани и до
зволили су себи луксуз да имају властито мишљење. Њих је цар понекад
користио као заклон. При том у буквалном смислу те речи. Дочекујући
враћене с фронта делове софијског гарнизона, Фердинанд, кога су с те

шком муком успели да наговоре на тај корак, посадио је са обе стране

ком, када је била заузета Варна и бугарска ескадра се склонила у Севасто

покрај себе генерале Дмитрија Радко-Дмитриева и Ивана Вазова, позна

пољ, а наставак ратних операција, по мишљењу помоlшика врховног ко

те по својим русофилским погледима. Иста прича се поновила и прили

манданта генерала Д.Р. Радко-Дмитриева, могао се завршити потпуним

ком дочека македонске народне војске, само што је тога пута цар, бојеhи

уништавањем бугарске војске, а пред царским двором непрестано де.жу

се комита, упозорио своје генерале: ,,Да знате, ако се било шта догоди, ја

рали аутомобили, припремљени за бекство самог врховног команданта

hy пуцати." 60

-

и тада је бугарска влада готово у целости

Није онда изненађење што је после завршетка Другог балканског

била састављена од таквог соја политичара. За премијера је именован Ва
сил Радославов. 57 Баш онај Радославов којије био у затвору, окривљен за
пљачку, а Кобург га ослободио пре суђења. Уосталом, није био изузетак.
Суђење је почело 1/14. марта 1914. године, мада су многи министри и ге
нерали Савов и Петров, због "систематског кршења закона и наношења

рата популарни у земљи и војсци, талентовани генерал Радко-Дмитриев,

штете држави ради личне користи", били предати суду одлуком Народне

Никола Иванов, тврди русофил, бивши министар војске, који је командо

скупштине од 13/26. фебруара 1911. године. ,,Сви оптужени" -извештавао
је из Бугарске руски посланик у Савински - ,,јесу људи изузетне енергије,
без икаквих моралних принципа, без икакве свести о грађанској дужно
сти, али са јаким везама у војсци и међу македонским бескућницима. У
усмеравању бугарске политике против Русије у недавној прошлости они

вао Другом армијом у Првом и јужним фронтом (грчким) у Другом бал

су видели средство за збацивање са власти такозваних русофилских пар

веh капетана, питомца Николајевске генералштабне академије, класе 1885.

тиј а и могућност да сами приграбе власт, која је, иначе, у Бугарској била
главни извор свих блага." 58 Министар финансија Тончев (Либерална пар
тија) био је оптужен у предмету куповине дефектних железничких ваго
на, а Кобург га је помиловао; такву исту судбину имао је и Генадиев и

године). Он је ишао у градско купатило са завежљајем веша под руком.

монарха и његове породице

-

херој Андријанопоља и Чаталџе, упуhен у Русију за посланика. Међу раз
лозима за то постављење свакако није на последњем месту била генера
лова особина коју је уочио Трубецки: ,,То је био исто толико Рус, колико и

Бугарин." 61 Други човек, не мање популаран у војсци и у земљи, генерал

канском рату, био је преведен у резерву по "својој жељи". 62 Вредно би би
ло поменути оно што се десило са бугарским монархом на самом почетку

његове владавине у зиму

1887. године

(Кобург је био изабран у августу те

године). На централном софијском тргу сусрео је Николу Иванова (тада

Опазивши кнеза, који се возио у отвореним кочијама, официр је преме
стио завежљај у леву руку да би салутирао. Када је то приметио, Ферди
нанд је одмах наредио кочијашу да се заустави и скрене у суседну улицу.

многи други министри. На рачун генерала Рача Петрова шалили су се и

Он се бојао атентата и очигледно је помислио да је официр који је учио у

непријатељи и пријатељи његови, како он не би са генералском пензијом

Русији атентатор. 63 Фердинанд је више волео да се ослања на војна шща

могао да стекне ни половину своје имовине, па све да је рођен пре

150

васпитавана за време његове владавине на идеји личне оданости и захвал

година и да је прож:ивео цео тај дуги век не потрошивши ни гроша. Гене

ности цару. Стварање официрског кора било је под његовом личном кон

рал Михаил Савов такође се прославио изузетним и необјашњивим бо
гатством. Све их је помиловао цар готово одмах после почетка Великог
европског рата, а 24. јула (6. августа) 1914. године Народна скупштина

тролом и на том плану, иначе штедљиви и прорачунати принц, није ж:алио

новог сазива изгласала је обустављање суђења.

59

новца; јањичари су били пример који га је надахњивао у васпитној делат
ности. Као резултат тога, онје пред

1915. годину добио оно што је и желео
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био је апсолутно одан цару и упадљи

во се истицао у друштву својим германофилским располо~кењима, 64
Кобург је Русију мрзео зато што се бојао руског утицаЈа и_био при1:10ран да води рачуна о њему,,, ... али се он, по свој прилици, наЈвише боЈао

партије Македонаца и амбициозних вођа на.њеном челу. Он Је знао да се
они ни пред чим неће зауставити ако нађу да Је то неопходно за остварива

ње њихових планова". 65 У августу

1912. године, тој ест уочи Првог балкан

ског рата, приликом обележавања двадесетпетогодишњице Ферди~андо

ве владавине, митрополит Трновски поново је подсетио цара, и то Јавно,
да нису неосновани ти страхови: ,,Ви сте уздигли ваш лични углед, приву
кли сте пажњу великих држава, уздигли сте Бугарску у ранг независне

државе, стекли сте титулу краља, али Ви морате имати на уму да за тих 25
година Ви се нисте ни за један корак померили према истинским циљеви
ма Бугарске, оним циљевима које је утврдио Цар- Ослободилац у Сансте

фанском уговору!" 66 Русија, Цар

-

Олег Рудолфович Ајрапетов, Русија uз.л1еђу Србuје и БуzарсТ<е ...

"Двоструко даје - ко брзо даје" - истинитост те латинске пословице
Русија је потврдила делима. Пружајући помоћ својим једнокрвним и јед
новерним савезницима, онаније желела да оклева. Међутим, позиција Ру

сије састојала се од тражења компромиса између Србије и Бугарске, који

се могао постићи само путем узајамних уступака. Нико није ж:елео да учи
ни те уступке. Трагичност ситуације добро је изражена у оцени коју је дао
немачки војни аташе у Софији: ,,Општи балкански идеал састоји се у томе

да се добија, а да се заузврат не даје." 70 Његов руски колега практично је
устврдио готово исто: ,,Сваки балкански народ маштао је о 'величини' на

рачун својих суседа." 71 На Балкану није било могуће наћи политичара
спремног да даје било шта - брзо или оклевајући. То је одиграло прилич
но велику улогу у онаквом исходу 1915. године за Србију, 1917. године за
Русију, а 1918. године за Бугарску.

Ослободилац, Сан Стефан, иначе су

Превод: Дојчило Рудан

врло често помињани у то време. После балканских_ рат~ва знатан део
бугарских политичара још једном се разочарао у РусиЈу КОЈ а, по њиховом
мишљењу, није довољно подржала Фердинандове авантуре.

"У свом односу према Русији"

-

сећао се Трубецки - ,,Бугари су, као и

други Словени, стекли уверење да су на њиховој страни прав~, а на страни

Русије само обавезе." 67 Године
последицу. ,,У ствари"
Август Гавен

циљеве."

68

-

-

1913-1914.

то уверење имало Је само Једн~

сећао се бивши француски посланик у Бугарској

,,практично сви бугарски политичари имали су антируске

Тачније би се могло рећи да су њихови циљеви б~ли- оствари

вање великог националног сна, али путем и методама коЈе су разара~е

основе властите нације. То се могло учинити једноставно, тим пре што Је

тај сан имао форму разумљиву свима, али не и садржај. Зато је лако _и
једноставно било претварати у присталице тадашње власти чак и оне КОЈИ

према њој нису осећали наклоност. Поводом"егзархове смрти, по~узва
нично гласило Радославова "Народни Права

огласило се речима. ,,Ег

зарх Јосиф имао је једну отаџбину, која се простире од Црнога мора ~о

Мораве и Охрида од Дунава до Белога (тј. Егејскога-А.О.) мора, и он Је

' отаџбина постане стварност и
умро за њу: нека та
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Summary

FJ01Yle Stankovic

UDK 316.343-058.13(=163.41):323(497.1)"1918/1941"
316.344.3/.4( =163.41):94( 497.1)"1918/1941"

Oleg Rudolfovich Ayrapetov
Russia beћveen Serbla and Bulga1·ia in Second World War

The author analyzes mutual relations between Se1·Ьia and Bulgaria and the consequences of these relations to their protector - Russian Empire. Trying to keep good relations with
both Slav Balkan stated, and also to strengthen its inteшational positions, as well as Entente,
Russia aimed at compromising solution ofthe open question between Љеш. SuppOl'ting SerЬia with diplomatic and military materiel, at the same time it tried to meet Bulgarian amЬiti
ons and expectations. The extent of Bulgai·ian diletшna between loyalty to Slav protector
Russia, and Germany from the other side, since its ruler was of German Ыооd, was the same
as SerЬian wish to preserve and strengthen the support received Ьу Russia and resistance to
Bulgarian amЬitions, even at cost of completely falling under Austrian influence. An apple
of discord was Macedonia, which was claimed Ьу both states. All Russian efforts appeared to
Ье futile, because in the uncertain situation of the first war уеащ when the war luck was still
changeaЫe and the perspective could not clearly Ье foreseen, none of them was willing to
make concessions. Specific mentalities of Balkan nations, as well as psychology of their
leaders have made an untiaЫe knot. This was exactly, as the author concluded, what had
played the important role in the outcome of 1915 for SerЬia, 1917 for Russia and 1918 for
Bulgaria.

Serblan Bourgeois Elite and the Yugoslavia
(1918-1941)
Abst1·act: Т/1е essay is about political views, economic pmg1·ams, depotentials, social and national ideas wblcli occupied Serblan bou,·geois elite in tlie yea,·s between 1918 and 1941. Јп tlie political life ој tlie
state, Sablan elite, altlюugli dii1ided and alienated, we1·e dominant. Howeve1; tћеу did not slюw tlie abllity to jind political solutions, wliicli could
aleviate national and social tensions, undastand diffeгences, view tlie needs
ој tlie society, influence ојjast modemization and jonnulating tlie st1·ategy
ој dei1elopme11t.
mocгatic

of modeгn political programs, economic expansion, parliamentaгy democгacy, and social and national ideas (in laгge part using the example of
developed Euгopean countгies) all found theiг fiгm basis in the Kingdom of Se1-Ьia at
the beginning of the 2ољ centuгy. Howeveг, SегЬiа had alгeady had, up until then,
distinct individuals within the bouгgeois elite, whose ideal fог modeгnizing society
was found in the contempoгaгy cuпents within the histoгy ofEuгope. That foundation, cгeated in the 19 th centuгy, offeгed а good basis (ргiшагilу Ъу education "on the
side") fог the awakening of modeгn cгeativity in all doшains of SeгЬian society. The
гevolution of 1903 and the ascension of the Kaгadшdevic dynasty to the thi-own only
sigнified an impoгtant shift and acceleгated the emeгgence of cгeativity within the
bouгgeois elite at the beginning of the 20 th centuгy. SегЬiа on its own also made an
effoгt to move in step with Еuгоре Ьу opening а шоdегn univeгsity iн 1905, along
with the alгeady estaЫished SeгЬian RoyalAcademy. Repгesentatives ofthe bouгge
ois elite in Se1·Ьia, then in the pгime of thei1· cгeative stгeнgth, wеге the fulcruш of
political centeгs of роwег in deciding the policies of iнteгnal politics (iн the spiгit of
deшocгatic ideas) as well as econoшic policy ("The Balkans fш the Peoples of the
Balkans" анd fi·eedom fгom econoшic depeнdence 011 the Austгo-Hungaгian Monaгchy). They did so with the сlеаг oгientation of seekiнg the fiгшest possiЫe suppшt fi-oш the poweгs ofthe Enteнte. Neveгtheless, ia the centeг of attention wеге two
coшponents which defined the bouгgeois elite: а) modeгn oгganization and ai·ming
of the шilitaгy, which has alгeady at that tiшe had excelleнt гepгesentatives in the
militaгy elite and Ь) шaintaining national policies which would lead to the unification of all of the Seгbs, keeping in шind that two-thiгds of the Setblan people lived
The

fшmation
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outside of the borders of the Кingdom of SerЬia. In these processes of the modernization of society, various tendencies were observed; not only having to do with the
interests of the state as а whole, but teпdencies that also urged aitistically creative
competition as well.(Istorija srpskog naioda, 1983:VI-1, VI-2; Jankovic, 1973)
Competent statesmen weie at the head of the political centeis of power, most
important ofwhich was Nikola Pasic, who knew how to manipulate the various other
centers of power (conspirators, the King, militaiy, government, and political parties
each with theiI own progi-ams). In bringing together ideas and practice, the SerЬian
bourgeois elite demonstrated historical maturity for fulfilling the strategic plans of
the state. With this in mind, the gieatest victoiy of these policies is conside1·ed to Ье
forcing the international community to undeistand that the people of the Balkans
should Ье allowed to - within the limits of piinciples legitimate at that time - cieate
their own path towards development. In so doing, this would allow them to acquire
the envious position of а third actor in international relations and in the constellation
of international powers amongst which decisions about this extremely important stiategic location in Europe are made. In this context, the SerЬian government aided in
the cultural and educational societies of Serbs outside of SeIЬia, through the efforts
ofthe representatives of the bourgeois elite, most impoitantly scientists and intellectuals. This aid diiected -especially in Croatia- the policies of "haimony апd unity",
which led to the creation of the outline of the Yugoslav idea and movement. The
political center of power caiтied this out carefully and gradually, without provoking
upheaval within the country or within enclaves where Serbian people lived. As far as
it was possiЫe, tensions with Montenegro were alleviated. The idea of "hannony
and unity" enteied into the Muslim population. Thl'Ough the work of the Croat-Sel'Ьi
an Coalition, а ceitain, influeпtial portion ofthe Croatian political, intellectual, and
especially cultural elite joined the cause. Iпdividualrepresentatives of the Slovenian
intellectuals weie drawn to Sel'Ьia (The RiЬnikar Biotheгs, Dr. Niko Zupanic etc.) as
well as Cioatian aitists (Ivan Mestrovic). In this way, especially through the media
and various cultural societies, the consciousness of the need fог the creatioп of а
single strong Slavic state in Southeastern Europe was spiead. А Slavic state that
would repiesent а society in which - based on the same ethnic origins - the interests
of all "South Slavic triЬes" could Ье served, including the Bulgarians. This was in
accordance with the general historical development of the SerЬian state, as well as in
the interests ofthe Entente powers considering that the Centгal powers' policies were
diгected towaгds penetrating the East.
This generation of SerЬian bourgeois elite prepared and, in many ways, brought
into being а path for an elementaгy European understandiпg of the societal needs of
the population as well as the development of state institutioпs, especially constitutionality, rule of law, and parliamentaгy democracy. Many newly-founded magazines
and the f1·ee press wrote about attempts that the state change itself in oideг to bring
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itself into line with contempшaгy woгld models. Тће expansion of educational institutions led to the advancement of the citizens of this new county in its desiгe to
hasten cultural and political emancipation. In this way, tће elite executed the first
radical modernization of society, witћ the particulaг aspirations of abandoning tће
old patriaгcћal and oriental pгactices, building up cities and their infгastl-uctures,
cгeating 1-ailways and modern lines of comпшnication, expanding electгification, intгoducing more modern and European fashions, and supporting the latest tгends in
the aгts ("Lada", "Тће Yugoslav Fine Arts ExhiЬition", etc ), theateг, film, and music.
(Jankovic, 1973; Stankovic,1984; Stankovic, 1985; Istoгija sгpskog naroda, 1983:
VI-1, VI-20)
However, that which was most important for the societal development of the
population was that the Se1'Ьian peasantry, whicћ made up 80% of society, transfoг
med fгom а subject ој tће 1·egime into an active political citizen gгadually fгom the
end of the 19th centuгy. Most of the credit fог this goes to the ciгcles of the National
Radical Party. That paiiy, togetheг with the bourgeois elite fгom otheг paгties, had the
gгeatest contriЬution towaгds the cгeation of а thin, but extгemely influential lауег of
society, "devoted to the homeland, and hег goals" - especially representatives from
the scientific, intellectual and шilitaгy elite.
On the otheг hand, natioпalism was 011 tће гise, spгinging up from the difficult
situation of Seгbs outside of SегЬiа. At this time, the nationalist-l'Omanticist stereotypes were born (especially towards the Turks, AlЬanians, "Swabians", Hungaгi
ans, etc.). However, these steгeotypes, fог the шost part, were not аЫе to contгol
modern political doctгine, theiг long-teгш progгam designs, or the centers of роwег.
Тће landscape towards the Moгava-Vardaг valley to the south (to Salonika), to
the n01iћ (Vojvodina) and the west (mainly towai·ds Bosnia and Heгcegovina), was
extended to the west to the faгtller most boundaries of the SeгЬian population and the
"South Slavic tгiЬes". Until the First Wшld War, Ље Yugoslav 111ove111e11t was not
oгganized and the Yugoslav idea seized only the single finest layer of the societal
structuгe. Howeveг, undeг the slogan of "hannony and unity" ofpeoples and places,
the idea relentlessly spгead thгoughout tће cultural and educational societies. The
allies -due to Ље principle oflegitimacy that ruled Europe -wеге still гeseгved about
the idea. For enemy countгies and impel'ialistically minded neighboгing шonaгchies
(Austl'O-Hungaгian, and Тuгkish), the idea pгovoked the cгeation of an offensive anti-SeгЬian, and anti-Yugoslavian pгopaganda campaign aimed at their Soutћ Slavic
subjects. SегЬiа was, in Europe, geneгally peгceived nюге and шоге as а small Balkan country, still having an oгiental spiгit. However, thгough its fееЫе, but pгoducti
ve boшgeois elite, it stгove to гооt itself into the course of European history. (Ekшe
cic, 1989, Stankovic, 1984)
An immeasuraЫe national-propaganda impгession was шаdе upon tће South
Slavic peoples Ьу adгoitly "executed national pгopaganda", as well as official diplo-
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шасу, fгееdош fгош econoшic dependence fгош theAustIO-Hungaгian Ешрiге, and

victoгies in the Balkan Waгs (1912-1913). These facto1·s also led to gaining even
gгеаtег гespect anюng theiг

allies and to the coшpletion of the Centгal Poweг's wаг
plans. All of the Seгbian bouгgeois elite wеге аwаге ofthis. The 111е111Ьегs of the elite
wеге dedicated, witћ all of the роwег at theiг disposal, to Ье not only "шшаl allies"
of the Entente poweгs, but allies who would fiп11ly апd unshakaЬly staвd behind
theш in the Fiгst Woгld Wаг. This inclination was еvеп actively accepted within the
ciгcles of SeгЬian Socialists. Due to this, SегЬiа was аЫе - with the unified suppoгt
of its bouгgeois elite, especially fгош the гавks of its scientists - to plan and estaЫish
its wаг goal at the beginning of the conflict. That wаг goal was шеt Ьу the allies with
skepticisш. Howeveг, the peгsistence with which SегЬiа sacгificed itself, not 011ly on
the field of battle, but in the unitcd pгopaganda of its bouгgeois elite as well, contгi
buted to the disappeaгance ofthis skepticisш aшongst the allies. Thus the allies suppoгted the cгeation ofthe Yugoslav state as а wаг goal oftћe SeгЬian state, allowing
fог а ceгtain nuances in its гealization. The Yugoslav Co111111ittee, fогшеd i11 шid1915 with шајш financial suppoгt fгош the SeIЬian goveшшent, co11tгiЬuted to this
fact, togetheг with The Montenegгin Co111111ittce fo1· Natio11al Unification whicћ was
fогшеd in the beginпing of 1917. With the help of гepгesentatives of tће SегЬiап
bouгgeois elite fгош SегЬiа, Bosnia and Heгcegovina, Cгoatia, Slavonia, and Vojvodina, SeгЬian wаг goals gained even gгеаtег iшpoгtance in the p1·ocess of inteгnatio
nalization and cha11gi11g the attitudes of the gгeat poweгs. These гepгesentatives wеге
еitћег 111е111Ьегs of these co111111ittees, ог ћаd woгked dcvotedly on pгoшoting the
Yugoslav cause in allied a11d neutгal countгies as individнals ог as 111е111Ьегs of special шissions ofthe SeгЬian goveгnшent. Skepticisш as to the wai· goals of SeIЬia was
to а gгeat extent caused Ьу secгet diploшacy, whicћ was actнally causing hагш to the
cгeatio11 of the Yugoslav state. Seгbia, even though an unshakeaЫe шогаl ally ofthe
Entente, was not infoгшed nш consulted about the political teпitoгial coшpensation
and the signing of secгet tгeaties (1915 with Italy and 1916 with Roшania). Тhеге
was especially stгong and neaгly unyielding pгessuгe on SегЬiа in the negotiations
about Bulgaгia in the su111111eг of 1915. All of these tгeaties and secгet negotiatioпs
wеге diгectly haгшful to tће гesolution of the entiгe SeгЬian ог Yugoslavian question.
The шost pгoшinent гepгesentatives of the SeгЬian bouгgeois elite and SeгЬian diploшats wеге only partially аwаге that negotiations wеге taking place. With theiг influence on the гepl'esentatives of the elites and the diploшats of tће allied gгeat poweгs,
they peгsisted in шaintaining the integгity of theiг wаг goals. All of these actions
wеге cooгdinated Ьу the Pгesident ofthe SeгЬian Goveшшent and Ministeг fог Foгe
ign Affaiгs, Nikola Pasic, whose peгsonal position was gгeatly stгengthened duгing
the wаг. In addition, all of this was taking place duгing а шeгciless wаг, when fгош
агеаs wheгe Seгbs we1·e settled, thousands of 111е111Ьегs of the bouгgeois elite - fгош
·oгdinaгy cleгgy and teacheгs to doctoгs fгош the шost elite Euгopean uпiveгsities -
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in Hungaгy, Austгia, Cгoatia, and Bosnia and
was also аЫе to eшigгate fгош the Austгo-Hungaгian
Ешрiге 01· to withdгaw with the Sel'Ьian Governшent thгough AIЬania. These gгoups
wеге аЫе to actively participate iп the pгoшotion of theiг wаг goals in alшost еvегу
allied and neutгal countгy. An iшportant po1iion gave theiг lives at the fгont.
The Yugoslav state was cгeated in 1918 with а геаl consensus of the inteгests
within the bouгgeois elites of the шајогitу of the Yugoslav peoples. Fiгst aшong
these elites was the Ieal doшinance of the шilitaгy-political centeг роwег of SегЬiа
and its allies. In these ciгcles duгing the wаг, with the full support of the intellectual,
and especially the scieпtific elite, official declaгations about the Yugoslav state as а
wаг goal of SегЬiа wеге cгeated (Nis Declaгation 1914, Coгfu Declaгation 1917,
Geneva Declaшtion 1918). These declaгations also Ьесаше the oгigins of constitutional law in the pIOcess of c1·eating tће Yugoslav state. (Istшija sгpskog naгoda; Ekшecic, 1989; Mitгovic, 1984; Tгgovcevic, 1986; Stankovic, 1984, Stankovic 1985)
interned in

concentгation сашрs

Heгcegovina. А lesseг nuшЬег

*****
The Act of Unificatioп, DесешЬег 1, 1918 was an expгession of the political
will and inteгests of the internal factoгs ofunification, with the suppoгtive attitude of
tће victшious allied countгies. On tће wћole, this declaгation descгiЬed tће fоп11 of
tће state as tћat stated Ьу the boшgeois elite of the victoгious SегЬiа. At tћat tiшe,
this coincided with tће inteгests of the ceвters ofpoweI and the desiгes and inteгests
oftћe bourgeois elites of the other constituent peoples -the Slovenes and the Cгoats.
The very top of the SerЬian bourgeois elite gave tћеiг шost significant contriЬution at
the Реасе Confeгence in Paris in 1919 - 1920, wћere their exceptional aЬilities pIOduced great acћieveшents in the process of international Iecognition and the creation
of the Yugoslav state. Often they саше шeгcilessly face to face with great and often
u11scЛ1pulous allies, with issues шainly concerniвg ethnic pгinciples. In the peгiod of
the pIOvisional situation (1918-1921 ), duriпg the turbulent tiшes of "revolutionary
anai·chy", social uшest, and гevisionisш in sоше ofthe neighboгing states, а constitнtional order was sought which would guarantee а strong centralized state, аЫе to
ensure its staЬility as а wћole. For the Љst tiшe, the SегЬiа11 bourgeois elite were
divided. The two esseнtial factions wеге for either ce11tralization or decentralization,
u11itarianis111 0I а сошргошisе 011 national unitarianisш. А sшall portion of the SerЬi
an bourgeois elite suppшted а герuЫiс ог federalist fo1111 of state, while others joined
а new political 111ove111ent in which the Yugoslav option do111i11ated. This 111ove111ent
had proшinent intemationalist co111111unist шigins. It шust not Ье foгgotten the SerЬi
an bouгgeois elite fгош SerЬia was join~d Ьу the bourgeois elites of the SeгЬian
peoples fгош otheг areas ofYugoslavia. They brought with tћеш their own historical
uniqueness and new expectations into the once unified positions of the SeIЬia11 elite.
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The large p01iion of the Serblan bourgeois elite, which essentially created the new
state, created the outline and won the fight for а Yugoslav state in which the Serblan
population and their elites would have political hegemony. In so doing, they weie
awai·e ofthe econoшic and financial power of the Slovenes and the Croatians. (Petranovic, 1988; Petranovic,1993; Stankovic,1985)
Unde1· the influence of Rege11t Alexande1· and Nikola Pasic, the Se1·Ьian elite
accepted the неw pri11ciple in national politics - the principle of national Ieconciliation - froш the beginni11g of the new state's existence. The Austro-Hu11garian army,
i11 which there were Iegiшents of Slavic peoples (Croats, Czechs, Serbs, a11d Bosnia11
Musliшs), comшitted great ci-iшes agai11st civilians and cultural i11stitutio11s in Macva, begin11ing i11 the second half of 1914. These criшes conti11ued u11abated until the
end of the war, i11tшding on thc intematio11al rights of Serbla ensured under the
Hague Conve11tio11. Duri11g the occupation of Sе1-Ыа (1916-1918) 260,000 civilians
were taken to concentration сашрs. In Braunau, thei-e was even а сашр created f01·
childi-en in which thei-e were some 5,000 boys younger tha11 15 years of age. The
шortality i-ate in these сашрs was exceptionally high due to the strenuous physical
activity, unhygienic conditions, and poor nutritio11. The Yugoslav delegation to the
Реасе Conference i11 Pai-is was thc Љst to propose, in 1919, the estaЫishшent of an
internatio11al triЬunal for waI ci-imes. The High Council accepted this pi-oposal; howevei-, just piior to the signi11g of the реа се accord with Germany, France stated its
oppositio11, wishing to retain foi- itself the right to penalize the "Gerшan aggressors"
on its own. The pioposal as outli11ed foresaw the ci-eatio11 of а permanent intemational triЬunal, which would co11sist of three i-epresentatives of the major powers and
two i-epresentatives from sшallei- states. The Yugoslav delegatio11 and its legal experts adoptcd the attitude that the proposal apply only to the collective guilt of the
Bulgai·ia11 people and Kaiser Ferdina11d, as well as to the otheI шешЬеrs of the Hapsburg dynasty! Because of this, not а single legal proceeding was started against the
new citizens of Yugoslavia who had been шembers of еnешу formations that had
c01mnitted criшes. The Sei-Ьian bourgeois elite gradually suppi-essed these genocidal
war eve11ts from their collective conscious11esses, hoping that they will Ье forgotten
in time. However, this was not the case. The criшes were of such а scale and of such
а bi-oad scope that they i-eшai11ed in the шешоrу of the people. (Stankovic, 1985)
The definition of the role of the шilitary elite within the political system was
vei-y iшportant foi- the Yugoslav state. Aftei- the breach of the fIOnt at Salo11ika and
the liЬei-ation of Serbla, as well as afteI the entry of foi-шeI Austro-Hungarian lands
into the Yugoslav state, the Sei-Ьia11 forces wei-e welcoшed as libei-ators. Although
small in nuшbeI (145,000), they wei-e аЫе to secure 11ot only the eth11ic frontieщ but
also the strategic and natural bordei-s of the new state as well. А small poi-tion was
even аЫе to assist i11 the stampi11g out of social uшest, revolutionary anarchy, and the
disarmaшent ofthe meшbers ofthe "Gi-een Cadre" (dese1iers from theAusti-o-Hun-
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gai-ian Апnу). Ву 1920, the Scrblan Апnу had been deшobllized fi-om its war footi11g, and the new moЬilization and foпnatio11 ofthe YugoslavianArmy was coшple
te. Up until the Second WOild War, the апnу co11sisted of ai-ound 150,000 professional soldiei-s a11d officers, of which were 3,500 active SerЬian officeщ 2,590 Austi-oHungarian, and 500 Monte11egi-in. The аrшу was distriЬuted over the internationally
recognized teпitOiy ofYugoslavia, a11d divided into 4 aпnies with 16 infantry and 2
cavalry divisions. Their arшs were acquii-ed thi-ough the previous wars, and had Ье
соше obsolete, but i-eшained in service. The military elite changed its national stшc
ture througl1 the educatio11 and advancement of а large nuшbeI of Croatian a11d Slovenian officei-s. Although on the whole, the officer corps was left in а weak state,
educationally speaking, aftcI the natural attгition of the Sei-Ьian officeщ and with
theiI i-etii-e111e11ts i11 large nuшbei-s in 1929 undeг pi-essure fIOm King Alexandei-. Taki11g into considei-ation the poverty of the country a11d its financial capaЬilities, the
navy developed slowly, and modern war fighting equipшent (aircraft, tanks, coшшu
nications equipшent) was oЬtained 011ly on the eve of the Seco11d World War. The
шilitai-y press and puЫications eшphasized the SerЬian war tradition in the Љst plan;
and from foi-eign sources, they used the French military doctrine, in contrast to the
Geпnan, Aшei-ican, and Italian doctгi11es. Piior to the war, а шodern defensive waI
plan was also conceived, a11d ti-aining of the i-eseгve fOices was strengthened. All of
this was not sufficie11tly ho111oge11ously caпied out, especially i11 the ethnically heteгogeneous pгivate's ra11ks, and a111011g а greater portion of the officer's coi-ps. This
did not help Yugoslavia rcsist aggression (from the Axis forces) fOI 1110Ie than 1О
days in 1941. (Bjelajac, 1988; Bjclajac, 1994, Petгanovic, 1988; Hoptner, 1971)
The national component played а fateful role in the division of thc SerЬian
bourgeois elite thгoughout the entiгe Yugoslav state. Gathered 111ai11ly ai-ound the
National Radical Party and its leadei-, Nikola Pasic, the cгowned father of Yugoslavia, the SerЬian elites wa11ted tlic pi-og1-am to Ье adopted in the fiгst place Ьу the
"entiгe SeгЬian population". This pi-ogгam was the basis of the fiгst pai-liaшentary
elections. Thc SeгЬian elites the did not wish fol' the nаше of SегЬiа, as victor, i-eшo
ved from the nаше of the cou11tгy ("Yugoslavia is an unnatural nаше", "It sшells of
Austrian-ism", "watei-ed down Yugoslavia" etc.). However, а laгge po1iion of the
SerЬian bourgeois elite had imшediately accepted the nаше of Yugoslavia , which
was pгomoted Ьу the Yugoslavia11 Deшocratic Pai-ty, based on tће suppoгt Ьу Regent
Aleksandaг. Рог the Faгm LаЬог a11d RepuЫican Parties, who also contained а ceгta
i11 numbeг of reprcsentatives of the Seгblan bourgeois elite, that issue was 11ot impol'ta11t to а cei-tai11 degгee. From this, we аге аЫс to deteпnine that with the creation of
Yugoslavia, as well as the national politics withi11 the countгy, the Sei-Ьian bourgeois
elite did not accoшplish the integration ofthe Sei-Ьian 11atio11. On the contraгy, they
left this open to vaiious influences, with extгeme political pгograшs, as well as а
teпse battle over the division of political poweI withi11 the country. As it was, the
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pioЬlem of the development of society was pushed into the back:ground into secondaiy piioгities. (Stankovic, 1992: 116-140)
In the new countiy, the SeIЬian bouгgeois elite encounteied insuпnountaЫe
difficulties, specifically in the агеа of the cгeation of а modeш society, due to the
ехtгеше economic, cultuгal, and educational inequalities between the diffeгent Iegions and nations ofYugoslavia. Slovenia, Cгoatia, and Vojvodina, in the noгtheш рагt
ofthe countгy, as fаг as industгy, infгastгuctuгe, cultuгe, and liteгacy гates wеге concerned, wеге fаг ahead of the level of development in the southern half of the new
countгy. The same was tгue in the ai·ea of agгicultuгe, which was of paгticulaг iшpoг
tance due to the agгaгian сhагасtег of the countгy. Industrial developшent in the noгth
was fouг times gгeateI than in the south, transportation five times шоге dense and
modern, and liteгacy rates weie unbelievaЫe dispai-ate - 90% illiteiacy in Kosovo
and 84% inMacedonia coшpaied to 9% in Slovenia. 40% ofpiivate financial capital
was concentiated in Zagreb. In addition, the legal appaiatus was moie educated and
сараЫе in the noгth, as well as the technical and high schools. The state was not аЫе
to unify cultuгal and educational politics at all until 1934; neaily 90% ofthe funds set
aside foI the Ministiy of Education weie expended on the salai·ies of adшinistiative
and teaching peisonnel, leaving 10% fог the IepaiI and constiuction of schools. (Diшic, I, 1996:80-168)
Since the unification, the country geneгously aided the estaЫished and cгeative
authoгs and artists, enhanced puЫishing and increased the nшnbeгs of peгiodicals
and newspapeгs. Contraгy to the oгientation of the шајогitу of authoгs and aгtists,
vегу few of these puЬlications wеге suppoгtive of the Yugoslav idea. As fаг as the
political and national passions wеге 1-aised within the сонntгу, Ље cнltuгal elite disintegгated into its component layeгs. The нniveгsal valнes of the cнltuгal cгeativity
wеге being abandoned, and alignшent on the basis of the national identity incгeased.
Many of the гenowned aгtists enteгed governшent seгvices, especially into the diploшatic согрs.
The top of the cнltuгal cгeativity ineгtly шigгated fгош the cities to
sшall towns, while theiI contгiЬнtion to the cнltuгal гenaissance of the villages was
insignificant. Euгopean standaгds wеге achieved occasionally Ьу а small nнmЬег of
peгiodicals, especially in the fields of law and social sciences, liteгatuгe, philology
and ethnology, and to а lesseг extent, in finance and economics, and also Ьу daily
newspapeгs, ог an occasional play. In the decade preceding the wаг, balkanological
and histoгical peгiodicals can also Ье consideied to Ье а рагt of this gгонр. (Dimic,
III, 263-325)
In these doшains of society, the SeгЬian bouгgeois elite, that wеге in two stгon
gest political paгties, had diffeiing ргоg1Ћ111s. The Radicals allowed societal developшent to follow the couгse ofliЬeгal capitalisш, while the Democгats sought the stгen
gthening ofthe inteгvention of the state. The гepгesentatives fгom the Democгats and
the Radicals wеге only on гаге occasions аЫе to sнccessfully сапу онt their own
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of the impшtant гepгesentatives of the

~conoшic elite, and the Radicals having the sнрршt of the financial elite. I~ thi~ way,
Yнgoslav

society furthe1· maintained its ag1-al'ian chaiact~г. The populatюn ш the
OI
th dне to the small size of land holdings (67% of holdшgs wеге of 5 hectaгes
Wll,
1
less ), wеге eating Ьгеаd, corn Ьгеаd, beans, and dairy pшducts, and ~n~y 1-аге У meat.
In the noгth, howeveг, nнtгition, рнЫiс health, and the standaгd of livшg wеге тоге
diveгse and гiсhег. (Duгovic, 1986)
The phenomenon of goveгmnent, especially when it bгoнght monetaгy роwег
as well, was exceptionally expгessed in the Кingdom of SегЬiа, and _th~ battle a~~ng
paгties and campaign pгopaganda was intensified to the oнtшost lm~1ts _о~ pol1t1cal
cнltuгe. This was noticed not only Ьу the contemporary шеmЬегs of шd1v1dual Seг
Ьian bourgeois elites, Ьнt Ьу official diplomatic гepгesentatives as well. This p~enomenon of the battle for government and the dispeгsal of governance on the bas1s the
national and Yugoslav options was very cleaгly tl-ansшitted into the ciгcles of the
SerЬian bourgeois elite. The government, which was alшost completely made up
fгom the гank:s of the SeгЬian political elite, was fIЋgile, due to the fact that not _а
single political рагtу had а majшity in the paгliament. As this was ~~е case, the pol1tical life of the Kingdom was maгked Ьу the appeaiance of coal1t10ns, often very
loose associations and contгolled Ьу the Court. Among otheг political phenomenon
that the SeгЬian bourgeois elite bшught to the new countгy was achieving а political
goal "at any cost", which, along with otheг methods, bгought the implication ofbuying votes, as well as coveгing up coпuption in the governmental apparatнs.(Petгanovic, 1988)
.
The Vidovdan Constitution (1921), adopted exactly along these lшes, became а
source of new or the extension of old political cгises. This timc, these wеге transfeпed
onto the natio~al plans and the clustcгing of political pa1iies around the n_ational pгo
grams, which wеге weakening the inteгests of the coнntry as а whole. !he 1dea о~ state
inteгvention into economics, cнltuгe, education, with the goal of сгеаtшg fii-тeг шteг
nal cohesion existed within а few individual intellects in the агеаs of politics and science wheгe the SeгЬian bourgcois elite was concerned. Even the militaгy elitc distanced
itself. Even KingAleksandaг I gгadually infгinged upon and destaЬilized the democгa
tic paгliamentarian organization of the state. The centeгs of political power wсге to_o
concerned аЬонt external dangeis to the new state, enough to say that they wеге fasc1nated Ьу the topic. In so being, so fаг as the SeгЬian bouгgeois elit~ wеге c_onceг_ne~,
they took no steps to рнt pгoductive pгogгams wblch would сгеаtе шt~gгatюn w1thш
the state into piactice. Fгequent changes in goveгm11ents, fгequent paгliamentaгy elections, and numeшus ministгies which wеге constantly changing seгved to cieate confusion in the caпying out of state duties, whicћ wеге also po01·I~ u_ndeг~tood.
Constitutionality was not consistently applied; the ad111ш1stгatlve stг:1~tuгes_ of
the pгovinces гemained until 1925, even tlюнgћ Ље Diгective fог thc Ad111ш1st1-at1ve
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Division ofthe State was handed down in 1922. Aшoveшent for the revision ofthe
constitution appeared. Within the context of this шoveшent, the Sei-Ьian bourgeois
elite joined with the initiative of Ље Deшocratic Party, which шaintained that thгo
ugh а шoveшent of "puЬlic wшkers" (Congresses in Sarajevo and Zagгeb 1922) it
would Ье possiЫe to шitigate the effects of centгalism, and the political tепш which
had been gaining stгength. Afteг the failure of the talks between the Radical Рагtу
with the Federalist Block, 1923, а constitutional cгisis began which lasted until 1925.
In this situation, the SerЬian bourgeois elite, which шaintained political hegeшony within the country, did not deшonstrate the aЬility to devise the types of integrative prograшs which would have lessened not only national tensions, but all social divisions within the society, the gгowth of regional diffeгences, and the appea1-ance of radical class-conscious and separatist organizations. Up until the Second Wшld
Wаг, the Kingdoш, neveгtheless, deшonstгated econoшic vitality and advanceшent,
as well as pгogгess in culture and educatio11. However, these chaнges wеге ноt sigнi
ficant eнough to satisfy the populatio11, individual 11atio11s, анd the p1·ovinces. The
victшy offascisш iн Italy iн 1922 анd Nazisш iн Gегшаnу iн 1933, countгies which
iшшediately suпounded Yugoslavia, did ноt receive ан adequate i-espoнse froш the
SerЬian bourgeois elite. Froш the ridicule of centralisш анd the сошргошisе of 11ational unitaгianism, Кing Aleksandaг took Ље iнitiative iн 1929 fог the pгotectio11 of
the unity of the countгy through even strongeг ceнtralization (dictatorship) анd iнte
gral Yugoslav-isш. The results of these policies, inspiгed Ьу а ршtiон of the гanks
froш the SerЬia11 bourgeois elite, wеге stronger natioнal separatisш анd class-conscious radicalisш. Yugoslavia's енешу 11eighbors fouнd this to Ье feгtile gгound fог the
destaЬilizatio11 of the state анd society. Iнtemally, alгeady in 1921, vaгious шilitary
oгganizatio11s арреагеd- sоше ofthese were paiaшilitary, while otheгs wеге teпorist
iн chaгacter. Ашонg the first of these fall the Orga11izatio11 ofYugoslav Natioнalists
(ORJUNA), the Sei-Ьia11 Natioнalist Youth (SRNAO), Cetнik orga11izatio11s in which
the SerЬia11 bourgeois elite took а visiЫe 1·0Ie, анd with theш the Croatian N atioнalist
Youth (HANAO). Iн the teпoгist gгoups wеге Ље Macedonian Co111111ittee анd the
А1Ьа11iа11 Reнegades. Iн the period until the final consolidation of the соuнtгу and its
Ьогdегs ( 1925) the Yugoslavia11 Gendaгшeгie and Апnу had оvег 1ООО fatal casualties (a111011g theш, а ge11e1-al), as well as nuшeгous civiliaн casualties. AfteI beiнg
foгbidde11 to exist iн 1921, the Coшшunist Рагtу of Yugoslavia, the thiгd 1110s t poweгful party iн the countгy at that tiшe, tl-aнsfoпned iнto а sшall, but гadical рагtу of
p1·ofessio11al гevolutioнaгies faithful to the Сошiнtет in Moscow. (Petгanovic, 1988;
Gligol'ijevic, 1970; Kriz111a11, 1975)
As шuch as the old Sei-Ьian wаг allies wеге passive obseгves to the cгeation of
the Yugoslav state undeг the Vidovda11 Co11stitutio11, in equal aшounts they began to
secгetly and оренlу inteгfeгe duriнg the intгoduction of the dictatoгship as well as the
гealignшent of the states pгior to the Secoнd Wшld Wаг. The Se1'Ьian political elite
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apathetic to this i11teгfeгe11ce (as well as ЬгiЬаЫе, whe11 taking iнto coнsideгati
on the significaнt pгesence of fшeign capital), fi11di11g solutio11s iн ехtгеше шeasures
- fгош paгlia111e11taгy dешосгасу to dictatшship, fl'Oш party co111pl'0111ise thгough
coalitions to а single рагtу systeш, fl'Oш natioнal u11itaгis111 thгough сошргошisе ("а
state of а nation with thгee tгiЬes") to iнtegiated Yugoslav-isш aad the begi1111i11g of
fedeшlisш with the сгеаtiон of the Cгoatian Baнovina iн 1939. The Sei-Ьian bourgeois elite did not have adequate aнsweгs to the questio11s of 11ational ho111ogenizatio11
i11 Slovenia a11d Cl'Oatia. This hoшogenizatio11 was co11cuпe11t with Sloveнe анd Сго
аtiан political policies анd theiг acceleгated eco110111ic and cultural developшeat. The
Sei-Ьian 11atio11al coгpus withi11 the state гe111ai11ed deшoЬilized, and theiг pel'ipheral
гanks were еvен left behiнd aad fшgotte11 Ьу Belgшde. !11 this сошрlех situation, the
pro111i11e11t 11ational, гeligious, анd political leadeгs' a11i111osities intensified, as well
as theiг uнexpectedly uшeliaЫe political behaviшs. Fiгst, we шust point out that
Nikola Pasic анd Stjepa11 Radic, undeнiaЬly, the two шost i111porta11t гeџese11tatives
of the 1110s t populous peoples of the state- the Seгbs анd the Cгoats - шеt fог the Љst
tiшes i11 theiг lives 011ly i11 1925 iн Geneva. Т11аt sаше уеаг, Stjepan Radic chaнged
fгош а гepuЫican анd co11fedeгatio11alist into а Mona1·chist a11d шоdегаtе ceнtгalist.
We also шust poiнt out that Svetozaг Pl'Ьicevic, а гep1·ese11tative of the Seгbs in Ci-oatia, who bгought the "thгee сгоwнs" to Кiag Aleksaнdaг, e11ded ир as the Kiнg's
шost Ьitteг oppo11e11t, a11d Ьеfоге his death, close to the Co111111u11ist Рагtу ofYugoslavia. The онlу co11siste11t political policies, with 11atio11al and political poi11ts of view,
саше fl'Oш the Slovenian leadeг Dг. A11to11 Кшоsес and leadeг of the Bosnia11 Musliшs, Dг. Mehшed Spaho. The inteгventio11 of the Kiнg into politics, the influence of
his court, aad the brutal assassiнation of а Cгoatian Repгesentative iн the National
Рагliашенt i111928 all seгved to cause u11quantifiaЫe daшage to the SeгЬian bourgeois elite. All of these events, togetheг with the assassi11atio11 of the King in 1934 Ьу
the Cгoatian Ustasa and the Macedonian VMRO led to а deepeniнg ofthe cгisis анd
hasteнed the destmction of the foundatio11 of the 11ewly cгeated state. The involve111e11t ofitaly анd Gег111а11у in this assassinatio11 iн Maгseille, as well as the i11volve111ent of the fаг гight wing of the ганks ofthe Sei-Ьia11 bourgeois elite iн the assassi11atio11 of the Croatia11 Repгesentative i11 the N ational Pai-liaшent iн Belgгade was u11questio11aЬly equal to the level of Cl'Oatia11 intoleшнce towaгds the "Salonikifyiag of
the victoгs" анd SегЬiан political hege111011y. The fact that Sloveнia анd Cl'Oatia wеге
eco110111ically and fiscally шоге developed a11d had шоге advaнced i11ft-astmctures
was suppгessed Ьу political passio11 and intoleгance. Iн огdег to hide this fact all the
шоге, an offensive political p1·opaga11da caшpaign was staгted clai111i11g theiг exploitation Ьу the Seгbs. The SегЬiан boшgeois elite could ноt саше up with ан adequate
response to these issues. 011 the basis of society- degгees of eco110111ic developшent,
fi11a11cial роwег a11d шоdеш iнfгastгuctшe - the SегЬiан bourgeois elite did not lmow
how to iнolude iнto its pгioгities the 111odemizatio11 a11d adva11ce111ent of society iн

80

Годишњак за друштвену историју 1-3, 2003.

the counti·y as а whole. Prince Pavle, Regent of Yugoslavia, proved hiшself to Ье
incapaЫe ofbeing ofшodern statesшan Ьу 1941. These tiшes deшanded the adoption of шodern and liЬeral social and national prograшs to serve as shock absorbers for
these rising tensions which were obviously destabilizing the state and ridiculed the
social structure. What was left of the Iepresentatives of the SeIЬian bourgeois elite,
partially those gathered around the SeIЬian Cultural Club, did not deшonstrate fшce
fulness in the world of the centeis of power, in so far that it desiied in the least Ьit the
saving of the SerЬian national coгpus, and with it, Yugoslavia as а state. (Hoptner,
1971, Stojadinovic, 1970, Peti·anovic, 1988, Dimic,I, 1996)
То this day, the question still Iemains: How did the SeгЬian bourgeois elite, so
unified in the cieation of the modeш SeIЬian state and society at the beginning ofthe
11
20t century, and also showing the same unification in creating а single great Slavic
state in Southeasteш Europe in 1918, end up to Ье so politically unpiepaгed, so
disшiented, and so poo1·ly undeistood that large агеа, having been alшost completely
pulled into the politics and nationalistic manipulations, without а modeш understanding of the needs of the developшent of society?
We can Ье sure in one ofthe histшically accepted understandings of this phenoшenon, if not the шain cause - their inехогаЫе Ьiological attrition. We will list only
those fioш the top of the pyiamid of the SeгЬian bourgeois elite. In 1914, Jovan
Skeilic died, the "apostle ofYugoslav-ism", literary critic and histшian Ьу tiaining,
politically aligned with the left wing of the independent radicals, and close to the
socialists. That same yeaI, the Slovenes Vladislav and Daiko RiЬnikar were killed on
the field of battle as high гanking officeгs of the SerЬian Army. Vladislav with was
the foundeI of Politika, the oldest puЬlication in the Balkans, and Darko was the
editor. Their newspaper contriЬuted immeasuraЬly to the propagation of the Yugoslavian idea, deшociatic institutions, and political freedom. The following yeaI, the
old conseIVative Dr. Stojan Novakovic passed away. DI. Novakovic was the president of the SerЬian Royal Academy, а university professш and historian, and one of
the creators of the Serbian war goals. That same year, 1915, Nadezda Petrovic and
Dr. Lazar Раси died. Ms. Petrovic was а well known SeIЬian and then Yugoslav
artist, and Dr. Раси was, next to Nikola Pasic, the most important figure in the National Radical Рагtу. Не was а physician fгom Vojvodina, а genius Minister of Finance
in шost all of Pasic's goveшeшents, and was the first to state the Yugoslav program
in the Party Club, which was unanimously adopted. In Belgrade, 1916, PetaI Kocic
died. Kocic was the шost important Sei-Ьian authoг froш Bosnia, а tireless rebel and
national soldier, and а Representative in the Bosnian Sabor as well. In Nice, 1917,
Duke Radomir Putnik died. Duke Putnik was the head of the SerЬian Нigh Command. In Salonika the same year, Dragutin "Apis" Diшiti-ijevic, the well known head
of the Intelligence Bureau of the SVK, was shot. The next year, 1918, Andra Nikolic,
president ofthe National Parliament, and Ljubomir Kovacevic died. Kovacevic was
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of SerЬian cгitical blstoгiography, univeгsity pгofessщ Ministeг of Education and state advisor during the waгs froш 1912 - 1918. In 1920, Dгagoljub Pavlovic and Kosta Milicevic passed away. Pavlovic was an histшian, university pш
fessor, and academic, а dешосгаt and а gгeat suppoгter of Yugoslavia, and Ље first
pгesident of the pгovisional national repгesentative government. Milicevic was the
founder of SerЬian and Yugoslav шоdешisш in fine arts, and а paгticipant in all
Yugoslav exhiЬitions from 1904 to 1924. Ayear later, in 1921, the following people
!eft the histшical and political stage: Реtаг Karadordevic I ("The LiЬегаtог")- one of
the шost responsЉle for the rеЬiгtћ of SerЬia fгom 1903, Dшde Stanojevic - а student in Berlin, Paris and Cambгidge, pгofessoг of physics, pгesident of Belgгade
Univeгsity, and pioneeг of the electгification of SегЬiа, Milan Savcic - director of the
puЫication "Epoha", pгesident of the Society of SerЬian Journalists and National
Representative, General Branko Jovanovic - Ministeг for Militaгy Affairs, Milenko
Vesnic - long-time emissary in Pai·is, анd president of the goveгшnent, Dr. Kosta
Stojanovic - а гenowned econoшist i11 Euгopean circles, Duke Zivojin Misic -head
of the Geneгal Headquarters of the Ki11gdo111 of Seгbs, Ci-oats and Slovenes, and the
most talented of militaiy comшandei-s, анd Milшad Dгaskovic - democrat, tiгeless
fighte1· fог the шodernization of Sei-Ьia, the uнification of Yugoslavia and political
freedom, анd also author ofthe Nis Declai-ation of 1914. Не was killed Ъу 111е111Ьегs
of the radical wing of the Communist Pai-ty of Yugoslavia. The following уеаг, Ъу
royal шdег, Duke Stepa Stepaнovic and Реtаг Bojovic wеге foгced into гetiгeшent.
That уеаг, 1922, Jasa Tomic died. Не was а student in Pгague анd Vienna, а Vojvodinian, SeiЪia11, and Yugoslavian patriot, and was i-esponsiЫe fш the unificatio11 of
Vojvodina with SerЬia NоvешЬег 26, 1918. !111923, Stojan Protic passed away. Не
was the thii-d шost powerful member of the Radical Рагtу, Ministeг, pi-esident of the
fiгst Yugoslavian goveшment, анd pei-sistent fighter for а settlement with the Cгoati
ans thiough а revisio11 of the constitution. The gгeat SeiЪian poet and patгiot fгош
Bosnia, Aleksa Santic, died i11 1924. Nikola Pasic, the most powerful and шost significaнt pei-sonality in SeIЬia and Yugoslavia, died in 1926. DI. Jova11 Cvijic and Janko
Vukotic both passed away in 1927. Cvijic was а wшld renowned ethnologist and
Yugoslav, while Vukotic was а Montenegгi11 divisional commandeг and gенегаl i11
the Yugoslav А1-шу. The next уеаг, 1928, Ljuboшiг Jovanovic анd Stepa Stepaнovic
died. Jovanovic was а historian Ьу pшfession, анd а long tiшe Miнister and p1·eside11t
of the National Paгliaшent.
During these 15 poi-tentous yeai-s of SerЬian and Yugoslavian history ( 19141929), the SerЬian bourgeois elite was decapitated Ьу the depaгtuгe of tћeir шost
intclligeнt анd шost сараЫе mешЬегs. In the political, national анd the collective
psychological геа!шs, the SeIЬian people wеге left in the haнds ofweak анd i11co111petent гepresentatives, анd being as such, prone to subjugation Ъу inteшatioнal factors. The tшgedy ofthose wl10 wеге left, accшdiнg to one of the coвtempoгary 111е111-
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bers, was also reflected in the fact that everyone left was already along in their years
and had lost their creativity and enthusiasm. (Stanojevic, 1929; Enciklopedija Jugoslavije, 1955)
With the introduction of the dictatorship in 1929, not only was the constitution
suspended, but organizations based on Yugoslav or national foundations were forЬidden. These included political parties, and paramilitary and militant organizations.
Arigid political ideology of integrated Yugoslav-ism was estaЫished within organizations that suppшted such ideas, such as the Yugoslavian Falcon, the Adriatic Guard, and the Cetnik association "For King and Homeland". These organizations were
inspired Ьу and based upon the suppшt ofthe large number ofmembers ofthe Se1-Ьi
an bourgeois elite who had actively participated in the creation of the regime and the
ideology ofthe dictatorship. However, in the same year of 1929, the CIOatian fascist
and sepaiЋtist Ustasa movement was founded (in Hungary, Italy, and in parts ofGermany). On the same basis, the politics of the Macedonian sepaiatists were radicalized - the Internal Macedonian Revolutionary Organization (VMRO). Within the
legal framework in Croatia and Slovenia, а nшnber of paгamilitaгy organizations
were foгmed: the Croatian Peasant Defense, the Croatian Civil Defense, and the
Slovene Fantj. The SerЬian bourgeois elite in Croatia and Bosnia гesponded with а
massive increase in membership in the Cetnik association "For King and Homeland", especially in the small villages. However in 1936 the Minister for Internal
Affairs, Slovenian Anton Korosec, with the peпnission from the p1·esident of the
government, Milana Stojadinovic, and with the knowledge of Prince-Regent Pavle,
outlawed these organizations and seized their assets and gave them to the Sava and
Vгbas Banovinas (Croatian and Bosnian). Не also forbade the puЫication of their
periodical, the "Yugoslavian Guard". With these actions, over 2 million Serbs were
left without physical protection and the authority of the government and the SeIЬian
bourgeois elite were both severely weakened in these агеаs. According to the latest
research, the legal appaiatus in these parts of the country lost authority under the
influence of legal Croatian and Slovenian organizations, which had not been outlawed, and the state began its decline towards disintegration. In addition, the Clerofascist policies of the Catholic Church, headed Ьу Cardinal Alojzija Stepinac, contributed specifically to this decline. (В. Petranovic, 1988; Hoptner, 1971; Stojadinovic,
1970; Dimic,II, 1996)
Integrated Yugoslav-ism and the imposition of the military-monarchical dictatorship January 6, 1929 had its own base of suppoгt within а lai·ge portion of the
SerЬian bourgeois elite. Howeve1·, the same was true for the weakening of the dictatorship with the adoption of the Oktroisan Constitution in 1931. However, in the
decade preceding the Second World War, the Ьiological attrition of the most important members ofthe SerЬian bourgeois elite continued. In 1930, Ljubomi1· Stojanovic
and Ilija Stanojevic ("Uncle Ilija") passed away. Ljubomir Stojanovic was а histori-
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an and philologist, university professor, secretary of the SerЬian Royal Academy,
and а zealous wшker fш the Yugoslav cause. Ilija Stanojevic was one of the greatest
Se1'Ьian and Yugoslavian actors. In 1934, King Aleksandar I was removed from the
thrown Ьу assassination. Не was а controveгsial character, but an indisputaЫy good
diplomat, and а leadeг who was dedicated to the pгotection of Yugoslavia until the
end. Howeveг, this same leadeг demonstrated - togetheг with the SerЬian bourgeois
elite- the extreme incapaЬility of гesolving the main internal societal and especially
national pl'OЬlems. Fгom the beginning, he naпowed the effectiveness of the government and the paгliament as well as naпowing theiг spheгes of activities. Consideгing
this was а society without а long democгatic tгadition, this led to unfoгeseeaЫe consequences. А significant pшtion ofthe most pгominent membeгs oftћe SeгЬian bouгgeois elite suppoгted him in these measures, with the mentality of loyal subjects
fought fог government, sinecuгe, and social status (diplomacy, military, and the legal
appaгatus). Following his death, in the уеагs pгeceding the Second World War, а few
тоге Iepгesentatives ofthe intellectual and political SeгЬian elite also died. In 1935,
Sima Lozanic passed away. Lozanic was а chemist, univeгsity pгofessoг, univeгsity
pгesident, president ofthe SeгЬian RoyalAcademy and an expert at the Реасе Confeгence in Paгis. Two уеагs lateг, in 1937 the following people died: Milan Sгskic гepresentative of the Bosnian Seгbs, Svetozar PгiЬicevic -Iepresentative of the Seгbs
in Cгoatian and Slavonia, Stanoje Stanojevic - histшian, fighteг fог the Yugoslav
idea, foundeг of the Yugoslav Histoгical Society, cieatoг of the Љst Yugoslavian
encyclopedia, and foundeг of the Yugoslav Нistoгical Magazine, 0огdе Vajfe1i long time governeг of the National Bank of Yugoslavia, and one of Yugoslavia's
gгeatest industгialists, and Patгiaгch Varnava - head of the SeгЬian 0Ithodox Chuгch. In 1938, those who died included Milan Rakic, гenowned poet and diplomat,
and Bгanislav Nusic, the greatest Yugoslav comedist. 1939 saw the passing of Pavle
Popovic and Jovan М. Jovanovic. Popovic was а Ienowned histoгian of SeIЬo-Cгoa
tian lite1Ћtuгe, а шешЬег of the Yugoslav Council, and а univeгsity pгofessoг. Jovanovic was а emissary in Vienna and London, а gieat diplomat, Yugoslav, wгiteг of
histшical-diplomatic wшks and head of the Council ofFaп11 LаЬогегs. In the end, in
1940, Ljubomiг Davidovic passed away. Davidovic was the head of the Demociatic
Рагtу and consideгed Ьу many of his contempoгaiies to Ье the most respected politician in the Kingdom, and the "Marshal of Demociacy".
The geneгations that followed onto the political scene only seгved to deepen the
diffeiences within the nations and among society. This fact was adгoitly exploited Ьу
the ге-fоп11еd Communist Paity ofYugoslavia, with new leadeгship and а new pl'Og1-am (N ational FIOnt, pгotection of Yugoslavia, Ј osip Вгоz Тito ).
Alieady at this point, the SeIЬian bourgeois elite weie stiongly divided and
faced opposition fIOm within. GIOups consisted of those fгom the SeгЬian Cultural
Club, which wanted to "maгk the boundaiies of Se1'Ьian lands" within Yugoslavia, to
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oгieпtatioп, witЬ de111ocгatic visioпs апd pIOgгaшs,

апd wеге deteгшiпed aнti-fascists.

A111011gst tЬеш wеге Ље ЬigЬest шешЬегs of tЬе
iнtellectпal, scieпtific, апd political elite. А110Ље1·, sшalleг рогtiоп, accepted, ЬоЉ
secгetly апd орепlу, tЬе pгo-Nazi politics oftЬe "пеw Europeaн oгder". ТЬе divisioн
of class layeгs co11ti11ued Ьеfоге Ље wаг witЬ Ље accelcгatio11 of Ље political 111a11euveгs оf Ље Natioпal Fi-011t (led Ьу Ље Co11111ш11ists). А sшall, but pI0111i11e11t poгtio11
fгош all levels of tl1e SегЬiа11 elite participated. ТЬе шost cЬai-acteгistic ехашрlе was
at Belgгade U11iveгsity. Ашолg tЬе pгofcssoгs, а 11atio11al Sel'Ьiaн алd pгo-Westeш
optio11 was шost ргошi11е11t. Howeveг, a111011g tЬе 11,000 studeлts, tЬе gгeatest рго
рогtiон was witЬ Ље coшшtшists. 111 Љis гadical divisioл of society, Ље Ап11у elite
wеге eve11 i11volved, lюwevcг witlюut апу sig11ifica11t i11flue11ce fго111 Љс Co11111ш11ists. ТЬе largest рогtiол of the iнtellectual elite wеге 1110re disoгieнtated and passive, гаtЬег tЬan actively involved. А рогtiон of tЬе pгoшinent econoшic elite sЬarcd
Љеiг own fate, iв that ан iнfluential group ope11ly tшпеd to "the pгospeгity a11d pгo
fitaЬility of N azi Ger111a11y". ТЬе finaвcial сенtегs of роwег wеге not аЫе to гesist
tЬis, since they were ШОiе connected witЬ thc capital ofWesteш Europe. (В. Pet1-anovic, 1993; Stojadinovic, 1970; durovic, 1986; K.1·iz111a11, 1975)
We cannot neglect the fact that tЬе new geneгatio11 of SeгЬian bouгgeois elite
found the111selves faciнg Ље entiгcly new challenges of tЬe неw inteшational power
шder and inteшal cгises. The онlу one to behave in а politically шature шапnег was
Dr. Milan Stojadinovic, exhausting Ьis stгength шaking up for Ље weaknesses of the
"English 111an", Prince-Regent Pavle, a111ong otheг tl1ings. Even consideгing Ље econoшic гесоvегу, SегЬiан society was on an quickly decli11ing path., a11d the SегЬiа11
11atio11al corpus was i11 shaпiЬles eve111110ге that it was i11 1918. 011 the otheг had,
11atio11al a11d гeligious leadeгs of the otheг 11atio11s, without Ьavi11g scшples wЬе11 it
саше to grabЬi11g fог power, wеге 11ot i11teгested iп Ље i11terests of the cou11tгy as а
wlюle, but wеге 11eitЬer fог Ље iнcreased 11atio11al a11d social tensio11s. We still Ьаvе
11ot fou11d ан a11swe1· to tЬе questio11 - WЬу, duriнg this peгiod of crisis i11 the state
анd i11 society, did the SerЬiaп bourgeois elite appear to Ье so i11сараЫе, witЬout а
шоdеш visioн fог tЬeir ow11 future a11d tЬе future ofYugoslavia? In tЬе first place,
we аге refeпiпg to Ље political a11d шilitary elite, as well as Ље u11pгoductive авd
passive iвtellectual анd scieпtific elite. Аге Ље aвsweгs to tЬese questio11s to Ъе sougЬt iв Ље applicatio11 of force Ьу the i11teшatio11al factOis i11 гesolviвg of tЬe i11teг11al ргоЫешs (fall oftЬe goveim11e11t ofthe dг. Mila11 Stojadi11ovic a11d the creatio11 of
Ље CI0atia11 Ba11ovi11a in 193 9) as well as iв Ље cшcial decisio11s co11ceшi11g foгeig11
policy (Yugoslavia's joiniвg tЬе Pact МаrсЬ 25 авd the deteп11i11ing effects on the
caiтyiнg out of the шilitaiy coup МаiсЬ 27, 1941).
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Вера Гудац-Додиh

Резиме

УДК

331.5-055.2( 497.11)"19"

Ђорђе Станковић
Српске грађанске елпте II Југославија

Запошљавање )Кена у Србији и Југославији

(1918-1941)

у другој половини

Историографски есеј говори о политичким погледима, еконосмким програ

20 века

мима, демократском потенцијалу, социјалним и националним идејама које су за
окупљале српске грађанске елите у годинама

1918-1941. Посебно је

скренута па

жња на компоненте које су у првим годинама ХХ века пресудно утицале на об
ликовање грађанских елита:

формирање интелигенције на страним универзи

Айс~иракш: Принций једнакосши у социјализму био је йромови
сан као један од цеюиралних йринцийа йаршијске државе, ш~ио је

тетима; модерно устројство државе и наоружање војске; национална политика

йроизлазило из само'i идеоло~ико'i биhа йорешка, а на нивоу за1<0н

која је коначно решење нашла у уједињењу свих Срба, претварање сељака

(80%

ске ре'iулашиве одражавало се йовољно и еманцийашорски на йо

становништва) од поданика државе у активног политичког субјекта. У годинама

ложај жене. Зайосленос~и жене био је један од ос1-ювних .мерила еман

Првог светског рата на стварању заједничке државе југословенских народа по

цийације жене у Ју'iославији и Србији. Сшо'iа су рад и зайосленосш

себан допринос дале су српске војне, политичке и научне елите. Прводецембар

жене кључне каше'iорије које су анализиране у овом шекс~иу.

ски акт уједињења

1918,

којим је на крају Првог светског рата настала југосло

венска држ:ава, био је израз политичке воље и интереса унутрашњих чинилаца
уједињења и благонаклоног става савезничких победничких држава. Свој допри
нос уједињењу сам врх српских грађанских елита дао је и на Мировној конфе
ренцији у Паризу

1919-1920,

на којој је својим дипломатским умећем остварио

максимална достигнућа у процесу међународног признања и територијалног оби

ма југословенске државе. Питања унутрашњег уређења земље поделиле су срп

Друштвени положај жене у Србији у првим деценијама двадесетог
века обликовали су патријархално уређени породични и друштвени одно
си, те традиционални морал утемељен на нормама доминантно аграрног

српског друштва. Неједнакост жене и мушкарца није произлазила само из

наслеђа, обичаја и друштвене праксе, веh је дискриминација .жене била и

ске грађанске елите у више непомирљивих табора превасходно сучељених око

правно легализована Српским грађанским закоником. Неједнакост прав

питања централзма или децентрализације, унитаризма или националног ком

ног положаја жене посебно је била наглашена у домену брачних и поро

промиса. У националној политици српске елите су прихватиле принци нацио

дичних односа, и у законској регулативи наследног права. Потчињеност

налног помирења. Српски генералитет доминирао је у војној елити југословен

удате жене мужу била је једна од основних одлика њеног положаја. Обес

ске државе, а у годинама диктатуре

прављене и у политичкој области, жене у Србији до

(1929-1934)

био основа монархове власти.

Екстремна економска, културна и просветна неуједначеност простора који се 1918.
нашао у границама заједничке државе чинила је српским елитама непремостиву

тешкоћу. У политичком животу државе српске елите, иако подељене и посвађа
не, биле су доминантне. Ипак, мора се рећи, да оне нису исказивале способност
изналажења политичких решења која би умањила националне тензије и соци
јална незадовољства, разумела разноликости простора, сагледала потребе дру

штва, утуицала на убрзану модернизацију и формулисање стратегије развоја.

1945. године нису до

биле право гласа.

Масовно учешhе :жена у рату и револуцији, с једне стране, и идеоло
шки оквири Комунистичке партије којаје у Југославији дошла на власт, с
друге, стварали су такве политичке прилике у којима је формалноправна
равноправност жене постала део општих принципа партијске државе. Рав

ноправност и једнакост биле су вредности које је промовисао веh први
послератни Устав. Истовремено Устав ФНРЈ из

1946.

године био је први

највиши правни акт који је начелно гарантовао правну равноправност же
не. Другим законима и нормативним актима, та су права конкретизована
и даље разрађивана, тако да је жена по свом правном поло:жају изједначе
на са мушкарцем како у браку и породици тако и у другим областима при
вредног, друштвеног и политичког живота. Право гласа, односно активно

*

Овај чланак је објављен у

East Euгopean Studies (Seul), vol. 12 (2), 2003, 235-261.

и пасивно бирачко право, право на рад и једнаку плату за исти рад, право
на школо~ање и образовање подједнаким условима као и мушкараца, пра

во на плаhено одсуство након порођаја, социјално осигурање, право на
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развод, само су нека од елементарних права које су жене оствариле веh у
првим годинама социјалистичког система у Југославији.
Либерализација намерног прекида трудноhе започела је шездесетих
година, да би право човека да слободно одлучује о рађању своје деце, као
право гарантовано Уставом, било успостављено

1974. године.

Анализа послератних устава у Србији и Југославији показује да они
нису били извориште дискриминације међу половима, веh су је на нивоу

основних начела и конституционалних права онемогуhавали. У социјали
стичком друштву једнакост мушкарца и жене више је увођена декретима
партијске државе него што је била одраз односа у свакодневном животу.
Централно питање еманципације жене у социјалистичким земљама
често се доводило у везу пре свега са оствареним правом жене на рад.

Идеја о економској независности жене, као основном услову њене еман
ципације, промовисана је још у радовима социјалистичких теоретичара и

идеолога. Таква схватања, макар на нивоу апстрактних начела, била су
уткана у левичарску идеологију на којој је почивао политички систем у
Југославији.

Уверење да је стицање економске независности услов без кога се не

може у обезбеђивању равноправности жене доминирало је и у женској
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предвиђене норме. О њима је писано веома афирмативно, приказиван је
њихов живот и афирмисан је рад као једна од врховних вредности. Попу
ларисани су и различити облици масовнијег укључивање жена у привред
не делатности, као што су била разна такмичења, добровољни рад. Так

мичења су најчешhе организована у склопу прославе појединих празника

(првомајска такмичења, такмичења поводом осмог марта). Писано је о
организовању и резултатима тих такмичења, показивано је како су ини
цирана и остваривана по целој земљи, како су се жене такмичиле која

he

остварити веhу норму и бити успешнија на свом послу.

"Политика" је извештавала и о добровољном раду жена. То су биле
различите активности, почевши од рада у војним болницама, акција шиве

ња рубља и кошуља за шегрте, патика за децу у обдаништима, застава и
кошуља за бригадире на радним акцијама. )Кене су добровољно радиле и у
пољима, на скупљању жетве, укључивале се у добровољне акције најавним

радовима итд. Према подацима објављеним у листу, жене у Србији су, само

у току

1947. године, на добровољним радовима дале 6.748.151 радни сат,
током 1949. жене у Војводини су оствариле око 14.000.000 радних часова.

а

,,Политика" је објављивала и чланке који су на примерима показива

организацији. 1 Право жене на рад није произлазило само из идеологије

ли да не постоје "мушки или женски послови", што је указивало на насто
јања партијске државе да умањи такву поделу занимања. Писано је о же

тек успостављене власти веh и из нужде да се што веhи број људи ангажу

нама које су биле запослене у грађевинарству, о девојкама које су обавља

је у обнови и изградњи ратом разрушене земље, а касније и у амбицио

ле послове тракториста, о агрономима, затим о полуквалификованим рад

зним захтевима остваривања петогодишњег плана. Отуда настој ања и др

ницама, које су радиле на машинама у Зеничкој :железари. Градско сао

жаве и АФ)К-а да се жене у што веhем броју запошљавају и укључе у

браhајно предузеhе организовало је више курсева на којима су оспосо
бљаване жене за позив кочничара у трамвајима, а радиле су и као контро

различите привредне делатности, па и у оне у којима су се у предратној
Југославији запошљавали искључиво или првенствено мушкарци.

Пратеhи доминантне и водеhе теме текстова посвеhених женама у

дневним листовима првих послератних година, те основне вредности које
су они афирмисали, примеhује се да је запошљавање :жена био један од

лори. Жене су се запошљавале и у :железничком саобраhају, што у пред

ратној Југославији нису могле, веh су у државним саобраhајним установа
ма могле радити само као телефонисткиње, благајнице и дактилограф

киње. Запошљавале су се, у мањем броју, и у рударству. Мада је по Уред

веома популарисаних сегмената. Ти текстови, поред тога што одсликавају

би о хигијенским и техничким заштитним мерама на рударским подзем

дух и атмосферу времена у којима су настали, упуhују и на приоритетне

ним радовима из

циљеве, које је пред друштво и конкретно жене постављала власт. Један

вима, дешавало се да су у појединим рудницима жене управо ту радиле.

1947. године, ж:енама био забрањен рад на јамским радо

од најтираж:нијих дневних информативно-политичких листова "Полити

Настојања државе да крајем четрдесетих година колективизује по

ка" у том је времену повремено објављивао чланке о "женама за узор",

љопривреду2, резултирала су, поред осталог, и покушајима да се што ви

"херојима рада", ,,ударницама". Без обзира на то да лије писано о женама

ше жена укључи у задруге. У том времену АФЖ је као један од својих

које су биле запослене у текстилним фабрикама, на разбојима, у пољо

задатака формулисао да "ниједна жена у селу не треба да остане изван за-

привреди или некој другој привредној грани, у тим текстовима су истица
не жене које су својим ванредним залагањем и упорношhу, пребацивале
Неда Божиновиh, )Кене у ,1,10дернизацијскилt йроцесшт у Јуzославији и Србији,
,,Србија у модернизацијским процесима

19.

и

20.

века", књ

2, Београд 1988,

стр.

525.

2

Настојања партијске државе да протежира колективистички својински однос у

пољопривреди, мада испрва с крајњом обазривошhу и постепено, а од

1949.

године и свом

силином апарата тоталне моhи којим је располагала, завршила су се дебаклом. Колекти

визација у нољопривреди Југославије никада није била у потпуности спроведена и од ње
се врло брзо одустало.
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друге". Током 1949. и 1950. године један од блажих облика и манифестација,

Под околностима у којима су се смењивала доба обнове ратом разру

иначе снажног притиска државе на сељаке да се учлане у сељачке радне

шене земље, кризе и материјалне немаштине изазване, поред осталог, еко

задруге3 , била је и пропаганда путем штампе. ,,Политика" је учествовала у

номском блокадом са Истока и узастопним сушама које су погађале по

кампањи за популарисање задругарства и тако што је повремено објављи

љопривреду, жене су делиле судбину осталих запослених. Економске при

вала чланке у којима су истицани примери успешних жена задругарки.

4

Године

1947. у Југославији је било запослено 337.000 жена, а 1955. го
дине -567.000 жена. 5 Само у току 1948. у Београду се запослило 15.500
жена. 6 Током 1952. године у Србији је, од укупно 603.000 запослених, било
139.000 жена, а на територији Србије без Војводине и Косова од укупно
397.000 запослених, 86.000 биле су жене. 7
Број запослених жена повеhавао се и на подручју Југославије, али и у

лике у земљи и општа оскудица доводиле су до тога да запослене :жене

понекад нису имале ни најелементарније услове за рад. То је одликовало
и угоститељска предузећа и мензе. У документацији је забележено да су
жене запослене у ресторану "Јадран" радиле босе. Куварице у мензама
нису имале гумене чизме ни кецеље. Оне су тражиле да им се "омогући

набавка чизама, гумених кецеља и мантила за рад да не би долазило до
оболевања, што се често дешавало". 11
Проблема су имале и :жене које су биле запослене у болницама. Због

оквирима Србије. Проценат њиховог учешhа у укупном броју запослених
број запо

недостатка кадрова, оне су понекад радиле прековремено у две смене. По

слених жена увеhао се четири пута, а број запослених мушкараца три пу

себне тешкоhе имале су оне жене које су долазиле из унутрашњости и

такође се стално увеhавао. У односу на

1945.

годину, веh

1949.

та. 8 Просечна стопа раста запослених жена непрекидно је била виша од

запошљавале се у Београду. Та констатација првенствено се односила на

просечне годишње стопе раста свих запослених у целом послератном до

њихов смештај. Дешавало се да у једној соби станује

бу. Изузетак од тога било је раздобље од

године, када је

по две у кревету, а немају где ни да се умију, ни да оперу веш. И постељина

стопа раста свих запослених била виша од стопе раста запослених жена 9 •

која им се даје је стара, поцепана и прљава". 12 Лоши услови смештаја тих

1948.

до

1955.

4-8 жена, да "спавају

Услови у којима су радиле жене у првим послератним годинама нека

жена не изненађују ако се има у виду да је по градовима у том времену

да су били веома тешки. О њима сазнајемо и на основу различитих изве

било много неусловних станова. Деценију касније, од свих станова у гра

штаја АФЖ-а о обиласку веhег броја предузеhа у Београду. У некима од

довима Југославије само је једна трећина имала кухињу и WC или кухињу,

њих, нпр. у "Пролетеру" и "Шумадији", услед недостатка мушке радне сна

купатило и

WC.

ге, жене су обављале и најтеже физичке послове. Поред тога, у продавни

У другом извештају о обиласку предузећа и установа у Београду, по

цама прехрамбене робе дешавало се да продавачице саме скидају и исто

ред осталог, анализирани су услови рада жена у Градској болници. Од укуп

варују тешке џакове и канте с намирницама. Због дотрајалих машина и

но

разбоја у предузеhима је било и физичких повреда радница. 10

били су лоши, нехигијенски, посебно на грудном одељењу. То је узрокова

223

запослених,

157 биле

су жене, и то углавном старије. Услови за рад

ло честе инфекције особља. Због таквих услова рада многе жене биле су
Сељачке радне задруге, посебно њени тзв. виши типови, представљали су колхо
4

Анализу садржаја чланака и текстова о женама у послератној штампи видети у:

Вера Гудац-Додић, Анализа Шексйlова о жени у лисй1у Политика

Југославија

19 и 20 века", 2, стр. 394-407.
1945-1985, Савезни завод за статистику,

1945-1953, у:

,,Србија у

модернизацијским процесима

1986, стр. 57.
Архив Београда, Конференција за друштвену активност жена 1944-1952, АФЖ,
несређено, К 1 Извештај о раду Градског одбора АФЖ-а за 1948. годину.
7
Привредни и друштвени развој СР Србије 1947 -1952, Републички завод за ста
тистику СР Србије, Београд, 1973, стр. 74.
5

Београд

6

8

Н. Божиновић, Жене у .модернизацијстш.м йроцеси.ма у Југославији и Србији, у:

,,Србија у модернизацијским процесима
9

10

Југославија

1945-1985,

стр.

19 и 20 века", 2,

стр.

У документацији је наведен пример предузећа "Стаљинград". А. Београда, Кон

фебруар

1949.

година.

био је без основног образовања. У наведеном извештају то је доведено у
везу са често лошим односом који су имале према болесницима и разним

крађама у болници.

13

Поред наведених проблема који су се јављали у многим предузеhима,

готово у свима је била пракса да труднице не примају на посао. Представ
нице АФ)К-а које су обилазиле предузеhа констатовале су да је у њима
испоштован принцип једнаког плаhања жена и мушкарца за исти рад.

525.

57.

ференција за друштвену активност жена

8.

на боловању, што је стање још више отежавало и доводило до прековре
меног рада осталог особља. Велики број жена запослених у тој установи

зни тип удруживања сељака.

1944-1952, АФЖ, несређено, К 1, Рад са женама,

11

Архив Београда, Конференција ... , К.

12

Исто.

13

АрЈ;Сив Београда, Конференција ... , К.

нова у Београду по питању проблема жене

-

1, Рад са женама, 8. фебруар 1949. година.
2,

Извештај о обиласку предузећа и уста

раднице.

Годишњак за друштвену историју

92

1-3, 2003.

Почетком педесетих година јављали су се и други проблеми везани

за запошљавање жена, али и нешто другачији правац од оног који је вла
дао у годинама непосредно после ослобођења. У једном извештају АФ)К

Вера Гудац-Додић, Зайошљавање жена у Србији и Јуzославији у друzој...

93

су да њихова једина масовна организација "води упорну борбу за радна
места за )Кене".17

Почетком

1952. године једно

од предузећа у коме је било отпуштања

године записано је да су у предузећима, ако се појави вишак

запослених, посебно радница, било је предузеће НА-МА. Управа те рад

радне снаге, по правилу са посла отпуштане жене које су имале децу, па и

не организације настојала је да проблем вишка радне снаге реши тако

а из

1952.

оне које су у том тренутку биле у другом стању. Када се запошљавају нови

што је отпуштала жене чији су мужеви били запослени. Проблем вишка

радници, често се избегавају жене, а предност даје мушкарцима, наводно

радне снаге решен је тиме што су оне враћене у домаћинство. Ту појаву

зато што жене раде слабије од њих. 14

пратиле су и разне "чаршијске приче". Тако су једну од активисткиња АФ Ж-

У том времену јављала су се и таква схватања по којима )кена више

1с,

1с,

h

а питали "да ли пе дони неки закон да се удате жене врате домапинству

"18

..

не треба да ради, јер "смо до те мере изградили социјализам да жена може

У многим предузећима било је приметно настојање да се она ослободе

да иде натраг у кућу и да васпитава децу". Другим речима "мушкарац тре

нестручне и неквалификоване радне снаге. Управо у тој категорији запо

Та

слених било је доста жена. Поред тога, нису била усамљена ни ретка схва

ква гледишта женска организација никада није прихватала нити одобра

ба да добије плату која ће моћи да обезбеди издржавање породице".

тања да је "жена слабији радник и да не даје онолико колико мушкарац".

вала.

На састанку градске секције АФ)К-а могло се чути и то да "је истина да је

15

који указују на раскорак између прокламоване политике једнакости поло

ефекат рада жене раднице слабији него мушкарца, зато што она већ умо
рна долази на посао, јер има пуно послова да обави за домаћинство и де

ва у свим областима економског, политичког и друштвеног живота, устав

цу, пре него стигне у предузеће". 19

них и нормативних гаранција равноправности жене и праксе која је поне
кад то онемогућавала. О томе сведочи и извештај Извршног одбора Град

О положају )кена при запошљавању говорила је и Вида Томшић у
реферату поднетом на Четвртом конгресу АФЖ-а Југославије, 1953. го

ске секције АФ)К-а, из средине

године, где је посебан део посвећен

дине. Указивала је на то да су поједини радни колективи "избацивали же

проблематици незапослених жена. У њему је такође констатовано да у
околностима смањивања радних места у предузећима масовно отпуштају

не са посла као мање рентабилну снагу". У предузећима није била рет
кост да су оне на различите начине спречаване да користе права која су им

жене. То је у радним организацијама оправдавана тиме што жене наводно

гарантована Законом. Говорила је и о проблему недовољног професио

више изостају са посла од мушкараца, слабије од њих раде, те чињеницом

налног образовања жена, тако да је у предузећима уобичајена и типична

У документацији женске организације могу се пронаћи и текстови

1952.

да имају ниже квалификације. У поменутом извештају наведено је даје у
јануару

1952.

године само у Београду било

ћину оних које нису могле да нађу посао,

2.000 незапослених )Кена. Ве
чак 95% од наведеног броја, чи

ниле су ж:ене које су са села дошле у Београд. Оне углавном нису имале
професионалне квалификације, а многе су биле неписмене. Њихова ста

росна структура показује даје већина имала од

28 до 35 година. При том је

међу тим незапосленим женама 20 процената било самохрани мајки. Многе

од њих нису знале ни која права имају по закону. У том документу забеле
жено је и то да су у неким предузећима "персоналке" 16 наговарале )Кене да
саме дају отказ, јер ако их отпусте, онда наводно неће моћи касније негде
да се запосле. Такве и сличне тешкоће на које су наилазиле, доприносиле

доминација неквалификоване женске радне снаге у односу на мали број
20
жена са било каквом професионалном квалификацијом.
После снажног продора жена у привредни и јавни )кивот земље, по

четком педесетих година била је приметна "тенденција опадања броја же
на у органима друштвеног управљања, пасивизирање извесног броја не
када врло активних жена". На поменутом конгресу Вида Томшић је ука
зивала и на то да су се појавиле "некакве нове тобоже демократске теори
је о жени и породици", које су се практично негативно одраж:авале, пре

свега на област "привредне самосталности жене". Увођење релативно ви
соког дечијег додатка често се схвата погрешно, као даје "наступило вре17

14

Архив Београда, Конференција

15

Архив Београда, Конференција ... , К.

АФЖ-а Београда, одржане
16

служби.

26. јуна 1952.

... , К. 2, Датум на документу: 1952. година.
2, Стенографске белешке конференције

у Београду.

Термин "персоналке" вероватно се односио на ос9бље запослено у кадровској

Архив Београда, Конференција ... , К.

2, Записник са састанка Извршног одбора
1952. године.
Архив Београда, Конференција ... , К. 2, Записник са састанка Пленума градске
АФ)К-а, одржаног 19 марта 1952. године.

Градске секције АФ)К-а, одржаног
18

секције
19

Исто.

20

"Политика",

27.

27.

септембар

августа

1953.

година.

Годишњак за друштвену историју

94

1-3, 2003.

ме када женска радна снага није више потребна и да је то пут њеног по

Вера Гудац-Додић, Зайоиtљавање жена у Србији и Југославији у другој...

95

на најбрже се увећавала. 25 Док је на нивоу бивше Југославије утом време

влачења са посла у домаћинство, да је њена природна, искључива дужност

ну међу запосленим лицима била процентуално доминантна категорија

бити домаћица, мајка и васпитачица своје деце". 21

.жена са нижим образовањем, дотле су на територији Србије највиши удео

Занимљиво је да је педесетих година и у штампи приметно постепено

имале оне са средњим стручним образовањем. 26 Крајем осамдесетих годи

усмеравање жена ка "класичним женским вредностима". Првих година на

на у Србији је учешће )Кена у укупном броју запослених према квалифи

кон ослобођења у штампи је фаворизован идеал снажне жене, жене бор

кацијама било највише у категорији запослених са средњим степеном обра

ца, ,,другарице", која ванредним залагањем пребацује све радне норме,

зовања 56%, међу запосленима са нижим образовањем било ихје

постаје уда рница и херој рада и кој а је "активисткиња у преправљеној сук
њи и црвеној марами купљеној на тачкице" 22 • При свему томе она је и мај

зовањем било је

ка, којој држава покушава да успостављањем потребних установа пружи

лификованим радницима. 27

55,2%,

а

са вишим 47%. Учешће жена у укупном броју запослених са високим обра

37,4%,

а најмање, од само

7,4%,

било је међу висококва

Укупна запосленост у бившој Југославији од педесетих до деведесе

помоћ у чувању, подизању и васпитању деце. ,,Мишићава од лопате и мо
тике, ударница радних бригада сведочи својом монументалном женстве

тих година увећала се за

ношћу (Аугустинчићеве и Росандићеве стамене жене) о снази и плодно

том раздобљу увећавао се проценат учешћа жена мећу свим запосленим,

сти, тако неопходној за друштвено-економску и демографску обнову. Тај

а на нивоу Југославије просек се кретао око

23

4,5 пута,

а запосленост жена за око девет пута. У

слености жена био је у Словенији

39%. Највећи проценат запо
(45,7% ), а најмањи на Косову (22,9% ).

соц-реалистички идеал почиње да се напушта релативно рано." Почет
ком педесетих година, у фебруару 1952, ,,Политика" добија специјализо

Почетком деведесетих година, у централној Србији од свих запослених у

вану женску сшрану, односно женску рубрику, што се поклапа са дискрет

друштвеном сектору

39,2%

биле су жене. Ниво запослености жена у бив

ним појављивањем другачијег погледа, који наглашава посебност жене,

шој Југославији био је виши него у многим земљама западне и јужне Евро

женственост. Култ лепоте, култура одевања и модне актуелности, одбаче

пе (Белгија, Француска, Грчка, Италија), али је био нижи у односу на зе

ни после рата, поново оживљаваЈу.

мље Северне Европе и Америке. 28

Било како било, и у будућности, од средине педесетих година, просеч

У послератном раздобљу укупан број људи који су били запослени у

на стопа раста запослености жена била је виша од просечне стопе раста

просеку је из године у годину био виши. Тако је било све до краја осамде

запослености свих. 24 Просечна стопа раста запослености у раздобљу од

сетих година, када се број свих запослених лица смањује.

1954. до 1964. године за мушкарце је

У промењеним политичким приликама, последња деценија двадесе

била

5,4% за жене 7,8%, а у наредних
десет година износила је за мушкарце 1,6%, а за жене 3,8%. Без обзира на

тог века на овом простору била је обележена распадом југословенске др

тешкоће на које су понекад наилазиле, а на које је у тексту посебно указа

)Каве и грађанским ратом. Неповољна економска ситуација у Србији и СРЈ

но, жене у Југославији и Србији све више су се запошљавале, њихово уче

погоршана је санкцијама ОУН донетих у јуну

шће међу запосленим лицима било је све веће, при чему се обим запосле

ке донеле су и: драстично осиромашење великог дела становништва 29 , не-

1992. године.

Опште прили

них жена брже увећавао од обима запослених мушкараца. Проценат уче

шћа жена у укупној запослености у Југославији

1954. године

био је

24,8%,

1964. -29,2% и 1974. -33,9%. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих

25

1975,

стр
26

Жена у Привреди и друиииву СФР Југославије, основни йоказа~иељи, Београд

11.
Како су наведени односи зависни и од учешћа мушкараца у групама запослених

година процентуално највише жена у укупно запосленом особљу било је

са појединим квалификацијама, потребно је приказати и квалификациону структуру за

са нижим образовањем, потом са средњим, а као трећа категорија по про

послених жена у друштвеном сектору. На нивоу Југославије неквалификоване раднице

центу заступљености међу запосленима биле су :жене са вишим образова

чиниле су већину међу свим запосленим женама у друштвеном сектору, а потом оне са

њем. Почетком седамдесетих година управо та категорија запослених ж:е-

средњим образовањем. Таква структура забележена је и на подручју Србије, с тим што је

1987,

Исто.

22

Неда Тодоровић-Узелац, Женска шйiа.мйа и кулйiура женсйlвеносйiи, Београд

стр.
23

Неда Тодоровић-Узелац, н. д. стр.

24

Стопа раста запошљавања у раздобљу од
укупна стопа раста била

27

133.

1948. до 1985. године за
4,6%. Југославија 1945-1985, стр. 57.

жене је била

788,

стр.

Н. Божиновић, Женско йийiање у Србији у

Подаци се односе на

113.

5,4%, док је

разлика у процентима између неквалификованих радница и оних са средњим образова
њем била веома мала. Сйiайiиссиички бил Шен

21

1986.

19.

25.
и 20.

веку, Београд

1996, стр. 245.

годину.

28

Драгана Стјепановиh-Захаријевски,

29

Величина друштвеног производа по глави становника, обрачуната према купов

Moh и немоh жене, Ниш, 1999, стр. 125-126.

ној снази националне валуте, показује да су током деведесетих година СРЈ и Србија спада-
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1999. године. Под таквим околностима дошло је

сти комерцијал~их услуга са 55,7%. Најниже учешће у укупном броју за
послених било Је у области шумарства, 12,5%, и грађевинарства, 13,2%.
Висок удео жена међу свим запосленим лицима у ванпривредним делат

до промена не само у области запошљавања, веh и у многим другим сег

ностима прикрива чињеницу да је запосленост :жена, ако се посматра ис

стајање средњег слоја, катастрофално стање привреде, сталну политичку

узаврелост, реке избеглица и људи без дома и, коначно, тромесечно бом

бардовање СРЈ у пролеће

ментима живота људи у Србији.

кључиво женска радна снага, другачија. Од свих запослених жена у апсо
године, према по

лутним бројевима, већи део ради у привредним, а мањи у ванпривредним

дацима државне статистике на подручју СРЈ укупан број запослених лица

делатностима. Те године је од укупно 888.187 запослених жена, у привреди
радило њ_их 617.049, а у ванпривреди 271.138. У апсолутним бројевима,
посматраЈуhи само женску радну снагу, највише )Кена радило је у инду

Последњих десет година двадесетог века, од

1990.

опада30 • То смањење може се уочити и посматрајући кретање индекса укуп
ног броја запослених.

Укупан број запослених лица у Србији, у раздобљу од

године, опао је за
Од

1990.

17,8%.

1993.

до

2000.

31

године смањује се и број запослених :жена. Према државној

статистици, у СРЈ, на нивоу годишњег просека, највише запослених жена

регистровано је

1989. године, а само
1.032.000. Од тог времена,

у друштвеном (др:жавном) сектору

било их је

из године у годину број запослених

жена у друштвеном сектору је нижи. Године
запослено

757.000

у том сектору било је

1999.

жена. Постепено јачање приватног сектора у посма

траном раздобљу условило је пораст жена које су биле запослене у њему и
то од

22.000 у 1989. до 122.000 у 1999.

години. 32

Жене у Србији најчешће су биле запослене у друштвеном (држав
ном) сектору, много мање у приватном. Подаци за

1993.

годину показују

да је учешће жена у укупном броју запослених на нивоу СРЈ било
привредним делатностима

35,1 %,

а у ванпривредним чак

62,9%.

40,6%, у
)Кене су

највише биле присутне у области здравства, где су чиниле више од три
четвртине међу запосленим особљем или

везаним за угоститељство,

75,2%,

потом у делатностима

60,1 %, у образовању и култури 55,9% и у обла-

ле у оне земље које су биле испод границе сиромаштва. Група аутора, Здравствено ста

323.582. 33
Према истражи~ању Гордане Лазић, жене су 1993. године у укупној
запослености у Србији учествовале са 39%. Поред тога што је број запо
слених жена у наредних неколико година, до 2000, смањен за око 10,5%,
проце~ат који показује учешће жена у укупној запослености 2000. године
виши Је и износи 42,78%. Разлози за раст учешћа жена у укупној запосле
стрији,

ности тражени су у околностима да је пад производње погодио првенстве

но "традиционалне индустријске гране, где преовлађује мушка радна сна

га", што је условило нешто веће опадање запослености мушкараца него
жена. Од свих запослених жена у Србији, већина, односно две трећине
ради у привреди, а једна трећина у ванпривредним делатностима. У окви
ру привредних делатности највећи број жена запослен је у индустрији и

рударству. У укупном броју свих запослених лица, жена и мушкараца, у
ванпривредним делатностима жене имају висок удео,

65,63%.34

Поред покушаја учињених у послератном раздобљу да се умањи раз
лика између "мушких" и "женских" занимања, разлике и даље постоје.
Једно од питања које се намеће у вези с тим јесте да ли висина плата и
r<:о~ико утиче на ту расподелу, односно да ли доминантно учешће жена у

1986-1996, аналитичка студија, Институт за заштиту здравља
1998, стр. 60. Двадесет први век Савезна

ПОЈединим занимањима или индустријским гранама утиче на висину про

Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

се:них личних д~ходака у тим гранама. Управо у оним делатностима у

Република Југославија дочекала је као сиромашна земља, у којој, према проценама обја

козима преовлађуЈужене ниво просечних зарада углавном је нижи. У окви
ру појединих индустријских грана нюка лична примања често фигурирају
у оним гранама где је концентрација жена већа. Тако, на пример, у оквиру
прерађивачке индустрије, веома ниске просечне плате су у производњи

ње сйlановниинива Србије,

вљеним у медијима, има око
зо

2,8 милиона

сиромашних. ,,Политика",

8. март, 2002. година.
1989. године, када је забележен најве
у годину је нижи. Изузетак од тога је 1997.

Годишњи просек запослених лица у СРЈ од

ћи број запослених лица,

2.790.000,

из године

година, када је, у односу на претходну годину, регистровано увећање запослених. На то је
утицала и чињеница да је од те године међу запосленим лицима исказан онај број који је

:екстилних предива и тканина, делатности где традиционално преовлађу

обухватио и запослене у малим предузећима "који се не обухватају другим истраживањи

ЈУ жене, производњи одеће и преради предмета од коже. Просечна нето

ма, а добијени су проценом на основу Анкете за допуну полугодишњег истраживања о

Гордана Лазић, Жене и й1ржии1те рада, у: Сања Ћопић, Бранкица Групковић,

зарада, плата за 1999. годину у тим гранама прерађивачке индустрије била
је 532 динара, односно 333 и 420 динара. Укупна просечна нето-зарада из

Гордана Лазић, Љиљана Добросављевић-Грујић, Жене у Србији, Да ли с.мо дискри.миниса

рачуната на основу свих зарада према класификацији делатности која је

запосленима". Сйlашисйlички zодишњак Јуzославије
31

не?, Београд
32

2001,

стр.

2000,

стр.

87.

85.

Сйlайlисйlички zодтињак Јуzославије,

зани су без Косова и Метохије.

2000, стр. 87. Подаци за 1999. годину иска

33
34

Ис:rо, стр. 105.
Гордана Лазић, н. д., стр. 92.
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утврђена као општи стандард, за 1999. годину била је 1.362 динара. 35 Уго
ститељство је такође једна од делатности где преовлађују жене, а као при
мер могу послужити просечне плате запосленог особља по хотелима и

ресторанима, које су такође ниске (просечна нето-зарада за
била је

1999. годину
886 динара). У образовању је наглашен удео жена међу запосле

Вера Гудац-Додиh, Зайоltlљавање жена у Србuји

u Јуzославијu у друzој...

99

На основу Анкете о радној снази из октобра

1999. године, у Србији је,
2.114.001 лице, од чега
884.807 )Кена. У друштвеној својини било је запослено 709.380 жена, при
ватној 146.274 и задружној и мешовитој 29.153. 39 Из тих података произла
зи да је тада учешће жена међу укупно запосленим лицима било 41,85%.
без Косова и Метохије, било укупно запослено

ним особљем у образовним институцијама на нижим нивоима школова

Тежња за континуираним повећањем запошљавања )Кена, која се у

ња, где су просечне плате осетно ниже него у институцијама вишег и ви

послератном раздобљу одржала до краја осамдесетих година, пратила је и

соког образовања ( основно образовање 1.456, а више и високо 2.307).
Та појава није својствена само за раздобље после распадајугослове~
ске др:жаве, веh је постојала и у социјалистичкој Југославији. То показује
истраживање које се односи на раздобље од

1965.

до

1980.

године, према

коме је веhе учешће )Кена у појединим привредним гранама поуздан пока

увећање броја жена које су желеле да се запосле, а нису то могле. Стопа
незапослености на подручју СРЈ од средине шездесетих, из године у годи

ну је била виша. Удео жена међу лицима која су тражила запослење ме
њао се по годинама, али је углавном био око или изнад половине, што

значи да су већину незапослених чиниле жене. Године

затељ нижих личних доходака у тим гранама. 36 Илустрација која потврђу

ручју је међу незапосленим лицима било

је те тезе јесте и истраживање А. Милиh, којаје упоређивањем структуре

473.141.

зарада запослених квалификованих радника за поједине групе занимања

пута, а број свих незапослених за око

у 1988. години, показала да је у групама са вишим зарадама учешће "ти
пично женских занимања" неупоредиво мање од учешћа претеж:но "му
шких занимања" у тим групама. 37

58.058

1965. на том под
1998. године,

жена, а

У том раздобљу број незапослених жена увећан је више од осам

7 ,7

пута. Од почетка деведесетих

година није дошло до промене таквог кретања, јер је и тада увећање броја
незапослених жена нешто веhе од пораста броја свих незапослених. Укупна
стопа незапослености је од

7% 1965.

године, порасла до

25,1 % 1998.

годи

На основу анализе односа просечних плата запослених жена и просеч

не.40 Слична кретања могу се уочити и на подручју Србије. У неколико

них личних доходака по гранама делатности, уочено је да постоји разлика У

протеклих година повећан је удео жена међу незапосленим лицима у Ср

висини зарада између мушкараца и ж:ена. По висини својих зарада жене се У

бији и то од

просеку креhу на око

90% просечног личног дохотка, односно у привред
88%, а у ванпривреди на око 90%. Разлике у виси

55% 1993.

године на

56,9% 2000.

У оквирима Југославије, крајем осамдесетих година

ним делатностима на око

цима која су тражила запослење

ни плата појављују се и када се посматра однос просечних плата запослених

Највиши проценат жена био је у Војводини

жена и просечних личних доходака према образовном нивоу, односно када

се зараде анализирају и прате према полу и структури образовања. Изузев
код магистара и доктора, жене заостају по својим месечним зарадама за

мушкарцима у свим образовним категоријама. Висина зарада жена креhе
се у просеку на нивоу од 90% просечног личног дохотка. 38
35

СШаШисШички zодишњак Јуzославије, 2000, стр.

107. Без података за Косово и

Метохију.
36

)Кељка Шпорер, Фе.минизација Професија као индикаШор Положаја жене у раз

личuй1и.м друштвима, Социологија, бр.
37

4,

Београд,

1985.

А. Милиh, Жене, Полmиuка, Породzща, Београд

година.

1994, стр. 70- 73. Аутор је пока

зао да се нпр. површински копачи, металобрусачи и глодачи, дакле претежно мушка зани

мања, највеhим делом, групишу у скупинама са највишим дохотком. Слика је обрнута
када се ради о доминантно "женским занимањима" у типично "женским гранама". У гру
пама са најнижим дохотком налазе се далеко више нпр. плетача и предилаца итд.

зв

Анализу је извела Гордана Лазиh. Као извор за табелу у којој је приказан однос

просечних плата запослених жена и просечних личних доходака по гранама делатности,

наведена је Анкета о радној снази, стање из септембра
ни. Гордана Лазиh, н. д., стр.

95 -97.

1988, подаци који нису публикова

године. 41

(25,6% ). 42

(1,172.964)

жена је било

(64,7% ),

(1988), међу ли
54,6% ( 641.372).

а најнижи на Косову

Упоређујући стање учешћа жена у укупној незапослености у

СФРЈ и у неким другим земљама средином осамдесетих година

(1984) до
56%; Португалија
49%; Аустрија 38% ; Швај

бијамо наредну слику: СФРЈ 56%; Француска и Италија

62%;

Белгија

царска

44%; Шведска
31 %; Шпанија 34%; Турска 18%. 43
55%;

СР Немачка

У послератном раздобљу настале су промене у структури незапосле
них. Средином шездесетих година на подручју СРЈ убедљиву већину међу
незапосленим женама чиниле су оне без било икаквих квалификација.
Половином седамдесетих и даље су биле већински део међу незапосле

ним женама, али се наглашено повећао и број незапослених жена са висо39

СШаШисШuчю1 zодисињат< Јуzославије 2000, стр.

94.

Без података за Косово и

Метохију.
40

Сй1аШuсШи•1ки zoдultlњaк Јуzославије, 2000 , стр.

41

Гордана Лазиh, н. д., стр.

42

Мр. Нада Керовац, )Кена у незаПосленосШи, у: ,,)Кена", знанствени часопис за

друштвена и културна питања жене и породице, Загреб,
43

Исто, стр.

30.

96.

80.
1989, 5-6,

стр.

29-30.
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ким, вишим и средњим стручним образовањем, да би средином осамдесе

)Кене власници приватних радњи или предузећа углавном су већ има

тих година број жена из те групације превазишао број незапослених не

ле неко претходно искуство у привреди или у трговини. Када су отварале

квалификованих жена. Деведесетих година међу незапосленим женама,

самосталне радње, жене су се углавном кретале у области услужних де

кумулативно исказано, највише је оних са високим, вишим и средњим
стручним образовањем, затим жена без квалификација, потом оних које

су висококвалификовани и квалификовани радници, а најмањи број неза
послених жена има ниже стручно образовање или различите полуквали

фикације. Током

1998. године,

од укупно

837.600 незапослених лица жена
је било 473.100. Међу незапосленим женама чак 181.800 имало је високу,
вишу или средњу стручну спрему, 180.700 нису имале квалификације, 82.400

ла~ности. Отварале су фризерске и козметичке салоне, соларијуме итд.

НаЈчешће су се опредељивале за оне делатности за које није био нужан
већи почетни капитал и које нису подразумевале запошљавање бројне рад
49
не снаге, Мушкарци су чешће били власници приватних предузећа. Јед
но истраживање показало је да су на анкетираном узорку директори и
власници приватних предузећа најчешће мушкарци, који су чинили 75,3%
од посматраног узорка, док је проценат жена знатно нижи,

међу лицима која на посао чекају ду:ж:е од осам година, а у укупној незапо

24,7%. 50
. ,, И_страживање са називом "Промене у свакодневном животу у Срби
ЈИ , КОЈе Је организовао Институт за социолошка истраж:ивања Филозоф
ског факу~тета у Београду 1994. године, спроведено је у главном граду
ЈугославиЈе на узорку од 800 испитаника, од којих су половину чиниле же
не, а потом у унутрашњости Србије, у дванаест градова, на узорку од 594
испитаника. Оно је показало да су се од 1990. до 1994. године у Београду
жене чешће запошљавале од мушкараца (17% жена према 15,3% мушка
раца), а у унутрашњости Србије ређе (7,6% ж. према 8,1 % м.), да су углав
ном граду оне мање од мушкараца губиле посао (4,25% ж. према 7,3% м.),
а у унутрашњости више (3,8% ж. према 2,7% м.), те да су у Београду оне
ређе од мушкараца биле на принудном одмору, а у унутрашњости чешће.
У Београду, али и у другим градовима по Србији мушкарци су чешће би

слености жена та групација поменуте године учествовала је са

ли запослени од жена и имали у већем броју случајева додатне, хонорарне

имале су образовање на нивоу висококвалификованих или квалификова
них радника, а

28.200 имало је

ниже стручно образовање. 44

Према неким показатељима, који су засновани на анализи кретања
промена на тржишту рада, од

1993.

до

2000.

године евидентно је брже за

пошљавање жена са високим и вишим образовањем. 45
Међу лицима која су први пут тражила запослење жене су биле у већи
ни готово у целом послератном раздобљу. 46 Оне дуже од мушкараца чекају
на посао, и у већини су како међу оним групама које краће чекају на запо
слење, тако и међу онима који чекају три и више година. Највећи број жена
на заснивање радног односа чека до три године. Године
послених жена у тој ихје групацији било

1999. од свих неза
42,27%. Жене су такође у већини и
22,44%.

47

Поред тако исказане незапослености, постоји још једна, која се ста

~ктивнос:'и· То не значи да жене нису имале додатни посао. У Београду их

тистички тешко може приказати, а манифестује се у облику вишка рада.

Је имала Једна четвртина од свих анкетираних жена, а у унутрашњости

Према проценама појединих истраживача, проценат вишка рада у
години у јавном сектору кретао се на нивоу око

1997.
47%. Држава је покушава

трећина. Међу приватним предузетницима мушкараца је било више него
жена. У унутрашњости Србије жене су чешће биле без средстава за )Ки

ла да тај проблем реши установљењем институције плаћеног одсуства.

вот (18,3% према 5,1 %). То истраживање, поред осталог, потврђује тезу

Велики број људи био је послат на принудно одсуство. Предвиђено је да та

да се у великим градовима снажније неутралише деловање патријархата

лица добијају

него у мањим срединама. 51

60%

од плате коју су имала пре одсуства. Предузећа која то

нису могла да обезбеде, имала су обавезу да тим радницима исплате мини
мум од 200 динара. Према неким проценама Економског института,

од свих радника на таквом одсуству у

1998. години биле

44

CiuaiТiuctТiuчкu годишњак Југославије,

45

Гордана Лазић, н. д., стр.

2000,

стр.

41,8%

су жене. 48

97.

81.

46
CiuatТiuctТiuчкu zодищњак Југославије, 2000, стр. 95. Подаци су приказани за 1965
1975 годину, те за раздобље од 1984. до 1999. године.
47
Г. Лазић, н. д., стр. 82.
48
Women 2000, Ап Investigation into tlie Status ој Womens Riglits in Centгal and Soutli-Eastem Еш·оре and tlie Newly Independent States, International Helsinki Federation for Huшan Rigl1ts,
(Serbla, Local Rapporteur: Marija Lukic) стр. 523.

Према подацима Комесаријата за избеглице, само у Београду има око
140.000 избеглица, а још није тачно утврђен број привремено расељених
лица са Косова и Метохије. У Заводу за тржиште рада пријављено је 495
привремено расељених лица, а међу њима и 262 ж:ене. На ужем подручју
Београда 6.079 избеглих лица пријављено је на тржишту рада, од којих је
49

и

Дубравка Стајић, Жене и свеtТi рада у tТiранзtщији, ,,Србија у модернизацијским

процесима

град

19. и 20. века", 2 ... , стр. 230.

50

Гордана Лазић, н. д. стр. 92.

51

Мар~ша Благојевић, РодиtТiељсtТiво и фeptТiuлulТietТi. Србија деведесеtТiих, Бео

1997, стр. 39, 40.

Годишњак за друштвену историју

102

1-3, 2003.

највећи број незапослен, а мањи део обавља послове на одређено време.
Део тих лица која су без квалификација сналази се тако што ради илегал

но, тј. ,,на црно" код приватника.

неким проценама, објављеним у медијима, око

у СРЈ ради на црно. Према другима, дупло

ради на црно, од чега трећину чине жене.

600.000 мушкараца и жена
више, око 1,2 милиона људи

53

Проценат жена које су на руководећим местима један је од индикато

ра положаја жене и утицаја које остварују у друштву. У социјалистичкој
Југославији, крајем седамдесетих година на дужности директора у целој
земљи )Кена је било нешто мање од 6%. 54 Деценију касније, тачније 1987.
године, удео ж:ена у броју директора или председника колегијалних управ
них тела био је 6,43%. 55
Према писању других аутора, у Југославији је учешhе жена на руко

14,8%56 • Почетком двадесет првог века ста

ње је још неповољније. На основу процена објављених у штампи, на руко

водећим местима у СРЈ ж:ене су заступљене само са 7%.

57

Изнети подаци

недвосмислено показују врло скромну партиципацију жена на руководе
ћим местима.

Као илустрација могу послужити и резултати истраживања "Нове тех

на таквим положајима било је мало жена. 58
Приликом објављивања конкурса за заснивање радног односа, послед
њих година појављивали су се и такви који су директно и нескривено ли

митирали кандидате не само по полној припадности веh и по годинама. 59
Такви конкурси никада нису били доминантни.

Забрана дискриминације децидирано је исказана у тексту важећег За
кона о раду: ,,Лице које траж:и запослење, као и запослени, не могу се ста

вљати у неповољнији полож:ај у односу на друге, без обзира на пол, рође
ње, језик, расу, националну припадност, вероисповест, брачни статус, по

родичне обавезе, политичко или друго уверење, социјално порекло, имо
винско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или
неко друго лично својство." 60
У Србији нема закона који легализују полну дискриминацију у рад
ном односу. То није довољна гаранција за спречавање неких других, мање
или више скривених облика дискриминације. Реинкарнација традиционал
них вредности приметна последњих година, потом веhа усмереност жена

на поједина занимања, односно феминизација појединих делатности и с
тим у вези учешhе у расподели дохотка, мали број жена на руководећим
местима, чиниоци су који могу указати на поједине облике дискримина

ције.

нологије и односи полова", које је остварено у пролеће 1990. године у Бе
ограду. Истраживање је спроведено у две организације, чија је делатност

била из домена компјутерске технологије, микроелектронике и роботи-

.

.

.

ке, дакле реч Је о организациЈама коЈе су запошљавале еминентне струч-

њаке, врхунске инжињере. Испитивање је укључило
јих су

103

ма су на руководећим положајима много чешhе били мушкарци, односно

52

Појава рада на илегалном, црном тржишту, односно такав начин обез
беђивања средстава за )кивот веома су раширени у Србији и СРЈ. Према

водећим пословима износило

Вера Гудац-Додић, Зайошљавање жена у Србији и Југославији у другој...

58

А. Милић, н. д. стр.

83-89.

Уопштавајуhи сазнања до којих је истраживањем до

шла, ~утор~а је закључила "да се питање односа полова у склопу нових технологија уте
мељуЈе и обЈашњава односима расподеле моћи у хијерархијским организационим модели
ма у савременим друштвима". Исто, стр.

99.

66 испитаника, од ко

59

Један од таквих конкурса објављен је у листу "Борба",

године.

34 биле жене. Испитаници су завршили факултете, имали минимум

60

Закон о раду, Службени гласник,

на снагу

осам година радног стажа и бавили су се истраживачким пословима. Је
дан од сегмената тог истраживања односио се и на утврђивање хијерархи
је радних места посматрано према полу запослених. У тим организација-

21. децембра 2001. године.

13.

децембар

17. јануара 2001.
2001. Тај закон ступио је

Он, поред осталог, садржи делове у којима су груписани члано

ви о заштити жена и омладине па раду, заштити материнства, као и оне који регулишу
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, или одсуство са рада ради посеб

не неге детета или друге особе. У члану

14 Закона

записано је, поред осталог, да "посло

давац не сме да условљава заспивање радног односа тестом трудноће ... ". У одредбама које
се тичу заштите запослених, у члану

којим је предвиђено да запослена жена и лица

Ј. Марковић, Једнако йраво на зайоиtљавање, ,,Политика",

53

М. Лукић, н. д., стр.

54

Нека актуелна питања кадровске политике у односу на избор жена, јуна 1977,

мог~и "штетно и са повећаним ризиком да утичу на њихово здравље и живот", поред оста

документација ЦК СКЈ, наведено према: Мр Ђура Кнежевић, Избор жена у свјеiйлу ка
дровске йолutиике Савеза комунисiйа, ,,Жена", број 5/1979, Загреб, стр. 75.

лог Је записано да запослена жена "само на основу своје писмене сагласности" може да

Александра Кањуо, Жене менаџери у Југославији и Индији, ,,)Кена", знанствени

ради неге детета. Запослена жена након порођаја има право на одсуство са рада у трајању

55

525. Податак се

односи на

7. мај 2001. година.

67,

52

1998. годину.

млађа од

година не могу да раде на пословима где се претежно обављају нарочито

18

тешки физички послови, или радови под земљом, водом, или на оним пословима који би

обавља те послове. Члан

и културни часопис за друштвена и културна питања жене и породице, Загреб, 3-4, 1990,

од

стр.

слена жена, по истеку породиљског одсуства има право на одсуство са рада ради неге дете

74.
56
57

Драгана Стјепановиh-Захаријевски, н. д., стр.

,,Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. Запо

та до истека

134.

Гордана Јочић, Живеiйи за друге, ,,Политика", јун

365 дана.

69, Закона регулише породиљско одсуство и одсуство са рада

2001.

година.

_365

дана од дана отпочињања породиљског одсуства." У случају да мајка

умре, напусти дете или је из других оправданих разлога спречена да користи та права,

104
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Summary
Vera Gudac - Dodic

Employment of Women in Serbla and
Yugoslavia iн Ље Secoнd Half of 20 th Ceнtury
Social position of а woman in SerЬia in the first decades of the twentieth century was
modeled Ьу patriarchal family and social relatioвs, as well as traditional moral based on the
вorms of predominantly agraгian SerЬian society. Inequality of females and males originated
not only from the heritage, customs and social piactice, but also the discrimination ofwomen
was also legalized in the SerЬian Civil Code. Inequality of legal status of woman was stгes
sed in the domain of marriage and family relations, and in the law of inheritance. Without
rights in the political spheщ women in SerЬia wеге воt given the right to vote until 1945.
Mass participation of the women in the war and revolution, at опе side, and ideological
f1-ames of the Communist party, which саше into power in Yugoslavia at Ње other, made
such political situation wheгe foпnal and legal equality ofwoшen Ьесаше а рагt ofthe basic
principles of the рагtу state. Principle of equality in socialism was promoted as опе of the
central principles of the party state, which originated out of very ideology of the regiшe. At
the legal level it was beвeficiary to eшancipation ofwoшen. Eшployшent ofwoшen was опе
ofthe basic шeasures of eшancipation ofwoшen in SerЬia and Yugoslavia. Therefore, work
and eшployшent of woшen are the key categories to Ье analyzed in this text. At the beginning of the 21 st ce11tury i11 SerЬia Љеrе are no laws that legalize gendeг discгi111inatio11 i11
domain of ешрlоуше11t. It is 11ot а sufficient guarantee for prevention of sоше otheг, шоrе ог
less hidden foпns of discrimination. Reincarnation oftraditional values has been recognizaЫe in rece11t years, as well as freque11t specialization for paгticular occupations, i. е. feшini
zation of certain occupations. In connection with this, theгe is а differe11ce in the divisio11 of
income, small number ofwoшen at the шanagerial positio11s, are the facts that сап poi11t out
to certain forшs of discrimination that still exists.

може да их користи отац детета. Током коришhења тог одсуства запослена жена, односно

отац детета, има право на надокнаду зараде. Уколико је детету потребна посебна нега
због тешког степена психофизичке ометености", један од родитеља има право да после
~стека предвиђеног одсуства "одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног

времена, најдуже до пет година живота детета", што регулиш~ члан 71. Закона. У том
случају запослени има право на надокнаду зараде и то за део КОЈИ ради са половином рад
ног времена у складу са уговором O раду, а за другу половину у складу са прописима _о
друштвеној бризи O деци. Члан 75, предвиђа да "један од родитеља има право да одсуствује

са рада док дете не наврши три године живота". За то време "права и обавезе на основу
рада мирују". Члан 76. Закона утврђује да "за време трудноhе, породиљског одсуства, од
суства са рада ради неге детета као и одсуства са рада ради посебне неге детета, послода

вац не може запосленом дати отказ, осим ако је радни однос заснован на одређено време
... " Закон о раду, исто.

ИЗ ИСТРА)КИВАЊА

RESEARCHES

Андреј Леонидович Шемјакин

УДК

316.422(497.11)"18/19"
316.72( =163.41 )"18/19"

Српско друштво у последњој трећини

XIX

и почетком ХХ ве1{а

виђено очима рус1{их путника

Айс~иратаи: Чланак се бави анализом срйст<оz меюиалщuе~иа на

йрело.му векова, нaciuojehu да укаже на разлику изме!Ју йрошле ре
алности и йтиоњих uczuopuozpaфcкux идеализација. Кроз утиске

савремених страних йуzuника (йре~иежно Руса) о Србима и Србији

ayiuop настоји да йојасни сйецифичне услове .модернизације на Бал
кану и укаже на разлику у мeнiuaлuzuezuy изме!Ју Евройљана и Ср
ба,

utiuo

је имало одређених йоследица йо евройске uнczuuiuyцuje

када су оне уво!Јене у обновљеној срйст<ај држави.

При проучавању специфичности модернизацијских процеса у Србији
у

XIX- ХХ веку целисходно је применити принцип две

фазе, реконструи

шући (као први корак) социокултурни контекст тих процеса.
То је суштински важно будуhи да национална историографија модер
низацију Србије често третира као линеарни процес, посматрајући њен
политички развој као главни вектор евройеизације земље, изоловано од

стања менталитета друштва. То се, уосталом, лако може објаснити, јер је
веh од

1830. године Србија постојала као de facto

самостална држава, огра

ничена у својој спољнополитичкој активности, али с могуhношhу за уну
трашњи саморазвој. При том су све политичке идеје и институције, а на
рочито оне позајмљене од Европе (парламентаризам, демократија, устав
ни поредак), у српској историографији представљене некако изван соци

јалне реалности и без сагледавања њиховог преламања кроз ту реалност.
Баш зато и у озбиљним монографијама можемо кадшто прочитати да је
пред крај осамдесетих година деветнаестог века "српско друштво потпу

но сазрело за увођење парламентаризма" 1 , а на високим научним фору1

Види: С. Стојичић, Уставни развитак Србије

1869-1888, Лесковац 1980.
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Андреј Леонидович Шемјакин, Срйско друиииво у йоследњој шреhини
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мима могу се чути уверавања да се на граници векова Србија "сасвим при

.

109

том погледу сматрамо најпродуктивнијим ан~иройолоиищ усмерено исшра
живање

ближила европском моделу државе " 2

XIX"

-

такав први покушај аутор је веh остварио 8

-

и објективни йо-

Пред нама је веома типична појава, својствена, узгред, и за руску на

2лед са сшране. Стога завређује да се проучи оно што су писали Руси и

уку. Њу је јасно формулисао академик Л. В. Милов у уводу "Великоруског
орача" - реч је о тежњи "да се безусловно поистовеhују све наше етапе

уопште странци о Србима. Јер, као што је тачно приметио још П. А. Ро

развоја са развојем историјског процеса у главним земљама Западне Евро-

домаhем становништву и увек им помажу да виде свој живот баш са оне

пе". 3

стране која им је недоступна ... " 9 Занимљиво је да је перспектива дру2и о

Нагласиhемо даје "европеизирање" властите историје- знатно веhе

него што то она заслужује

-

својствено и другим балканским историогра

вински, ,,оцене странаца често могу да открију ствари које су непознате

нама дуго времена очигледно недовољно коришhена у српској историо

графији, 10 по свој прилици због критичности судова који су рушили дубо

фијама. Та тежња се нарочито појачава у овом тренутку, када многи бив

ко укорењене митове. Ми hемо, пак, користити управо ту перспективу,

ши Балканци наједном постају "Европљани" 4 • Али, ево и мишљења саме

руковођени при том Херценовом дубоком мишљу: ,,Народ је конзервати

Европе. Према оцени аустријског историчара Карла Казера, ,,Балкан је

ван по инстинкту. Што је неки народ даље од главног тока историје, он се

другачији, јединствен, и по многим питањима разликује се од онога ш~о

чвршhе др:жи за оно што је усвојено, познато. Штавише, он и ново при

се назива Европом.

хвата у старом руху ... " 11

( ... )

Треба се ипак суздржати од тога да оно што Је

другачије тумачимо као нецивилизованост. Балкан је представљао и дан

данас представља једну другачију цивилизацију, боље речено - културу."
Стопостотно је био у праву знаменити српски писац Милорад Павиh

5

***

када је тај културни плурализам филозофски свеобухватно изразио речи

Дакле, шта је то представљало српско друштво на размеђи векова?

ма свога јунака: ,,Моје име је Балкан, њено -Европа." 6 И зато се, као ~то

Његова основна особеност јесте-изразито аграрно обележје. Пре Првог

је то о својим сународницима приметио истакнути етнолог Јован ЦвиЈиh,
"европске институције, и култура уопште, овде усвајају само преломљене
кроз призму народног духа." 7 То јест - менталитета, како бисмо ми данас

.

рекли.

Да бисмо спознали управо ту йризму народног, духа (или патријархалну основу на којој српски модернизатори покушавају да везу "евр?п

ске" шаре), потребно је, како нам се чини, променити сам приступ ЊОЈ. У

светског рата удео сељака у структури становништва земље никада није

падао испод

87% 12 • При

том је њихов земљишни посед био доста уједна

чен, због чега је диференцирање интереса у тој средини протицало крај
ње успорено.

Друга важна црта српског социјума јесте- његова непотпуна струк
тура. Историјски је он био лишен аристократије и буржоазије. У њему су,
рекло би се, постојала два пола: малобројна, поникла из нижих слојева,
елита и хомогена сељачка маса

2
Милан Протић - један од аутора веома претенциозне "Нове историје српског
народа" - сасвим озбиљно тврди да је, наводно, после усвајања Устава 1903. године У Срби
ји био "готово остварен идеал британске монархије - двопартијски систем" (Нова исто
рија срйскоz народа, Београд-Лозана, 2000. С.188). М. Прошиh, Српске политичке странке
после уједињења (1918-1919) // Србија на крају Првог светског рата, Београд, 1990. С. в7.

з
4

1998.

С.

3

Види, на пример: Г. Марков, Балканы и 'балканизация', Историческая судьба

// Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических
столкновениј ХХ века М; 2002. С. ЗО.
s К. Казер, Породица и сродство на Балкану, Анализа једне културе која нестаје,
Београд, 2002, С. 9.
6
М. Павич, Веджвудский сервис// М. Павич, Железный занавес, Рассказы. СПб.,
2002. с. 13.

Градски житељи, чији је удео у становништву Србије износио

1999.

с.

Ј. Цвијић, Јединство и йсихички шийови динарски.х Јужних Словена, Београд,

66.

12% ,

ипак нису могли да се консолидују и постану грађански сталеж, тј. ноВиди: А. Л. Шемякин, Сербское общесшво на рубеже

8

XIX-XX вв. :

шрадициона

лиз.м и .модернизаци, Взгляд изнутри // Чело век на Балканах в эпоху кризисов и этнополи
тических столкновений ХХ в .... С.

Европы.
10

1869.

31-49.

П. А. Ровинский, Два .месяца в Сербии (из йушевых восйо.минаний)

9

балканских народов в ХХ в.

1

главни чувар традиционалистичке све

сти.

Л. В. Милов, Великорусский йахарь и особенносши российскоzо исшорическою

йроцесса, М.,

-

1868.

Кн.

11.

С.

Л. Перовић, Предzовор

11

12

Вестник

!/ Павел Аполонович Ровински, Зайиси о Србији, 18681994, С. 7.
А. И. Герцен, К старому товарищу // А. И. Герцен, Собрание сочинений в ЗО-ши
Т. 20 (2). М., 1960. С. 589.
Види:. Д. Ђорђевић, Срйско друщшво 1903-1914.!!Марксистичка мисао. 1985.

(Из путникових бележака), Нови Сад,

шо.мах.

/!

375.

Бр.4.С.126.
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сиоци буржоазности*, веh су током целог периода српске независно

но су неупоредиво развијенији од масе, а у Србији, напротив

сти остали веома неодређена категорија. ,,Како је тешко било одреди

ција се ... у суштини сувише мало издваја из масе." 19

ти где се завршава сеоска стаза и почиње градска улица" - констатује
академик Милорад Екмечић - ,,исто тако није било јасно где је била

бија стекла независност, када је, раније несумњиви русофил, кнез Милан

права граница између сељака и грађанина." 13 То исто су запажали и

руски путници. Према речима генералштабног пуковника Н. Р. Овеја

интелиген

-

Таква њена особеност очито се испољила већ убрзо након што је Ср
Обреновић отворено прешао на аустрофилске позиције, везујући судбину
земље и династије за Беч. Самим тим он није мењао само спољнополи

ног, ,,значајан део грађана по врсти посла којим се бави мало се разли

тичке оријентире, веhје и јасно изразио своју намеру да Србију прикључи

кује од сељака ... Од три житеља града два такође :живе од земљорадње

Европи. Доведен на власт, кабинет напредњака, на челу са Миланом Пи

и сточарства". 14 У Пожаревцу (окружни центар!), на пример, 1896. го
дине било је 800 коња, 900 крава, 4.900 свиња 2.600 оваца и 250 пчели
њих кошница. А у старој српској престоници Крагујевцу, две године
касније, на 14.000 становника био је само један пијанино - а и он се
налазио у кући досељеника из Срема 15 • Па чак је и сам Београд, према
описима руских путника, остављао утисак "насеља" изразито прела

роћанцем

-

тим првим правим српским "западњаком" 20 ', покушао је да

изведе тај скок "из балканског мрака на европску светлост". 21
Јасно је да тако крупан изазов није могао остати без одговора, што је
у развој Србије уносило црте раније непознате биполарности. Настојања

владе "да рашири у Србији европску културу" 22 или "да постојеће уређе
ње српске државе одмах уклопи у чисто европске норме", 23 како су забе

зног типа: ,,Страћаре и малтене пећине налазе се упоредо са раскошним

лежили руски очевици, изазвала су жесток протест опозиције коју је пред

дворцима, а на улици често можете видети сељаке који су се раскомо
тили да ручају на асфалтном коловозу. Поред њих јури електрични

стављала Народна радикална странка. Одричући универзални карактер

трамвај и једва се вуку, ужасно шкрипећи, сељачке таљиге са волов

ћем, прогласили су за свој главни задатак одбрану српске самосвојности,

ском запрегом." 16 Поред тога, ,,у Београду се готово сви међусобно по
знају" 17 , па се зато врата (као и у сваком "селу") не закључавају. Шта

коју су они поистовећивали са тек избореном слободом. ,,Ми уопште не

европског пута и европских модела, радикали, на челу са Николом Паши

чувамо"

-

писао је Пашић крајем

1880.

године

-

,,оно што Србина чини

више, ,,на неким кућама спољашња врата широм су отворена и подупр

Србином, већ, поводећи се за модом тежимо ономе чиме се толико диче

та преврнутим столицама: испоставило се да се тако, по устаљеном оби

странци ... " 24 **

чају, упозорава да никога нема код куhе како гост не би узалуд свра
ћао"! 18 Овај знак узвика очигледно овде није случајно стављен - он

ји. Чини се да је важније од тога да су се, у свом настојању "да савладају

Добро су познате све перипетије унутрашњих сукобљавања у Срби

изражава степен чуђења просечног руског госта ...

Специфичност, пак, саме српске елите била је у томе што је и она (у
својој већини) чувала традиционални менталитет, и то је још П. А. Ро
вински констатовао. ,,У Србији ме увек једна ствар чудила" - писао је он
- ,,свуда у другим земљама људи који представљају интелигенцију духов-

19

П. А. Ровинский, Белlрад,

elo усШройсШво и общесшвенная жизнь, Из записок
II // Вестник Европы, 1870, Кн. 5. С. 166"
20
' Види: Л" Перовић, Милан Пироhанац - зайадњак у Србији 19. века //Србија у
модернизацијским процесима 19. и 20. века, Књ. 3, Улога елита, Београд, 2003. С.11-72.
* Познати руски слависта П. А. Кулаковски оставио је у своме дневнику овлашну
путешественника,

скицу М. Пироћанца: ,,Он се свугде труди да говори француски, и као да се хвали тиме

' Према речима посматрача из Русије, ,,Србин остаје пре свега земљорадник и сви
њар, а ако га судбина избаци из уобичајене сфере родитељског дома, онда ће најрадије

што он може да говори на том језику, што је он светски човек итд." (Отдел рукописей
Института Русской Литературы РАН. Ф.
21

прихватити чиновничко или војничко занимање. Прави грађански сталеж стога уопште и

не постоји у српском народу" ( Е. Вејнберl Сербия и сербы// Образование. 1903. Н 8. С.
28).
13
М. Екмечић, Сiиварање Југославије 1790-1918, Београд, 1989. Књ.2.С.67.
0

14

Н. Р. Овсяный, Сербия и сербы, СПб., 1898.С.113.

s Ф. Каниц, Србија, Зе.мља и становнии1iйво, Београд, 1985.Књ. 1. С.171; 301.
Э. Пименова, Сербия, Пг., 1916. С. 56.
11
П. А" Ровинский, Белzрад, elo усШройсiйво и общественная жизнь, Из зайисок
йу~иеutесiивенника, II !/ Вестник Европы, 1870, Кн. 5. С. 133.
1в С. Л. Чудновский, Из давних леш, Восйоминания, М; 1934. С. 65.

века// Српска политичка мисао,

Д.1. Л.13)

1996, Бр. 1-4.

стр.

256.
1898, С. 90.
йоследние zоды !/ Русский

22

Н. Р. Овсяннй, Сербия и сербы, СПб.,

23

П. А. Кулаковский, Сербия в

24

Архив Српске академије наука и уметности (даље АСАНУ)

вестник.

1883.

Н0

4.

С.

762.

1

16

572.

Б. Мијатовић, Основни йоlледи найредњака и радикала Шоколt 80-их година XIX

Бр.

, Пашићеве хартије,

14615-1-27.
'*

Чак је и за скупштинску говорницу Н. Пашић излазио одевен у полусељачку

сукнену блузу.и просте и тешке чизме. Уз то, носио је дугачку, до средине груди браду

(в.:В.Казимировић, Никола Паишh и њеlово доба,

1845-1926, Београд, 1990.

Књ.

1.

с.

13.
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простор историје у најкраћим роковима", 25 реформатори напредњаци на

вот у Србији недостајало је неколико ситница: средњи сталеж, градови и

шли у изолацији: ,,Према тој модернизацији државе"

градска култура".

-

писао је Владимир

32

И заиста, сложио се с њим А. В. Амфитеатров, српски

Дворниковић- ,,стао је непријатељски сам главни ослонац, управо осни

,,сељак, чврст у уверењима, необично је равнодушан према граду. Он за

вач државе: шумадијски сељак ... " 26 Насупрот њима, радикали, који су сме

вршава своје послове на периферији, залије то и почасти се у њеним загу

ста одбацили све њихове планове реформи, задобили су подршку маса.

шљивим кафанама и, спокојан, враћа се кући у забачено село, загубљено

Стварајући своју конзервативну доктрину на бази патријархалности, чвр

међу брдима и шумама".

сто укорењене у народној свести, они су и изразили тај "непријатељски

нож. ,,Сељаци галаме на зборовима

33

Јасно да је тај zрадску кул~иуру дочекивао на
нећемо оне из града" 34

-

-

писао је

.неприхватање структурних промена у друштву и држави,

очевидац боравећи у српској забити. А радикалско службено гласило "Са

које би могле пореметити равнотежу самодовољности његовог традицио

моуправа" обично се овако оглашавало: ,,Село и сељак још чувају српску

налног начина живота у систему аграрног статичног света. Својевремено

народну мисао, и они треба да униште утицај града

став" сељака

-

је Јован Цвијић необично проницљиво уочио да је "српски радикализам

-

тог гнезда туђин

штине ... " 35

исто толико етнопсихолошка, колико и политичка појава".
Резултат је био очигледан - покушај да се насилно убрза развој Срби
је, при том не водећи рачуна о њеним адай~иивним. моzуhнос~иима, који су
27

***

учиниле власти током осамдесетих година, довео је до веома оштре уну

Посебно би требало нагласити да су током наведеног доба конзерви

трашње кризе, окончане абдикацијом Милана Обреновића. ,,Инстинкти

рању традиционалистичке свести у српском аграрном друштву доприно

масе" - сложио се са В. Дворниковићем један од савременика догађаја -

сили његови архаични облици и услови живота, који се практично нису

,,побунили су се против модернизације државе". 28 Традиционалисти ради

мењали.

кали препознали су те инстинкте, артикулисали их, трансформисали у сна

1. У економији земље доминирала је натурална привреда. У раздо
бљу 1910-1912. година, тј. уочи Светског рата, сељак је трошио готов но

жан политички покрет и збрисали "шачицу" ултралиберала ...
Ексмонархје касније и сам признао: ,,Ја сам хтео да моја земља крене
напред што је могуће брже, и у томе сам погрешио." 29 И Стојан Новако

вац само на петролеј, шећер и плаћање пореза.

вић, министар просвете и црквених дела у кабинету напредњака, конста

гућност да се не ради само за задовољавање текућих насушних потреба,

товао је: ,,Вођени најбољим намерама, ми смо желели да постигнемо све

већ и за будућност, што је била веома важна особеност западног економ

брже него што је то могло природним током. И зато смо за резултате које

скоz човека. А саме потребе патријархалног Србина биле су крајње огра

смо остварили платили сувише много." 30 Дабоме, као што је запазио Хер
цен, ,,било који резултат постиже се само заједно са целим својим природ

ји, зашто се бринути". 37 Заиста, зашто? ,,Чим је породица обезбеђена го

ним процесом". 31
Управо зато нама се не чини да је неочекивана жалосна судбина срп
ских модернизатора првог позива. Напротив, она је била неминовна. Према
садржајној оцени Троцког, ,,за претварање формула либерализма у жи25

Ю. М. Лотман, Кульшура и взрыв, М;

26

В. Дворниковић, Каракшероло'iија Ју'iословена, Београд, 1939. с. 862.
Ј. Цвијић, Јединсшво и йсихички шийови динарских Јужних Словена, Београд,

27

199.

с.

1992.

с.

28

29

Д. Николајевић, Краљ Милан и Тимочка буна, Београд, 1927, С. 70.
Види: А. Мале, Дневник са срйско'i двора, 1892-1894, превела и приредила Љ.

Мирковић, Београд, 1999. С. 212.
зо С. Новаковић, Срйско-бу'iарски рти и оноврелtене кризе,
листићи, Београд,
31

1907,

С.

1974. С. 376.

-

мо

ничене. По његовим властитим речима, ,,све док има шта да се презалога
дишњом залихом жита, а порез уплаћен - пише пуковник руског Генерал

штаба Г. И. Бобриков, обилазећи Кнежевину

- ,, ... домаћин

више не раз

мишља о стицању богатства, већ заједно са синовима проводи време у ка

фани." 38 То запажање госта из Русије потврдила је и трезвена самооцена.
32

Л. Д. Троцкий, Сочинения, М.- Л., 1926. Т.6 (Балканы и Балканская война). С. 83.

33

А. В. Амфитеатров, Славянское

34

АСАНУ. Бр.

35

Полишички елементи у Србији йре

36

Д. Ђорђевић, Срйско друшшво

37

М. Дарам, Кроз срйске земље, Превео и приредио В. Милановић, Београд, 1997.

'iope,

М., б/г.

(1912). С. 146.

12877.

60

'година// Самоуправа, 20. јануар 194, Бр.

1144.

1903-1914...

С. 130.

С.151.
38

2.

А" И. Герцен, О социализме, М.,

1885-1886, Мемоарски

Све остало је он сам

производио. При том је изостала такозвана одложена йо~иражња

270.

64.

36

55.

Г. :Џ. Бобриков, В Сербии, Из воспоминанний о войне 1877-1878гг. СПб., 1891. С.
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Андреј Леонидович Шемјакин, Срйско дру~тиво у Последњој Шреhини ХЈХ"
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Познати српски интелектуалац и политичар Чедомиљ Мијатовић писао

ског ослобођења и уједињења, онје постајао средство и начин консолидо

је у британској штампи о својим земљацима: ,,Лагодан живот за њих пред

вања Срба у Краљевини**, будуhи да је мала диференцираност интереса

ставља много већу вредност, него прогрес ... Веома скромни утрошак ра

унутар социјума омогућавала да се очува јединство народног духа

да омогућује им да живе доста пристојно, проводећи вечери у кафанама.

-

та

39

најважнија унутрашња претпоставка будућег ослобођења. Социјална јед

Као што видимо, смисао целокупне радне активности српског сеља

накост, као што видимо, у очима радикала поистовећивала се са нацио

ка може се свести на један једини појам- снабдей1и се основним, тј. одржа

налним јединством. И та њихова политика својевремено је овенчана пот

вати минимални ниво живљења. 40 Тај појам се органски уклапа у ткиво

пуним успехом. Објашњавајући позадину свеопштег заноса који је запљу

фундаменталне противречности између традиционалистичке свести и ве

снуо Србију после објављивања Првог балканског рата, један руски нови

беровског духа кайий1ализ.ма, са њему својственим "непрестаним, ~еумор

нар извештавао је из српске престонице: ,,Међу бројним узроцима овог

ним, квалификованим радом". 41 Ту се, по нашем мишљењу, и крије узрок

невероватног јединства, које овде имамо прилику да видимо, треба, разу

што је просечан српски сељак сејао три пута мању површину, него европ-

ме се, истаhи и релативну неразвијеност социјалних односа, па, према то

-

42

...
.
2. Насупрот устаљеним схемама, у Србији у класичном облику ниЈе

ски сељак, и четири пута мању

него амерички

ме, и социјалних антагонизама. Личност још није успела да се издвоји из
колектива, а економски развој још није успео да створи психолошку про

постојало приватна својина на земљу. У познатој тријади, која конститу~
ше појам својине (поседовање, коришћење и располагање) практично Је

валију између оних који владају и њима потчињених ... " 44

недостајала та последња карика, јер је, према "Закону о народном благо
стању", усвојеном у скупштини 1873. године, био одређен гарантовани зе

ште није пропадао, како се то сматрало раније, веhје имао велике могућ

мљишни минимум који нико није могао отуђити, а којије одређиван вели
чином земље коју је један сељак могао да узоре за шест дана рада. Наве
дени принцип важио је и касније -1907. године радикалска влада Н. Па

Србију, ,,извесну имовину поседују сви и не може се срести онај контраст

прекомерног изобиља и крајње беде, што је веома често код нас". 45 Једна

шића још једном је продужила важење Закона о земљишном минимуму,

ну црту српског друштва, при чему је тај ниво био доступан свима. И, су

који је штитио сељака од опасности пауперизације, ограничавао могу~
ност земљишних шпекулација и концентрације земље у рукама малоброј
них појединаца•. Самим тим он је отежавао ширење капитализма У Срби

дећи по записима, он није био баш толико ни низак: ,,Срби једу месо један

3.

Ситни сељачки посед

-

основа привредног :живота у Србији

кост на нивоу минимума потребног за живот представљала је специфич

пут дневно када нису дужни да посте ... " 46 Па чак је и у дневни оброк за
твореника улазило "пола фунте меса". 47
У поређењу са руским сељаком, са његовим гладовањем и просјаче

ња 4з.

њем зими, релативна имућност његовог српског сабрата је очигледна.

Требало би рећи да патријархални модел друштва ( сагласно форму
ли: ,,српски народ је заједница једнаких") није био сам себи циљ за Паши

ha је

з9

Цит. по: S. Maikovich, B1·itisli pel'ceptions ој Se!'bla a11d tће Balkans 1903-1906, Paris,
161.
4о Н. Н. Козлова, Социально- uсШорическая анШройоло'iия, М. , 1999. С. 86.
41
Цит. по: Р. П. Гришина, Предисловие // Человек на Балканах в эпоху кризисов и
этнополитических столкновений ХХ в ... С. 9.
42
Види: А. Вулетић, Породица у Србији средином 19. века, Београд, 2002, С. 69.

2000.

Р.

Срба

-

писао је П. А. Ровински

-

зациј е ... У поређењу са другима, они се добро хране и добро одевају." 48 И
А. А. Фет се

cehao,

како је

1877.

године, путујући по свом округу у дру

штву познаника официра, чуо од њега: ,,Знате, ја тек што сам стигао из

Србије, за коју ми скупљамо новчану помоh, али ја тамо нигде нисам ви

део овакву беду ... " 49 Четврт века касније то исто је констатовао и Н. В.
Чариков, руски посланик у Београду: ,,У тој земљи ... нема бедника, про-

"

У фебруару

44

Ст. Волџский, За zраницей, Пись.лtа с Балкан// Заветы,

вића, ,,њиме се обезбеђивао и сам опстанак нашег, углавном, земљорадничког, народа.

45

Э. де Лавелэ, Балканский йолуосШров, М.;

Па, према томе, у Србији не може бити бескућника, којих има подоста у многим другим

46

Исто.Ч.1.С.193.

47

Г. Раш, Србија и Срби, Нови Сад,

48

П. А. Ровинский, Белzрад,

4З

Види: Ж. Ђорђевић, Зе.л1љшини .лшниму.лt и земљшини .лmкс~u1у.л1 као ограничење

развоја Србије у ново доба// Србија у модернизационим процесима ХХ века, Зборник ра
дова. Београд, 1994, С. 113-121.

,, Cpe-

,,што их није дотакло зло паупери

Радикали су увек високо оцењивали тај закон. Према мишљењу Аврама Петро

земљама ..." (А. Петровић, Усйо.мене, приредила Л. Перовић, Горњи Милановац, 1988. С.43).

уоп

ности за развој. Према речима једног белгијског научника који је посетио

ји и, што није мање важно, формирање њему својственог типа мишље

ћеве саборце. Наиме, у ситуацији када није био завршен процес свесрп-

-

1882.

године Србија је проглашена за краљевину.

1889,

Ч.2.

1912, Н0 8.
С. 27.

С.170.

2001, С. 71; 344.
ezo усШройсШво и общесШвенная жизнь,
путешественю~ка II // Вестник Европы, 1870, Кн. 4. С. 567.
49
А. А. Фет, Мои восйо.лшнания, М; 1890, Ч. 2. С. 326.

Из записок
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сјака ни беземљаша." 50 Још касније, и опет поредећи, А. В. Амфитеатров
51
је забележио: ,,Српски сељак је богат и патријархалан ... " Према томе,
оно што је у Русији за многе био недостижни идеал, у Србији је било по
стигнуто и постало трајна тековина.

Предност српског сељака била је и у томе што је он, за разлику од

руског, и живео и радио на чудесној земљи. ,,Топла магла ваља се по брди
ма и рекама, топла киша кваси растреситу, масну земљу"

52

-

с нескриве

-

потпуно се

ном завишћу писао је Гљеб Успенски. И та "плодна земља"

слаже његов сународник - ,,штедро награђује труд ратара, који се при ње
ној обради никад посебно не напреже". 53 Тако је заиста и било-род пше
нице код Срба бивао је и дванаестострук;

54

при том они земљу готово да

нису ни ђубрили 55 и уопште, ,,гњавили" су се око ње само месец и по-два
годишње 56 • И све то уз спокојни, успорени рад - без "посебног напреза

ња" и дедовским методима. ,,У Западној Европи при вршидби одавно се
користе машине" - писала је Е. Н. Водовозова - ,,а у Србији неки чак не
знају ни за млатац ... "

57

Али чему журба и зашто уводити нешто ново ако

ионако има "шта да се презалогаји"? Вероватно је то разлог што, за раз
лику од области насељених Србима у Аустроугарској, економске мигра

ције из Србије практично није било.

58

И још једном, зашто?

Напротив, број власника земље је растао. Уз то, насупрот излизаним
причама о осиромашењу сељака, према статистици, величина њихових пар

цела је расла-слободне земље у Србији било је напретек. ,,Још увек се не

Андреј Леонидович Шемјакин, Срйско друштво у йоследњој треhшm ХЈХ"

слаже се с њим земљакиња. А последица тога је: од
укупан број власника земље нарастао је са

244.591

117

1889. до 1897. године
293.420 људи; при

на

том је сељака са поседом до

4,5 хектара било мање, а оних са већом повр
1895. до 1905. године број житеља који су имали
само кућу (без земље) смањио се са 4,58% на 1,18%; број лица без икаквих
некретнина- са 3,23% на 2,87% ... 61
4. Једна од главних одлика социјалне организације Срба током исто
шином од те

-

више. Од

рије Uош од турских времена) била је њихова затвореност у старе инсти
туције: задругу и сеоску општину, у чијим оквирима се формирао посебни
колективистички менталитет. Етнолог Владимир Карић овако је изразио

његову суштину: ,,Сваки члан задруге дуж:ан је да потчини своју вољу за
једничкој вољи свих задругара, која се исказује једино у наредбама старе
шине." Његова власт ипак није била апсолутна- обичај је штитио права
сваког члана од могуће самовоље првог међу једнакима: ,,Старешина

[... ]

може бити увек другим замењен ако задругари нађу да је то за кућу по
требно и корисно ... " 62 Као што видимо, људи су могли да се мењају, али

~ам при~цип старешинства и потчињавања (уз услов изборности) остајао
Је постоЈан.

Наведена схема укоренила се и на нивоу општине

-

основне једини

це, у којој је готово у нетакнутом облику протицао :живот Срба под Тур

цима. Њихови главари (кметови)

-

исте су оне старешине, само што су

биране на општинским зборовима, којима су биле и одговорне ... Баш зато

истиче руски аутор.

нам се чини потпуно природном чињеница што су се устаници Београд

,,И често на простору од неколико врста нећеш видети ниједну добро об
60
рађену њиву, већ само новине (први пут обрађена земља) и ледине" -

др~кавности, окренули управо традицијама породице (задруге), сагледа

обрађује ни половина земље погодне за обраду"

л.

59

-

50

Архив внешней политики Российской империи, Ф. Полит архив, Д 492. Ч. 2.(1901),

51

А" В. Амфитеатров, Славянское 'iope ... С. 176.

64.

Г. И. Успенский, Из Бел'iрада (Второе йись.мо невоенно'iо человека)!/ Отечественные записки, 1877, Н0 1. С. 108.
53
Бобриков Г. И., В Сербии. Из воспоминаний о воине 1877-1878 гг. СПб., 1891. С. 55.
54
Е. И. Витте, Путевые вйечтиления, Дал.мация, Герце'iовина, Босна и Сербия,
Лето 1902 г. Киев, 1903. С. 98.
55
Н. Р. Овсяный, Сербия и сербы ... С. 116.
56
Б. В. Евреинов, статистические очерки Сербско'iо королевства, СПб.; 1903,
52

С.

51.
57

СПб.;

Е. Н. Водовозов. Как люди на бело.м свете живуШ, Бол'iары, сербы, черно'iорцы,

1898, С. 171.

58

П. Слијепчевиh, Срби у Америци, Женева, 1917, С.18.

59

Ф. Ф. Пуцыкович, Сербы, СПб.

60

Е. Н. Водовозова, Как луди на бело,11 свете живут. Бол'iары, сербы, черно'iорцы ...

С.171.

, 1902, С. 10.

ског пашалука, када се пред њима поставио задатак обнављања српске

вајући државу као вишеструко увећану њену копију. Описујући избор Ка
рађорђа за вођу Првог српског устанка, Вук Караџић је веома тачно пре
познао постојање те генетске везе у сељачкој свести: ,,А кога ћемо за ста
решину?"

-

питали су окупљени.

-

,,Ниједна кућа не може бити без старе

шине. Па и ми треба да знамо кога да питамо и кога да слушамо." 63
Током самосталног развоја нимало се нису изменили погледи Срба
на своју државност. Њихово гледиште и даље је било дубоко патријархал
но

-

своју државу српски сељак је, као и раније, схватао као једну велику

породицу ... То је регистровало проницљиво руско око. ,,Породица"

-

чи

тамо у белешкама једног савременика- ,,служи као прототип државе." 64
61

178. -179,
62

63
64

Н. Вучо, Привредна историја Србије до Прво'i светско'i рата, Београд

1955 С.
'
'
В. Кариh, Србија, Ойис земље, народа и државе, Београд, 1887, С. 156-157.
В. Кqраџиh, Први срйски устанак, Београд, 1979, С. 26.
Народ и княжеская власть в Сербии, Из записоr< Ф. Бацетича. М., 1882, С. 189.
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А ево иутискајошједногРуса: ,,Књемуиду као оцу, и врата његовог каби

Као што видимо, колективистички менталитет, који изра:жава йримаш
Т<олекшива над личношhу и ушайање индивидуалног иншереса у ойшшем,

нета отворена су за сваког. Он није само шеф државе, веhје и пријатељ с

екстраполира се на целокупни социјум и репродукује се на свим нивоима.

којим се саветују о свему, пријатељ чији се глас слуша." 70
Таква власт старешине (или оца) потпуно је била по вољи српског

У породици, општини, држави.

На основи тог за свако традиционалистичко друштво универзалног

сељака, који је чак и у најтежим тренуцима фаталистички говорио: ,,Баја

принципа социокултурне регулације, по коме се "усклађивање личних и

зна шта ради!" А то значи- све

се и архаични модел демокрашије консензуса,

традицију, узимајући йpoutлociu као исходиште сваке активности. То по

. њиховим поистове h ивањем"6sф
друштвених интереса замењуЈе
,
ормирао
66

која не подноси дисидент

ство и често се претвара у отворени терор већине. И у том случају на

5.

he

бити у реду ...

Српско аграрно друштво у свом живљењу потпуно се ослањало на

тврђују и руски путници. На пример, П. А. Ровински, сусревши се

1868.

године са Марком, братом истакнутог српског публицисте )Кивојина )Ку

свим нивоима: од општинског збора до народне скупштине.

У тај модел демократије органски се уклапа ауторитарна власт свога

јовиhа, и приметивши код њега за појасом револвер, упитао га је: ,,Зашто

вође, кога сељак познаје, сам га бира, па му се стога и потчињава. Веза
горњих и доњих слојева у Србији увек је имала личну верификацију, као У

ну?" Уследио је речит одговор: ,,То ми је отац завештао, а њему његов

великој породици. Својевремено, размишљајући о типовима владања, М.
Вебер је као веома важан критеријум "харизматског типа" издвојио то

пиштољ стално за појасом, а у теретним колима пушка. То смо од Турака

t,. у господара и потчињеног "
што се он ослања баш на "личне односе изме-'Ј

научили ... " 71 Наглашавамо да је такав стереотип понашања Срба (у сва

којије супротан "формално-рационалном типу владања као

,

б езличном " . 67

си ти, Машо, понео револвер када имамо свега два сата хода и то по да
отац: ни корак из куће без оружја. Раније се догађало, изађу на орање

ком тренутку бити спреман на оружани отпор) био дубоко укорењен:

-

1873.

Та констатација теоријски објашњава чињеницу зашто је у Србији XIX

године, када је модернизацијски настројена српска власт покушала да од

века било тако много харизматичних народних вођа. А управо пример

становника источне Србије одузме оружје, они су узвратили Тимочком

Николе Пашића

буном.

-

с његовом јединственом за Балкан политичком дуго

вечношћу и непотопљивошhу- посебно упечатљиво потврђује постојање
и харизме и личне везе с масом, што и чини њену ос,нову.

Постојаност традиције и у оним временима српске независности, која

су прилично удаљена од Ровинског, потврђују и други извори. Најупеча

Л. Д. Троцки, који је за време Првог балканског рата имао прилику да

тљивији међу њима, по нашем мишљењу, јесте одломак из мемоара Ми

разговара са српским премијером, забележио је: ,,У Београду се сви поли

лана Стојадиновића о говорима знаменитог радикалског оратора, ужич

тички разговори врте око Пашића. Краља Петра спомињу само у ретким

ког проте Милана Ђурића. ,,Један од његових главних аргумената"

случајевима. А Пашић је код свих и увек у мислима и на језику. Он мисли за
све. Он зна шта треба радити. С њим Србија неће пропасти, с Николом

ћао се премијер међуратне Југославије- ,,увек је био позивање на 'праде

Пашићем ... " 68 То исто констатује и Г. Н. Трубецки: ,,Он је фактички био

Или: 'Кости наших предака гледају нас из гробова .. .' Тај патриотски тон у

господар судбине Србије и одлучивао је о свим крупним и ситним стварима.

његовим говорима имао је великог успеха." 72 *

Он је владао земљом попут сеоског кмета у великом, али слабо уређеном

'hи све и сваког, он Је
· спретно уклањао политичке супарнике. "69
селу. ЗнаЈу

-

се

довске кости'. Имао је обичај да каже: 'Прадедовске кости траже од нас .. .'

Очигледна парафраза овог мотива о "прадедовским костима", коју је
констатовао Ровински бележећи позивање свога саговорника на "завет"

оца и деде, још једном доказују истинитост тезе да је један од темељних
65

Н. К. Пантин, Дра.ма йрошивосшояния, Демократия и либерализм в старој и но

вој России// Полис,
66

1994, Н0 З.

С.79.

М. Дого, Србија и Срби у .модерни.м вре,ненuлtа: евройски людели и ко.муницира

ње са сйољњилt свешол1 // Европа и Срби, Зборник радова, Београд - Нови Сад, 1996, С.

Diplomaticus. Никола Пашич //Новое время.17/30 апреля 1916 г.

71

П. А" Ровинский, Сербская Морава (Воспоминания из путешествия по Сербии в

1867 г. ) // Вестник Европы, 1876, Кн. 4,
72

573.
67

ния, м.
6В
69

аль,

70

П.П. Гайденко, Соцuоло2ия Макса Вебера !/ М. Вебер, Избранные йроизведе-

6.

С.

89.

Г. Н. Трубецкой, Русская дийло.машия 1914-1917 22. и война на Балканах, Монре

1983,

С.

88; 90.

С.

533.

М. Стојадиновић, Ни раш ни йакш, Ријека,
Године

1879, иступајући у Народној

1970,

С.

15.

скупштини, М. Ђурић је предложио да се на

свим свечаним седницама посланици појављују у народној ношњи епохе Немањића

, 1990, С. 28.
Л. Д. Троцкий, Сочинения ... Т.

*

'

-

,,у

оној коју су носили на нашим старим саборима ... " ( С. Терзић, Патријархалне црте Тајсиће

вог радикализ~а (Ранко Тајсић као посланик
животу Србије. Зборник радова. Чачак,

1994.

1889-1892) //
22).

С.

Ранко Тајсић у политичком
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традиционалистичких постулата била идеја наследносйlи, тј. солидарно

121

***

сти "живог поколења са умрлим поколењима" или "суделовање прошлих

Уместо закључка навешhемо неколико цитата. Први је из једног рада

поколења у садашњости ... " 73

То суделовање нарочито упадљиво се огледало у историјској свести

Душана Батаковиhа- савременог српског истраживача и одговорног уред

Срба. На њему се темељило и васпитавање деце, коју су, према речима

ника "Нове историје српског народа" (коју смо веh поменули): ,,Само за

поменутог Ровинског, очеви терали да "уче као катехизис историју про

једно столеhе бивши турски пашалук претворио се у модерну европску

пасти српског царства на Косову пољу, при чему су им усађивали у главу

државу са стабилном економијом, формираним грађанским сталежом и

да Милошу Обилиhу за вечна времена припада слава, Вуку Бранковиhу

-

са демократским уређењем које се ослања на најбоље традиције европ

проклетство, а да Турчину и Шваби треба одсеhи главе". 74 ** А сами Срби

ских парламентарних монархија ... " 79 Сви остали цитати представљају оце

су неопходност оваквог васпитавања објашњавали следеhим речима: ,,Ви

не очевидаца који су посетили ту "европску др:жаву" на граници

дите и сами у каквој смо ситуацији: уместо за хумане грађане, ми морамо

века и све видели својим очима, баш тада и на лицу места. Овога пута ми

да спремамо нашу децу за сурове војнике, зато што нам још увек прети

се неhемо ограничити само на руске ауторе, јер је за такву перспективу

XIX и ХХ

рат с Турцима и борба с варварима са којима треба да се одмеримо истим

сагледавања добар управо интернационални састав, који, као што

оружјем које они користе против нас ... " 75 На крају је Ровински резими

видети, звучи необично складно ...

рао: ,,У име рата који јој непрестано прети, Србија жртвује своје истинске

људске интересе." 76

Militans- ,,човек вечног рата", како су га називали про

ницљиви Руси 77 , а то је иначе било својствено за пограничне регионе, ка
кав је од давнина био Балкан ...

Али када су дошла времена судбоносних сукоба - у име освейlе Косо

ва

-

Срби су (сви као један) пошли у бој, и то тако да су се чудили и они

Руси који су се свачега нагледали. ,,Ниш. То је главна раскрсница. Нема
буке, нема пијаних, нема уплаканих жена. Уопште нема ничега што личи
на наше домаhе призоре који се виде приликом слања резервиста у рат."
Ау очима мајке која испраhа сина- ,,ниједне једине сузе". У њима је само
једно: ,,Напред, сине, с Богом!" 78
73

.мысль
74

**

1990,

Манхейм, Диаzноз нашег.о вре.мени, М.,

С. 230; К" Манхейм,
1994, С. 610.

Консервашивна

П. А. Ровинский, Сербская Морава (Воспоминания из путешествя по Сербии в

1867 г. ) // Вестник Европы, 1876, Кн. 4.

се

године утиске о степену евройеизације Србије, је

-

то је оно

што говори у корист Срба и доводи у заблуду путника - странца. А човеку

који има могуlшост да све разгледа без журбе, указаhе се та глазура циви

лизације, испуцала на хиљаду места, и он
ла:жну представу ... "

80

he

одбацити своју првобитну

Руски очевидац, истина мање сликовито, али исто

толико садржајно, то што је видео назвао је "давање важности споља
шњем привиду" 81 • Године
ту темељну дихотомију

1902. једна британска путница јасно је изразила
йlрад~щија - модернизација. ,,Србија тежи да по

стане Запад, тежи да се модернизује, окреhуhи се према свету од кога је
веома дуго била одсечена." Но, с друге стране, ,,у своме срцу она чува

старе обичаје чији корени сежу у дубоку прошлост". И као резултат те

амбивалентности следи општи закључак: ,,Без обзира на своју западно

Е. Шацкий, У~Тtойия и шрад~щия, М.,

// К"

1893.

дан Француз је закључио: ,,Спољашња глазура цивилизације

И заиста, колективни: портрет Србина на размеђи векова могао би се
насловити: Ното

Сумирајуhи

he

С.

556-557.

европску спољашњост, Србија још увек није научила да жури." 82 • Заиста,
слаж:е се са Енглескињом једна руска гошhа, ,,Срби исувише воле спокој". 83
Поред тога, ,,код њих не постоји жеља да озбиљно раде и нема никакве

постојаности. Они галаме, галаме али ништа не раде ... " 84

Напомињемо да се током времена у овом систему васпитања мало шта мењало.

Готово пола века после путовања Ровинског, један други руски аутор је забележио: ,,Када
стари деда учи унука да користи сабљу или јатаган, тада је Србинова кућа препуна великог
79

задовољства и уживања ... Непрестано са колена на колено преносе се имена оних који су

ослободили народ од турског јарма и у њихову част певају се песме." (А. Н. Кожу хов, Сер
бия и сербы. Каменец-Подольск,
75

76

Исто. С.

77
78

23; 28.

С.

12)

П. А. Ровинский, Белzрад, ег.о усшройсшво и общесшвенная жизнь, Из записок

путешественника П ... С.

с.

1915.

Београд,

186-187.

град

Д. Батаковић, Предговор// П. Драшкић, Моји .ме.моари, Приредио Д. Батаковић,

1990,

С.19.

80

А. Мале, Дневник са срйскоz двора

81

А. И. Степович, Ошрывки из йуй1евых за.метак йо славянски.лt сй1рана.лt, Бел-

// Киевское

слово.

...

С.

204.

17 япваря 1890 г., Н 866.
... С. 114; 140.
Из Сербии // Отечественные записки.
0

82

М. Дарам, Кроз срйске зе.лtље

Исто.

83

Ел.Лихачева,

Е. Н. Чириков, Поездка на Балканы, Заметки военного корреспондента. М., 1913,

84

Руколисное отделение Российской Национальной Библиотеки. Ф.

187.

(К. Радченко

-

Т.Д. Флоринскому, Солунь,

9/21

и □ ня

1899.

1876.Н 0 10. С.

г.).

189.
818.

Д.

275.
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Summary

ХХ века реални живот у Србији ни близу није био онакав каквим га поку

шавају представити многи српски историчари, желеhи да своју отаџбину

A11drej Leo11idovicl1

прикажу као потпуно уређену "европску државу" ... Управо то смо се и

Sl1eшyaki11

Serblan Society in the last Љii·d of XIX and at the Begi1шing ot· ХХ ceпtury
as sееп Ьу the Russian Travelers

трудили да покажемо, реконструишуhи (уз помоh запажања наших суна

родника), социјалне услове модернизације на српски начин.

ТЬе

Превод: Дојчило Рудан

article deals with Ље a11alysis of SerЬia11 шe11tality at the turn of Ље ce11turies,
at poi11ti11g out Ље differe11ce betwee11 Ље past reality a11d successive historiogгaphi
cal idealizatio11s. TЬrougЬ the iшp1·essio11s of Ље co11teшporary foreig11 travelers (111ai11ly
Russia11s) about Seгbs a11d SerЬia, Ље auЉor te11ds to 111ake clear specific co11ditio11s of1110dernizatio11 i11 the Balka11s a11d point out to the diffeгe11ce of 111e11tality between Europea11s
a11d the Serbs, wmch Ьаd certain co11seque11ces 011 European i11stitutions wl1e11 they were
introdнced i11 Ље re11ewed SerЬia11 state. In Ље stнdy of specificity of 111odernizatio11 processes in SегЬiа i11 XIX апd at the begi1111i11g ofXX ce11tury,Љe author lшs applied Ље pri11ciple
of the two pЬases, reco11structio11 (as the first step) of social and cнltural co11text of these
cЬanges, a11d lateг aпalysis ofthe pгocesses the111selves. It is of core i111poi-ta11ce since 11atio11al Ьistoi-iograpЬy ofte11 treats 111odernizatio11 of Sei-Ьia as lineaг pгocess, seei11g its political
developшeпt as Ље 111ai11 vector of eumpeization of Ље cotшtl-y, isolated fi-0111 the state of
шentality оfЉе society. As it is, all political ideas a11d i11stitutio11s, especially those boпowed
froш Europe (parliaшe11taris111, deшocracy, co11stitutional oider), are represe11ted i11 SerЬia11
histoiiograpЬy out of its social reality a11d withoнt Љeii- гefractio11 througl1 that reality. It is а
ve1y typical phe110111enon, cl1aгacteгistic also for Ље Russiaп science, whicl1 was cleai·ly foIшulated Ьу acade111icia11 L. V. Milov - it is stгivi11g to "t111co11ditionally regard as identical all
our pl1ases of develop111e11t witll Ље develop111e11t of historical pi-ocess in Ље шain Westem
Europea11 cou11tries". Sucl1 "Europeizatio11" of one's own l1istory-11шcl11110Ie Љаt deserved
- is cl1aractei-istic for оЉеr Balkaп blstoi-iogгaphies. Т!шt te11dency is нпderlined especially
at present шоше11t, wl1en шану forшei- Balkans are suddeпly becoшing "Europea11s". Т11е
autllor coпclнdes Љаt in the last third of XIX a11d at Ље begi11ni11g of ХХ century real life iп
SerЬia was fаг fl-oш w11at шапу Sei-Ьia11 historia11s, wЬо wa11t to s11ow Љeir 11ошеlапd as а
coшpletely orga11ized "Europea11 state", tried to pгese11t.
aiшi11g
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УДК 796.323.2( 497.1)"1923/1940"

Пероlелиh

Почеци 1i.omap1i.e у Југославији

(1923 - 1940)
Айсйlратаи: У раду се објтињава у~иицај организације Црвеног

крсйlа и Сокола на йочейlке ктиарке у ме!Јурайlној Југославији и
указује на йресудни уйlицај изасланика Лиге друштва Црвеног

крста Вилија.ма Вајленда, који је дао йочетни йодсй1ицај за разви
йlат< кошарке у Југославији.

Спорт је у ХХ веку био важан чинилац друштвеног живота, па и по

литичког. Многе спортске игре настале су у најдинамичнијој земљи-Аме
рици. Одбојка и кошарка, брзо су стекле присталице широм света. Неки

други, као што је бејзбол, имали су ограничени домет.
Нови спортови нису настајали из традиционалних игара. Захтевали

су подоста материјалних средстава, што је ограничавало број оних који се
њима могу бавити. Материјалне могуhности на Балкану биле су изразито
ограничене, па је бављење колективним спортом било велики изазов. Нео
пходно је било пронаhи истомишљенике, уређени терен, опрему, знати

стране језике, итд. Краљевина СХС, односно Југославија, као свака нова
држава, имала је великих унутрашњих и спољних проблема. У новоство

реној држ:ави, разореној ратовима, код старије генерације није постојало
разумевање за бављење "дечијим играма". Требало је, уместо тога, сти
цати. Афере око парламентарних избора и унутрашњег живота; спорови

са суседним државама, углавном су одвлачили пажњу огромне веhине ста

новништва. Тако је остајало мало простора за догађаје који нису егзи
стенцијалне или политичке природе.

Појава кошарке је због тога код нас била право чудо. Шта је утицало
на то да је кошарка, која је изискивала велике материјалне издатке, за
само један људски век, доведена до врхунца баш у Југославији? С почетка,
она је толико сматрана за небитну да је данас тешко пронаhи податке о
њеним почецима 1. Новине скоро да не бележе спортске догађаје, па смо
упуhени на успомене пропагатора кошарке у нас.
О овој теми се у нас писало врло мало, и то углавном у оквиру уопштених прегле

да развоја наше кошарке. Требало би издвојити докторску тезу Станислава Пауниhа: Ге
неза и раз.вој кошарке у Југославији, Београд

1981.

У том обимном делу објављена су

сведочења учесника најранијег доба наше кошарке, од којих веhина данас није међу
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пљена у друштву Со1<0, које је имало врло строга правила и норме пона
шања. Акценат је стављан на индивидуалну физичку спремност, па ко
лективне спортске нису биле омиљене у Со1<олу. То се јасно види из Ус~иа

1919. године. 2

Сот<о је била најзначајнија државно-спортска институција. Строге, го
тово војничке норме понашања, нису одмах биле благонаклоне према ~а

каквим "играма". Када је кошарка потпуно прихваhена у Сот<олу (а то Ј~
ишло постепено), могла је да рачуна на све оно што је неопходно за развоЈ
игре а чиме та моhна институција располаже: терени, дворане, дресови с

бројевима, затим помоh приликом штампања правил~ и упутстава за игру,
школовање судија, организовање турнира итд. Со1<0 Је организовао и пр
во званично првенство Југославије. Укратко, спортски живот у Краљеви

ни СХС, односно Југославији, без Со1<ола није могао да се замисли.

Кошарка је посредством међународне организације Црвеног крста
стигла у Краљевину СХС. Уједињењем Срба, Хрвата и Словенаца УЈ~д~
ниле су се и покрајинске организације Црвеног крста. Та организација Је
са престанком ратних дејстава прешла на мирнодопски рад. Пре?купаци

ја је била "лечење" народа, пострадалог у рату. Оснивана су броЈна сиро
тишта, отваране школе за децу без родитеља, стипендирани сиромашни,

а талентовани ђаци. Одржавани су течајеви, ради подизања општехиги
јенског нивоа народа. Стварањем јединствене организације Црвеног кр
ста, на територији целе Краљевине неминовно је било оснивање Под
млатка.

"Савет Лиге друштава Црвеног крста на својој скупштини, одржаној
у )Кеневи месеца марта

1922. године, изгласао је резолуцију,

кој_ом се пре

поручује стварање Подмлатка ц. к. у свим земљама где настоЈИ Црвени
крст, у циљу ширења хигијене и духа међународне солидарности, као и
увеhавања моhи националних друштава Црвеног крста. Остварење ове
тежње било је веh у велико олакшано искуством и неоцењивим услугама,
живима. Поред Паунићевог дела, значајне су и књиге Милорада Соколовића, Све о ко
шарци, Београд

1975,
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које је у току рата учинио тек основани Подмладак Црвеног крста у Сје

Готово целокупна спортска активност у Краљевини СХС била је оку

ва соколске организације, из

Перо Јелић, Почеци кошарке у Југославији

и Милутина Павловића: Теорија кощарке, Нови Сад

1977 .. Они

У

посебним поглављима дају кратак преглед о почецима наше кошарке. Од људи КОЈИ су се
бавили том тематиком требало би истаћи великог ентузијасту Милана Тасића, техничког

дињеним америчким државама.

Одмах йосле ове 1<онференције о~ийочело је с~иварање орzанизација
Подмлай11<а ц. 1<. онде zде јти нису биле основане. Мноzо йомоhи йружи
ли су ойробани радн~щи у Шо.ме йослу, изаслан~щи амери1<анс1<02 Под
млай11<а црвеноz 1<pciua. Ови изасланици до~или су у нашу државу йоче~и1<ом ~и1<. zодине 1921122. "3

Подмладак Црвеног крста Краљевине СХС основан је, на подстицај
госпођице Пети Деј Милер (Pettie Day Milleг), представника Америчког
подмлатка Црвеног крста,

9.12.1921.

у Београду.

Делегати Лиге друштава Црвеног крста и Америчког подмлатка Цр
веног крста напуштају Краљевину СХС у јулу 1923, остављајуhи даљи рад
на развитку Подмлатка Главном одбору Црвеног крста СХС и основаној

секцији Подмлатка Црвеног крста, обеhавши да

he и даље материјално

помагати новоосновани Подмладак. 4

Изасланик Лиге друштва Црвеног крста професор Вилијем Августин

Вајленд (Williaш Augustin Wieland) донео је кошарку у Краљевину СХС.
Обилазио је бројне државе у Европи, демонстрирао и пропагирао ову игру,
држ:еhи предавања и показујуhије практично. Давао је и упутства о изгле
ду терена и коша, а саставни део демонстрационог материјала биле су и

лопте. Поред кошарке, показивао је још неке друге "дечије игре", међу
којима је била и одбојка. С обзиром на чињеницу да наша земља припада
самом светском врху и у кошарци и у одбојци, Вајленд је свакако једна од

најзначајнијих личности у историји југословенског спорта.

Рођен је у Аламеди, у Калифорнији, 16. марта 1891,5 исте године када
је кошарка настала. Дипломирао је на Универзитету у Калифорнији. Био је
капетан у Првом светском рату. У Оукленд се преселио

1920. године. Тада

се оженио Алисом Флоренс, поручником америчке авијације. С њом је имао

двоје деце, рођене 1921. и 1922. године. Запослио се као наставник физич
ког образовања у Mission Нigћ Sclюol у Оукленду. Затим је отишао у Евро
пу, где је добио посао у Црвеном крсту. Године 1923. радио је за подмладак
Црвеног крста. Постављен је, 1936. године, за заменика директора rVasћing
ton Higћ Scl10ol. За директора Galileo Hig'1 Scl10ol у Сан Франциску изабран је
за главног надзорника противпожарних тимова, у оквиру цивилне зашти

те, у Сан Франциску. 6 Био је активан у раду са дечацима (вођа дечака

-

секретара Коиюрктико'i савеза Србије, коме дугујемо посебну захвалност због уступље
3

не грађе. Између осталог, дао нам је на увид два необјављене, драгоцене документе: Из
вештај о боравку Вилијама Вајленда у Југославији и Извещшај о Срйско- а.меричко.лt
шурниру у Герију.
2

N. Zutic, Sokoli. Ideologija и jizickoj kultш·i K1·alje1Jil1e Jugoslavije 1929 - 1941, Beograd

1991, 10 -12.

град

Сйо.л,еница Под.лtлашка Црвеног крста Краљевине Југославије 1921-1931, Бео-

1931, 3.
4
5
6

Исто, 13.
Smi Fnmcisco National Ce111ete1y, Sa11 F,·a11cisko Coimti, page 9.
Sa11 F1ш1cisco C!11'0!1icle, 10. IV 1942.
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извиђача). Вајленд, по опису Јована Ђорђевића, једног од ученика, изгле

је лиге друштава Црвеног крста. У уводном делу наводи план рада:

дао је овако: ,,Он је био један йунача1<, 1<руйан чове1<, висо1<." 7 Био је на

представим тренирање организоване игре и да на дечијим игралиштима

месту директора Galileo Higћ Scl10ol, када је, после неколико месеци боло

организујем курсеве са инструкцијама у оним градовима у Југо-Славији

вања,

1944. године, умро у својој 53. години.
Вајленд је дошао у Београд у септембру 1923. године, о чему обаве
штава дневни лист Правда у броју од 7. Х 1923, у рубрици Дневне вести,

где су радили чланови америчког Црвеног крста за младе." 14

под насловом "Подмладак Црвеног Крста: Лига Друштава Црвеног Кр

све заинтересоване чланове Наставничког веhа, вође друштва Со1<0 и во

27.

новембра

8

ста из Париза одредила јег. Виалнда

[sic!] као

свог делегата да у школама

,, ...

да

Око организовања курсева Вајленд је консултовао званичнике југо
словенског Црвеног крста, Градски одбор директора београдских школа,
ђе Извиђача. Опрема коју је Вајленд користио купљена је од преосталог

наше Краљевине на научним основама организује здравствене игре за на

новца из буџета

шу омладину. Као што је веh јављеног. Виланд је отпочео тај рад овде у

тексту, навео је, да је тај новац преостао, пошто су "операције у Југо

Amaican Ju11i01· Red Cт·oss за 1922/1923. годину. У даљем

Београду и том приликом изјавио да је путујући по другим земљама до

Славији прекинуте".

-

сада нашао само код Белгијанаца и овде код нас веома живо интересова

Вајленд је сарађивао са друштвом С01<0, које је било једина званична

ње за телесни и душевни развитак омладине. Свој систематски рад отпо

државна спортска институција задужена за спорт. Ту сарадњу он описује

чеће г. Виланд у понедељак

ов. мес. и то у згради основне школе код

овако: ,,За време курса, организација Со1<0, Београд, је била главна и све

he држати предавање са вежбањем сваког дана од 3 -

је чинила да мој рад буде успешан: прво су одлично сарађивали са осталим

Саборне Цркве,9 где

5 сати по подне."

8.

организацијама у Београду, а друго, упознали су ме са соколским лидери

10

Док је др:жао курс у Београду

1923.

године, Вајленду је као "тумач"

ма у другим градовима где је требало да одржим часове." 15

помагао Светислав Вуловић, ученик Друге мушке гимназије. Вајленд се

Курсеви су одржани: наставницима физичког васпитања, члановима

на течају служио француским језиком. По Вуловиhевом казивању, био је:

Со1<ола и извиђачима. Као отежавајуће околности Вајленд наводи недо

,,Веома савестан у свом послу, атрактиван као предавач, професор Вај

статак игралишта за децу и превелик број ђака на часу. О самом раду

ленд нас је све напречац освојио. Цело своје време, на пример, ја сам тада

Вајленд каже: ,,По доласку у Београд, на игралишту, по одличном време

са њим проводио. Међутим, од свих тих игара и спортова које нам је пока

ну, две недеље сам провео са веома занимљивим разредом соколских ли

зао, нама се највише свидела

-

дера и чланова и професора основних и средњих школа. Уместо по пра

кошарка." 11

Вајленд је боравио у Београду од

27.

септембра до

20.

октобра

1923.

године, а затим отишао у Сарајево, Загреб и Сплит. У тим местима држао

је течајеве "дечијих игара" члановима Со1<ола и наставницима физичке

шњавом игралишту школе Сава Мала 16 , где је курс почео, преселили смо

се на соколски терен у школи близу православне цркве." 17
Вајленд се пријатно

ocehao у Београду и да није проводио време само

културе.12 О Вајлендовом раду, у градовима Краљевине СХС, најбоље го

држ:еhи курсеве, о чему је оставио сведочанство у свом извештају: ,,Једног

вори његов извештај1 3 С.

кишног дана сам у школској сали научио да играм коло; и једне недеље

W. Waddington-y, директору Омладинске дивизи-

када смо имали излет на Топчидеру ја сам их учио играма за које је потре
7

М. Павловић, Нови йоzледи на йочеиiак коutарке и њен конй1инуий1ей1 у наиюј

зе.мљи у йериоду из.ме!Ју два светска раша, магистарски рад, Београд
8

Sie1тa

9

Мисли се на Основну школу "Краљ Петар

Educational Ne111s, January 1945.

1978, рукопис, 2.

година.

I

Ослободилац". Школа је уступила

део свог дворишта Француској, на коме је касније саграђена садашња амбасада.
10

Правда

11

С. Паунић, нав. дело,

12

7.

Х

1923, XIX, 274, 2.
270.
С. Паунић, нав. дело, 233, помиње Скопље, Битољ, Ниш и Љубљану, које Вајленд

не помиње у Извештају, па сматрамо да је обилазак тих градова и рад у њима био само
његов план, који није остварен.

Repo1·t оf Тн10 Montlis Wo1·k i11 Jugo - Slavia, Decembe1; 4. 1923, Attention Miss Benedict, Octobe1· 29. 1923, упућен Mr. C.W. Waddington,
Director Junior Divisioп League ofRed C\'oss Societies, 2 Avenue Velasquez, Paris, Repo1·tfo1· Mont/1
ој Octoba 1923.
13

Извештај Вилијема Вајленда из три дела:

бан велики простор." 18
Вајленд је сарађивао са људима из Црвеног крста, како би што боље
организовао курсеве у другим местима: ,,У Београду сам имао прилику да

се упознам са господином )Какулом, школским инспектором у Сарајеву и
председником Комитета Црвеног крста за младе за Босну. Он се сложио

14

Први део извештаја В. Вајленда,

15

Трећи део извештаја,

16

Сав амал а је популарни назив за београдски крај око пристаништа "Сава". У овом

крају данас нема ниједне школе.
17

Види напомену

18

Трећи део извештаја,

1.

1.

11.
1.
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са свим договорима за мој курс у Сарајеву. Такође сам се састао и са го

Вајл енд је знао да је суштина сукоба у мешању многобројних страних

сподином Бригљевиhем, школским инспектором и функционером Црве

интереса, који су се преламали кроз спорт. Франковци24 су политички де

ног крста у Загребу. Упознао сам га са својим планом за Загреб и затра

ловали заједно са језуитима, подржавајући Орлове 25 и остале клерикалне

жио да ми уговори одређене ствари. Ови састанци су били вредни у при

организације. Основна пропагандна теза, ширена путем летака и прогла

са, тврдила је даје Римокатоличка црква у опасности од Срба, београдске

премању курсева без губљења времена." 19

Шеснаест двочасовних предавања београдског курса трајало је до

октобра

1923.
1923.

године. После завршеног курса у Београду, Вајленд је

18.
21.

владе и од нове државе у којој се прети хришћанском браку и веронауци у

школи. 26

године отишао у Сарајево, о чему извештава дневни лист

Због тих проблема, интересовање за курс било је мање од очекива

Полийlитш: ,,Изасланик америчког подмлатка Црвеног крста, господин Ви

ног. Зато је Вајленд променио метод рада, па је од професора који желе да

лијем Вајленд, који је дошао у Београд, као инструктор за дечије игре,

науче кошарку трюкио да прво пробају да је играју. У ту акцију укључило

октобра

завршио је, јуче, курс са подмлатком нашега 'Сокола' и наших школа.

се неколико професора. Такав почетак није наговештавао да

Јуче, поподне, приређен је у вежбаоници 'Сокола

постати водеhи кошаркашки центар Краљевине СХС, односно Југослави

1'

чај у част господина

he

Загреб

је. Међутим управо у том граду кошарка је доживела врхунац међуратног

Вајленда који сутра путује у Сарајево." 20

Сарајевски курс трајао је две недеље, а за практични део изабрано је

развоја.

22 професора за раз

Последњи град који је Вајленд поменуо у свом извештају је Сплит.

личите игре. Поред проблема око организације и припрема терена, било

Упркос лошем времену, био је задовољан резултатима: ,,У досадашњем

је и занимљивих запажања о новој средини: ,,Што је и природно за Сараје

раду највећу жељу и интелигенцију за ову игру, приказала је група у Спли

во, неки ђаци су муслимани. Оно што је такође, интересантно да се на

ту. Због кратког времена напредак у курсу био је препознатљив. Морам

игралиште Црвеног крста за младе. Ту су обучавана

курсу налазила и једна муслиманка. Првог дана је скривала лице, а затим

нагласити да се то догодило услед сарадње са СоТ<оло.м, без чије помоhи

се ослободила за време игре. То је охрабрило остале ученике да дођу, с

не бисмо ништа урадили." 27

Вајленд истиче да су у Сплиту услови за рад добри, али да временске

обзиром на то да је муслиманка изузетно лепа." 21

Ово показује како је Вајленд стицао увид у различите културне сре

околности нису дозвољавале да се то у потпуности искористи. Сматрао је

дине у Краљевини СХС. Податак да је млада муслиманка учествовала на

да су Далматинци, као изразити Динарци, због висине и виткости најпо

једном таквом курсу представља прави преокрет у правилима понашања

годнији за кошарку. Такође, Сплит је, као медитерански град, имао по

ж:ене у тој заједници и показује еманципаторске могућности спорта. Пра

плочане тргове и доста сунчаних дана, што је омогућавало да се са мини

већи паралелу између рада у Београду и Сарајеву, наводи да су у Сарајеву

мумом издатака заинтересовани баве спортом. Налазећи се између За

тај курс похађали углавном професори, док су у Београду били већином

греба и Београда, у средини политичких различитих полова, духовна кли

представници СоТ<ола.

ма, а и природна склоност ка доколици, чинила их је наклоњеним овом

Пошто је завршио курс у Сарајеву, Вајленд је отишао у Загреб. Тамо

спорту. 28 Завршавајући извештај, Вај ленд је навео да је задовољан постиг

је наишао на политичке проблеме: ,,Организација у Загребу била је много

нутим резултатима у градовима где је курс био одржан, али да посао, овом

тежа него у осталим градовима. Тако је господин Бригљевиh , обавестио

његовом посетом није завршен. 29

22

професоре о састанку група, али на састанку упознавања није их било мно

Као рационалан човек, Вајл енд је дао тачне опаске о ситуацији у Кра

го. Разлог овоме била је нота из Београда у којој је стајало да сви који су

љевини СХС. Природно би било да веhина становништва, исцрпљена ду-

против централне власти не треба да дођу на састанак. Велика је несрећа

што се у овој земљи Црвени крст сматра за политичку институцију.' ' 23

24

25

Хрватска спортска организација блиска фашизму, В.

26

N. Zutic, нав. дело, 24.
Први део извештаја, 4.
Тре)iи део извештаја, 3.

19

Први део извештаја,

20

Полиiiiика,

21

Други део извештаја,

22

Школски инспектор и функционер Црвеног крста у Загребу.

28

23

Први део извештаја,

29

19.

2.

октобра

je I.

1923.

1.

3.

Хрватска фашистичка организација, на чијем челу је био Анте Павелиh, каснији

поглавник НДХ.

27

Исто.

Pet1-a11ovic, Istoгija Jugos/m1i-
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готрајним и крајње суровим ратом, нема времена да се бави том нейозна

Кошарка се првих година, играла на теренима и у салама школа и

шом врсшом доколице. Па ипак, да за нове појаве увек има места, доказ је

соколским друштвима. Услови су били лоши: без потребних конструкци

да се кошарка ипак ширила чак и по селима. Млади људи, школујући се у

ја, табли, обруча, а ни подлога за игру није одговарала. Оскудна матери

великим центрима, преносили су у своју средину ту новину. После Свет

јална средства и недовољна популарност спорта знатно су успоравали по

ског рата, било је ~иик у малограђанским породицама, ширити новине.

бољшање тих услова. Терене су уређивали сами играчи, али љубав према

Тако је завршен конкурс "дечијих игара" у Краљевини СХС. Поред
проблема које собом носи демонстрација потпуно нових игара, Вајленд је

игри била је довољно јака да се створе какви-такви услови.Јован Ђорђе

вић, један од савременика, о томе каже: ,,Па, знате како, ми смо били у

морао да се суочи с различитим менталитетом, оскудицом, политичким

Сот<олу Београд

супротностима и патријархалном средином. Вајлендов боравак у Краље

ња, то значи

1, код Саборне цркве, ту смо били одмах после ослобође
1919/1920. године. Ту је, наводно, била нека болница за време

вини СХС најзначајнији је догађај за почетак кошарке у Југославији.

рата, тако да смо ми салу у којој је организована соколана сами растре
бљивали од оног шута и оног свега и ту смо основали то Соколско дру

Први кораци

Било је, међутим, и других "путева" којима је та игра стигла до нас

штво. "33

Вајленд у извештају помиње прве тренере у Београду34 : школу у Са
вамали и школу код "Православне цркве", тј. Краљ Пешар

1 Ослободи

двадесетих година ХХ века. Звонимир Неферовић, један од првих репре

ла~f. Вера и Зденко Павић 35 присећају се играња кошарке: ,,Ми смо радили

зентативаца, говори о првим корацима у Загребу, те о неким оригинал

у основној школи Вожд Карађорђе. 36 Тамо смо имали свечану салу као

ним решењима: ,,Ту нам је игру тумачио наш тадашњи начелник Перица

вежбаоницу. Када је мој муж почео да популарише кошарку, скоро све

Вукићевић, који је био на шест-месечном тренингу гимнастичара и када

чланство је било тако одушевљено том игром да смо ми, после редовних

се вратио из Прага, рекао је: 'Дечки видио сам једну лепу игру. Код нас не

часова, остајали у Соколу понекад, чак до ноћи, и играли кошарку." 37 Ве

знам како се зове, али Чеси кажу ко~иит<ава.' И онда нам је он почео тума

ра Павић о изгледу самих терена каже: ,,Играло се на терену који је био

чити. Поставио је два козлића на стране дворане, донели смо медецинку и

пошљунчен, набијена земља, трава, кошеве нисмо имали, него смо на сту

почели с медецинком додавати ово-оно, а на сваки козлић је поставио јед

бове стару столицу, пробушену окретали и кроз њу убацивали лопту." У

ног играча који је морао раширити руке. И ми смо с оном медецинком

даљем тексту помињу се "мешовите екипе": ,,Играло се тако да нису само

почели додавати, трчати и гађати у тај, такозвани кош. Већ други пут смо

девојке играле посебно, а мушкарци посебно, него смо играли заједно.

узели лопту од ватерпола." 30

Већ је наглашено да је Загреб у међуратном раздобљу био најзначај

Обично се гледало да су снаге подједнаке. Играло се до дуго у ноћ, докле
год се могао видети кош." 38

нији кошаркашки центар у Југославији. Један од тадашњих играча Милан

Зденко Павић приповеда нам о лоптама и опреми за игру: ,,У почетку

Кабали сећа се да су за кошарку сазнали преко чехословачког часописа,

се играло с лоптом за одбојку, ногомет, па чак и крпењачом. Прву лопту

те од страних студената који су у то време студирали у Загребу. Нарочито

израдио је сарач Вуле Вучковић с радњом код Аутокоманде. Бројеви су

су активни били бугарски студенти, код којих је тад кошарка била доста

били исписани на платненим правоугаоницима црвене и беле боје, а мо

развијена.

гли су се преносити са једног играча на другог. Играчи су обично играли

31

Кошарку је из Швајцарске у београдску Трећу мушку гимназију до
нео ученик Иван Димић, син тамошњег југословенског амбасадора. Ин
тернационална правила кошарке, по којима је Димић учио своје београд

ске другове, добио је од свог учитеља из Швајцарске. 32

босоноги, што се види на многим фотографијама." 39
33

М. Павловић, наведени магистарски рад,

34

Поменути извештај.

35

Вера и Зденко Павић су веома значајне личности за то време наше кошарке.

1.

Били су истакнути играчи, судије, тренери. Иначе, они су родитељи српског књюкевника
Милорада Павића.
30

С. Паунић, нав. дело,

31

Исто, 257. С. Паунић наводи податак да је међу тим бугарским студентима било и

репрезентативаца ове земље.

32

Исто.

254.

36

Школа на периферији тадашњег Београда.

37

С. Паунић, нав. дело,

38

Ис.то.

39

Исто.

285.
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вима, ситуација је била слична оној у Београду. Терени су и тамо били
ва за игру били су слични београдским.

135

Назив игре

Што се тиче кошаркашких терена и услова за игру у осталим градо

везани за соколска друштва и школе, а проблеми око организације и усло

(1923-1940)

На самом почетку коришhен је амерички назив basketЬall. То није би
ло најсреhније решење, па је покушано да се игри да име у духу нашег

језика. Звонимир Неферовиh говори како је решен тај проблем: ,,Пред

лагања је било доста и на концу су одлучили да оду до професора на Фи
лозофском факултету, Барца и Ившиhа, и њима су предлагали имена. Они

Правила
Од почетка кошарке код нас осетила се потреба за преведеним пра

вилима, пошто није било довољно усмено преношење стечених знања и

демонстрација саме игре. Вајлендје на курсу користио извесне брошуре с
правилима како би подучавање било што потпуније.
Светислав Вуловиh, Вајлендов тумач, заједно је са Слободаном Ран

су се сложили, да је најадекватнији израз за ту шпортску игру кошарка и

од онда смо је ми звали кошарка."42 Овако је кошарка добила своје "на
родно" име. Ва:жно је напоменути да су у кошарци више него у другим

спортовима дати домаhи називи за поједине елементе игре (слободна ба
цања, лична грешка, кораци ... ).

чиhем, школским другом, превео прва кошаркашка правила. Објавио их

је Црвени крст СХС у Београду
блиотека", са насловом:

1924. године.

Basket-ba!l йо најновијим америт<анским и фран

цустшм йравилима израдили СР. и СВ. 40 • Та правила су сасвим блиска
америчком оригиналу. Сама игра названа је баскеш-бал, а кош корпа. По
сле кратког историјата и описа игре, следи поглавље Иzралишше и .маше
ријал, с прилично детаљним цртежом терена, распоредом играча и димен

зијама ( стоји чак и ширина линије-3

cm), затим цртеж саме конструкције

и кош, са уписаним димензијама. Поглавље се завршава описом кошарка
шке лопте.

Било је и других правила, која нису сасвим одговарала Вуловиhевом
и Ранчиhевом преводу. Тако су, на пример, у Словенији коришhена прави

ла по којима се играч искључује веh са три личне грешке, а сама игра се
дели на два полувремена (код В уловиhа и Ранчиhа постоји могуhност игра
ња по четвртинама). У Загребу су коришhена правила из различитих зе
маља; превођена су са енглеског, немачког, француског и чешког језика.
Различите верзије правила, стварале су потешкоhе приликом међусобних
дуела екипа из различитих кошаркашких центара. Те проблеме отклонио

је Зденко Павиh, објављивањем брошуре Зваl-lltчна йравила за ХП Олим
йијаду,

1940.

Прве утш{мице

Издала их је "Спортска би

1939. године41 • То су правила ФИБА (FIВB) за раздобље од 1937. до

године. На тај начин су обједињена правила за читаву територију

Југославије.

На зиду Основне школе Краљ Пешар постављена је спомен-плоча у

виду коша с лоптом и текстом: Прва 1<0Utap1<auuш ушат<мица у Бео'град,
одиzрана је 1923. 'године у дворишшу ове иu<але. Прве утакмице одигране
су, по свему судеhи, за време Вајлендовог боравка у Београду. Утакмице
су у првим годинама имале више пропагандно и образовно него такми
чарско обележје.
Правила су се најбоље учила током саме игре. Надметања су органи

зована у оквиру школа и соколских друштава: О првом забележеном так
мичењу код нас говори Светислав Вуловиh: ,,Тако смо ми одиграли прво

првенство, које је трајало два полугођа школска, јесен и пролеhе." 43 Овде
се мисли на школску 1923/1924. годину. О организацији тог првенства Ву
ловиh каже: ,,Одмах смо, нас двојица 44 приступили организовању првен

ства школе у коме је учествовало осам екипа (из сваког одељења

8.

Било је покушаја да се организује првенство Југославије. Најозбиљ
нији покушај било је пропагандно првенство соколске организације 1936.
године у Скопљу. Учествовале су три мушке екипе, а прво место освојила
је екипа Загреб

42

Јед~н примерак тих Правила на српском језику налази се у Музеју кошарке у

Паризу, као Једно од првих правила на неенглеском језику.
41

Мисли се на Олимпијаду којаје требало да буде одржана у Лондону

1940. године.

и

првенство школе организовали сами ђаци.

2.

С. Пауниh, нав. дело, 256, Иначе, проф. Барац био је један од најпознатијих сла-

виста.

40

5, 6, 7.

разреда." 45 Ту је поново изражен ентузијазам појединаца будуhи да су

43

Исто,

44

Св€тислав Вуловић и Слободан Ранчиh.

45

С. Пауниh, нав. дело,

240.
240.
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Прву званичну међународну утакмицу кошаркашка репрезентација
Југославије одиграла је против Чехословачке, у Прагу 5. јула 1938. године,
приликом 10. свесоколског слета. Занимљиво је да је и фудбалска репре
зентација прву званичну утакмицу одиграла такође против Чехословачке

Перо Јелић, Почеци кошарке у Југославији

септембра до

1.

октобра

(1923-1940)

1940. године.

137

Такмичило се у четири категорије:

сениори, сениорке, јуниори и јуниорке. Учествовало је око

170

чланова

Сокола из жупа: Београд, Карловац, Осијек, Петровград (Зрењанин), Са
рајево, Сушак и Загреб. Најпотпуније податке о том турниру дао је Мар

1920. године. Оно што је заједничко за та два сусрета јесте убедљив пораз
обе југословенске репрезентације (у фудбалу 7:0, а у кошарци 76:28).

јан Маржан, један од најзаслу:ж:нијих људи за развој кошарке, начелник

Прву репрезентацију чинили су представници "загребачке школе" ко
шарке: Зденко Тончиh, Џон Оливер Амес, Божидар Стефанини, Анђелко
Волзиј ан, Звонимир Нефровиh (капитен), Јосип Козјак, Јован Томиh, Бо

је велики пропагатор те игре, тренер, судија и, наравно, играч.

шко Мачежиh и Милан Кабали.

и тактички припремљени, били су без премца. Освојили су титуле у три

Кошаркашка репрезентација Југославије није пре рата учествовала
ни на једном важнијем такмичењу (Европско првенство, Олимпијске игре).
Југославија је постала члан ФИБА 16. маја 1936. године и то захваљујући
Соколу, чиме се још једном потврђује значај тог друштва за развој ко
шарке. Иако у почетку неповерљиви према игри лоптом, челници Сот<о

категорије: сениори (,,чланови"), јуниори (,,мушки нараштај") и јуниорке

ла су с временом схватили значај кошарке, као изразито колективне игре,
за ширење својих идеја.

соколског друштва Загреб

2. Крајем тридесетих прешао је у Београд. Био

На првом првенству Савеза Сокола Краљевине Јуzославије домини

рали су, према очекивању, Загрепчани. Најуигранији и најбоље технички

(,,женски нараштај"). У категорији сениорки (,,чланице") победиле су Бе
ограђанке, а у финалу савладале су Загреб с "легендарних"

2:0!

Једини

кош на тој утакмици постигла је Ружица Радовановић, касније кошарка
шица Црвене звезде и др:жавна репрезентативка. 49
Марјан Маржан о тим утакмицама ка:же: ,,Најтеже и најлепше борбе
биле су код чланова 50 • Узбудљива и технички лепа борба била је борба

За развој кошарке и спорта уопште велики значај има отварање дво

Београда и Сушака за улазак у финале, па је победила врста досадашњег

годишње Школе за телесно васпитање (ШТВ) у Београду 1939. године.

првака соколског друштва Загреб

Била је то, поред Сокола, прва установа у којој је учење спортских игара
било потпуно институционализовано. Први предавачи били су студенти
који су се школовали у иностранству 46 • Кошарка није предавана као посе
бан предмет, веh као игре "спортске и гимнастика". У оквиру тог предме

дотераном и лепом игром, врло добре Сушачане. Показали су загребачки

та, кошарка се "изборила" за то да буде самостално предавана. 47 То се
види из наставних јединица које су уписане у дневнику: ,,24. октобар, че

чатљивије су речи Миодрага Стефановића, једног од представника "бео

твртак, 4. час, кошарка: тренинг два тима (Д. Стевановић); 15. март, субо

тембра проведених у њему. То је био живот. То се зове :живети. То су били

2, са убедљивим резултатом и технички

соколи да су надмоћни правци у свим такмичарским играма које се гаје у
соколским редовима." 51
Што се тиче атмосфере и оног најлепшег што тај спорт носи, најупе
градске школе" кошарке: ,,Увек

hy

се радо сеhати Борова и

27.

и

28.

сеп

та, други час, кошарка: о игри уопште, техничке предвежбе, разно додава

најлепши часови мог живота, часови другарства, часови који се никад не

ње лопте, гађање у кош из основног става (Љ. Сондиh); 19. март, среда, 4.
час, кошарка: вођење утакмице, сами суде (С. Радовановиh) 48 ... "

подстакло на још веhи рад, јер смо решили да се реванширамо Загрепча

заборављају, часови који се можда никада неhе вратити. Борово нас је
нима или да оставимо кошарку." 52
Поред истицања великог другарства, овде се види још један спортски

Прво првенство

феномен

Врхунац у развоју међуратне кошарке у Југославији, представља Пр
во државно првенство одржано у организацији Сокола у Борову, од

46

изузетно јака жеља за победом и преузимањем трона од За

27.

Постојала су три главна европска центра где су се наши студенти школовали и
- Праг, Берлин и Варшава.
С. Паунић, нав. дело, 286. Зденко Павић у својим сећањима наводи да је по њего

учили кошарку
47

-

грепчана.

49

Ово није усамљен пример. Наиме, многи од играча из тог времена били су актив-

ни и у првим послератним годинама.

вим нацртима направљен први метални кош, који је преузела ШТВ, када је кошарка уве

50

дена као предмет.

51

С. раунић, нав. дело,

52

Исто,

48

С. Паунић, нав. дело,

280-281.

Мисли се на сениоре.

303.

302.
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Дијаспора
Кошаркашка такмичења су, разуме се, прво почела да се организују

у Америци, где је у то време већ увелико постојала национална лига

(NBA).

Занимљиво је да су одржана три национална српско-америчка турнира

(1936, 1937. и 1938. године). У Америци је у то време живело доста

Срба с

јаким осећањем заједништва. На трећем националном српско-америчком
турниру

1938. године, учествовали

су Срби из двадесетак америчких гра

дова.

Највећи српски исељенички дневник А.мерш<ански Србобран донео
је вест о слању пехара 53 , који је упутио надлежни министар Краљевине
Југославије: ,,Далека Југославија, домовина наших родитеља, није забо
равила свој народ. Њој шаљемо најискреније поштовање и захвалу за нов
подстрек, који је улила нашој омладини. Дакле, напред омладино у Гери,

по југословенску награду." 54
Из текста се види значај сваке везе матице и њене дијаспоре. Посеб

но је важан позив по "југословенску награду", што треба да буде подстрек
за учеснике.

Развој кошарке у Југославији од

1923.

до

1940.

године обележили су

оскудица и неразумевање, с једне, и полет и ентузијазам, с друге стране.

••

:,

'

·.!

Слика 1. -Једна од йрвих кошаркашта1х екийа у Jyzocлaвitj.!_t ~а ШеР_ену У

Основној щколи "Краљ Пе~иар Прв~t" у Б~оzраду. Фо!иоzрафща,
коју је вероватно сни.мио Вилще.м Ва;ленд 19?3, ~одине,
чува се у Кошарктико.м савезу Србще.

Међуратна раздобље представља основ за оно што ће југословенска ко

шарка постати у другој половини, а нарочито крајем ХХ века. Под окри
љем Сот<ола створени су први тимови, стасали су први играчи, тренери,

судије. Соко је дао прве терене, организовао прве турнире и најзад,

1936.

године учланио Југославију у светску кошаркашку организацију (FIВA).

53

Организаторима турнира бил? је веома битно да пехар буде упућен баш из Југо

славије.
54

Архив Југославије, фонд 71, ф-25, ј-63 - Извештај о Трећем националном српско

америчком турниру кошарке одржаном од

25-27.

марта

1938.

у Герију, Индијана.

Слика 2. - Један од йрвих уређених тшишркспuких Шерена У Јуzос~авији.
Фотографија је сни.мљена 1924. године у Ново~ Саду. Ч~век У бе_ло; ко~иуљи

на средщ-т фolliozpaфuje, окренут ле!Ји.ма, .моzао би бииш Вил_и;ем Ва;ленд.
Фо~Тtоzрафија се чува у Ко~иарктш<ом савезу Србще.
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Summai·y

Не.мања Мило~иевиh

УДК

321.61:929 Карађорђевић А. I

Pero Jelic
The Beginnings of Ље BasketЬall iп Yugoslavia (1923-1940)

Од Марсеља до Опленца

. . The Intern_atio~al Red Cross, sport association Soko and the ешрlоуее ofthe Red Cross
~rЉаш ~ugustш Wreland had crucial influence оп the beginnings ofbasketball in Yugoslav_1a. Tracшg the roots of the basketЬall in Yugoslavia, great рrоЫешs could Ье seen at опе
srde, and at the ot~er - great e~tlшsia~ш of individuals, who had to соре not only with
poverty, but also w1th conservatrve env1ronшent. Iп spite of all the рrоЫешs that the first
basketball pl~yers encouпtered, slowly, but sше!у, the пеw sport gained ШО!'е and ШО!'е
followeгs, шаr_пlу froш the secondaгy school students апd геtшпееs foпn abroad especially
Czechoslovakra.
'
th
Iп less a_n tweпt~ years the Љ-st grouпds were шаdе, the гules were tгaпslated, the

(Пренос тела и сахрана I{раља

teaшs fouпded, ~пtеmаtюпа! шatches played, апd the шost i111porta11t, the fiгst state tournaшent_ was or~a~1zed. The basketЬall had also been iпtroduced as а subject at High school of
Pl1ys1cal Тrашшg, and that was wliat had paved the way for its further developшent.

Александра Карађорђевића

1934.)

Айс~Тtратаи: Рад је йисан на основу грађе Архива Југославије,

~и~иамйе и лuiuepaiuype. У ње.му се указује на йојединос~ии везане за
йренос Шела краља Александра uз Марсеља за Југославију, са цере

.монијало.м дочека и йоzреба на Ойленцу.

Идеја о уједињењу јуж:нословенских народа плод је

XIX

века. Теме

љила се на историјској повезаности јужнословенских етничких заједница

и њиховој сродности. Тако је и настала теза о једном народу подељеном на
три племена. Насупрот идеолошким оквирима, реалне основе уједињења

ле.жале су у заједничким интересима грађанства, како из Србије тако и са
територија под влашћу Хабзбурга насељених словенским живљем. Срп
ска политичка елита, чији су апетити превазилазили оквире српске кра

љевине, тежила је увећању трж:ишта и новим изворима прилива капита

ла. С друге стране, грађанска елита јужнословенског порекла у Аустро
Угарској стремила је очувању стечених привилегија, увећању богатства,
те доброј сарадњи са држ.авним апаратом. Научна елита процењивала је
да само велике државе имају будућност, то јест да једино оне могу издр
жати "економску утакмицу". У Првом светском рату указала се прилика

тим елитама да своје интересе, који су се у много чему поклапали, подиг
ну на виши државно-политички ниво.

Пијемонт уједињења била је Србија, као победница у Великом рату,
ослоњена на моh војске и подршку великих сила. Из развалина поражене

и урушене Хабзбуршке монархије настала је Држава СХС, чији је гарант
у тренутку стварања била Српска војска. Уједињење Краљевине Србије и
Државе СХС извршено је у тренутку када, на позив Народног вијећа, срп

ске трупе прелазе Саву и допиру до крајњих северозападних тачака југо
словенске територије. 1

Српска војска представљала је везивно ткиво, и била један од чини
лаца уједињења. Њен вођ несумњиво је био краљ Александар. Тадашњи

1

Б. Петраповиh, Историја Јуzославије

1918-1988, књ. I,

Београд 1988, стр. 22.
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регент је, повлачећи се преко албанских врлети заједно са својим војници
ма, задобио њихово поштовање, али веhу моh је стекао тек одстрањива
њем тајне организације "Црна рука" и њеног вође Драгутина Димитрије

вића Аписа у Солунском процесу.

Због ?инастичких интереса краљ Александар је настојао да све за
слуге за уједињење припадну круни, тј. да имају "дворски печат". После

слома "црнорукаца",једино је Александрову славу могао помутити Нико

ла Пашиh и због тога није чудно што је мандат за састављање прве владе
нове др:жаве добио Стојан Протиh. Краљ је постао "Отац Отаџбине", ,,Ује

динитељ". Онје настојао да повеже цивилизацијске, економске и друштве

не супротности народа који су живели у Краљевини: СХС и на тај начин

постане симбол новостворене државе. Бескомпромисни политички обра
чуни, честе смене и општа нестабилност влада биле су основне одлике
политичког живота у новоформираној држави. 2 Разлике су с временом

биле све изра~кениј еи представљале извор нових сукоба и подела. Сукоби

су кулминацију досегли у скупштинској дворани, у којој се одиграла крва
ва драма: радикалски посланик Пуниша Рачиh усмртио је посланике Се
љачко-де:'юкратске коалиције (СДК) Павла Радиhа и Ђуру Басаричека, а

ранио Стјепана Радиhа, који је од задобијених повреда касније преминуо.

Убиство у скупштинским клупама било је изражавање државне, друштве
не и политичке кризе. 3
2

Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929-1931,

приредили: Љ. Димић, Н. )Кутић, Б. Исаиловић, Београд 2002, XIV.
3

о

.

.
уЈедињењу, политичком животу, војсци, економско-друштвеним односима и
спољној политици Краљевине СХС/Југославије постоји обимна литература (навешћемо
~каде~а): Б_:_Петрановић, ИсШорија Југославије 1918-1988, Београд 1988; Љ. Димић, Кул
L!!_УРНа иолиишка У Краљевини Југославији; Београд 1999; Ж. Аврамовски и др., Поли
шички живот Југославије 1941-1945, Зборник радова, Београд 1973; исти, Балканске зе
.мље и велике силе 1935-1937, Београд 1968; Љ. Бобан, Мачек и йолиШика хес, Загреб
1974; И. Бт~иh и др., ИсШорија Југославије, Београд 1972; Ф. Чулиновић, Југославија из
,не!Ју два paul_!l_, Загреб 1961; ис_ти, Државнойравни развшТtак Југославије, Загреб 1963; М.
Екмечић, Расини циљеви CpбllJe, Београд 1973; Б. Глигоријевић, Парла.менШ и йолиШичке
сШраю<е у ЈУ_гославt~ји 1919-1929, Београд 1970; исти, Краљ Александар Kapaljopljeвuh; Ј.
Хоб~н~, Јуzослави;а У кризи 1934-1941, Њујорк, 1964; Д. Јанковић, Србија и југословен
ско щ1щање 1914-1945, Београд 1973; Н. Јовановић, ПолшТtич,щ сукоби у Југославији 19251928, Београд 1974; Б. Кризман, Вањска йолшТtика југословенске државе 1918-1941, За
греб. 1975; Л. Марков~h, Јуzо~ловенска држава и хрвтТtско йиtТtање 1914-1929, Београд
19~5, А. Митровић, Jyzocлaвll}a на конференцији .мира 1919-1920, Београд 1969; Д. Пешић,
Јуzосл_овенски ко~1унисШи и национално йиШање 1919-1935, Београд 1983; Ч. Попов, Од
Bef!ca;a до_Данциzа, Београд 1995; Ђ. Станковић, Никола Паишh, Савезници и сШварање
Jyz_ocлaвllJe, Београд 1984; М. Банку, Мала АнШан~Тtа 1920-1938, Ужице 1969; В. Винавер,
Југословенско-француски односи из.ме!Ју два ртТtа, Београд 1985; исти, Југославија и Ма
lјарска 1933-1~41, Београд 1976; М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС 1918-1921, Београд
1986; исти, Во;ска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935, Београд 1994. итд.
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6. јануара 1929. донео одлуку о завођењу

апсолу

тистичке власти суспендовањем Устава, изричитом забраном странака и
удружења кој а су носила племенско и верско обележје иј едноставно укине

све разлике између Срба, Хрвата и Словенаца. 4 Он је хтео да уведе инте
грално југословенство, које би било везано за свог творца и заштитника.
Југословенску државу је од самог почетка оспоравала Италија, по

несена одредбама тајног Лондонског уговора, који јој је обећавао неке ју

гословенске територије (Истра, Горица и неки делови Далмације). Са до
ласком фашиста на власт, та политика постаје још израж:енија. Мусолини

је подручје средњег Подунавља замишљао као зону италијанског поли
тичко-економског утицаја. Растурање Југославије и стварање малих, са
телитских др:жава, представља основу политике фашистичке Италије на
тим просторима. Аустрија и Мађарска су сневале о ревизији мировних
уговора и обнављању К

und К монархије.

Југославија је остала везана за

свог савезника Француску, активно укључена у Версајски систем ствара
њем Мале Антанте

-

савеза сачињеног између Чехословачке, Румуније и

Југославије. На основу британских оцена, Југославија је била оцењена
као француски "сателит". Иако је у почетку Француска исказала незадо

вољство стварањем Мале Антанте, она је прихваћена као групација др
жава које могу испунити вакуум између Немачке, Италије и Русије по фор

мулацији лорда Керзона почетком двадесетих година. То је, у ствари, зна
чило да су те државе представљале једну врсту "санитарног кордона" про
дору комунизма у Европу из Совјетског Савеза, али су, исто тако, спреча
вале нарушавање Версајског система супротстављањем било каквом по

кушају ревизије уговора потписаних у Тријанону и Сен-Жермену. Тај си
стем озбиљно је нарушен

1933. доласком Адолфа Хитлера и националсо

цијалиста на власт у Немачкој. Хитлерова Немачка није крила да је њен

основни спољнополитички правац базиран на радикалној промени тада
шњег стања у Европи. Француска се нашла између Немачке и Италије.

Савезништво са Великом Британијом није било искрено, јер су се те две
државе бориле за превласт у Европи. Управо због тога, Француска је при
нуђена да тражи савезништво са Италијом и Совјетском Русијом. Да би се
приближила тим двема државама, она је морала чинити политичке уступ

ке науштрб малих европских држава. Краљ Александар је увидео да не
може заснивати политику искључиво се ослањајући на подршку Францу
ске, па је у мају

1934. склопљен југословенско-немачки трговачки уговор.

Француска је увидела да Немачка покушава да придобије Југославију, па

је влада одлучила да њен министар спољних послова Луј Барту, који је
радио на оживљавању идеје о стварању Источног пакта, уговора који би
4

Б. Петрановић, наведено дело, стр.

176.
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се заснивао на принципима колективне безбедности, посети земље чла

нице Мале Антанте. 5 Између осталог, то је био један од разлога Бартуо

вог доласка у Београд, када је постигнут договор да краљ Александар
узврати посету. Према писању Народних новина, та посета била је исто

ријски битна за Француску, Југославију, али и за мир у читавој Европи.
Краљ Александар је у званичну посету Француској стигао 9. октобра
1934. године, разарачем "Дубровник" 6 , којије пристао у Марсељу. У њего
вој пратњи налазио се министар иностраних послова Богољуб Јевтић и
други југословенски представници. 7 Краља је дочекао Луј Барту са зва

ничницима. Док су аутомобилом пролазили улицама Марсеља, краља

Александра и Луја Бартуа усмртио је Величко Димитров Керин, повезан
са екстремистичким покретима усташа и ВМРО-а, чији је програм био
заснован на дезинтеграцији Југославије. 8

6

Ч. Попов, Од Версаја до Данцига, Београд 1995, стр. 299.

Основ~и подаци о броду "Дубровник": ,,Тај брод у ствари био је мала лака крста

рица. Када сам ЈОШ као министар финансија дискутовао питање грађења тог ратног бро

да, адмирал Драгутин Прица ми је објашњавао да Југославија - кад веh нс може себи да
дозволи луксуз грађења крстарица -треба да изгради један модеран разарач, који би заме

нио лаку крстар~щу и био "flotilla leader". Тај задатак "Дубровник" је имао да испуни тиме
што he ~оред наЈвеhе мoryhe брзине, имати јаче наоружање него слични бродови других,
снюкниЈих морнарица. Тако је тај брод - поручен и изграђен код фирме Yarro,v Со Ltd.
Glasgow, В. Британија - имао брзину од 37 чворова и био наоружан са четири топа, кали
бра _140 мм, док су слични бродови других морнарица имали свега два топа од 120 мм." - М.
СтоЈадиновиh, Ни рат ни йакт, Ријека 1970, стр. 286.

Атентат на краља Александра извршен је око

падноевропском времену

миља, а енгле~ке 6.О?О миља. Вођа флотиле "Дубровник" није био успела јединица, што је
и разумљиво,_ Јер ни Једна енглеска бродоградња није прије никад градила такве јединице,

а и Команда Југословенс~е краљевске морнарице није имала јасне, правилне и одређене

потпуковник Бранко Наумовић, ,,угасили и последњи остаци земаљског

.
"9
:живота Блаженопочившег Витешког Краља Александра IyЈединитеља
.

Салон Префектуре се веома брзо напунио југословенским и француским

високим званичницима. 10 Међу онима који су се налазили у Префектури
владало је велико узбуђење. Префектов кабинет је испражњен и при
ступило се облачењу покојника. Краљу је обучена његова адмиралска

униформа са великим кордоном Легије части преко гр~ди. Капа и мач

спуштени су поред тела, које је делом било покривено Југословенс~шм
заставом. У извештају листа Полишика даље се о томе каже: Два во1ни

ка рейубликанст<е гарде йосшављена су као йочасна с~иража са исука
ни.м .мачевима. Зайаљене су свеhе, а све осшале свешлос~ии уга~иене. На
с~иала је дирљива шиишна у великој дворани, у којој су ос~иали сам_о

најближи йртииоци йокојног Краља са његовим сшари.м мо.мко~ ~о;и
га је Пазио још дот< је био дечТ<о. У једном углу сшари Краљев слуzа ила

као је из свег гласа. 11
Присутни ађутанти и ордонанс-официри добили су задатке и задуже

ња. Ваздухопловни потпуковник Бранко Наумовић добио је нар~ђење да
возом крене за Лион, одакле је требало да допрати краљицу МариЈу у Мар
сељ.12 По престолонаследника Петра пошао је пешадијски пуковник МиАЈ, Ф
1

"Минис_тар Двора г. Милан Антиh, Маршал Двора дивизијски ђенерал г. Алек

сандар ДимитриЈевиh, Упр~вник Двора артиљеријски пуковник г. Јован Павловиh, Ађу
танти Њ. В. Краља: пешадИЈски пуковник г. Милорад Радовиh и ваздухопловни потпуков
ник за ђенералштабне послове г. Бранко Наумовиh и ордонанс-официри: капетан корве
те г. Коста Грубешиh и ја." -АЈ, Ф 335, 15, Извештај ард. оф. капетана II класе Вукашина

Вукотића првом ађутанту Њ. В. Краља.

О убиству краља Александра опширније: Татјана Аџиh, Поzибцја краља Алек
сандра на сtТiраница.ма југословенске шта.мйе, дипломски рад одбрањен у Београду 2002;
Симо_Ц. Ћирковиh, Марсељски крст краља Александра, Београд 1994; Дуња Херцигоња,
У~исшво Александра Караlјор!;евића и йрва реаговања америчке јавности, Војноисто
8

риЈски гласник, бр. 3, Београд 1991; Владета Милиhевиh, Убиство краља у Марсељу, Бе
оград 2000. итд.

п

335,15, Извештај

потпуковника Бранка Наумовића првом ађутанту.

Међу југословенским представницима налазили су се: ваздухопловни потпуков

ник Наумовиh, пешадијски пуковник Радовиh, артиље~ијски пуковник Павловић, кап~
тан корвете Грубешиh, маршал двора генерал ДимитриЈевиh, пос~аник у Паризу СпалаЈ
ковиh, народни посланик Сокић, мин. спољних послова Јевтиh, ВОЈНИ изасланик у Пар~rзу

генерал Михаиловиh. Међу француским званичницима: посланик у Београду Нажирр,

војни изасланик у Београду потпуковник Бетуар, префект Марсеља.
11

погледе у вези избора своЈства и постављања захтева за такву јединицу."
7

16.25 часова, по за
(17 .25 по југословенск~м). Тешко рањени кра:1'

пренесен је у зграду Префектуре, где су се, како каже у свом извештаЈу

Др инж. Борис Прикрил у књизи "Ратни бродови и њихова примена" о краљевском
броду "Дубровник" наводи: ,,То је била снажна јединица од 1880. тона стандардног депла

смана, односно 2.400 тона у пуном оптерећењу. Наоружан са четири топа од 140 мм и
?рзином од 37 чворова, т~ј брод је могао примити борбу и с мањом лаком крстарицом. Он
Је осим тога имао, иако Је био грађен за затворено Јадранско море, акциони радијус од
7.000 миља, док су, на примјер, јапанске лаке крстарице грађене за Тихи океан имале 4.000

145

12

око

40

Политика,

10.

октобар

1934,

бр,

9482.

"Одмах по пристизању, сачекао ме је код вагона један полицијски чиновник _и
жандарма и полицијских агената у цивилу. Полицијски чиновник саопштио ми ~е

да ме чека у канцеларији шефа ж. станице префект Лиона. Пошао сам ка канцелариЈи

шефа станице и приметио сам да су ме ови жандарми и а~енти опколили и спроводили са
свију страна, задржавајуhи путнике у вагонима и враhаЈуhи неке путнике у чекаонице.

( .. ,)После измењених формалности, префект ми је изложи~ да су предузе~е потребне
мере опрезности, јер су извештени са надлежног места да се_ Је и на ЛионскоЈ железнич

кој станици припремао атентат.( ... ) Око

23.30 часова пошао Је воз са Лионске же~езнич
10. октобра, у 5 часова. На марсељскоЈ желе

ке станице и стигао је у Марсељ сутрадан,

зничкој станици сачекали су Њ. В. Краљицу министар француске морнарице г. ~иетри,
наш министар иностраних послова г. Јевтић, наш посланик у Паризу г. СпалаЈковиh,

наш војни изасланик ђенерал г. Михаиловић и др. великодостојници."

Извештај Б. Наумовића.

-

АЈ, Ф

335, 15,

Годишњак за друштвену историју

146

1-3, 2003.

лорад Радовиh. 13 Капетан корвете Коста Грубешиh обавестио је посаду
брода "Дубровник" о I~раљевој погибији. 14 У просторији до салона у коме

се нал~зило тело ПОКОЈНОГ краља ноh су провели Ј евтиh, Спалајковић, Ди
митриЈевиh и шеф кабинета министра иностраних послова Марковић. Они
су одржавали везу са Београдом и Паризом, примали телеграме сауче

шћа. Први телеграм стигао је од енглеског краљевског пара, одмах после
њега и телеграм Мустафа Кемал паше Ататурка, а потом и многи други.

Краљица Марија је на марсељску железничку станицу стигла

тобра У

5 .часова ујутру,

10.

ок

одакле је одмах отишла у зграду префектуре. Из

пр~сториЈе преЧ:еr~т~ре, у којој је било поло:жено краљево тело, уклоње
на Је стра~ка~ ко}!!._ ;е и~ ново усйос~иављена кад се је Њ. В. Краљ~ща йову
~а У

c_r:,_o;

аиарш:~ан.

5 Лист Време овако описује краљичин долазак:

У

l!:_рену~ш<у када ;е Њ. В. Краљица улазила у зла~ини салон, zде је лежало
uteлo краља Александра, Она се зачас iupzлa уназад. Затим, са jeдmtJvt

узвщие~им д~с~и!!јансШво.м и величансШвеном храбртиhу дощла је до те
~а Сво:_а Суиру-1:_а. Скрхана боло.м сйустила се на јастук који је лежао
иоред шела и ду 20, болно и тужно јецала. 16 Након тога, краљица је око

20

минута провела у клечећем ставу, молећи се.
Око

8 часова пре подне извршено је привремено балзамовање кра

љевог тела, узете су r_rосмртне маске његове главе и десне руке, а по наре

ђењу краљице Марије, тело је пресвучено у ратничку униформу. После
облачења, тело почившег краља је положено на катафалк у великом, за
мраченом салону Префектуре. Поред катафалка Њ. В. Краља био је по

стављен и катафалк г. Бартуа.17 На поклоњење посмртним остацима кра-

13

,,~

17.30

часова позван сам у кабинет, где ми је ђенерал г. Димитријевић издао

наређење: Спреми се одмах за пут; цивилно одело имаш; путујеш у Лондон, где ћеш при

мити престо~онасле~ника и довести у Париз и тамо чекати даља наређења."'

- АЈ, Ф335,
15, ИзвештаЈ пешадиЈског пуковника М. Радовића
• уЈедно
•
. 14 Q н Је
информисао команданта брода, који је према програму имао следе~ег Јутра да исп~ови за Т~лон - да не иде, него да чека даље заповести. Будући да је ветар
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ља Александра и министра Бартуа дошли су председник Француске Репу
блике Лебрен, француски министри Тардје и Ерио, те многи други великодостојници. 18

У току преподнева извршена је и припрема на краљевском броду "Дубровник". Требало је брод вратити у "стару луку", поставити га до обале,

унети пртљаг и увести послугу, како би после поднева све било спремно
за укрцавање краљевог тела и повратак у Југославију. Два реморкера ву
кла су краљевски брод у пристаниште. Он је био постављен испред две
француске подморнице, на истом месту где је краљ Александар напустио
брод и ступио на француско тле. Француски предлог о организовању ве
лике посмртне свечаности, југословенски представници нису прихватили,
веh су се трудили да посмртне остатке што пре пренесу у земљу.

Последњи испраћај југословенског краља био је боље и безбедније
19
'

организован од његовог дочека. Појавили су се чак и б ициклисти , КОЈИ

су ужурбано возили уз краљев ковчег, постављен на кола украшена 'гир
ландама и на брзину исчртани.м краљевским 'грбом и круном. Градом су
20

одјекивала црквена звона, а двоструки кордон жандармерије задржавао

је знатижељне посматраче на тротоарима, на знатној удаљености од по
ворке.21 Даљи спровод изгледао је овако: Око 15.30 часова ciuuzao је кон
дукШ са Мртвим телом Њ. В. Краља, које је - у једном ауШомобилу у
дру~иШву Председниха француске рейублике - дойратила Њ. В. Краљи
ца. 22 Француски официри су сандук са телом краља Александра пренели

на један сплав постављен уз обалу. Ту су га прихватили југословенски офи

цири и пренели до испод бродске дизалице, одакле је сандук подигнут на
брод. У том тренутку војна музика је интонирала југословенск~ химну.
Краљица Марија је са достојанственицима дошла на брод, где Је руски

свештеник одслужио помен по православном обреду. Председник Лебрен
попео се на брод и након тога, музика је засвирала Марсељезу. Затим је
,,Дубровник" испловио из марсељске луке у правцу Сплита. Краљица је са
пратњом отпутовала из Марсеља до Париза, где је чекао млади краљ Петар, одакле су наставили за Југославију.

рко ду~ао и да Је приста1ање чамаца уз брод већ било отежано, брод се морао повући у
луку Л Естак, удаљену отприлике пет наутичких миља, где би било безбедније. Тамо је

требало чекати даља наређења. Шестор1ща официра, пребачена са краљевског брода, упу
ћена су У Префектуру, где су приступили образовању почасне страже крај одра краља
АЈ, Ф
15
16

17

Вукашина Вукотића.

Поред ката фалка краља Александра стављени су венци председника Француске,

француске владе, али се нарочито истицао венац бивших француских солунаца. Крај Бар
ту~вог катафалка налазио се венац који је носио југословенску заставу са натписом: ,,Г.
ЛуЈу Бартуу Југословенска Краљица Марија."

-

исто.

19

АЈ, Ф 335, 15 Извештај ваздухопловног пуковника Бранка Наумовића.
Приликом краљевог доласка у Марсељ бициклисти су били део планираног обез

беђења. Они су, како је првобитно планирано, требало да се крећу уз краљев аут.о.мобил

Александра.

335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај артиљеријског капетана II класе
Вре.ме 11.10.1934., АЈ, Ф 38,455,607.

18

са обе стране. Та мера безбедности била је у последњем тренутку укинута, тако да Је краљ,
поред осталих пропуста, био лака мета за атентаторе.
20

21

Симо Ц. Ћирковић, Марсељски крст краља Александра, стр. 152.
Приликом вожње краља Александра улицама Марсеља жандарми су били поста-

вљени на удаљености
22

5-8 корака један од другог.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића.
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После изласка из марсељске луке, југословенском броду су се при

кљ~,чиле Ф1!.._ан~!уск~ крс~~ар1:!._це - ,,Дикен", ,,Колбер" и разарачи ,,)Kepи "Во~иур , ко;и су ираишли Мршво Тело Њ. В .Краља све до Сйли

r!z_o

ша.

23 Брод Је ишао истим курсом којим је и дошао: Тиренско море-Липар

ска ,~~трва-Месински канал-Отрантска врата-Јадранско море. ,,Дубров
ник

Је

11.

октобра прошао теснац Бонифачио и пловио по Тиренском

мор~ ка Месини. На улазу у Месински канал,

12.

октобра око

14

часова

крешти "Да Барбиано" и 11 разарача одали су йочасну йаљбу исйред
,,Дубровника" у бразди. 24 Тај одред италијанске морнарице остао је у прат

њи све до заласка сунца, када се "Да Барбиано", са два разарача, одвојио и
отпловио У правцу_ Таранта, а осталих девет разарача тог одреда вратило
се у Месину. Брод Је упловио у Јадранско море

13.

октобра.
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наслеђу престола, документ који је својеручно написао и потписао краљ
Александар 5. јануара 1934. на Бледу. 27 После читања документа, сачињен

је протокол, а садржај Краљевог акта одмах је објављен у Службени_м
новинама, уз прокламацију Краљевске владе народу. Никола Узуновић Је

одмах потом наставио седницу Министарског савета, на којој су донете

неке одлуке примерене тренутку у коме се земља нашла после атентата.
Чланови краљевске владе имали су да положе заклетву верности краљу
Петру II. Исто је важило за државне чиновнике. Министар војске и мор
нарице такође је издао потребна наређења, да би утоку ноћи (између 9. и
10. октобра) официрски кор, војска и морнарица положили усмену и пи
смену заклетву. Одлучено је да сутрадан, 10. октобра, све школе у земљи
не раде, а да Народно представништво, у смислу 42. и 59. чл. Устава, сазо
ве у заједничко заседање, ради полагања заклетве народних представника
.
Решено је да се Прокламацијом обавести народ о трагично] смрти
краља Александра, ступању на престо краља Петра II, и привременом вр
шењу краљевске власти одређених намесника. 28 Бригу око преноса_ тела,

и одређених намесника.

***
Југославија је за атентат сазнала посредством радио-станица нешто
после

18

часова. 25 Кнеза Павла је о краљевој смрти телефонским путем

обавестио маршал Двора Димитријевић. Министар спољних послова Јев
тиh и посланик у Француској Спалајковић обавестили су на исти начин

председника Министарског савета Николу Узуновиhа, који је одмах са
звао седницу владе. На иницијативу кнеза Павла, сазван је састанак у Двору
на Дедињу за 20 часова. Том састанку су, поред кнеза, присуствовали пред
седник владе Узуновић, који је по кнежевом позиву, седницу прекинуо,
управник града Београда Манојло Лазаревић, командант Краљеве гарде
генерал Петар Живковић и први ађутант Њ. В. Краља генерал Милан

Јечмениh.
Кнез Павле је, после размене информација које су учесници до тада
добили о трагичн?м догађају у Марсељу, предао Узуновиhу једну коверту

са по~пис~м поко3ног краља, запечаћену са два печата од црвеног воска,
на ко3има Је био утиснут грб Краљевског Дома. 26Узуновиh је пред свима
отпечатио коверат, у коме се, на плавом табаку хартије, налазио Акт 0

:: АЈ, Ф 335.' 15, ~звештај кап. корвете Косте Грубешиhа.
Према наЈНОВИЈем Болетину, крсташ "Да Б арбиано" је стегоноша (командни брод)
5. дивизије дивизијског адмирала Њ. Кр. Височанства Фердинанда Савојског

ко~анданта

ВОЈводе од Ђенове, а разарачи припадају вероватно истој дивизији. -АЈ, ф 74, 23, 40,232:
( .. ,)брод се сусрео са крстарицом "Ди Ђусано", са 3 велика и 8 мањих разарача
КОЈИ су се, одавши п?следњи топовски поздрав, прикључили пратњи по крми брода ... -АЈ,
Ф 335: 15, Изве~таЈ кап. корвете Косте Грубешиhа. Спорно је име брода, које су најверо
.

ватниЈе другачиЈе прочитали.

25

:ж. Аврамовски, Британци ... , стр.

26

исто, стр.

263;

Политика

10.

263.
1934,

октобар

бр.

9482.

погребног церемонијала и покривања трошкова сахране предузео Је Др
29

жавни одбор за сахрану, који је том приликом и основан. По документу
21
Између осталог, у Акту је написано: ,,По слободној вољи и своме најбољем ув_е
рењу, да овим служим најбоље интересима моје миле отаџбине, Краљевине ЈугославИЈе,
мога драгог народа, као и мога Краљевског Дома, Ја на основу чл. 42 Устав_а Краљевине

Југославије одређујем да за случај да Наследник Престола из узрока наброЈаних У чл. 41

Устава пе може да врши Краљевску власт, намесничку власт врши: 1) Њ. К. В. Павле
Карађорђевиh, 2) г. Раденко Станковиh, сенатор и Министар просвете, др Ив. Н. Перо

виh, бан Савске бановине." Политика, 10. октобар 1934, бр. 9482.
Веома је битно навести да је краљ свој тестамент написао у два пр~1мерка._Други
примерак својеручног тестамента краљ је поверио супрузи краљици Марији. Она Је ори
гинал документа предала архиву Колумбија Универзитета у САД. Тестамент има и анекс,

у коме пише: ,,За приватно имање моје малолетне деце одређујем за старатеља Њ. К. В.
Кнеза Павла, Намесницима (свима) одредити и по 50.000 динара - из цивилисте. Кн~з

Павле, поред тога, и остали чланови Краљевског дома примаhе дт~ивотно ~паню~е коЈе

су до сада примали - из цивилисте. Одредити (нечитко коме) достоЈНУ пеНЗИЈУ· МоЈ спро

вод да буде скроман - чисто војнички - без странаца. А. Карађорlјевиh." - Политика,
" 31.

12. 2001, 1. и 2.01.2002, чланак Тихомира Нешиhа" стигла краљева последња воља .
Краљева жеља о скромном спроводу, како he овај чланак показати, није испо

штована. Необјављивање овог анекса донекле је и разумљиво, јер би дисон~нтност по
штовања жеља покојног краља изазвала негативне и тешко сагледиве реакције,
28

АЈ, Ф 74, 438, 644, 63; Политика, 10. октобар 1934, бр. 9482.

"Сахрана he се обавити о државном трошку. У том циљу веh је одређен Одбор,
који he водити бригу о преносу и сахрани. Одбор састављају: дивизијски ђенерал Рад. Кр
стиh, Помоhник министра војске и морнарице; див. !Јен. Милан Јечмениh, Први Ађутант
Њ. В. К.; дивизијски ђенерал Александар Димитријевиh, маршал Двора Њ. В. К.; Предраг
Лукиh, помоhник министра унутрашњих послова; Витомир Ст. Константиновиh, помоh29
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којије Министарство финансија упутило Министарском савету3°, целоку

пан погребни церемонијал имао се обавити о државном трошку. Одбор за
сахрану, који је одређен још на првој седници владе 9. 10. 1934, преузео је
комплетну бригу и контролу око преноса тела, сахране и трошкова. Чла

нови Одбора, генерал Крстић и господин Остојић били су дужни да при
баве све документе о преносу и сахрани, овере их и у року од ЗО дана до
ставе Министарству финансија. Укупан износ трошкова ишао је на терет
резервног буџетског кредита "за ванредне др:жавне потребе" буџета др
жавних расхода за 1934-1935. годину. Исплата за сахрану извршена је на
каси Главне државне благајне. 31 Укупни трошкови износили: су 1.274.830.15

динара. Само за откуп аутомобила у коме је краљево тело пренесено до

Опленца, дато је ЗОО.ООО динара иако је Погребни завод г. Савића из Бео
гра~а п~вобитно тражио 600.000 динара. Исхрана војника страних др:ж:ава
стаЈалаЈе 244._717 динара. Аутомобили који су служили за превоз страних
делегата, а КОЈИ су набављени преко Министарства спољних послова, пла

ћени су 153.446 динара, а трошкови: за материјал и рад за декорисање Ста
рог Двора, Дворске чекаонице на железничкој станици, Саборне цркве и

цркве на Опленцу износили су 164.047 динара. 32 Тако су државни органи,
не поштујући чак ни тестаментарну жељу краља Александра, о трошку
пореских обвезника, то јест грађана Југославије, приредили импозантну
сахрану, незапамћену на овим просторима.

Министарски савет одлучио је да, на предлог Државног одбора за са
храну, Државна ж:алост за краљем траје шест месеци, од 9. октобра 1934.
до 9. априла 1935, од којих шест недеља дубоке жалости (9. октобар-21.
но~ембар 1934). За време дубоке жалости у земљи се нису могла одржава
ти Јавна весеља ни игранке. На свим државним и самоуправним надле

штвима требало је да стално виси црна застава, а када је било потребно
да се истакне државна застава, истицана је на пола копља. Чиновништво

ник ми~истра финансија; Момчило Јуришић, помоћник министра иностраних послова;
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је носило црну кравату и црни флор на левој руци, док су сви акти држав

них надлештава имали црни оквир, а печаhени црним воском. 33 Занимљи
во је да је две недеље касније, то јест

23.

октобра

1934,

краљевско наме

сништво донело наређење да жалост за краљем траје годину дана, и то
првих шест месеци дубоке жалости, а других шест месеци полужалости.

По том наређењу, за време дубоке жалости, официри су око левог рукава
морали носити црни флор, темњак и акслбандере увијене у црни креп.
Чиновници су били обавезни да носе тамно одело, црну машну и црни

флор око левог рукава. На згради Двора била је истакнута застава ~а по
ла копља са привезаном црном траком. Што се тиче администраци:Је, све

службене хартије и коверте имале су црни оквир, штамбиљи су били у
црној боји, а печати од црног воска. У време полужалости, официри су
носили флор око левог рукава, а чиновници црну машну. На згради Дво

ра остала је застава на пола копља, али без привезане црне траке, док је

на служ:беним хартијама и ковертама Краљев грб био у црној боји. 34
У Београду је завладало велико узбуђење и узнемирење. На улицама
су се искупљале групе грађана и распитивале се о марсељском атентату.
Када је вест о смрти потврђена, улицама су ишли утучени људи, погнуте

главе и јецајући. Те ноћи

(9/10) прозори на кућама били су неосветљени, а

ноћни локали затворени. Светлости је било само пред редакцијама листо

ва, државном штампаријом и државним надлештвима. 35 Ујутро

10.

окто

бра београдски продавци нису по обичају остављали дневне листове под

врата и прозоре својих претплатника. На великом броју кућа, од највеће
палате на Теразијама до сиромашне куће на периферији, окачене су биле
црне заставе. Туробно расположење Београђана употпуниле су и јесења
киша и брујање звона са свих цркава. На улицама није било мање људи
него обично, али сенинаједномлицуније могао видети ни најмањи осмех.
Све радње биле су затворене. 36 Планирани конгрес и јавни збор Југосло
венске народне странке био је одложен. Чак је и Југословенски ногомет

БоривоЈе Ђуричић, помоћник министра саобраћаја; бригадни ђенерал Драг. Поповић, по
моћник кома~~данта Београда; Милан Остојић, начелник Буџетског одељења Министар
ства финансиЈа; Сократ Петровић, начелник Министарства правде; Драг. Лазић, начел
ник Министарства унутрашњих послова; и Вељко Петровић, инспектор Министарства

ни ( фудбалски) савез на седници Управног одбора донео одлуку да се од

Чланови Одбора ђенерал Крстић и начелник Остојић прибавиће све документе

који су носили црна и тамна одела. Они који нису имш:rи таква одела, оба-

просвете.

о преносу и сахрани, оверити их и у року од 30 дана после сахране и све заједно поднети

ло:ж:е све утакмице до даљњег.37 Нису радила ни многобројна државна и
приватна надлештва. На ресторанима и кафанама биле су спуштене заве
се. Цео град био је у црном. Жене су биле обучене у црнину, и мушкарци,

Министарству финансија да се укупан износ исплати на терет резервног буџетског креди

33

АЈ, Ф

34

АЈ, Ф

407, 220.

35

АЈ,

36

Савез удружења трговаца и Трговачка комора на вест о убиству донели одлуку и

та "за ванредне државне потребе" буџета држа~них расхода за 1934/1935." -АЈ Ф 74 273
зо
31
32

'

АЈ, Ф 74, 273, 407, 220.
АЈ, Ф 74, 273, 407, 219.
Исто.

'

'

74,273,407, 221.
74,273,407, 224.
Ф 38, 455, 607, Вре.ме 11.10.1934.

објавили прокламацију да сви трговци из Београда и унутрашњости не раде
због жалости за краљем.
37

АЈ, Ф

38,455, 607,

Вре.ме

11.10.1934.

10.10.1934,
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чаним униформама. Како је дан одмицао, тако се стварала огромна по
везно су носили ц~н~ кравату или црне траке на реверима или рукавима

капута. Тишину коЈа Је владала градом нарушавала су звона која су звони
ла на сваки сат по пет минута. Када је у

16 часова

краљево тело пренето

на брод "Дубровник", почели су са Београдске тврђаве да одјекују топов
ски пуцњи. Они су од тог тренутка одјекивали на сваки сат, све до доласка

ворка, у којој су се налазили обични грађани, велики број виших и нижих
државних чиновника, представника држ:авних институција, разних верои
сповести и цркава и изасланика свих београдских гимназија. Поворка се

кретала лагано, у тишини и потиштености. Понегде су се чули јецање и

краљевог тела у Престоницу. 38 Тога дана је у богомољама свих вероиспо

плач. 41

вести одржан помен покојном краљу. Поред помена у свим православним

не. У граду је настала тишина. Спонтано су се почеле затварати трговине

храмовима, па и у Руској цркви у Београду, коме је присуствовала готово
читава руска колонија у Београду, на челу са господином Штрандманом,

делега~о~ за руску емиграцију, одр:жан је помен и у старокатоличкој цр
кви, коЈа_Је била пуна вер~ика. Старокатолички парох др Нико Калођера
одр.жао Је говор у коме Је неколико пута поновио речи које је наводно
~зрекао краљ Александар, у часу умирања- ,,Чувајте ми Југославију!" Он

Је те речи назвао те~таментом владара, а убиство означио као покушај да
се угрозе ЈугославиЈа и_ мир у Европи. Био је то говор којије можда најбо
ље карактерисао став Југословенске елите и њено опредељење ка очува

њу државе. 39 Управ~ Црквено-школске јеврејске општине у Београду је
одржала молепс~виЈе и по_мен у синагоги "Бет-Исраел", која је била пуна
верника. ЧинодеЈствовао Је врховни рабин др Исак Алкалај, са целокуп

ним свештенством. Раби~је, како је писало Време, са сузама у очима одр
~rшо помен-говор, у коме Је указао на ненадокнадив губитак за Југослави

ју. Посл~ п_омена, председник јеврејске општине сазвао је ванредну седни

~у, н~ КОЈОЈ су чланов~ одали пошту покојном краљу и, у име београдског
Јеврејства, упутили изЈаве саучешћа краљици Марији и председнику владе.

У

5_ ~асова

послеподне одржана је и седница београдског градског

веhа, КОЈОЈ су присуствовали сви чланови. Председник веhа Милутин Пе

тровић одржао је пригодан говор, а потом су се сви већници заклели на
вернос~ краљу Петру. У име целокупног грађанства Престонице, пред
седник Је послао краљици телеграм саучешhа. 40
Истога дана, у преподневним часовима председника владе Узуновиhа
посетили су енглески, албански и немачки отправници послова, те тур

ски, ру~унски, бугарски:, мађарски, аргентински и грчки посланици и, у
име СВОЈИХ поглавара и влада, изјавили саучешће. Од јутра су у великој
сали Маршалата Двора биле излож:ене три књиге: краљице Марије, Пр
вог намесника кнеза Павла и кнегиње Олге. У књиге су се уписали сви
министри, сенатори и народни посланици Краљевине Југославије, а затим

и представници дипломатског кора. Страни војни аташеи дошли су у све38

39

40

Исто.

Исто.
Исто.

Вест о атентату се у Загребу прочула после 7 часова 9.10.1934. годи-

и локали. Саобраћај је престао, улицама су се кретали људи, и то без гла
са. Око редакције листа Новости слегла се маса света, чекајући потврду
вести. Када је та потврда стигла, град је био потпуно тих, као обамро.

Ујутро, 10. октобра, са свих загребачких цркава зазвонила су звона и одр
жане молитве за покој душе погинулог краља. У свим надлештвима и ин

ституцијама одр:ж::ане су комеморативне седнице. Предавања на Универ

зитету била су прекинута на три дана. Краљевска Југославенска академи
ја знаности и умјетности (ЈАЗУ) одрж:ала је комеморативну седницу, на

којој је председник ЈАЗУ др Алберт Базала одржао помен-слово. ~о З~

гребу су били излепљени велики плакати са црним оквиром, на коЈима Је

била одштампана Прокламација Првог намесника кнеза Павла и Краљев

ске владе поводом атентата и погибије краља Александра. Радње су целог

дана биле затворене. Преко свих излога постављен је црни флор, који су и
•

многи грађани носили на СВОЈИМ оделима.

42

У Љубљани се за атентат сазнало нешто после 6:30 часова. Као и у
Београду и Загребу, маса света се почела окупљати око редакција л~сто

ва. Ускоро су по куhама биле извешане црне заставе, а на улицама Је за

владала тишина. Наредног јутра Љубљана је била завијена у црно. Локали и школе нису радили, а све приредбе и забаве биле су отказане.
.
Сличне су биле и реакције градских власти, државних институција и

надлештава, те грађана у Новом Саду, Нишу, Скопљу и Сарајеву, где је

омладина, сутрадан после атентата, изашла на улице, формирала повор-

ку, манифестујући тиме народну жалост.

43

Патријарх Варнава је вест о атентату примио око 8 часова 9. октобра

у Сремским Карловцима. У листу Време остало је забележено да се па
тријарх на тренутак уhутао, а потом заплакао. Након тога, он се до касно
у ноh молио у својој приватној капели за покој душе покојном владару.
У згради "Мањеж", која је у то време коришћена за одржавање сед

ница Народне скупштине, у којој је некада вршена вежба са коњи.ма, а
41

Исто.

42

ИGТО.

43

Исто.

154

Годишњак за друштвену историју 1-3, 2003.

доцније била йреиначена за йозориииие, у ул~щи !(раља Милана"44, 11. ок

Немања Милошевић: Од Марсеља до Ойленца ...

155

тобра 1934. Сенат и Скупштина одржали су заједничку седницу, на коју је

морнарице пратили брод од Марсеља. Пред сплитским лукобраном, први

стичне акла~1:аци!е приређене кнезу Павлу, као и потпуна равнодушност
према другоЈ ДВОЈИЦИ намесника, 45 Истог дана, у вечерњим часовима, око
20:30, краљ Петар II и краљица Марија вратили су се у Југославију, у Јесе
нице, где су их ~оздравили изасланици Владе. Сутрадан, 12. октобра, око
9.00 сати, краљ Је био у Београду. 46 На железничкој станици, градоначел

те, који су се у то време налазили у југословенским водама, одали су поs1
следњу почаст краљевим посмртним остацима.
.

био позван и дип~оматски кор. На самој церемонији биле су карактери

борбени ескадрон и седма разарачка дивизија британске Средоз_емне фло

Посмртни остаци су били изложени на одру, на пристаништу, где Је

шибенски надбискуп одржао службу. Дочеку и испраhају краљевог тела у
Сплиту присуствовао је одред војске. 52 У току службе топови Ескадре и то

ник Београда понудио је краља традиционалним хлебом и сољу. Збуње

пови обалске батерије су сваких пет минута одавали почаст мртвом краљу

бреме моhи свог покојног оца, дочекали су кнез Павле и намесници, те

часова) у Београду и свим седиштима краљевских бапских управа одавала

ног и уплашеног деветогодишњег дечака који је на своја плеhа примио
високи з~аничници, сенатори, посланици, представници војске, који су му
редом ~зЈављивали саучешhе. После изласка, на тргу у близини станице,
краља Је срдачно поздравила окупљена маса.

са једним небојним метком. За све време тужне свечаности ( од

6.30

до

10

се почаст на истоветан начин као и у Сплиту. Церемонији је присуствовао и

врховни командант Средоземне флоте адмирал Фишер

(W. W. Fisher).

Онје

поред ковчега изговорио неколико речи које су ост~виле ~еома дубок ути
сак у земљи. Међу многобројним страним венцима Једино Је венац адмира
ла Фишера у име Средоземне флоте, на изричит захтев југословенских вла-

***
~~ю п?д~ева "Дубровник" се сусрео са трговачким бродом "Нико Мат
ко~иh , I~ОЈИ Је пловио у супротном смеру и био високо натоварен. Кад је
ТаЈ брод ЈОШ изд~лека препознао "Дубровник", видевши заставу на пола
стега, зауставио Је рад мотора, а капетан брода је окупио малобројну по

саду. Сви они су, са скинутим капама, клечали и крстили се док год је

поред њих пролазио брод са посмртним остацима краља. 47 Око 20 часова

сти, постављен уз ковчег, а не као остали, уз постоље.

sз

"Вечно уснулом краљу" међу првима се поклонио, у скрушеном ста~у

католичког свештеника др Антон Корошец. 54 То поклоњење значило Је
приврженост Југославији. Значење је било важније од самога :ина. Др
Корошец је одао пошту човеку који је симболизовао ЈугославиЈу, и том
приликом се заузео за њено даље трајање и опстанак.

Неколико хиљада људи у Сплиту дошло је да ода последњу почаст
свом мртвом владару. Поред грађана Сплита, дошло је и многобројно ста

,,дfбровник" је пролазио испод зидина града по коме је добио име. у гра~

новништво из сушачког, каставског, крчког, црвеничког, рабског и сењ

.ма исиод њих и на валобрану йред с~иаро.м дубровачТ<о.м луТ<о.м, стајали

полагање, бесплатно, луксузни брод

ду Је в_ладала мртва тишина, а на старим ње'iовим зидина.ма, на хридина

су људи:_ :_!!В~Т< до човеТ<а, са лучима у руТ<а.ма, 'гледајући на .место исйод

Т<р.меноz ~иои::_ Т<раљевсТ<о'i брода "Дубровнuт(", 2де је лежало, ОТ<ружено

вен~џ~а, Мр~иво Тело нтие2 Краља, а Т<оје .мeciuo је било осве~Тtљено ре
флеюиорима, да би се uдuo боље са Т<ойна разабрало.4в

У сам освит 14. октобра "Дубровник" је стигао у Сплит. Негде сат

времена испред Сплита, брод су сачекале Ескадра Краљевске морнарице
и Хидропланска команда из Дивуља, које су одале почаст са 21 небојним
49
топовским метком и у .муТ<лој йоворци дойртииле za до у Сйлщusо, зајед

но са француским разарачима који су под командом француског министра
44
45
46

47
48

мс

•

.

ТОЈадиновиh, нав. дело, стр. 287; Ж. Аврамовски, нав. дело, стр. 264.

Ж. Аврамовски, нав. дело, стр. 264.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај пуковника М. Радовића.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића.

Исто.

ског среза. За ту прилику је Јадранска пловидба у Сушаку ставила на ра~

"Kapaljoplje". 55 Генерална дирекциЈа

државних железница такође је омогуhила повластицу од 75о/~ нормалне
возне цене за сва лица која су путовала за Сплит. Повластица Је важила и
49

АЈ, Ф

50

АЈ, Ф

51

)К. Аврамовски, Британци о Краљевини Јуzославији

74,438, 644, 72-75.
335, 15, Извештај кап.

корвете Косте Грубешића.

1921-1938,

1995, стр. 264.
52

књ.

2, Београд
.

Одред војске сачињавали су: Одељење краљеве гарде (командант пешадиЈског

пука, један командант батаљона, један командир чете, четири во~ника и ЗО под_официра,

каплара и редова), сплитски гарнизон, један батаљон

13. пешадИЈског пука "ХаЈдук Вељ

ко", са командантом пука, заставником и музичарима из Сиња, хидропланска команда из

Дивуља, у ваздуху, те поморска ваздухопловна школа из Дивуља и изасланство из Штаба
Команде Друге армијске области (помоћник команданта и један официр). Наведено пре
ма документу: АЈ, Ф

74,438, 644, 85-91.

53

)К. Аврамовски, Британци ... , стр.

54

М. Стојадиновић, Ни раш ни йакт, Ријека

55

АЈ, Ф

74, 23, 40, 248.

264.
1970, стр. 289.
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за путовање за Београд и назад у дане када се тело пратило, када се оба

вљала сахрана и дан после. 56

После опел~, ~осмртни остаци краљеви пренесени су у жалосној по

ворци на воз, КОЈИ Је кренуо за Загреб око 10:15 часова. Воз су пратили

помоhник команданта Друге армијске области са придодатим официром.

За време пута од Сплита до Госпиhа, воз је пратила ескадрила Седмог

ваздухопловног пука из Мостара. 57 По извештају пуковника Наумовиhа,
целим путем народ се у великој и неиз.мерној йlузи за краљем кљањао ње
говим по~:1ртним остацима, клечао, јецао, јаут<ао, йлакао и љубио вагон

са Телом. Дуж железничке пруге представници, чиновници и службени
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четири подофицира, по два каплара и редова из свих родова војске, те
јединице загребачког гарнизона. На перону је остала почасна чета са за

ставом у току целе ноhи, алије повремено смењивана другим четама. По
неким извештајима, између две стотине и двеста педесет хиљада људи ода

ло је пошту мртвом владару. Веhина их је била у сузама, а_ по р_ечима ко
манданта британске Средоземне флоте Фишера- Сузе ни;е мо2уhе cuл,ty

лupaiuu.65 Да ли су људи у Загребу, обилазеhи краљев одар з~иста оплаки
вали његову погибију, или су одавањем поште владару у СВОЈИМ главама и
срцима сахрањивали Југославију, др:жаву коју је симболисао управо по

ци свих државних и самоуправних власти, те војска, у непрекидном су ни

којник?

Наумовиhевом извештаЈу, стигао тек у 23.15 часова.бо Будуhи да је воз са
посмртним остацима на путу од Сплита до Загреба део руте прелазио у

јима може наhи податак о броју људи који су дефиловали поред краљевог

~тима су, по нар~ђе_њу :аменика бана Савске бановине, гореле бакље, што

Загребу, као ни краљеви ађутанти и ордонанс-официри у СВОЈИМ извешта

зу испраhали тело. Воз је требало да стигне у Загреб у 21.40,s9али је, по

ноhно време, од железничке станице Плашки поред Огулина, у свим ме
Је био призор КОЈИ Је уЈедно :изазивао дивљење и језу. 61

Долазак воза у Загреб пропраhен је звоњењем звона на свим црква

ма и пуцањем топова. На перону железничке станице стајала је построје
на почасна чета са музиком и свим заставама пукова Загребачког гарни

Занимљиво је, а такође симптоматично да се у британским извешта
ковчега, те примедба да је веhина народа била тужна и са сузама у очима.

Стојадиновиh се у својим мемоарима не осврhе на дочек кра:1'евог тела у
јима првом краљевом ађутанту генералу Милану Јечмениhу.

Краљеви посмртни остаци у жалосној поворци пр~несени су у воз,
који је кренуо из Загреба око

13 часова 66• Око 23.15

воз Је стигао на бео

градску железничку станицу. Тело је примио први ађутант Њ. В. Краља

зона, те о~:ицири и високи чиновници. Ковчег са телом покојног краља

генерал Јечмениh, чиме је улога целе свите била завршена. 67 На станицу

Ковчег су, поред војних лица, носили и цивили раније одређени за ту пр:и

званичне личности - чланови Војне и Цивилне краљеве

пренесен Је и постављен у Дворску чекаоницу на железничкој станици.

л:ику. 62

По из~е~тај~бано~г 6~амен:ика, Загреб се нашао у дубокој и великој

црнини и uoiuuuaueнociuu. Готово да није постојао излог у граду у коме
се не налази црнином и црним флором обавијена биста или слика покој

ног краљ~. На многим зграда~а биле су извешане црне заставе, а чак су и

саобраhаЈна средства (т~амваЈ:и, аутобуси, ауто-таксији) била у црнини.
Електричне,
плинске СИЈалице и фењери били су обавијени црним фло
64
ром. Краљево тело било је изложено од поноhи до наредног послеподне
ва. Почасну стражу код одра одржавало је наизменично по осам официра,
56

АЈ, Ф 74, 23, 40, 250.

57

АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75.

58

АЈ, Ф 335, 15, Извештај ваздухопловног пуковника Б. Наумовића.

59

60
61

62
63

64

АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај ваз. пук. Б. Наумовића.
АЈ, Ф 74, 23, 40, 234.
Исто.
Исто.
Исто.

су изашли и краљ Петар

II,

краљица Марија, намесници и многе друге

Kyhe, те чланови

владе, председници Сената и Народне скупштине, војвода Бојовиh, начел

ник Главног генералштаба, председник града Београда, генера~итет

(10

генерала које одреди командант Београда) и адмиралитет. Тело Је прене
то са станице до Старог двора у улици Краља Милана, у пратњи породице
и званичника. Ковчег, који су носили припадници генералитета и адмира

литета, пролазио је кроз густе редове сузама обливених грађана. 68 Непре
гледне масе народа клечале су у мрачној ноhи, немо и нейомично.

(.. .)

а

кад је ковчег йролазио једна жена у мојој близини одједном је йусйlила
нетш очајнички, ужасан јаук, да је надалеко одјекнуо дуж Немањине ул~

це ...

69

Народ у Београду био је дубоко повређен. Жалост за краљем_ниЈе

никога заобишла- од најмањег детета до одраслог мушкарца, сви су Јеца
ли и сузама испраhали владара који је створио државу у којој су живели, и
65
66
67
68

290; АЈ,
69

Ж. Аврамовски, нав. дело, стр.

227.
335, 15, Извештај кап. корвете К. Грубешића.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. II класе В. Вукотића.
АЈ, Ф 335, 15, Извештај пук. Б. Наумовића; М. Стојадиновић, наведено
Ф 74,438, 644, 72-75.
М. Стојадиновић, наведено дело, стр. 290.
АЈ, Ф

дело, стр.
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који је симболизовао јединство и снагу народа. Несумњиво је да су људи и
У Сплиту, Загребу_и Београду, поред жалости, осеhали неку врсту нела
годности и страха, Јер су себи постављали питања: -Шта he бити? Како he
се смрт владарева одразити на народ, државу и њен полткај?

Краљево тело билој е смештено у сали за плес Старог двора, кој а је
за ту прилику претворена у капелу. Дворски прота одрж:ао је кратак по
мен У присуству личности које су дочекале и спровеле краљево тело. У
споразуму са командантом Краљеве гарде генералом Петром )Кивкови

hем, почасну страж:у код одра поставио је командант Београда генерал
Војислав Томиh. Било је предвиђено да тело остане у Двору два дана
(16. и 17. октобар). Државни одбор за сахрану предвидео је да he се вен
ци та два дана полагати од 8 до 12 часова, и од 14 до 20 часова. Одбор је
?бавестио Управу двора да организује пријем и смештај венаца. 70 Народ
Је могао одати последњу почаст краљу све до 22 часа. Од 12 до 14 часова
долазиле су мисије страних дворова и др:жава, које су одавале пошту и
полагале венце, од 16 до 17.10 све стране делегације (како војне, тако и

дипломатске) стигле су у Београд. Румунска војна делегација стигла је
16. увече, грчка истог дана, преко Ђевђелије, док су чехословачка, фран

цуска, енглеска (преко Дубровника) и турска стигле дан касније. Енгле
ска деле~ација положила је венац истог дана, а венац од црвених каран

фила ВОЈводе од Кента уз ковчег су носила четири морнара са брода

,,Queen Elisabeth".
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једног члана владе и Одбора за сахрану, стављен у аутомобил, којим је
пренет у Саборну цркву. 72
Још је у зору велики број људи журио да заузме место на плочницима

улица кроз које је требало да пролази спровод краља Александ~а. Подаци
о броју људи који су тог дана присуствовали тужном церемо~иЈалу кре~у
се од четврт милиона до више од

800.000 људи. 73 У Немањиној улици, КОЈ а

води од улице Милоша Великог до Вилсоновог трга (данас Савски трг),
где се налази железничка станица, људи су веh од пет ујутру стај али са обе
стране плочника. Трг пред станицом био је сав завијен у црно. Загребачке
Новости овако описују изглед Београда: ,,Стубови електричних светиљ
ки омотани су до врха црнином. На њима је горе на све четири стране на
бијелом стаклу црно слово А, а на средњој плахи на црном пољу округли

бијели лик благопокојног Краља. Велике уличне светиљке на њима зави
јене су у црнину, а на средини ступова по

4 украшене

заставе на сваком.

Оближне палаче поште, Окружног уреда, хотела Поште и хотела Петро

града окиhене су великим црним заставама." 74 У Београд су стално при
стизали возови из свих крајева. На станици су стајали помешани у народ

ним ношњама Црногорци и Личани, Далматинци и Војвођани, Шумадин
~~и и Словенци, Јужносрбијанци и Херцеговци
ко цијела Јуzославија истински

Владара

(... ) Ту се најбоље види ка
caocjeha и йодједнако жали своz Велит<ог

( ... ) 75

Око шест часова војска је заузела места на ивици плочника, праве

Оперативни одсек Генералштабног одељења Министарства војске и

ћи шпалир. Југословенске и стране трупе које су сачињавале Први и Други

ВОЈНОЈ академиЈи. Официри једне мисије морали су бити смештени једни

Михаиловој улици, тако што су били постројени ближе шпалиру војске,

мо~н~рице одр~дио је да официри трупних делегација буду смештени у

до других, у чистим собама и постељама. По потреби, на располагању су

имали и п~ берберина: О исхрани свих официра у Академији старала се

Управа ВоЈне академиЈе. Подофицири и војници били би смештени или у

касарни Краљевске гарде или у касарни Прве пешадијске подофицирске
школе "Краљ Александар". Команданти тих касарни имали су се бринути
о њиховоЈ исхрани, уз обавезу да преузму мере да за муслимане исхрана

?уде организована према њиховим верским обредима. 71 Турска делегаци
Ја делом се сместила у турском посланству, а делом у хотелу Срйски ~<раљ

(д~нас ресторан Пар1<). Италијанска делегација је била смештена у ита

лиЈанском посланству.

К~да ј~ 17. октобра, око 23 часа, ковчег из "капеле" у Старом двору
изнет, ЈОШ Је огромна маса света чекала да ода последњу почаст свом веч
но уснулом владару. Ковчег је, у пратњи краљеве цивилне и војне куhе,
70

71

АЈ, Ф 74, 273, 407, 222.
АЈ, Ф 74,438, 644, 70-71.

ешелон спроводног одреда заузели су своја места у

6:30

часова у Кнез

којаје заузела десну страну улица (од Богојављенске (Кнеза С. Марко
вића), па преко улица Краља Петра, Кнеза Михаила, Престолонаслед
никовог трга (Трг републике), Краља Милана, Милоша Великог и Не
мањине, ка железничкој станици). Лева страна улице остала је слободна
за саобраhај. 76
У Саборној цркви ковчег са посмртним остацима краља Александра

стајао је на посебно подигнутом катафалку, испод олтара, на средини цр
кве.

Beh од 7 часова почели су пристизати званичници који су присуство

вали опелу. Међу првима су у цркву дошли краљеви намесници Раденко
Станковић и Иво Перовић. После њих су стигли и чланови краљевске владе
72

АЈ, Ф

73

Ж. Аврамовски, Бршианци ... , стр.

74

Новости

75
76

74,273,407, 238.

264 и Новости 19.
1934, АЈ, Ф 38,455, 607.
Зетски гласник 20. Х 1934, АЈ, Ф 38, 450, 602.
АЈ, Ф 74, 273, 228.
19.

Х

Х

1934, АЈФ 38,455, 607.
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7.05 и бивши председник владе
Милан Сршкић, Љуба Давидовић, посланик у Француској Спалајковић,
Корошец и други. Између 7 и 7.30 пристигле су и енглеска, америчка и

~шо највећу краљеву заслугу наводи да се баш под њим йР_ви йу~и У св~
јој xuciuopuju на!Јтие (се) заједно у једној држави сви дщелови нашеzа

чехословачка војна мисија, потом и бугарски посланик са војним аташе

чио је као главни краљев задатак и циљ његове ~~литик~. Све ~паснос~и
отклонио је .мудрим йоли~иички.м ~иак~ио.м и лщеио.м диил~.маи~ско.м в;е

на челу са председником Узуновиhем, а око

ом. У том времену долази и високи клер свих цркава и конфесија при
знатих и заступљених у југословенској држави. У 7:30, аутомобилом ис

народа, једне крви и једно'iа језика.Јединство новостворене државе озна

ш~иино.м. Краљ је постао фактор мира у Европи. Патри3ар~ Је У сво~

пред цр~<ве дошао ј~ румунски краљ Карол са братом принцем Николом,

говору истакао да је краљ својом крвљу ударио печат ~а своЈе ~стор~

и ~тали3анска миси3а на челу са изаслаником краља Виторија Емануела,

ско дело и Својим йоследњи.м а.мане~ио.м ocвeiuuo и

во3водом од Сполета. Ни пет минута касније, стигли су и специјални иза

ну будуhнос~и за вјечна вре.мена. На крају гов~ра патријарх се, у име вер

ocuzypao .му zрани~и

сл~ник немачког државног канцелара Адолфа Хитлера - генерал Геринг,

ника и у своје име, заклео да ће се ЈугославИЈа чувати до последње~ д~

са ]ОШ четири немачка генерала. Непосредно после немачке делегације,

ха.19 Био је то један говор у коме је доминирао политички став, КОЈИ_Је

по3авили су_ се и председник Француске Републике Лебрун, у пратњи по

јасно указивао на потребу одговорних људи државе да позову читав Ју

сланика _на 3у~ослов_енсr~ом двору Нажијара, министра одбране и морна

гословенски народ на јединство и борбу за очување дела краља Алек-

рице Пи3етри3а, ави3аци3е Денена, а мало пре њих дошао је и славни мар
шал Петен. Након француске делегације, пристизали су редом и кнез
Арсен, отац првог намесника кнеза Павла, потом чехословачки мини

.

сандра.

стар спољних послова Едуард Бенеш, који се, одмах после доласка у Бе

После окончања патријарховог говора, два питомца Во3не академије, од којих је један узео крст на којем пише "Александар I" златним слови
ма, а други кољиво и свећу, пришли су ковчегу. Они су формирали тужну

оград, око 7.45, одвезао директно са станице у Саборну цркву. Међу по

колону, која је требало да испрати краљево тело до :келезничке станице.

следњима У цркву_ су ушле дворске даме југословенске .и румунске кра

Кирил и генерал Панов, први ађутант краља Бориса. Нешто пре 8 сати,

Иза њих су наступали музика и значари 18. пе~ади3ског пука ,,<?у~обор
ског", Командант погреба армијски генерал Во3ислав Томић (коЈи Је ина
че био командант Београда), са штабом у коме су били: командант Дунав
ске дивизијске области генерал Војислав Савић, начелник ~таба Коман

непосредно пред почетак опела, аутомобилом из Старог двора преко ули

де Београда потпуковник Живојин Радовановић, артиљери3ски потпуков

љице, затим надво3воткиња Илеана од Аустрије, њен муж надвојвода Ан

тон, принцеза Марина, вереница енглеског принца Џорџа, бугарски кнез

ца Милоша Великог, Краља Милана, Теразија, Кнез Михаилове и Кра
ља Петра довезао се и краљ Петар II Карађорђевић у соколској унифор
ми као старешина Савеза Сокола Краљевине Југославије, са црним фло
ро:"1 око руке. С њим у аутомобилу били су и његова мајка краљица Ма

ник Димитрије Павловић и четворица ордонанс-официра са Више школе

Војне академије. Даље су редом наступали један ескадрон коњице ~(раље
ве гарде са пуковском заставом у водној колони, заставе пешади3ских и

коњичких пукова, чији је командант био пуковник )Кивановиh, изаслан

ри~а и први намесник кнез Павле. 77 У том тренутку, тачно у осам часова,

ства пешадијских, коњичких, артиљеријских, ваздухопловних_ и ~нжиње

од3ек~шали су топовски хици, на свим црквама звонила су звона и отпо

ријских пукова, те самосталних артиљеријских дивизиона, ЧИЈИ Је коман

чело Је опело. Преко мегафона су се чули жалосни одјеци молитава све

шт~нства које је чинодејствовало, чак до станице. Опело је служио па
тријарх Варнава, уз садејство митрополита Гаврила Дожића и других

дант био потпуковник Петровић. У наставку колоне ишли с'! музика Сед
мог пешадијског пука "Краља Петра I" и одреди страних ВОЈСКИ ( Францу
ска Енглеска Румунска, Чехословачка, Турска, Грчка), чета морнара, ба-

епископа и свештених лица. После опела, патријарх је одржао опроштај

таљон Шестог пешадијског пука "Краља Александра

ну беседу. У првом делу говора упоредио је покојног краља са древним
ви!езовим~ и назвао га неимаром на~ие најновије

'

'

I", носиоци к ара-

ђорђеве звезде у колони по десет. Иза њих два нижа гардијска официра

вођом и хе

водила су краљевог коња. у камионима су се носили венци, а иза су ноше

ро3ем наци3е, надом генерација, ненадмашивим витезом, неустрашивим
Јунаком, племенитим владаром. 78 Патријарх је потом причао O детињ

не соколске заставе, певачка друштва "Станковић" и "Обилић", свештен
ство свих вероисповести80 и музика Осмог пешадијског пука "Књаза Алек-

uciuopuje,

ству и младости краља Александра, о рату и голготи српског народа, а
77
78

Новости 19. Х 1934, АЈ, Ф 38,455, 607.
Исто.

79
80

Исто.

"У првом реду представници хрватске старокатоличке цркве са бискупом ~:-

лођером, затим представници њемачке евангеличке цркве са бискупом драм Попом из

-
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сандра". Знаци краљевског достојанства - круна, коју је носио начелник

Главног генералштаба генерал Милан Ђ. Недић, скиптар, који је носио
адмирал у пензији Драгутин Прица, јабука, коју је носио генерал Ђурђе

Лазић, стег, који је носио генерал Радисав Крстић и сабља, коју је носио

генерал Пантелија Јуришић, ступали су иза музике. Лафет са телом кра

ља Александра следи након знакова краљевског достојанства. Око лафе

та се налазе ађутанти и ордонанси краљеви, почасни ађутанти и краљева

Цивилна кућа. Одмах иза лафета били су краљ Петар и његова мајка кра
~ица Мар~ја, чланови Краљевског дома, шефови страних држ:ава, специ
Јалне мисиЈе страних дворова и држава, краљевски намесници, влада, ди
пломатски кор, сенат и народни посланици, те бивши председници владе и
министри, председник града Београда, председници градова страних др
жава, председници градова банских управа, бивши банови, председници

Академије наука, ректори универзитета, гувернер Народне банке, гене
ралитет и адмиралитет, државни саветници, старешинство Сокола, пред

седништва Црвеног крста, Народне одбране, разних удру.ж:ења бораца,
представници администрације и председнице женских организација. По
следњи део колоне сачињавао је одред војске. 81

У 10.10 часова тужна поворка стигла је до железничке станице на
Вилсонов?м тргу, одакле се упутила пред дворску чекаоницу, која је сва
била завиЈена у црно. Испред чекаонице зауставио се краљ Петар II, кра
љица Марија, заједно са осталим крунисаним главама и шефовима стра
них држава и делегација. Биле су присутне многобројне делегације из др
жава са свих континената: турска делегација - Руж:ди беј, министар спољ-

греба и достојанств_ениц~1 сло~ачке евангеличке цркве на челу са бискупом драм Вере

шом: представници Јев~еЈске ВЈероисповести на челу са врховним надрабинером драм Ал
калаЈем, муслиманске ВЈероисповести на челу са Реис ул улемом Маглајиhем, огроман број
католичког свеhенств~ са 14 бискупа, међу којима београдски надбискуп др Родић, загре

бачки надбискуп коадЈутор др Степинац, те унијатски бискуп др Ниаради. Слиједи бројно

православно свећенство са крстом hирипама и репидама и огроман број свећеника калу
ђера и ђакона у цр~им орнатима. Ту су на окупу 24 владике и митрополита, међу њима и
загребачки ДоситеЈ .. Последњи је у реду патријарх Варнава. Тај део поворке дјеловао је

ве~ма импозантно, Јер су се _сада први пута у хисторији нашег народа нашли на окупу
наЈвиши представници свих вЈероисповести у држави да заједнички одаду почаст мртвом

Краљу." АЈ, Ф 38, 455, 607, НовосШu 19. 10. 1934. године.
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них послова, генерал Из етин паша, капетан бојног брода Ф ахри беј, управ
ник Поморске академије, потпуковник Селал беј, први ађутант председ

ника републике итд; шведска делегација-шведски посланик у Бечу, Ун
ден; италијанска делегација

-

војвода од Сполета, први ађутант Њ. В. К.

Италије, ордонанс официр Њ. В. К. Италије; енглеско посланство - војво
да од Кента, мајор Батлер, адмирал сер Вилијам Фишер, командант Сре
доземне флоте; француска делегација-маршал Петен, министар морна
рице Пиетри, председник Републике Лебрун; руска делегација

-:-

велики

војвода Дмитри, Велики војвода Кирил; чехословачка делегациЈа

-

Еду

ард Бенеш, министар спољних послова Брадач, у својству шефа војне ми

сије, министар одбране; мађарска делегација

-

посланик у Београду; грч

ка делегација - Максимос, министар спољних послова, генерал Тарсулис,
шеф војне куће председника Републике; румунска делегација

-

Титуле

ску, министар спољних послова, генерал Паул Анђулеску, министар вој
ске и морнарице; немачка делегација

-

специјални изасланик немачког

канцелара Хитлера - генерал Геринг, фон Келер и фон Хе рен; египатска,
белгијска, летонска,пољска,норвешка, аргентинска,холандска, албан.
•т,т
ска, шваЈцарска и делегациЈа .1"-.Нежевине

М

онако.

82

У даљем протоколу било је предвиђено да југословенске и стране тру
пе изврше дефиле испред ковчега са телом краља Александра. Дефило
вала се правцем: Карађорђева улица- поред железничке станице - Штро

смајерова улица

-

Вилсонов трг. Први ешелон спроводног одреда и носи

оци Карађорђеве звезде, те комбиновани артиљеријски дивизион (који је
био постројен у двојној колони код хотела Бристол) учествовали су у де
филеу у име југословенских трупа. Генералитет и адмиралитет учество
вали су у дефиловању испред ескадрона коњице Краљеве гарде, на челу
одреда. При пролазу крај ковчега, благовремено је командовано

-

По

здрав надесно. Официри у строју носили су свечано одело за строј са свим
декорацијама, шињелом и шлемом. Све трупе, сем Краљеве гарде, која је

била у своме свечаном оделу, и Војне и Интендантске академије, које су
носиле празнично одело и морнарице, кој а је била у свом прописаном оде

лу, биле су у сивомаслинастом оделу, са шлемовима и шињелима. Све људ
ство носило је црни флор око руке. Опрема коју су носили била је потпуно

•
дред се састоЈао од официрског кора активних и резервних виших и нижих офи-

нова. 83 Дефиловала се без музике. Поред одра су биле постављене заставе

штаба 15 виших и 25 нижих, из Војне академије 8 виших и 40 нижих, из Главне војне бол
нице 6 виших и 6 нижих, из Интендантске академије 10 нижих, из Команде инжињерије 2

фанфаре, кренуо је парадни марш француског одреда са заставом. За њи-

тута 1 виши и 1 нижи официр, те 50 виших и 50 нижих резервних официра, које је одредио

који би био заузет таквим набрајањем; АЈ, Ф

81

Q

цира и то: из Министарства Војске и Морнарице 40 виших и ЗО нижих, из Главног Генерал

виша и 2 нижа, из Штаба Дунавске дивизијске области 1 виши и 2 нижа, из Војне одеће 2
виша и 4 нижа, из Београдског војног округа 2 виша и 2 нижа, из Војногеографског инсти
командант Београдског војног округа. -АЈ, Ф 74,273,407, 228-231.

свих родова војске

82

ци ... , стр.
83

-

била је то величанствена и потресна слика. После

Нису набројани сви чланови наведених делегација превасходно због простора

2-64,

Новости

АЈ, Ф

19. Х 1934, АЈ,
74,273,407, 228 -231.

Ф

334, 32, 94, 385-407, Ж. Аврамовски, БриШан
38, 455, 607.
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ма су следили дефилеи енглеског морнаричког одреда, румунске пешадије
и коњице и чехословачке војске са заставама. Они су били изванредно опре
мљени и снажним покретима су пролазили поред одра у највеhој тиши-

'

tc у своЈим
'
ни. 84 Милан СТОЈадиновиn
мемоарима, као веома запажен, исти-

че дефиле немачког одреда. 85 Последњи у низу су прошли са заставама
грчки евзони у својим ж:ивописним ношњама, а после њих и одред грчке

морнарице. Дефиле се завршио ступањем југословенске пешадије из Ше
стог пука. Све време су изнад простора на коме се налазио одар надлета

ли авиони југословенских ескадрила.
После дефилеа, чланови краљевске породице су се упутили у правцу
дворске чекаонице. Ковчег су са лафета подигли чланови Народне скуп

штине и пренели га, кроз дворску чекаоницу, све до дворске композиције.
Музика краљеве гарде на перону тада је свирала велебни йос.мр~ини.мариt

Рикарда Ваzнера Сумрак боzова, а зас~иаве се йрит<лањају на йоздрав. 86
На перону је чекала готова композиција дворског воза са

30 вагона.

87

У

посебно припремљен вагон дворске композиције, који је сав био у црном,

посланици су унели краљев ковчег, док је патријарх Варнава, уз садејство
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опленца и назад. 89 Сви путеви који су водили у Тополу били су прекривени

непрегледном масом народа из читаве Шумадије. 90 Вел~ки број аутомобила
који је пролазио путем Младеновац-Топола оптеретио Је ту магш~тралу, та
ко да су убрзо настали гужва и хаос. 91 На улазу у Тополу народ Је подиг~о

црни славолук жалости, на коме је белим словима било на~исано: Почива; У

.миру! Чуваhемо Јуzославију! Посмртни аутомобил стигао Је пред задужбину
на Опленцу око 14.40. Звуци звоњаве са цркве и грувања топова мешали су

се са гласним молитвама и плачем свештеника. Народ је из аутомобила изву
као ковчег и у том тренутку на њега је пала киша цвеhа: био је то последњи
поздрав југословенских авијатичара од свог владара. Испред и иза ковчега
била је формирана поворка. На челу су поново били крст и кољиво, а затим
инсигније краљевске власти, патријарх Варнава са свештенством, краљев ков
чег, краљ Петар и краљица Марија, чланови краљевског дома, представници
страних владара и држава, парламената и градова.

Поштоје ковчег унет у цркву, патријарх је одрж:ао кратак помен, опро
стивши се последњи пут од покојног владара. После помена, сељаци су
поново подигли ковчег и уз молитве бројног свештенства, сишли са њим У

епископа, читао молитву. На краљев одар био је полож:ен венац свеже

подземље преко широких мраморних степеница. Ту је између три гроба

боровине, који је својом руком исплела краљица. 88 Пошто је вагон затво

поло:жен ковчег краља Александра.

рен, краљ Петар и краљица Марија су ушли у вагон. У остале вагоне двор
ског воза распоредили су се кнез Павле, председник Француске Лебрен,
румунски краљ Карол, војвода од Кента, принц Кирил, војвода од Споле

.

У 14.55 сва звона краљеве задужбине су звонила, тешка артиљериЈа
је убрзано пуцала, а народ у ридању и плачу падао на колена са запаљеним

свеhама у рукама. Краљ је сахрањен.

92

та, остали чланови краљевске куhе, шефови страних делегација, влада,
генералитет и представници скупштине, те сви они који

he учествовати у

сахрани краља у Тополи.

Дворски воз стигао је у Младеновац у

13.30. Масе народа окупиле

су се

око станице и главне улице. Младеновачка станица такође је била сва завије

***
Грандиозни погреб краља Александра Карађорђевиh~, супротно ње

говим жељама, претворио се у догађај међународног значаЈа с обзиром на

на у црно. Ту се веh налазио и посмртни аутомобил, који је требало да прене

се краљево тело у Тополу. Артиљеријски потпуковник Иван Јосифовиh се
побринуо да пронађе одговарајуhи аутомобил, а такође је био одређен да
регулише и омогуhи несметан аутомобилски саобраhај од Младеновца до
84

ЗеШстш 'гласник,

85

'
Js немачки одред са својим карактеристичним чврстим ко,, Q дЈедном,
када нањ"е

20. Х 1934, АЈ,

Ф

38, 450, 602.

раком, из редова страних делегација које су стајале одмах иза ковчега, изађе један дебељу
шан генерал, средњег раста, извуче сабљу и придружи се војничкој паради. То је био фелд

маршал Геринг. Он се ставио на чело немачких војника да би лично, као војник, одао
последњу почаст краљу Александру. Гест је био примећен и симпатично коментарисан у

публици."
86

87
88

-

М. Огојадиновић, наведено дело, стр.

АЈ, Ф

290-291.

38,455, 607,Новосйlи, 19.10.1934.
исто; АЈ, Ф 38, 450, 602, Зетски гласник, 20. 10. 1934.
АЈ, Ф 38,455, 607, Новосйlи, 19.10.1934.

89
90

АЈ, Ф

74,273,407, 223.

"Народ иде путевима расквашеним од киша које су падале последњих дана, по-

гнутих глава и многи носе у рукама воштанице( ... ) Успут од Младеновца до Тополе сви
телеграфски стубови и сви сељачки сиромашни домови као и сви мостови и виадукти, ~а

чак и много дрвеће украшене су црним заставама и вели.ма. Народ прави шпалир. То Је

непрегледан шпалир од неких 37 километара, колико износи раздаљина од Младеновца до
Тополе." - АЈ, Ф 38,455, 607, Новос~Тtи 19.10.1934. година.
91
"У том највећем хаосу" - причао ми је после један очевидац - ,,маршал Геринг је

изашао из својих кола, лично стао на раскршће улица испред цркве и покретима руке

дириговао саобраћај.( ... ) Свет је вероватно мислио да је то нарочито о~ређени стручњак.

Странци су сматрали да је то југословенски офици~, а Југословени да Је то"неки стр~нац,

специјално доведен за ту прилику. Свакако, Геринг Је био свима од користи. -М. ОгоЈади-

новић, навед~но дело, 291.
92
АЈ, Ф 38,455, 607, НовосШи,

19.10.1934. година.
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ранг страних делегација које су учествовале у последњем испраhају. Са
храна је имала двоструки, симболички значај. За југословенски ориј енти·
сано вођство тај догађај био је прилика да се покаже јединство народа,

ocehaj

привржености и припадности заједничкој држави, а антијугосло

венска страна је тај догађај проматрала на сасвим другачији начин. За њу
је смрт краља представљала крај југословенске државе, а суверенова смрт

њен испраhај. Александрова монарходиктатура успостављена је ради

PIICПUPEд ,.J:l,,,CIIBDPHG.J Ц,РКВЈ1

- :~-<... '".' ••,·: .

Hlt ДRН DПBfffl.

остваривања идеје интегралног југословенства, којаје осмишљена као син

тетичко решење националног и државног програма, преко кога би се ево

лутивним процесом дошло до духовног, културног, политичког и социјал
ног јединства. Међутим, све до краљеве смрти она није успела да испуни
свој задатак. Ради тога, целокупни држ:авни апарат, те цензурисана штам
па активирали су се у покушају доказивања јединства југословенског на

рода. По Видовданском уставу краљ је био заточник народног јединства и

државне целине, дакле гарант заједништва. Туга за њим значила је, след
ствено томе, да је то заједништво истински утемељено у народу. Због то
га се поступило супротно краљевој тестаментарној .жељи о скромној са
храни. Деветог октобра у Марсељ је отишао краљ државник, кључна по

литичка фигура Краљевине Југославије, а

18.

октобра сахрањен је краљ

мученик, симбол једне државе и једног народа. Биланс једне драматичне
недеље био је стварање култа личности који се поистовеhивао са очува
њем државне заједнице, која је створена управо залагањем страдалог
краља.

Ниједан државник на. балканским просторима није доживео до тада
толико почасти после смрти као краљ Александар. Сличан догађај десио
се више од четрдесет година касније другом истакнутом југословенском

државнику - Јосипу Брозу, који је симболизовао "другу" Југославију. Из
међу те две личности намеhу се неке паралеле. Управо овим чланком смо
и желели да укажемо на једну од њих. Њихове импозантне сахране биле

су одраз утицаја и моhи која је иза њих остала. Оне су биле сличне по
значају и пажњи коју су им посветили светски политичари и јавно мњење
у земљи и иностранству. У оба случаја живот у Југославији стао је на не
колико дана. Држава, земља и народ биле су у октобру

1934.

и мају

1980.

завијене у црно. Да ли су смрти два државника могле симболички означа
вати и крај њихових творевина? Догађаји који су следили дали су потвр
дан одговор. Прва Југославија распала се у Априлском рату

1941. године,

а друга у ужасу грађанског рата почетком деведесетих година ХХ века.
Интегритет личности два владара требало је да представља идентитет
југословенског народа. Са њиховим нестанком идентитет се губио и не

стајао. У оба случаја се показало да се југословенство не може декрети
рати "одозго", веh мора имати упориште у народу.
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Netnanja Milosevic
Fi·om Mai·seilles to Oplenac

(Traпsfн of Ље Body апd Fu11e1-al of the Юпg Aleksaпdai· Kai·adoi·devic 1934)
Basing tlle research on tlle availaЫe souгces, we have tried to poiпt out tlie details
about the transfer of the body and the fu11eral of the Kiпg Aleksa11dar Kшadordevic
duгing
1
Ље d1-a111atic period froш the шошеnt ofшuгder in Marseilles on October 9 h, 1934 until the
Љпе1-аl at Орlепас оп 18 111 Octobei- 1934. Accoгding to the last will of King Alexaпde1·, the
funeгal сегешопу was to Ье siшple, witl10ut foгeigners. His last will was not fulfilled, because Yugoslav leadeгsblp recogпized sucl1 ап event as а uпique oppoгtunity to build state апd
пatioпal unity 011 tlle basis of growing cult ofthe late Kiпg. It was thought that both interпa
tioпal апd iпteшal puЫic would uпdeгstaпd that Yugoslavia exists апd would exist after the
life ofa шап wl10 was its syшbol апd its cгeator. Tl1e аiш ofthe гesearch was to show through
the iшpгessive анd sad eveнt, оне segшeнt ofthe гоlе of chai·isшa oftl1e pei-soп iн l1istшical
developшeнt of tlie soutl1east of Еuгоре, especially Balkaпs апd so-called Yugoslav teпito-

,,.,

ries.

Стаща

2: Расйоред

сйровода на дан йоzреба

од Саборне цркве до железничке сшан~ще

УДК

Слободан Селиниh

613.2( 497.11)"1945/1950"

Време "тачкица" у исхрани Београђана

(1945-1950)
Айс~иртаи: Рад йредс~иавља резул~иаzие исzираживања вре.мена
у коме су се власzии, снабдевачка йредузеhа и сzиановници главног

града Југославије борили йроzиив глади и не.наzшиине велщщх раз
мера.

Попут државе чији је главни град био, Београд је на крају Другог
светског рата одавао утисак разрушености. Био је то град у коме је трећи

на зграда била оштећена или порушена, више од половине дужине вазду
шне електричне мреже било је уништено, и велики део трамвајске мре

же. У граду је постојало пет трамвајских кола без иједне приколице и би

ла су два неисправна аутобуса. Иако је крај рата дочекао са
ника мање него што је имао

1940. године,

60.000 станов

стамбена криза била је велика,

а граду је тек предстојао нови велики прилив становника. У немачком и
савезничком бомбардовању потпуно је уништено скоро

5.000 зграда, са
11.000 станова, теже је оштећено око 2.000 зграда са 7.000 стано
ва. Потпуно је уништено 56, а те:;,ке или лакше оштећено скоро 400 кому
више од

налних објеката. 1 Посматрано у ширем контексту, Београд је био главни
град земље у којој је дошло до промене власти и у којој је са новим власти

ма дошла и нова економска политика. Од послератних одлука, које су ма
ње или више утицале на снабдевање градског становништва храном сва

како би требало издвојити: увођење обавезног откупа средином

1945. го
1952. године), аграрну реформу (Закон усвојен
23. августа 1945), Петогодишњи план 1947. године, са нагласком на развој

дине (укинут у потпуности

тешке индустрије у односу на пољопривреду и животни стандард, систем

двојних цена

1947. године

(државно одређивање нижих цена за пољопри

вредне и виших за индустријске производе), насилну и кампањску колек
тивизацију села (примењивана у том облику од

1949.

године). Партијски

теоретичари су сматрали да у времену обнове и оштрих пропорција Пе
тогодишњег плана исхрана становника не сме бити препуштена тржишним
1

луцији

Б. Петрановиh, Народна власйl у ослобођено;.t Беоzраду, Београд у рату и рево

1941-.1945, Београд 1971. стр. 256, М. Mitrovic, Вeog,·ad 1944-1950, neki aspekti dn,stvenog ii11ota, Istorija 20. veka 1/2000, stt". 91-93.

Годишњак за друштвену историју

172

1-3, 2003.

Слободан Селиниh, Време "rиач1<rща" у исхрани Београђана

(1945-1941)

173

механизмима. Последица свих наведених мера било је смањење пољопри

лица ( одузимање робе, принудни рад, новчане и затворске казне). Иако су

вредне производње, која никако није успевала да достигне предратни ни

прве послератне године биле време планске расподеле намирница, ипак

во, уситњавање сељачког поседа, разарање крупнијих газдинстава, изази

је приметно и толерисање одређеног нивоа слободног тржишта, без кога

вање незадовољства на селу нереалним откупним плановима и нееконом

би вероватно било тешко обезбедити колико-толико нормално снабдева

ским, па и насилним мерама колект:ивизац:ије. 2

ње.3 Како је откуп пољопривредних производа био државни приоритет

Како се таква политика одражавала на главни град земље и његове

становнике? Када је у октобру

1944. године Београд ослобођен, пред град

који није у потпуности извршаван, то смо, читајући изворе из тог време

на, сведоци увек истих процеса: републичко министарство трговине и снаб

ским властима формираним наредних дана стајао је задатак обнове града

девања оптужује окружни народни одбор за неизвршавање обавеза, а он

и обезбеђивања нормалних услова за живот у њему. Становништву је, уз

врши притисак на среске народне одборе да ажурирају испуњавање пла
нираних откупних количина. Разлика између села и града се појачавала,

кров над главом, пре свега требало обезбедити храну. Град је снабдеван у

условима обавезног откупа и контролисаних цена, па је то време својствено

од сељака су тражени пољопривредни производи, а индустријских за њи

по нереалним и променљивим откупним плановима, вестима о њиховом

хове потребе није било довољно. )Калбе и гунђања сељака били су чести,

неизвршавању, незадовољству виших органа власти и Партије ниж:им и

власт је за такво стање оптуживала реакцију, али ће пре бити да је то

потчињеним органима, по неразумевању политике Партије и државе од
појединих њихових представника или тела на терену, проблема са тран

последица њене политике. Време о коме је реч обележено је и откупом
хране са територије београдског округа за потребе војске и за исхрану

спортом робе и обезбеђивања амбалаже за њу, отпорима и протестима

становника пасивних крајева, па су у изворима веома честе жалбе војних

сељака (попут писаног протеста који су потписала три сељака због одузи

органа на неиспуњавање откупних количина. У питању је време скоро пот

мања крава сељацима који имају више од две краве), кажњавању због не

пуне државне контроле над протоком пољопривредних производа, а пре

законите продаје пољопривредних производа, недозвољене трговине, про

ко Окруж:ног народног предузећа храна је транспортована и у друге дело

даје или куповине по ~:ишим ценама. Казне су биле новчане, затворске

ве земље, понекад у оне из којих је Београд добијао друге врсте робе. Уз

(обично по неколико дана), уз обавезно одузимање робе. Једна од најте

контролу протока роба, међу њима и прехрамбених, под знатним надзо

жих оптужаба у то време била је она за шпекулантство и црноберзијан

ром, а свакако сумњом, било је и кретање људи, па је сваки одлазак ста

ство. Људи су кажњавани због непрописног преношења

кило

новника београдског среза у посету синовима који су се налазили у Арми

10

или

20

грама меса, једне свиње итд., што, поред политике власти, показује и раз

ји на територији Словеније изазивао подозрење власти и сумњу да је та

мере немаштине. Окружни народни одбор изричито је тражио од среских

кав одлазак само изговор за набављање текстила у Словенији. За прено

одбора податке о кажњеним црноберзијанцима, о томе да ли има отпу

шење контролисане робе из једног у други срез морала се поднети молба. 4

штених из државне службе, да су отворили трговинске радње, и о томе да

У првим послератним годинама грађани су се храном могли снабде

ли се трговином баве они који су :изгубили право гласа и били означени

вати преко државних предузећа, рејонских задруга, на пијацама и у при

као народни непријатељи. Тако је у Младеновцу од

ватним трговинским радњама. Савез радничко-набављачких потрошач

20.

новембра до

25.

децембра

ких задруга основан је

чано

на је Главна београдска задруга, а у октобру 1946. од већег броја тада
шњих задруга створено је осам рејонских задруга. 5 Власт није била зада-

1945. године кажњено 35 лица због црноберзијанства и то нов
од 500 до 5.000 динара. У Сопоту су казне по истом основу изрицане

због покушаја преношења меса и кајмака за Београд. Кажњена су три
лица, и то новчано

( од 500

до

2.000

М. Павловић, Срйско село

основа

динара). Из Гроцке је јављено да је

због "неисправног рада по питању трговине и снабдевања" кажњено
2

11. 12. 1944. године. У августу 1945. године

1945-1952,

Београд

1997,

46

М. Митровић, Србија. дру

ииивено економске йро.мене и организација уйрављања йривредо.м 1944-1952, Пожаревац
1988, В. Гудац Додић, Аграрна йолиШика ФНРЈ и сељашШво у Србији 1949-1953, Београд
1999, С. Димитријевић, СШрукШурне йролtене у йољойривреди Србије средином 20. ве1<а,
Београд 2001, Д. Тошиh, Колетаиивизација у Југославији 1949-1953, Београд 2002; Tpehe
редовно заседање Савезног већа и Beha народа, стенографске белешке, 26. март-26. април
1947. године.

Историјски архив Београда (АБ), Окружни народни одбор Београд, Оделење
трговине и снабдевања 1945, фасцикла 24; Исто, фасцикла 26, документ бр. 776.
3

4
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документи бр. 4780, 4785, 4803, 4814, 4815, 4828, 4859, 4861, 4870, 4875, 4883, 4911,

4915,4968,4997,4999.
АБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964, кутија 401, Материјали

о задруга

ма, мензама, снабдевању грађана; Исто, Списак рејонских задруга. Р. Радић доноси пода

так да су у Бt,ограду 1945. године биле 24 радничко-службеничке задруге, са 126 продавни
ца и свега пет камиона, који су често били покварени. Трошкови њиховог пословања били
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вољна радом тих задруга иако су од јануара

1947. године повећале број
продавница прехрамбеним артиклима са 125 на 144, индустријске робе од
17 на 29, тезги и барака за продају воhа и поврhа од 10 на 62. 6 Према еви
денцији из новембра 1947. године, рејонске задруге су имале скоро 87.000
задругара. Укупна вредност уписаних удела износила је око 13.000.000 ди
нара (150 динара по задругару). Међутим, од те суме није било уплаћено
4,8 милиона. 7 Велики број чланова снабдевао се изван задруга, а велики
број незадругара снабдевао се у задругама (зато је пре спајања задруга у
осам рејонских задруга сматрано да су оне биле обична стоваришта у ко
јима се свако могао снабдевати). Раду задруга сметало је то што се састан
ци управе са задругарима нису одржавали, као ни годишње скупштине.

Губици у раду били су велики и остајали су нерешени. За питање полити
ке снабдевања грађана важно је навести: задруге су учествовале у снабде
вању својих чланова само са 34%, промет робе са слободног трж:ишта чи
нио је око 50% до 60% промета задруга, а воhе и поврhе је чинило свега
10% до 12% (у сезони око 20%) промета рејонских задруга. Задруге су на
бављале и продавале колонијалну робу, обуhу, месо, млечне производе,
деликатес, воhе и поврhе, алкохолна пиhа, имале су своје мензе и рестора
не, трговале су и са гвожђарском робом, а једна је продавала и куhни на

мештај. Контролисане артикле набављале су из додељених контингената
према броју уписаних чланова. У централизованом систему снабдевања
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другама ( задруге су се жалиле да власти на терену дају предност држав
ном трговинском сектору при набавци робе). Из свих наведених разлога
власт је ценила да задруге "подбацују у снабдевању воhем и поврћем". Жал
бе на отеж:ано снабдевање воhем и поврћем услед сметњи које су чиниле

власти нису биле једине жалбе рејонских задруга на неравноправан поло

жај у односу на државна предузећа. Постојали су и подаци да су на инси
стирање власти задруге уступале купљену робу државним предузећима
или да су морале да раскидају склопљене уговоре о набавци робе. Поред
тога, задруге су тврдиле да им је додељивано мање текстила и колонијал

не робе него што им је по броју продавница припадало, а државном сек
тору више. 8 Све задруге су

1945.

и

1946.

године пословале са губицима.

Кривци су налаж:ени у малом промету, високим режијама, али је као про
блем наведен и "рђав рад и слабо вођење рачуна у пословању ранијих упра
ва".9 Међутим, у реферату о спајању тих задруга стоји да су оне у борби са
шпекулацијом, свесно, по директиви или самоиницијативно, ишле у гу
битке како би спречиле "набијање цена" и омогућиле што јефтиније снаб
девање. Проблем тих задруга била је и недовољна и нестручна организа

ција, посебно администрација и рачуноводство. 10 Очигледно је да су и у
раду самих рејонских задруга постојале многе слабости. Из расправе са
састанка чланова Партије из свих рејонских задруга може се сазнати да

оне воhе и поврhе нису сортирале, веh су га продавале "са земље", про

града повереништво за трговину и снабдевање рејонског народног одбо

давнице су биле прљаве, прозори неопрани, са муштеријама није поступа

ра делило је робу, између осталих, и задругама. Неконтролисане произ
воде набављале су самоиницијативно, пољопривредне производе, воhе и
поврhе куповале су на терену или од откупних предузећа. За откуп пољо

но добро, а за особље је речено даје "осорно". 11

привредних производа нису имале откупне станице, веh су слале набављаче

вој половини

у производне центре. Разлози за слаб промет воhа и поврhа били су непо

њима поверава снабдевање града. Прво такво предузеће био је "Гранап",

стојање откупних станица, појава да су цене воhа и поврhа често биле
веhе у унутрашњости него у Београду, проблеми са возним парком (ре
јонске задруге су поседовале 42 камиона, од чега је знатан број увек био у
квару, и две коњске запреге), али и препреке које су власти стварале за-

Поред задружног сектора, остварењу циљева власти, али и бољем

снабдевању грађана требало је да допринесе и државни сектор.

1945.

Beh у пр

године власт оснива држ:авна трговачка предузећа и

Градско набављачко предузеће за снабдевање Београда. Из њега се каАБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу рад

ничко-службеничких набављачко-потрошачких задруга у Београду; Исто, Реферат о фузи

ји реонских задруга, 1946; Друга рејонска задруга добијала је од Повереништва зејтин, пше
нични гриз, кекс, бомбоне, кафу у зрну, пшенично брашно за запршку, бибер у зрну, куку

су високи, а одлика рада била је нерентабилност, Р. Радиh, Дру~шТiвено-еконо.мски Поло

жај радничке класе у Србији у Периоду од 1945. до 1950. године, Токови револуције XXXXI (1988), стр. 28.
6

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Радничко-службенич

ке задруге.

7

и

.

рузно брашно, пасуљ, пиринач, ратлук, АБ, Народни одбор

II рејона града Београда, Пове
1948-1951. година.
1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу

реништво трговине и снабдевања, Контролник предмета
9

АБ, Градски комитет СКС Београд

радничко-службеничких набављачко-потрошачких задруга у Београду; У рејонским за
другама Комунистичка партија је имала

119

чланова,

27

кандидата и

93

скојевца. Исто,

.
з т~г податка извлачен Је закључак да задруге све више губе задружно обележЈе. Наиме, своЈе уплате задрузи извршило је свега 65% чланова. Власт је сматрала да су

Набавио-продајне задруге у којима постоје партијске јединице.

чланови изгубили интерес за рад задруга, јер од њиховог пословања немају користи; АБ,

онских задруга,

жбеничких набављачко-продајних задруга у Београду, 1947. година.

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Састанак чланова Пар
тије из свих·рејонских задруга у Београду, 4.8.1945. године.

Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу радничко-слу

10

11

АБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964,

кутија

401,

Реферат о фузији ре

1946. година.
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сније развијају предузећа за снабдевање воћем и поврћем, хлебом, мле
ком, месом итд. То предузеће створено је одлуком ИОНО града Београда

20.

априла

1945. године.

Њему је у задатак стављено планско снабдевање

Београда. У његовом саставу налазили су се одељење исхране, по одсек за

месо, млеко, млечне производе, рибу, воће и поврће итд. 12 До краја

1946.

године то предузеће је набављала робу од произвођача преко својих от

Слободан Селинић, Време ,Јйачюща" у исхрани Беоzрађана (1945-1941)
из Футога

60%,

177

док би остале количине из тих места и све количине из

свих других делова Војводине добио Београд. У времену немаштине ка

ква је тада владала, нису били ретки сукоби ни са другим предузећима.
,,Гранап" је, на пример, у јуну 1946. године од Радничко-службеничке за
друге из Београда тражио објашњење због тога што је она у Банатском
Брестовцу скупље плаћала купус. У августу исте године "Гранап" се жа

колонија

лио на "нелојални рад и поступак" предузећа "Воћар", чији је представ
ник "на терену" нудио веће цене и изјављивао да "Гранап" ,,није ништа",
позивајући да се роба предаје њему. Откупљивачи "Житомпромета" оп

ла. Предузеће се бавило и производњом и прерадом хлеба, кекса, сувог

тужени су да су говорили да "Гранап" нема право откупа, а управник за

теста, бомбона, кобасичарских производа, конзервирања воћа и поврћа,

друге "Пчеле" да је одвраћао произвођаче од предавања робе "Гранапу".

јаја, мармелада, пекмеза. До октобра

Очигледно је да је тада на српском селу хране било мало, а откупне квоте

купних станица и индустријских производа од индустријских предузећа, а

Унрину робу је примало преко Завода за ванредне набавке. Продавало је
у својим продавницама, путем задруга и приватних трговина

-

1946. имало је 11 пекара, у којима је
дневна производња износила око 60.000-70.000 кг хлеба. Најважнија пека
ра била је "Соко". Почетком године имало је 19, а у октобру 45 продавни
ца. Роба је уто време превожена камионима, којих је било 47. У децембру
1946. године из састава предузећа издвојена су одељења за воће и поврће,
алкохолна пића, месо, масноћу, живину, житарице, хлеб, јер је процењено

да је капацитет пословања толико порастао да то отежава даљи рад. Од

су за предузећа биле исувише велике да би свако од њих могло да задово

љи своје потребе. Преко "Гранапових" откупних станица обављана је раз
мена робе са сељацима, који су били дужни да му испоручују све вишкове.
Без дозволе могло се пренети из места у место 20 кг кромпира и 5 кг пасу
ља.14 Управа градских трговачких предузећа поделила је 25. маја 1947. го
дине откупне рејоне у Србији између Градског предузећа за воће и повр

пића, Градско предузеће за житарице и производњу хлеба, Градско преду

ће, Градског предузећа за месо и масноће и "Гранапа", који је добио от
купне рејоне Шапца и Пожаревца. Рејон Шапца укључивао је и срезове

зеће за месо и масноћу, Градско предузеће за текстил, Градско предузеће

сремскомитровички, румски, Бијељину и Зворник. 15 Откупне станице на

за канцеларијски материјал "Шумадија", Градско предузеће за огрев, а

лазиле су се у Јагодини, Пожеги, Чачку, Краљеву, Ваљеву, Великом Гра
дишту, Кучеву, Шапцу, Свилајнцу, Београдском, Сомборском и Панче
вачком округу итд. 16 Стање у тим откупним станицама било је, међутим,

тих одељења основани су: Градско предузеће за воће, поврће и алкохолна

"Гранап" је остао да ради са колонијалном робом. Процес разграђивања
(ликвидирања) ,,Гранапа" завршен је у јесен 1948. године, када је од њега
створено осам рејонских предузећа за колонијал. Предузеће је до тада про
ширило своју продајну мрежу на више од

400 продавница.13

прилично јадно, откуп је редовно подбацивао, а радом шефова тих стани

ца нико није био задовољан. Из априла 1946. године сачувано је писмо

Током 1945. године предузеће је имало искључиво право откупа у Пан

шефа набавног одсека "Гранапа" упућено шефу одсека за воће и поврће,

чевачком и Сомборском срезу и дуго је и истрајно водило борбу да то

у коме се :жали да је резултат откупа раван нули упркос томе што су одр

метом", коме су припадали окрузи новосадски, сремскомитровички и су

жаване конференције, стварани планови, слати расписи и ишло се у оби
лазак откупних станица. И у септембру исте године откуп поврћа са тери

ботички и војним комисијама које су настојале да врше откуп и на терито

торије Сомборског среза текао је веома тешко, јер је суша умањила при

право оствари. Наиме, на терену су избијали чести сукоби са "Пољопро

рији додељеној "Гранапу" за снабдевање Београда. Предузеће је покуша

нос за 60%. У исто време у том округу сасвим је подбацио откуп јаја. Об

вало да забрани сваки приступ војним комисијама или коме другом у сре

јашњење је нађено у томе што је пола округа колонизована, а друга поло

зове додељене њему. Тако је у новембру

1946. године

"Гранап" обавестио

Министарство народне одбране да је Извршни народни одбор Београда
наредио да од откупних количина купуса из Мачве Армија добије
12

ПолиГйика,

Загреб,

а

14. 4. 1947, стр. 07; АБ, Градско народно предузеће "Гранап" 194557, 58, 59 (Решење о оснивању ГРАНАПА; Деловодна акта 1945).
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 62, 63, 64, Представништво
1948. година, Деловодна акта од бр. 105-346, бр. 325/АК.

1951, инв.
13

50%,

бр.

вина сељака тргује јајима међусобно. Сељаци су тврдили да је цена ниска

и да ће јаје "радије појести код куће него га продати за сасвим мале паре".
14

АБ, Градско народно предузеће "Гранап" 1945-1951, инв. бр. 57, 58, 59, Деловодна

акта 1945; Исто, инв. бр. 62, 63, 64, Откупна станица Сомбор 1946, документ број 462.
15
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 65, 66, 67, Организација и рад
откупне станице
16

1947.

година.

АБ,.Градско народно предузеће "Гранап" 1946, инв. бр. 60, 61, Решење ИНО гра

да Београда о издвајању ... ; Извештај о пословању 1. I - 31. Х 1946; Откупне станице.
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лест, па су сељаци сваког јутра бацали читава кола угинуле живине. Јед

откупне станице, бољем снабдевању Београда требало је да допринесе и
имање које је то предузеће имало у закупу на пољопривредном добру у

нако лоше резултате показивао је и откуп жита и рогате стоке на терито

Книћанину ( око

У октобру је стање изгледа било и горе, пошто је откуп јаја спречила бо

рији те откупне станице. У августу

1947.

године поново је констатован

слаб откуп. Од примљених обавеза откупне станице су испоручиле свега

1.200 јутара). О стању на том имању говори и податак да
је у априлу 1946. вршена припрема земље за сађење арпаџика уз помоћ
осам запрега и 823 радника. Као својеврсно сведочанство времена остаје

ревца. Тада је признато даје политика откупа остала без успеха,јер народ

реченица из извештаја о том послу: ,,Избор радне снаге извршен је уколи
ко је то било могуће извршити од изнемоглих и изгладнелих лица." Оста
ло је записано и да је тада на имању поправљен бунар, засејана зелен,
намештени прозори на згради и насађен алат. 20 "Гранап" је 24. маја 1946.
године донео одлуку о стварању свог представништва у Загребу и оно је
одиграло важну улогу у настојањима да се у разним деловима Хрватске
пронађу артикли потребни Београду. Представништва су постојала и у

оскудева услед суше, а додатни проблем представљао је недостатак обуће

Ријеци, Љубљани и Скопљу. Чињеница да је преко тих представништава

и одеће, ,,па народ мисли да то стоји само до Београда, па се мрште када се

храна и друга роба тражена на свим странама (код државних предузећа,

говори да треба слати и друговима у Београд животних намирница, кажу

приватника), даје за потребе Београда тражена најразноврснија роба, од

када они нама не дају одело, немамо ни ми хране". Једнако поразну слику

кромпира преко чоколада до чепова и да је исхрана Београда зависила и

30%.

За поједине артикле, попут јаја, наведено је да је ситуација "испод

сваке критике", што је иначе једно од општих места у партијском речнику
за описивање неиспуњених задатака. Упозоравано је да ће, ако се тако

настави, Београд "остати без намирница". 17 Даје у околини Београда би
ло тешко пронаћи храну коју би системом откупа било могуће допремити

у град, показује и сведочанство с краја

1945.

године, које потиче из Лаза

даје и увид у извештај контролног одсека при Врачарском срезу из јануа

од тога хоће ли "Гранапов" представник у Загребу некако издејствовати

ра

године. 18 Наредни документ говори о томе да је на територији

код тамошњих предузећа и републичких министарства који килограм кром

срезова Бели Поток, Смедерево, Умка, Младеновац, Велика Плана, Гроц

пира за Београд, говори о тешком времену кроз које су пролазили земља

ка, Лазаревац, Паланка и Сопот од разрезаних

свиња прикупљено

и њен главни град. Иако је реч о истој држави, људима који су се руководи

1946.

3.000

упола мање, од чега су 93 угинуле. Министарство одбране жалило се Окру

ли истом идеологијом и интересима, али били у различитим нивоима вла

жном народном одбору Београда, а онје по већ устаљеној шеми упозора

сти или у републикама, време немаштине утицало је на то да свако гледа

вао среске одборе да је откуп за војску толико подбацио да се у војсци

да обезбеди снабдевање најпре оне популације за коју је задуж:ен, а места

јављају озбиљна обољења, јер нема довољно следовања меса. Окружни

за солидарност није много остајало. Немаштина је знала бити тако вели

народни одбор Београда био је принуђен да обавести Интендантуру Прве

ка да је елементарна потреба за опстанком избијала на прво место. Тако

армије у Аранђеловцу да јој не може испоручити ни најмање количине

је крајем 1946. године "Гранап" месецима настојао да набави једну или две
тоне кромпира из Словеније и Хрватске, што за Београд, што за Армију,
према којој је имао обавезе, па је седмицама трајала преписка између два
савезна, неколико републичких министарстава и три предузећа за снабде
вање. ,,Гранап" је, наиме, био обавезан да до средине децембра 1946. годи

пшенице,јер су све количине слате пасивним крајевима. 19 Уз "Гранапове"
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 62, 63, 64, 1946. година, акти
без деловодног броја; Исто, 1946 година, Акти без броја; Исто, Откупна станица Сомбор
17

1946 година, документи број 557, 559, 606, 607, 608; Исто, инв. бр. 65, 66, 67, Записници са
конференција, Записници са седница стручног савета, 25.VII 1947. година.
18

Према тим подацима, Бели Поток је био задужен са 67.766 кг пшенице, од чега је

испоручено 14.132 килограма. Уместо 12.188 кг јечма, испоручен је 421 кг, а уместо 13.135
кг ражи, испоручено је 1.365 килограма. Раковица је уместо 9.349 кг пшенице дала 3.456,
од задужених 16 комада свиња за тов, ниједна није била стављена у тов. Слично стање кад
је реч о откупу владало је и на територији Јајинаца, Сланаца, Рушња, Ресника, Зуца, Ми
ријева. Лоши резултати у тову свиња постигнути су упркос постојању Уредбе о товљењу,
промету и ценама свиња од

25.

јула

1945.

и Уредбе Владе ФНРЈ од

4.

јула

1946.

године о

не Интендантури Југословенске армије испоручи

4.350

тона свежег купуса,

700

тона црног лука,

8.230 тона кромпира,
300 тона пасуља са гра

шком и сочивом. Међутим, из извештаја из откупних станица било је ја
сно да ће род подбацити до

90%,

чиме је доведено у питање испуњење

обавеза главног снабдевача Београда према Армији. Са своје стране, Ин
тендантура Југословенске армије је више пута упозоравала да безусловно
инсистира на испуњавању обавеза. Колико је ситуација била алармантна

товљењу, ценама и промету свиња, АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трго

вине и снабдевања
19

кла

1946,

фасцикла

26; М.

Павловић, н. д., стр.

226, 257.

АБ. Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања, фасци

25, документи

број

4870, 4915, 4997.

20

АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр.

62, 63, 64,.

Пољопривредно

добро у Книhанину 1946; Исто, инв бр. 65, 66, 67, Деловодна акта 1947, од броја 3-13640,
документ број

1885-45/6.
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сведочи и захтев "Гранапа" Управи за откуп при Министарству трговине и

ко својих градских и рејонских предузећа и вршило откуп на терену. Тада је

снабдевања Србије од

се одобри употреба кромпира

закључено да је Повереништво, због све већих потреба града, постало коч

са контрахираних површина у Војводини као сточне хране, јер је род подба
цио и по количинама и по квалитету и није за људску исхрану. Како хране

ница снабдевању града. Народни одбор града оснива Повереништво за др
жавне набавке, које спроводи обавезан откуп, откуп слободних артикала,

није било у срезовима у којима је "Гранап" имао право откупа, решење је

воћа и поврћа, расподелу на рејоне и руководи Градским млекарством.

потражено на територији Хрватске и Словеније. Међутим, иако је Мини

Остваривање плана снабдевања воћем и поврћем било је задатак два град

старство трговине и опскрбе Хрватске 10. септембра одобрило набавку 2.200

ска, осам рејонских предузећа за воће и поврће, Савеза земљорадничких

тона кромпира и

задруга, а план је требало испунити преко

16.

септембра

150 тона пасуља из

1946. да

Грубишног Поља, Дарувара и Доњих

Карловаца, испоставило се да тамо нема потребних количина. Хрватско

министарство је 27. септембра одбило захтев да се уместо тих срезова, ,,Гра

напу" доделе нови срезови. Муке "Гранала" биле су мање када ихје Мини
старство трговине и снабдевања ФНРЈ ослободило обавезе за
кромпира и

27 вагона пасуља

пљивали на терену и добијали накупачку маржу. Вреди забележити да је
предузећу за откуп тада сугерисано да откупљује воће и поврће у Дебру,

вагона

Струмици, Копру, Мостару, што ће бити места из којих ће се град интензив

за потребе Армије. Остале су неостварене и

но снабдевати и наредних деценија. Градско млекарство снабдевало је град
млеком из 19 срезова одређених да на њиховој територији то предузеће оба

300

одлуке хрватског и словеначког министарства, по коме је Београд требало

да добије

64 откупне станице. У њима је
1950. године било 168 плаћених трговаца и 199 накупаца, који су робу отку

1.000 тона кромпира из Хрватске и 3.000 тона из

Словеније. 21

вља откуп за потребе Београда. У њима је постојало исто толико откупних

Организацију др:жавних трговинских предузећа одликовале су наиз

станица. У унутрашњости земље млеко је за Београд откупљивано у неко

меничне интеграције и дезинтеграције, укрупњавања на градском и усит

послератне године, биле су толико честе да их је тешко пратити. Крајем

лико срезова (Лазаревац, Обреновац, Смедерево, Велика Плана, Шабац,
Сремска Митровица, Рума, Стара Пазова, Земун). У тим срезовима је 1948.
године сакупљано млеко од око 15.000 произвођача. До Београда је тран
спортовано два пута дневно, камионима и железницом. Предност је давана

1948. и почетком 1949. године

транспорту камионима, па је на тај начин превожена око

њавања на рејонском нивоу, а све као последица непостојања јасне поли
тике снабдевања града. Промене система снабдевања својствене за прве

створен је већи број рејонских предузећа, а

80%

откупљеног

разбијана су већа градска предузећа и од њих стварана специјализована

млека. У току ноћи млеко је из млекаре достављана градским продавница

градска предузећа. У

градска

ма. Такав начин снабдевања града текао је уз доста проблема, а они се углав

предузећа. Већина, посебно рејонских предузећа, показала се нерентабил

ном односе на недовољне количине и проблематичан квалитет млека. То

1948.

години постојала су

42

рејонска и

24

на. Годину дана касније власт се :жали да је том децентрализацијом поста
ла "претрпана", паје

1949/1950. године започет супротан процес,

односно

спајање градских и рејонских предузећа. Од око пет предузећа у сваком

рејону дошло се на по три, паје било укупно
прехрамбену робу) и

25

26

рејонских. Од

30 градских предузећа (10 за

30 директора

градских предузећа,

су били чланови Партије. Њихов стручни квалитет оцењиван је као

добар, али је велики проблем било њихово кратко задржавање на тим
положајима. Позитивна оцена давана је и шефовима комерцијалних оде
љења тих предузећа, али не и шефовима рачуноводства. Постојало је не

задовољство кадром набављача, који је оцењен као слаб ( стари трговци и

"разни шпекуланти"). 22 До краја

1949. године

снабдевање воћем, поврћем

и млеком обављало је Повереништво трговине и снабдевања ИОНО, пре21

АБ, Градско народно предузеће "Грапап", инв. бр.

без броја; Исто, Представништво Загреб
бр.

1946,

Деловодна

62, 63, 64, 1946. година, Акта
акта од бр. 342-498, документ

361/46.
22

АБ, Градски комитет СКС Београд

снабдевања грађана,

1950.

година.

1945-1964,

кутија

401,

Проблеми трговине и

ком 1949. године Градско млекарство је од Министарства трговине и снаб
девања НРС добило још 12 срезова у околини Пирота, у којима је могло
откупљивати млеко за потребе Београда. Међутим, откуп млека по веза

ним ценама текао је уз тешкоће. Министарство за трговину и снабдевање
каснило је са одређивањем плана откупа, а људство није било заинтересо
вано за испуњење плана, па су за 1950. годину сабирачима млека одређене
награде ако испуне план, а шефовима откупних станица двоструко веће
плате. Живину и јаја откупљивало је Градско предузеће заживинуијаја. Тај
посао обављан је у шест срезова, које је одредило републичко министар

ство. Иако је градска власт сматрала да је то недовољно за потребе града,
министарство је одбијало да повећа број срезова за снабдевање града тим
намирницама, са образложењем да се у потпуности "не обрађују додељени
срезови". Свих шест срезова гравитирала је ка Београду, па су сељаци из
'

тих крајева сами доносили робу у град и тиме отежавали аrщиЈу откупа.

23

23
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Преглед откупа воћа,
поврћа, млека, живине,јаја и алкохолних пића у 1950. години; Полтиика, 23.8.1948, стр. 04.
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Какву је исхрану донела грађанима Београда таква политика власти
првих пет година после рата? Када је завршен Други светски рат, питање
исхране становника Београда значило је борбу за спречавање глади. Хра

не није било довољно. Једна од првих одлука градске власти из области
снабдевања било је максимирање цена хлеба и забрана његове продаје по

Слободан Селинић, Врелtе "йlачюща" у исхрани Бео'iра!Јана (1945-1941)
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па су радници добијали нешто веhа следовања од осталих грађана. Из те
перспективе тешко је реhи да лије наведена појава имала у себи елементе
суровости, неминовности или реалности, тек на састанку чланова Парти
је из свих рејонских задруга у августу 1945. године речено је да "месо не
треба да купује онај ко не треба ни да га једе". Тај став пратила је претња

пекари, трговци, занатлије, задруге и приватна лица обавезани су да при

забраном продаје меса у кафанама, богатим кућама, продаја печења, ра
жњића итд. и претња строгим казнама онима који то буду радили. Про

јаве све количине брашна, масти, зејтина и сланине. Кајзерице, векнице,

кламован је и принцип да се дистрибуција робе врши на основу тога ко

кифле, переце, ђевреци и земичке означени су за "луксузна пецива" и њи

шта ради. Тада је наговештено увођење допунских следовања за раднике

пијацама и улицама (јануар

1945. године). У мају исте године сви млинари,

хово печење је забрањено, белог хлеба такође. У свим пекарама уведено

и чиновнике, што је у пракси било спроведено до краја године. Из августа

је печење једнообразног хлеба састављеног од

70% пшеничног и 30% ку
he се пеhи "од брашна
каквим се располаже". Тада је прописано да he сваки грађанин добити 400

1945. потиче и документ у коме је речено да је дотадашње снабдевање

г хлеба (ЗОО г брашна) дневно, а радници који обављају тешке физичке

жован у том послу. Кад је реч о снабдевању рејонских задруга храном,

послове добиће

600 г хлеба (450 г брашна) дневно. Истом одлуком пропи
450 г масти или зејтина, а радници који
обављају тешке физичке послове 600 грама. Коначно, власт се трудила да

тада је заузет став да се оне морају очистити од оних који не учествују у

сано је да грађани месечно добију

процесу производње и да чланови задруга треба да добију следовање ма

курузног брашна, а док то не буде могуће, хлеб

свих грађана једнаким количинама неправилно и да онај ко не учествује у
производњи и обнови не може имати исте потребе као онај који је анга

сноће од

700

г месечно, меса ЗОО г недељно, али да се направи разлика

обезбеди ЗОО г белог брашна месечно по особи за ситне потребе у дома

између радника који раде теже и лакше послове. Чланови породица за

ћинству (запршка). 24 Да би се изборила са недостатком хране за нормалну

другара добијали би

исхрану, власт је поделила становнике на различите категорије и путем

политике власти, ти подаци говоре и о квалитету исхране у првим после

потрошачких карти делила следовања хране која су била тако мала да су

ратним годинама. 26 У августу

представљала само елементарну одбрану од глади (рационирана снабде

нутог састанка чланова Партије из рејонских задруга, Народни одбор окру

вање). ,,Основно грађанско следовање" хлеба до краја

га Београд шаље среским одборима упутство о расподели хране станов

1945.

године било

је ЗОО г пшеничног и

100 г кукурузног брашна без разлике између запо
слених и незапослених. Од децембра 1945. године уведено је допунско сле
довање на Р-1 од 400 ги Р-2 од 200 г брашна. Снабдевање месом било је
нередовно и дељено је "основно грађанско следовање" од свега 200 г не
дељно без разлике између запослених и незапослених, а од новембра 1945.
године дељен је и додатак на Р-1 карту од 200 ги на Р-2 од 100 г меса
недељно. Од почетка новембра 1945. године "основно грађанско следова
ње" масноће износило је 350 г, а додатно следовање добијали су власници
Р-1 карте (400 г) и Р-2 (200 г). Власници грађанских карата добијали суте
године 500 г шећера, а власници Р-1 карата додатак од 500 г, а Р-2 карата
додатак од 250 г месечно. 25 И из тог прегледа се види да је крајем 1945.

200

г меса недељно. Поред тога што су показатељ

1945. године, неколико седмица после поме

ништву. Одређено је да дневно следовање хлебног жита износи

800 г за

земљораднике и раднике који обављају тешке физичке послове, али су тој
категорији придодати и научници, књижевници и уметници. Радници на
лакшим пословима добијали би

штво"

400 г хлеба дневно.

600

г, а "све остало оскудно становни

27

Савезна наредба из септембра 1946. године поделила је становништво

на различите категорије. Радници су подељени на три категорије, уз њих
су постојале и општа категорија потрошача, деца до две и до 14 година
старости. За свако занимање одређене су врсте радних места, према који
ма су радници сврставани у једну од три категорије. Народни посланици и
државни службеници, академици, професори универзитета, руководиоци

године направљена разлика међу различитим категоријама становника,

културно-уметничких и научних установа, ,,најистакнутији представници"

Заёiисници Извршно~ народноослободилачко'i одбора 'iрада Бео'iрада од 26. Х
до 29. XI 1945, Београд 1979, Записник VI седнице од 17.1.1945, Записник ХХ седнице

тије из свих рејонских задруга у Београду, 4. 8. 1945, излагање Грге Јанкеза; Исто, Рефе

24

1944.
од 8. 5. 1945.
25

године.

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Састанак чланова Пар

рат о снабдевању,

АБ, Градски комитет СКС Београд

припремљени за састанак МК,

26

1945.

година.

1945-1964, кутија 401,

Подаци о снабдевању

27

кла

25,

3. 8. 1945.

година.

АБ,.Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања, фасци
документ бр.

5136.
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науке, књюкевности, уметности, главни и остали уредници листова изјед
начени су са радницима прве категорије, што је доносило повољније снабдевање. 2s

р

· становника снабдевале су се преко разлиазличите категорије

читих потрошачких карата (Гза грађане опште категорије, Р-1, Р-2 и Р-3
за раднике, Д-1 за децу до две године, Д-2а за децу од две до седам година,
Д-2б за децу од седам до четрнаест година старости, Б за болеснике и Т за

труднице), и тако добијали количине хране одређене категорији којој су
припадали. Грађанима су карте дељене на сваких неколико месеци преко

Слободан Сешшиh, Вре.лее "тачкица" у исхрани Беоzрађана (1945-1941)

185

грешно разврставање потрошача по категоријама, погрешно оверавање

карата, невођење евиденције о броју преузетих и одбијених потрошача

итд. Од требованих 113.270 карата у децембру 1948. године, III рејон није
добио 6.000, део радника Индустрије мотора у Раковици такође је остао
31
без потрошачких карата, а такви примери нису били усамљени. У време
планске поделе намирница власт је пазила да ништа не измакне њеној
контроли, посебно да се појединцима не подели више хране него што је
било предвиђено. Тако извори из тог времена осуђују предузећа у којима

рејонских народних одбора и система повереника. Болесници и труднице

се јавила недозвољена трговина производима, предузећа која деле радни

подизали су карте у здравственом одсеку рејонског народног одбора на

цима више хране него што је одређено, што је "злочиначки однос према

основу лекарског уверења. Примера ради, акција поделе карата у фебру

нашој социјалистичкој изградњи уопште и посебно према подизању жи

ару и марту

1948. године трајала је

од

13.

фебруара до

10. марта.

При оде

љењу за трговину и снабдевање формирана је комисија за категоризацију
и издавање карата. Потрошачи су подносили потрошачка уверења кућ

ним повереницима, кућни повереници су подносили спискове потрошача

вотног стандарда радних маса". Тако је процењено да је у октобру 1948.
године издато 11.000 потрошачких карата више него што је било потро
шача што је омогућавало "расипништво и шпекулисање",јер је храна оти
шла на другу страну, а не тамо где је била намењена. 32 У време рационал

уличним повереницима, а они рејонским одборима, рејонски одсеци за ка

ног снабдевања свако ко је желео да са тим намирницама путује из једног

тегоризацију вршили су категорисање становника и одељењу за трговину

у други срез морао је да поднесе молбу да му се одобри пренос намирница.

и снабдевање достављали податке о броју потрошача у појединим катего

Алтернатива је била да буде проглашен за црноберзијанца и шпекулан

ријама, рејонски одбори су потом исписивали бројеве у потрошачке кар

та.33 Из података за

те, предавали карте повереницима, а они их уручивали потрошачима, да

би на крају улични повереници враћали рејонским одборима неуручене

h е Београд 1947. године имати 350.000 становника, од чега he се преко Г карата снабдевати 203.000, преко Р-1-32.000,
преко Р-2- 70.000, преко Д-1-10.000, преко Д-2-20.000, а Б, Ти У карата
- 15.000. То би значило да је нешто боља следовања хране добијао тек
сваки једанаести становник града (власници Р-1 карата), да чак 20.000 де
це није добијало млеко и даје млеко добијало само око 25.000 становника
града. 30 У јануару 1948. године у Београду је било око 370.000 потрошач. процењено да
карте. 29Б ило Је

. ких карата за исхрану.

Њихово издавање није протицало без проблема, а

посебне су појаве одбијања људи који су имали право на снабдевање, по-

28

СЛ ФR_РЈ, бр.

76 од 20. 9. 1946, Наредба о разврставању становништва у потро

АБ, Градски комитет СКС Београд,

1945-1964, кутија 401, Како се у Београду

спроводе у живот уредбе о снабдевању становништва; Са радницима и намештеницима
били су изједначени носиоци Ордена народног хероја и Ордена рада

I степена, демобили

сани ратни инвалиди, инвалиди рада, удовице и сирочад палих бораца, лични пензионери,

ученици старији од 14 година, студенти, научни радници, књюкевници, уметници, чланови
занатско-прерађивачких задруга и свештеници, Полщиика, 17. 1. 1947, стр. 7; 5. 3. 1947,
стр.

7.
30

АБ, Градско народно предузеhе "Гранап", инв. бр.

ног и радног плана за

годину види се да су следовања намирница и

значи да се у време немаштине држава определила да, међу посматраним

категоријама становника, највећа следовања хране дели трудницама. По
ред тога, речено је да деци треба дати "апсолутни приоритет у снабдева
њу".34 Дневна следовања хлеба износила су почетком 1947. године 800 гна
Р-1, 600 гна Р-2, 500 гна Р-3, ЗОО гна Д-2 и Г карте. 35 Преко продавница
31
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Како се у Београду
спроводе у живот уредбе о снабдевању становништва; Исто, Неки подаци из извештаја
РК-а о снабдевању и категоризацији, 12. III 1948; Исто, Анализа рада РК КПС по питању

издавања потрошачких карата.

шачке категорије.

29

1947.

даље била мала. На Г карту добијало се 200 г свежег меса и 150 г прерађе
вина од меса, Р-1- ЗОО г свежег меса и 220 г прерађевина, Р-2 и Р-3 -250 г
свежег меса и 180 г прерађевина, Д-1-100 г свежег меса и 80 г прерађеви
на, Д-2-150 г свежег меса и 110 г прерађевина, Б -170 г све:жег меса и 130
г прерађевина и на Т карту - 350г свежег меса и 260 г прерађевина. То

1947.

годину.

65, 66, 67, Предлог производ

1945-1964, кутија 401, Закључци са саветова1. 2. 1949. године.
з3 АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1946, фасцикла 26, документ бр. 854.
34
Политика, 17. 1. 1947, стр. 7; 9. 3. 1947, стр. 7; 15.3.1947, стр. 7; АБ, Градски
комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Закључци са саветовања ГК КПС о задацима
у трговини и снабдевању, 1. 2. 1949. године.
35
У пи'Гању је хлеб од мешаног кукурузног и пшеничног брашна, Полиuiика, 31.1.
1947, стр. 7.
32

АБ, Градски комитет СКС Београд

ња ГК КПС о задацима у трговини и снабдевању,
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"Гранапа", задруга и колонијалних радњи власници тих карата добијали
су и друге намирнице, често из пакета Унре: говеђе месо у конзерви, кон
зерве крвавица, конзерве ирског гулаша, конзерве паштета, конзерве ме

са са пасуљем или пиринчем, сардине у уљу и сосу, конзерве рибе, суво

тесто, брашно, гриз, со, шећер и кафу. Крајем

1945.

и почетком

1946.

го

дине у београдски округ Министарство трговине и снабдевања преко Са
веза радничко-службеничких потрошачко-набављачких задруга шаље хра

ну добијену од Унре. У град стижу конзервирана риба (до тада дељена
само радницима, а сад је била предвиђена за све грађане), чоколада, кекс,

маргарин (дечјим домовима), чај (за чај је речено да у унутрашњости за
њега нема интереса, па је упуhен у Београд), конзервирано млеко (деци
до

14 година,

болесницима ван болница и радницима на специјалним по

словима попут оних у хемијској индустрији). У фебруару

1946. године сре

зовима Смедеревска Паланка, Смедерево и Умка подељена су следовања
воhног сока, сока од парадајза, лимуна у праху и чоколаде. У исто време
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зни гриз добијали су само власници Р карата (2,4 кг до 3,2 кг месечно).
Док су власници Г карата добијали 400 г масноhе, килограм меса и 600 г
шећера месечно, власници Р -1 карата добијали су месечно 1,5 кг масно
ће, 7,5 кг масти и 1,5 кг шећера. Суву сланину добијали су само шумарски
радници (2,4 кг месечно), какао-производе само деца (100 г до 300 г месеч
но), а привилегију да добију кафу имали су само власници Р карата (Р-2 и
Р-3 по 100 г, а Р-1 по 300гмесечно). Допунске количине добијали су труд
нице (1,5 кг меса, 0,5 кг масноhа и 1,6 кг шеhера месечно), болесници ван
болница (3 кг меса, 0,5 кг масноhе и килограм шеhера месечно), ударници
(1,5 кг меса, 750 г масноће, килограм шећера месечно и килограм хлебног
брашна дневно) и туристи (100 г меса, 40 г масноће, 35 г шеhера и 300 г
хлебног брашна дневно). Из тих података следи да је категорија потро

шача која се хранила на Р-1 карту била у далеко повољнијем положају и
да је добијала по неколико пута више хране од обичних грађана или на
мирнице које су другима биле недоступне. То значи да је држава, поред

београдски округ добија и конзервирано месо, конзервирану рибу, евапо

радника који су обављали тешке послове, дала привилегован положаји

рирано млеко, какао, маслац од јабука, маслац од кикирикија, мармеладу

члановима Академије, професорима Универзитета, уредницима листова

и сардине. Приликом поделе колонијалне рсбе у априлу

1947. године само

су деца добијала чоколаду и евапорирано млеко. Мо:же се закључити да су

власници Д-1 и Д-2 карата тада добили најразноврснију храну (уз наведе

и државним службеницима и народним посланицима.37 Иако је у времену
немаштине тешко поредити степен оскудице појединих намирница, чини

се да су годинама након рата грађани Београда најте:же долазили до мле

шно, суво тесто, гриз, конзерве паштете, сардине у сосу и уљу, конзерве

ка. Током 1948. године млеко је дељено само болницама, социјалним уста
новама, оним радницима који су радили у просторијама са професионал

меса са пиринчем или пасуљем, конзерве говедине са макаронама, кон

ним тровањем, трудницама и деци до две године. Те године млечних про

зерве крвавица, конзерве говеђег меса, конзерве кобасице или шунке са

извода није било ни за болнице и социјалне установе. О оскудици млека и

но, што старија, што млађа деца добила су тада и шеhер, со, зејтин, бра

пасуљем).

36

млечних производа довољно говори и то што је на зборовима бирача ре

уведено је обезбеђено снабдевање, по коме су одређене

довно постављано питање снабдевања млеком деце старије од две годи

количине најваж:нијих артикала биле доступне потрошачима по нижим,

не.38 Великих проблема било је и са обезбеђивањем довољних количина

јединственим ценама, а вишкове тих артикала било је могуће продати по

воhа и поврћа, мада ситуација није била баш толико алармантна као у

Године

1948.

јединственим, вишим ценама. Уредба о снабдевању становништва из фе
бруара

1948. године правила је велику разлику у количинама хране доде

случају млека. Град је умногоме зависио од производње коју је оствари
вао "Панчевачки рит", а дешавало се да он подбаци у испоруци воhа и

љеним одређеним категоријама потрошача. Тако су власници Г карата
добијали свега

250

г хлеба дневно, а Р-1 карата

800

г хлеба. Својеврстан

37

Уредбом је уведен четвороструки систем снабдевања грађана Југославије. Опи

изузетак из поделе хлеба различитим категоријама становника предста

су се снабдевали на један од наредних начина: путем обезбеђеног снабдевања; путем купо

вљали су рударски јамски радници, који су добијали килограм хлеба днев

вине индустријских производа, које су пазарили земљорадници по нижим ценама везаним

но. Пшенични гриз добијала су само деца

(900-1.000

г месечно). Кукуру-

АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1946, фа
26, несређено; Исто, фасцикла 27, документи бр. 1938/46 и 1943; Потииик:а, 22. 3.
1947, стр. 7; 3. 4. 1947, стр. 7; Укупна помоћ коју је Југославија примила од Унре од 5. II
1945. до 30. XI 1948. године износила је 2,6 милиона тона, а половину су чиниле животне
намирнице, В. Petгaпovic, Ротос UNRE Jugosla11iji, Ist01·ija ХХ veka (1961), stг. 202.
36

сцикла

за продају пољопривредних производа држави (систем везаних цена); путем снабдевања
земљорадника у пасивним и ратом пострадалим крајевима и путем купопродаје на сло
бодном тржишту. Подаци који су овде наведени односе се на систем обезбеђеног снабде
вања, СЛ ФНРЈ, бр.12 од 11.2.1948, Уредба о снабдевању становништва; Упутство о разврставању потрошача

...

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Извештај о снабдевању
града Београда у времену од 1. III 1948. до данас; Исто, Преглед и рад зборова бирача у
38

Београду,

1948.

година.
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поврhа граду, понекад и зато што није било довољно радне снаге да убере
род. Зато се дешавало да чланови Народног фронта одлазе на имања "Пан
чевачког рита" у бербу поврhа. 39 Међутим, питање је колико су од пропи
саних количина хране грађани стварно добијали. Више извора потврђује
да становници Београда и околине често нису добијали ни те минималне
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ста цена и трошкова живота. Иако је процењено да је подела одређених
намирница била најбоље организована у Београду, у њему се на тај начин
ипак добијала свега треhина потребних калорија. Према подацима из јула
1945. године, становништво града снабдевало се 37% код сељака, 26% код
приватних трговаца, 12% код задруга и само 25% преко обезбеђеног снаб

количине хране, а поједине категорије становника су испаштале због не

девања. И ти подаци сведоче о томе да је после рата и поред планске рас

спровођења на правилан начин одлука о снабдевању. У децембру

поделе хране, и те како постојало тржиште прехрамбених производа које
власт, упркос томе што се под озлоглашеном шпекулацијом и црноберзи
јанством могло свашта подразумевати, није укинула, јер би тиме још ви
ше угрозила снабдевање становништва. Слична истраживања за 1946. го
дину поново су показала да је један радник у Београду својим приходима

1945.

године шеф контролног одсека одељења за трговину и снабдевање Окру
жног народног одбора признаје да учитељи морају да просе како би обез
бедили исхрану и упозорава да то нарушава њихов углед. 40 У посебно те

шком положају налазило се око
августа

1945.

200 радника у

белопоточком тунелу. До

године они у исхрани уопште нису добијали масноhе, па су

једва могао да покрије издатке за исхрану. 43 Током

1948. године млека је

због тога почели да напуштају посао. Тек тада је тра:жено одобрење за

"дуже време" било довољно за све дечје и болесничке карте. План откупа

куповину

ју право, јер такав поступак онемогуhава планску расподелу. Док су једни

млека за 1950. годину износио је Зб.ООО.ООО литара и направљен је на осно
ви потреба за 80.000 деце. Свако дете требало је да добије литар млека
дневно ( око 29.000.000 литара), а остатак је одлазио за снабдевање соци
јалних установа, болница, трудница. Претходне године у град је стигло
19,1 милион литара млека, од тога је 15,2 милиона литара подељено у оба
везном снабдевању, а разлика је "услед квара прерађена". Због проблема
у откупу млека, снабдевање тим производом било је неуредно 1949. и 1950.
године, па су само власници Д-1 карата (деца до 2 године) добијали млеко

народни одбори слали своје становнике у Срем да набаве храну, други су

редовно, а остали повремено. 44 Тек 1949. године у исхрану становника града

960 кг меса,

како би се обезбедило да они добијају по

200 г меса

за три дана недељно. 41 Грађани су понекад тешко излазили накрај и са
самом влашhу због неразумевања прописа и њиховог различитог тумаче
ња на различитим нивоима или у деловима власти. Године

1945. постојале

су и жалбе градског народног одбора у Земуну због тога што многи одбо

ри из Србије, па и из Београда, дају својим становницима дозволе да у
Земуну и другим деловима Срема купују )кито и кукуруз иако на то нема

године исхрана радника Београда, и поред тога што им је власт често да

уведен је бели хлеб, али се дешавало да грађани не нађу хлеб иако обиђу
десетак продавница. У прва четири месеца 1949. године месо је дељено

вала приоритет и истицала значај исхране тог слоја становника, била при

мање од одређених количина, а у осталим месецима било га је довољно за

их у томе спречавали.

42

Истраживања Р. Радиh показују даје током

лично оскудна. Док су месечни приходи радника процењени на

1945.

12.000 до

снабдевање по утврђеним квотама. Међутим, у јануару 1950. године коли

да је и оно мало средстава што

64% потреба, у фебруару
56%, марту 36% потреба. Масти је 1949. године било довољно за подмире

се могло зарадити одлазило на исхрану, а становништво је било принуђе

ње одређених количина осим за власнике Г карата у априлу и свих врста

но да се снабдева преко црне берзе. Радници у Београду живели су између

потрошача у октобру

15.000 динара,

трошкови исхране једног одраслог мушкарца били су у ја

нуару те године

13.887 динара, па је јасно

покушаја власти да низом уредаба поправи њихов положај и сталног раТоком 1948. године у тој акцији је учествовало 9.415 чланова Фронта, обрали су
скоро ЗОО.ООО кг поврћа (највише кромпира -176.477 кг). Израчунато је да је један фрон
39

товац за шест сати рада набрао

31

кг поврћа, АБ, Градски комитет СКС Београд

19451. III 1948. до данас.
40
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 24.
41
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документ бр. 5181.
42
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документ бр. 5074.
1964, кутија 401, Извештај

о снабдевању града Београда у времену од

чине меса биле су довољне за задовољење само

(75% потреба). Количине масти у јануару 1950. го
дине биле су на нивоу одређених квота, у фебруару су покривале 85%, у
43

Р. Радић, ДруzтТiвено-еконо.лtскu йоложај раднuч](е ](Ласе у Србијu у йериоду од

1945. до 1950. 'године ... , стр. 31, 32, 34, 35; Љубица Радојковић наводи даје ефекат исхране
омладинских радних бригада у Београду смањиван проблемима који су настајали због
слабе дистрибуције, једноличне исхране и слабог кувања намирница, што је додатно сма
њивало квалитет исхране те популације, која је иначе имала приоритет с обзиром да се

хранила преко Р-1 карата. Љ. Радојковић, О.лtладинс](е радне бри2аде на uз2радњu Бео2рада 1947-1950. 'године, Годишњак града Београда, V, 1958, стр. 406.
44
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Преглед откупа воћа,
поврћа, млека, живине, јаја и алкохолних пића, 1950; Исто, Снабдевање грађана Београда
у току

1949. и 1950.

године.
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Слободан Селинић, Вредtе "тачкица" у исхршш Беоlрађана

потреба, а подбацивање откупа поново је наведено

(1945-1941)

191

Summary

као кључни узрок што ни минималне количине нису могле бити подмире

не.45 У условима такве немаштине један од видова помоћи грађанима би
ло је планско остављање зимнице у реж:ији државних предузећа. За ту

сврху "Гранап" је за зиму 1948/1949. припремио мармеладу, компот, воћни
сок, џем, пекмез од шљива, конзервирано поврће, укувани парадајз, кисе

ли купус и туршију. Међутим, од

496 вагона хране колико је било потреб
350 вагона, па и то захваљујући

но лагеровати за зиму, прикупљено је око

пре свега чињеници даје киселог купуса било

202 вагона ( 60 вагона више

од плана). Свих осталих намирница билој е много мање од плана и потре

ба града. 46 С обзиром на околности у којима се хранио просечни станов
ник Југославије после рата, не чуди заостајање квалитета његове исхране
за многим европским и светским земљама, ни смањење калоријске вред
ности дневне исхране у односу на предратни период. 47

45

АБ, Градски комитет СКС Београд

Београда у току
46

1949, од

1949. и 1950.

1945-1964,

кутија

401,

Снабдевање грађана

године.

АБ, Градско народно предузеће "Грапап", инв. бр.

75, 76, 77,

Поверљива акта

бр.

2-806, документ број 806.
Са 2.144 калорије дневно (подаци

из 1948. године) становници Југославпје зао
стајали су за становницима Аустралије, САД, Канаде, Данске, Швајцарске, Турске, а били
су испред Колумбије, Индије и Филипина. У истом односу стајала је и дневна потрошња
47

протеина у Југославији

(64,9 грама ) и масти (34,3 грама).
1947/1948. у односу на 1934/1938. годину
Macura. Ekonomski sasta1 1 sta1101111isf1ia, Beog1-ad 1953, str. 22.
исхране смањена је

Калоријска вредност дневне
3.024 на 2.144 калорије, М.

са

Slobodan Selinic

The Period of "Coupons" in the Food Supplies
of Ље Citizens of Belgrade (1945-1950)
In Ње шined city, such as Belgrade was in October 1944, apart froш finding а place to
live and survived relatives, the шain co11cern of its citize11s and the duty of the authorities
was nutritio11. The authorities tried to supply cities a11d towns with food, Ьу pressing upon the
iшpovel"ished villages the systeш of 1Ћ11sош, and Ьу disti·iЬutio11 of the food received froш
abroad (UNRRA). These tiшes are шarked with Ње struggle agaiпst individuals accused for
speculations and Ыасk шarketeeriпg, but also with the division of Ње populatioп 011 the
occasio11 of state orgaпized distriЬution of food, wllich was based on Ње ашоuпt апd quality
oftl1eir work and coпtriЬute to the reпewal ofthe country. The populatioп was divided Ьу Ње
systeш of consuшer coupo11s iпto several categories (ge11e1Ћl category, workers, childreп,
patieпts, pregпant wo111e11, outstanding workers). Poverty was so grave that the society was
led Ьу eleшentary strive fOI survival, so the effoгts were шаdе to supply sоше шоrе food to
the woi-kers who did heavy physical work, pregnant woшen, patie11ts апd children. Food
received iп that way was, Ьowever, iпsufficieпt, so Ље citizens had to fi11d supplies ЬоtЬ 011
the greeп and Ыасk шarket.
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Айстракт: Закон о Универзитету uз
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1954.

године

'године из основа је

изменио начин рада и уйрављања Универзтиетом; уведени су са.,ио
уйрављање и друштвена коншрола који су uмали за цuљ сређивање
йрилике на Универзтиету за који се смтирало да йредсшавља йо
следњи шраz буржоаскоz елитизма. Универзтиеш је усйео да а.мор
шизује јаке йотресе и да йреживи, уз извесне уступке који су били

далеко мањи од йрвобиzино йосшављених захтева и који нису бши
но оштетили свеукуйни инше'гритет Универзшиеша.

Почетком педесетих Универзитет у Београду се састојао од седам фа

култета (Филозофског, Природно-математичког, Правног, Пољопривред
ног, Шумарског, Ветеринарског и Економског, а до

1952. и Богословског)

и две велике школе (Техничке велике школе, са седам факултета и Меди
цинске велике школе, са три факултета). Колегијални орган управљања
Универзитетом био је Савет, који су сачињавали ректор, два проректора,

седам декана и 13 продекана. Поред тога, постојала је Универзитетска скуп
штина, која је разматрала годишње извештаје о раду Универзитета и вр
шила избор ректора и проректора. 1

Нови закон о универзитету
Припрема општег савезног закона о универзитету почела је педесе
тих година, а у току

1952/1953. израђено је неколико преднацрта

закона о

којима се јавно расправљало.
Новим Законом унесен је на Универзитет принцип тзв. друштвеног
управљања универзитетом и факултетима, те механизам тог новог обли
ка управљања. У предговору Закона један од његових твораца Јован Ђор

ђевић објаснио је даје друштвено управљање ":истоветно са уставним прин
ципом о самоуправљању радног народа, односно непосредном и посред

ном учешћу грађана у вршењу власти и управљању другим пословима". 2
Поменути принцип управо је изазивао највише недоумица и расправа на

факултетима и ван њих.
1
2

lz\lcitaj гekto1·a о mdu Uni\laziteta и 1951/1952. godini, Beograd, 1952.
Jova11 DOl'devic, О statutima fakulteta, U11iverzitetski ves11ik, od 24. ju11a 1954, str. 1.
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Према новом закону, највиши орган управљања био је универзитет

ванредни професори и доценти, а не да редовне професоре бирају редов

ски савет састављен од чланова које бира републичка народна скупштина

ни и ванредни, а ванредне професоре редовни, ванредни и доценти, као

из редова истакнутих научника, стручњака и јавних радника, и од по јед

што је у Нацрту било предвиђено.

ног представника сваког факултета, које бира савет из редова наставни

4

После објављивања Другог нацрта општег закона о универзитету, у

ка. У свим преднацртима закона број чланова универзитетског савета ко

јуну

ји бира републичка скупштина није могао бити мањи од броја наставника

ставио примедбе на скоро све чланове закона, почевши од дефиниције

који су чланови савета. У надле:жности универзитетског савета била је

универзитета у члану

1953,5

Миhовиh је Одбору за просвету Савезног извршног веhа до

1, па до избора наставника у члану 42. 6

универзитетска политика. Ректор, којије био члан савета, вршио је, углав
ном, извршне послове универзитета. Поред универзитетског савета и рек

Међууниверзитетсн:а конференција

тора, уведена је универзитетска управа као наставнички форум (ректор,
проректор, сви декани); она је решавала управне послове из области на

Почетком

1954. године први пут је остварена сарадња свих универзи

ставе и научног рада, односно замишљена је као тело које припрема и

тета и великих школа у земљи. Средином фебруара одржана је Прва ме

спроводи одлуке универзитетског савета. Слично је било и у структури

ђууниверзитетска конференција на Универзитету у Београду. 7 Конферен

управљања факултетима: факултетски савет, наставнички савет и декан.
У факултетски савет улазили су сви наставници и представници стручних

цију су сачињавали представници Београдског, Загребачког, Љубљанског,
Сарајевског и Скопског универзитета, Техничке велике школе и Меди

и научних удружења, као и други истакнути стручњаци које именује уни

цинске велике школе у Београду и Техничке велике школе и Медицинске

верзитетски савет. Нацрт је, први пут, утврдио и одређена права асисте

велике школе у Љубљани. Конференцију је водио Вукиh Миhовиh. У дво

ната, сарадника и студената у решавању појединих одлука факултета, че

дневном заседању расправљало се о свим питањима која су била на днев

га у ранијим законима није било.

ном реду ( облик и начин сарадње универзитета и великих школа, настава

У априлу

1953, пошто је

објављен Преднацрт закона, ректор Миhо

и научни рад, матер иј алиа база универзитета, студентска питања, статус и

виh3 организовао је у Ректорату расправу у којој су учествовали универ

материјално обезбеђење универзитетских наставника и асистената, везе

зитетски наставници и представници Савета за просвету и културу. У Из

са иностраним универзитетима и научним установама) највише, разуме

веииТtају о раду УниверзиlТtеlТtа у

1952/1953,

2-одини В. Миhовиh је изнео

примедбе на Нацрт закона, донесене на том скупу, које су се односиле,

се, о самоуправљању универзитетима.

Конференција је закључила да треба саставити "кратак ойииТtи за

пре свега, на надлежност универзитетског савета: да универзитетски са

кон" који би садржавао основна начела организације универзитета, оста

вет не треба да даје мишљење о наставним плановима и режиму студија

вљајући да се другим прописима еластично реше организациона и друга

на факултетима веh само да одобрава наставне планове, јер, у противном,

питања. Учесници Конференције сматрали су да универзитети и поједи

,,не би било ништа од самоуправности универзитета". Критиковао је и од

начни факултети треба да буду самостална правна лица, способна да има

редбу о потврди избора ректора коју би давао надлежни орган. Примедбе

ју имовину, задужбине и фондове те да управљају друштвеном имовином,

су се односиле и на састав факултетских савета, јер је предложено да у

да оснивају предузећа и установе са самосталним финансирањем. Конфе

факултетске савете улази и помоћно наставно особље, с чим се Миhовиh

ренција је сматрала да самоуправу на универзитету треба организовати

и веhи део наставника нису сложили. Сматрали су да треба омогућити
асистентима да присуствују седницама, да учествују у расправама о раду

факултета, али без права гласа при одлучивању. Затим су тражили да се

од оних који раде на универзитету, а то су наставници, асистенти и студен

ти, и оних који доносе одлуке о просветној политици и одобравају сред
ства за универзитет.

доценти не бирају за декане, да научни рад буде саставни део наставе, да
услов за избор наставника мора бити докторат наука, да у избору редов
них професора учествују само редовни професори, у избору ванредних
професора редовни и ванредни, а у избору доцената редовни професори,

D. VitOl'ovic, S. Bojovic, Z. Cekovic, Љkic М. Mico11ic 1896-1981, zi\lot i delo, Heшijski
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996.
3

Izvestaj о mdu U11i\le1-ziteta и 1952/1953. godini, Beograd, 1953.
Naat opsteg zakoпa о imi1,e1·zitetu, В01·Ьа, od 27. juna 1953.
6
Nаротепе о Naatu opsteg zakoпa о 1111i1,azitetima, Micovic Odboru za prosvetu Saveznog
izvrsnog veca, Ostavstina V. Micovica, fascikla 27, Muzej Heшijskog fakulteta u Beogradu.
7
Pl·va meduuniverzitetska ko11feгe11cija (odrzana 13. i 14. februara 1954. u Beogradu), Univerzitet и Beogradu, Beograd, 1954.
4

5
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Конференција се изјаснила да прихвата принцип "још шире друштвене

ради расправе о последњем Нацрту општег закона о универзитету, доне

контроле", али путем сарадње стручне јавности са универзитетима. Уче

том почетком марта те године. И том конференцијом руководио је Вукић

ствовање стручне јавности, стручних организација и осталих заинтересо

Мићовић, који је и саставио примедбе на Нацрт закона о универзитету. 9

ваних стручних чинилаца у раду универзитета организовали би се у обли

Учесници Конференције сматрали су да нови нацрт закона предста

ку годишњих јавних састанака на којима би универзитетски савети подно

вља корак напред у односу на раније нацрте, али и да нови принципи

сили извештаје о раду универзитета, а представници стручне јавности, ор

нису довољно јасно изражени, па су изнели укупно осам начелних при

ганизација и установа критиковали би и помагали рад на универзитетима.

медаба. Прва, и најважнија, односила се на систем организације друштве

Такви годишњи састанци требало би да се одржавају и на факултетима: и

ног управљања, односно на боље усклађивање идеје друштвеног самоу

једни и други да имају саветодавно обележје.

прављања са универзитетском самоуправом и целисходније разграниче

Кад је реч о настави и научном раду, Конференција је сматрала да су

ње надлежности универзитетских органа. Конференција је сматрала да

наставни планови и програми у надлежности факултетских савета и њи

су основна мерила за учешће у самоуправљању степен заинтересовано

хових органа. Како је управо те године дозвољен неограничен упис студе

сти - учешћа у раду универзитета и факултета, затим степен одговорно

ната на факултете, тражило се накнадно одобрење много већих матери

сти за рад у оквиру универзитета и факултета, одговорност пред дру

јалних средстава за проширење простора, опрему и наставнички кадар,

штвеном заједницом, начин обезбеђења и надзора над утрошком мате

те да се на факултетима, на којима није могуће то остварити, студенти

ријалних средстава која обезбеђује друштвена заједница за рад универ

уписују путем конкурса. Дате су и многе друге сугестије (у вези са режи

зитета и учешће у вођењу просветне политике на универзитету. Полазе

мом студија, уџбеника, путовања у иностранство, објављивање реферата

ћи од тих основних принципа, учесници Конференције су сматрали да би

за избор наставног особља). Предложени су побољшање материјалне ба

у саставу универзитетског савета, као органа друштвеног управљања,

зе универзитета и виши студентски стандард (студентски домови и ресто

требало да буду заступљени најпре ректор и проректор, затим изабрани

рани, стипендије, здравствена заштита). На крају је Конференција пред

представници наставничких савета, представник удружења универзитет

ложила да републичка извршна већа јединствено реше питање "допун

ских савета, затим, са ограниченим правима у саставу савета, представ

ских плата" наставника и осталог особља универзитета и великих школа

ник универзитетских и факултетских сарадника и представник савеза

према приложеним предлозима, а да се "положај ни додаци" прошире пре

студената и, на крају, представници републичке народне скупштине, пр

ма поднетој скали, те да се обезбеде средства за решавање стамбених пи

венствено из реда народних посланика, те истакнути научни и јавни рад

тања универзитетских наставника.

ници које она изабере. Број тих чланова треба да утврђује сама народна

Учесници Конференцији сматрали су да њихови закључци треба да

имају обележје препоруке за све високошколске установе, а да истовре
мено представљају предлоге за надлежне државне органе.

скупштина.

Друга примедба Конференције односила се на потцењен положај рек

тора универзитета, који би требало изменити и дати му место које му,

После заседања Конференције, ректори универзитета и великих шко

према надлежности и одговорности у раду универзитета, припада.

ла посетили су потпредседника Савезног извршног већа Едварда Карде

Конференција је предложила да се смање надлежности савета, уз исто

ља, предали му закључке Конференције и у усменом разговору с њим обра

времено проширење права органа управе универзитета, како би универ

зложили становиште Конференције о питањима о којима се расправља

зитетска управа и ректор имали не само велике дуж:ности него и неопход

ло. Пријему је присуствовао и Родољуб Чолаковиh. 8

на права.

Даље примедбе односиле су се на статус универзитетских наставни
ка, њихову реизборност, квалификације, услове и критеријуме за избор.

Ванредна међууниверзитетска конференција
Према закључцима Конференције, месец дана касније,

13.

Кад је реч о поновном избору наставника у истом звању, Конферен
и

14.

мар

та, одржана је Ванредна међууниверзитетска конференција у Београду,

ција је сматрала да га треба ограничити само на доценте: ,,Поновни ауто-

Dn1ga medu1111i11azitetska konfeгencija, ВшЬа, 13. mart 1954; Nacelne p1·imedbe Vaшedne
NaCl't za opsti zakoп о i111ive1·zitetu, Оставштина В. Мићовића, фа
сцикла 24, Музеј Хемијског факултета.
9

1111iveгzitetske. ko11feгe11cije па
8

U11i11e1·zitetski 11es11ik, 8.

apгil

1954.
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матски избори и ванредних професора могли би имати негативних после

вљају они који у њима раде. Сматрао је да то схватање треба одбацити и

дица за даљи развитак наставе и науке на универзитету и смањити ионако

да је парола "школа наставницима", аналогна пароли "фабрике радни
цима", из основа погрешна, јер друштвено самоуправљање није шаблон

недовољан број научних и наставних кадрова."
Поред наведених примедаба, Конференција је дала и више ситнијих

који се механички примењује на све области друштвеног живота. Твр

критичких напомена уз поједине чланове закона које су се односиле, пре

дио је да наставници том, наизглед демократском, паролом желе да при

свега, на стицање степена доктора наука, ,,на учешhе нижих звања" у избо

крију своју "еснафску уображеност и жељу да им се улица не меша у

рима виших звања наставника и на начин гласања при :изборима наставника.

послове школе у које се тобоже само они разумеју". За оне који су сма

Укратко, Конференција се изјаснила за ограничење друштвеног ути

трали да је опасно правити експерименте са школом објашњавао је да

цаја на управљање универзитетом, односно предложила да самоуправу

то није експеримент него неизбежно развијање социјалистичке демокра

универзитета организују они који раде на универзитетима и они који до

тије и :изналажење нових области управљања и да такви људи не разуме

носе одлуке о просветној политици државе и одобравају средства за уни

ју даје наше школство у великој кризи, јер смо наследили школу буржо

верзитет. Истовремено, Конференција је изразила спремност да преко сво

аског друштва. Циљ новог закона је успостављање основе за стварање

јих делегата активно учествује у изради нацрта закона у надлеж:н:им скуп

здраве атмосфере у којој he научна мисао и грађанска свест моh:и да се
успешно боре против "запуштености, идејних слабости и научне заоста
лости, као и против појаве кликаштва, полтронства, каријеризма - тог

штинским одборима.

Примедбе на Нацрт закона Конференција је поднела Одбору за про
свету Савезне народне скупштине.

жалосног наслеђа прошлости кога се још нисмо ослободили на нашим

Закључке обе конференције, који су одударали од настојања полити

универзитетима". Осврћући се на питање аутономије универзитета, Чо

чара да се универзитет стави под контролу друштва, оштро су критиковали

лаковић је поменуо да је у :излагањима било мишљења да се таквим на

јавни и политички радници како на састанцима тако и у јавним гласилима.
Тако је Драгиша Ивановиh замерао обема конференцијама због за

цртом закона крњи аутономија универзитета, али да то није тачно, јер је
универзитет тек са новим законом постао аутономна установа, слобод

лагања за ограничење друштвеног утицаја на управљање универзитети

на у свом раду од ситничавог и често ненадлежног уплитања државне

ма и препоруку конференција да факултетски и универзитетски савети

администрације, слободна да несметано развија свој рад. ,,Друго је ако

буду састављени од наставника. Писао је да "конференција представља

ови браниоци аутономије желе изолацију универзитета од друштва, од

могуhност опасног антагонизма међу универзитетском управом и друштве

његових потреба, ослобођење од одговорности пред друштвом за свој

ним телом на универзитету, тј. међу наставницима који су на власти и чла

рад. Такве аутономије нема и не мо:же бити ни у каквом друштвеном

новима савета који нису наставници". Бранеhи принцип друштвене кон

поретку, поготову не у социјалистичком поретку." У закључку експозеа

троле, Д. Иванов:иh је тврдио да чланови универзитетског савета које би

изразио је уверење да ће доношење новог закона бити добра основа за

ра скупштина нису само "људи који дају новац (нека врста социјалистич
мање заинтересовани од наставника са којима заједнички руководе уни

сређивање прилика на нашим универзитетима, да he се омогуh:ит:и да
бригу о универзитетима води читаво друштво, стручна и широка јав
ност, највиша представничка тела, а на првом месту квалификовани љу

верзитетом". Он је изразио чуђење што поједини наставници тврде да

ких банкара) него упорни борци за социјализам, људи који не могу бити

he

ди, којима ће друштво поверити управљање тако важ:ним научним и на

такви људи бити сметња раду универзитета и противио се ставовима не

ставним установама на којима се школује наша социјалистичка омла

ких учесника Конференције који су сматрали да се на тај начин омалова

дина.11

ж::авају универзитетски наставници.

10

Јавна расправа око новог закона трајала је месецима, наставници на

Родољуб Чолаковиh, потпредседник Савезног :извршног веhа, у свом

факултетима оштро су се поделили на наставнике комунисте и оне који то

експозеу Савезној народној скупштини о Закону о универзитету, такође

нису. Ипак, под притиском јавности, пре свега међуун:иверзитетских кон

је оштро напао наставнике који су тврдили да начело самоуправљања

ференција које је организовао Миhовиh, последња верзија закона у изве

,,трудбеника" у области просвете треба спровести тако да школама упра-

сним тачкама разликовала се од претходних нацрта. У Закону који је обј а-

D1-agisa Ivanovic, Nasta\l/1ici i stude11tipozdгm1ijaju поvе ргiпсiре о upmvijaпju (Medнuпi
zakona о univeгzitetiшa), Uпiveгzitetski vesnik, 8. apгil 1854, 1-2.

11
R. Colakovic, Doпetje novi Opsti zako11 о univazitetima (Ekspoze Rodoljuba Colakovica
Saveznoj пагоdnој skupstini), Uпiveгzitetski vesnik, 24. jun 1954, str. 1 i 4.

10

veгzitetska koпfeгencija, Nacгt
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прописан број чланова универзитетског савета и

Тако је, упоредо с припремом закона, вршена реформа наставе. На

смањене су његове надлежности на рачун права универзитетске управе и

свим факултетима расправљало се о наставним плановима и програмима.

ректора.

За све тешкоће на Универзитету, посебно за велики број апсолвената и

После доношења Закона, Мићовић је у интервју новинару Полийlи

продужено студирање, узроци су тражени у режиму студија и плановима и

ке изјавио да ће друштвеној заједници бити предочени сви проблеми и

програмима. Они који су били "на линији" тврдили су да су наставни пла

тешкоће "ове наше највише наставне и научне установе, као и њени успе

нови и програми застарели, да треба радити на подизању наставе на виши

си и напори целог колектива, те ће на тај начин отпасти многи приговори

стручни и научни ниво, да недостаје идејност у настави, да се треба бори

који се често и неоправдано чине". Нагласио је да ће функционисање си

ти за "чистоту науке", што тражи "упорну и дуготрајну борбу, која је веза

стема управљања Универзитетом зависити највише од људи који ће од

на за остатке старих и туђих схватања, за конзервативизам, каријеризам

редбе у друштвеном управљању спровести у живот. На крају је изразио

итд". 15 Посебно се истицао проблем на Природно-математичком факул

бојазан да ни "најбољи закон не доноси оне плодове који се од њега очеку

тету, који је био последица "састава наставничког кадра

ју ако га његови извршиоци не буду правилно схватили". Међутим, тај
последњи пасус, којије следио после мишљења о новом закону, избачен је

дела старијих наставника постојао је изразит отпор озбиљнијој промени

из објављеног интервјуа.

13

( ... ),

код једног

постојећих планова и програма наставе". 16 На Медицинском факултету
оштро су осуђени понашање и поступци неких професора који нису били
,,прож:ети идејама социјалистичке револуције" и који нису имали "морал

Нови режим студија
Одмах после Другог светског рата приступило се изради нових пла

но-политичких квалификација да врше узвишену дужност васпитача сту
дената медицине", па је донесено решење о њиховом удаљавању с Факул

тета.17

нова и програма на свим факултетима. У тежњи да се оспособи што ве

Било је чак мишљења да састављање наставних програма не треба

ћи и разноврснији број кадрова, да се спреме уски специјалисти за поје

препустити наставничким саветима због "кастинског" обележја наставе

дине гране основних и примењених наука, планови су ишли сувише у

на неким факултетима, већ да у томе треба да учествују представници

ширину. Поједини предмети и научне дисциплине дељени су на више

друштва.

Проблем је постао толико озбиљан да је Мићовић, у ректорском из

области и из сваке од њих полагани су испити. Када се увидело да се

тиме отежавају студије, односно да студенти имају велики број часова

вештају за

предавања и велики број испита, донета је Резолуције Трећег пленума

врло жестоко и неоправдано" и да наставне планове доиста треба саобра

ЦК КПЈ (закључци ванредне универзитетске скупштине), на основу ко

зити новијим тековинама науке и стеченим искуствима, али да се питање

је је почела ревизија планова и програма, с препоруком да основни пред

нивоа наставе и квалитета дипломираних студената не може решавати

1952/1953.

написао да се питање наставних планова "потрже

мети чине целине, да се иде у "дубину предмета", а не у ширину, и да

само плановима и програмима, па ма колико они били добри. Потребан је

студент треба да добије сигурну основу и "широк поглед како из једног

сталан и упоран рад и настојање свих наставника и студената

-

да се на

предмета тако и из читаве струке, сузбијајући све тенденције површно

става и наставни рад поступно и стално усавршавају у складу са новијим

сти и енциклопедичности" .14

тековинама науке и технике. Мићовић је заступао мишљење да квалитет

12

NaCl't za opsti zakon о u11iveгzitet11, Prosveta, Beog1-ad, 1954; Opsti zakon о ш1i11 eгzitetima,
Uпiverzitetski vesпik od 24. јuпа 1954, stг. 5-6;
13
Бошко Бабовић, уредник Политике В. Мићовићу, ректору, 5. августа 1954; В. Ми
ћовић Б. Бабовиhу 7. августа 1954, Оставштина В. Мићовића. Политика, од 9. августа 1954.
Занимљиво је поменути да је Мићовић у једном интервјуу из јула 1953. године, у
коме је такође говорио о новом закону, нагласио да аутономија универзитета није нова

наставе највише зависи од самих наставника, а мање од наставних плано
ва. Разлоге за велики број апсолвената налазио је у недовољној претход

ној спреми, уписивању студената на факултете које нису желели да студи

рају (пре одлуке о неограниченом упису), неодговарајућим условима за
студирање, односно недовољном броју радних места и недовољном броју

тековина, како се стално тврдило, већ да је Београдски универзитет водио сталну и упор

ну борбу за своју аутономију и да је то једна од историјских тековина која је у разним
временима и са разних страна била нападана и угрожавана.
14

ћовића.

Нтии уџбен~щи и насйiава, Радио-трибина,

16. октобра 1952, Оставштина В. Ми

15

D. Malic, Vi§e Ь01·Ье za idejnost и 11astm1i i 6istot11 nauke, Uпiverzitetski vesпik, 24. јuп

16
17

Isto,
Ljubisa Rakic, Zasto p1·otestuju studenti medicine, Naгodпi student, 4. noveшbra 1953, 3.

1954.
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наставног и помоhног наставног особља, затим у недостатку уџбеника, а

тек на крају је ставио планове и програме и режим студија као могуhи
узрок продуженог студирања. Број апсолвената нарочито су повеhавали
ванредни студенти, од којих се "због објективних разлога" не може очеки

вати да на време заврше студије.

У току 1953. и 1954. године на многим факултетима студенти су штрај
ковали. Тако су у новембру

1953.

студенти Природно-математичког фа

култета бојкотовали предавања, тражеhи побољшање режима студија и

Снежана Бојовић, Заl(ОН о универзтиеШу из

1954.

године

203

студената, и то у погледу простора, кадрова, опреме, материјалних потре
ба.

Beh 1953/1954. године у инвестициони план унети су предлози Универ

зитета за подизање нових зграда за Филозофски факултет, Хемијски фа
култет (касније Природно-математички факултет) Машински и Техноло
шки факултет. Затим је Савет за просвету НР Србије одобрио скраhен
поступак за избор наставника и помоhног наставног особља, како би но

воизабрани наставници могли што пре почети рад 21 , а за факултете при
родних и примењених наука набављена је савремена опрема. Све то до

коренитије промене наставних планова и програма. Тражено је да се у

принело је да крајем педесетих и почетком шездесетих година дође до

заједници са представницима Савеза студената побољшају планови и про

наглог развоја наставе и науке на Београдском универзитету, па су се у

грами, да се повеhа број наставног кадра, да се реше проблеми у вези с

погледу простора, кадрова, научног рада и опреме, седамдесетих година

уџбеницима. Најзад, траж:или су да се измени режим студија како би се

многи факултети могли мерити са сличним установама у Европи.

омогуhило брже завршавање студија, односно да се дозволе слободни ро

Најзад, Извршно веhе Србије предузело је мере за усклађивање ор

IV године и апсолвенте, а да се свим студентима дозволи

ганизације научноистраживачког рада с новим принципима радничког са

неограничен број полагања испита. 18 Под притиском студената, после два

дана, Савет Природно-математичког факултета, с једним гласом против, 19

моуправљања. 22
Тако је с доношењем Закона о универзитетима, који је имао за циљ

прихватио је све студентске захтеве: допунске испитне рокове за старије

увођење самоуправљања и друштвене контроле на универзитету, извр

кови за студенте

студенте и апсолвенте, ревизију планова и програма, тешњу сарадњу са

шена и ревизија наставних планова и програма, уведен је нови режим сту

представницима студентских организација при ревизији планова и про

диј а, ојачан је наставни кадар и увелико проширен универзитетски про

грама и неограничен број полагања испита.

Годину дана пре увођења новог закона, а сагласно новој високошкол
ској политици, Савезно извршно веhе НР Србије донело је одлуку о сло

бодном упису студената на факултете.

20

Та одлука СИВ-а, која је довела

до великог прилива студената на све факултете, имала је далекосежне по
следице на рад и развој многих факултета. Ректорат је исте године Извр

шном веhу доставио неопходне потребе у погледу рада с веhим бројем
18

СШудетии Природно-.лtаzТtе.маzиич"о"i. фа"улШеШа у Београду бојl(оШују Преда

вања, Политика,

27.

новембар

матичког факултета од
19

26.

-

Све то говори о значајном времену у животу и развоју Универзитета,

када су битне организационе и садржајне промене доношене на партиј
ским састанцима и конгресима, али и о великим активностима и супрот

стављању универзитетске јавности која је својим акцијама и упорношhу
успевала да ублажи насртање на аутономију универзитета и мешање у
суштину универзитетског рада и живота.

1953; Проглас Удружења савеза студената Природно-мате
1953, Оставштина В. Миlювиh.а,

Против неограниченог броја полагања испита био је Павле Савиh., сматрајуh.и

жи". Политика,

ње

састав Универзитета, а отворен је и Универзитет у Новом Саду.

новембра

да на тај начин "студент на испит иде као у кладионицу, па
20

стор. Најзад, нови закон донео је и промене у организацији Универзитета.
Техничка велика школа и Медицинска велика школа поново су ушле у

9.

децембар

h.e

се деситп да испит и поло

1953. године.

Право уписа на факултете свршених ученика средњих школа за опште образова

гимназија, почевши од школске

септембар

1953/1954.

године, без конкурса, Одлука СИВ-а

2.

1953. године.

Моша Пијаде, Крај йpal(Cll о"i.раничења уйиса, Изјава Моше Пијаде, потпредсед
ника СИВ-а, Танјугу, Борба,

22.

септембар

1953:

,,Ако се испита какви су прави разлози

лежали у основи бирократског схватања да упис треба ограничавати, види се да је посреди
наопака политика и реакционарна теорија страха од стварања интелектуалног пролета

21

Народни студент,

ријата који неh.е наh.и запослења кад заврши универзитет. При томе

22

Интервју Петра Стамболића, у коме говори о мерама које је предузело Извршно

h.e

вас бирократе

послужити свим могуh.им цифрама, табелама и црним перспективама у читавим ступцима
статистичких прорицања".

4.

новембар

1953.

веће Србије за усклађивање организације научноистраживачког рада с новим принципи

ма радничког самоуправљања, Политика,

27.

новембар

1953.
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ТЕОРИЈА

THEORY
Symmary
S11eza11a Bojovic

The 1954 University Law
Uпiversity Law froш 1954 basically cha11ged the way of work a11d adшi11istratio11 of
the Uпiversity. Self-шa11ageшe11t a11d social co11trol were i11troduced with the ai~n to_ ~ort out
the situatio 11 at the University, which was u11derstood as the last trace ofЬourgeo1s el!t1S1n, 1:-t
the tiшe when the Law was passed (1952-1954) the University was headed Ьу the асаdе1ш
сiап Vukic Micovic, professor of cheшistry at the Faculty ofNatural Scie11ces and ~athetnatics, the 011ly rector in the post-war period not to Ье the meшber of the Coшmuшs_t par~y.
Owiпg to hiш a11d the rest of the uпiversity puЫic, a11d actio11s they u~deгtook_, U111veгs1ty
шапаgеd to aшortize great stгesses апd survive, with сегtаiп concess1011s, ~h1ch_weгe far
less tha11 the original deшands, апd did поt шаkе шuch daшage to overall шtegпty ?f Ље
Uпiveгsity. Tlшs, with the passiпg ofthe Uпiveгsity Law, which was aiшed at i11troduc111g of
self-шanageшeпt апd social coпtrol at Ље uпiversity, the гevisio11 of Ље study plans a11d
pi-ograшs was do11e, а пеw regiшe of studyiпg iпtroduced, the tutorial staffwas stгeпgthe11ed
апd the uпiversity pгeшises were coпsideraЬ!y e11larged. Finally, Ље new law bгought cћan
ges iп orgaпizatioп ofthe Uпiveгsity. Teclшical High Sclюol a11d Medical Higћ Sclюol wеге
agaiп placed witl1in the Univeгsity, wћile the University of Novi _Sad ~as fouп~ed. It all
speaks about iшporta11t tiшes iп Ље life апd develop111e11t oftћe U111veгs1ty, wћen 11npoгta11t
orgaпizational and ашрlе сћапgеs were brougћt at the рагtу шeetings анd co11g1·esses, _but
also about great activities and oppositio11 oftl1e uпiversity puЬ!ic which 111a11~ged :о al~eviate
attacks 011 the аutопошу ofthe uпiveгsity and interfereпce in Ље соге ofuшvers1ty l1fe a11d
woгk Ьу its actioпs and pe1-siste11ce.

ТодорКуљиh

УДК

930.1:316.75

О новој I{ултури сећања

Aйciupmau: У овом йрилоzу размо~ирен је однос између

uuueiu-

нoz сеhања и йродук~иивноz заборава и скрену~иа йажња на йроме
не код zлобалне и домаhе кул~иуре сеhања крајем

20.

века. У ~иом

склойу је исйољено залаzање за измену улоzе uciuopuozpaфuje, од
монуменiиалне ка кршиичкој

puje

uciuopuju.

Зада~иак криiиичке

uciuo-

није брисање йpoutлociuu, неzо кршиички заборав, йрошлосiи

~иреба йерманенiино йревладава~ии, а корисна йро~илосiи је зайраво
неусаzлашена йрошлосiи.

При извесном сувишку историје
мрви се и изрођава живот

(Ниче)
Не ради се о томе шта су од нас учинили,
него о томе шта ми правимо од тога
шта су нам учинили

(Саршр)

Савремено занимање за прошлост, начине њеног одржавања (памће
ња), и активирања ( сеhања) у науци, а и ван ње, скоро да је постало опсе
сивно. Термини памћење и сеhање ушли су у свакодневни говор, прожи

мајући захтеве појединаца, жртава и група за разним облицима признава
ња и обештећења. Истраживање употребе и искривљавања прошлости је
нужно, јер прошлост не говори за себе, веh се инструментализује и пори
че на различите начине. Најпре је капитализам, како је Маркс уочио, без
душно разбио везе са прошлошћу и комерцијализовао их. Затим је, руше

ћи хијерократску слику прошлости, демократизација од

1789. до данас по

ступно омогућавала легализацију различитих верзија прошлости подсти

чући разноврсне етничке, слојне, родне и личне субјективности. Слом
европског социјализма срушио је декретиране комунистичr-:е службене ви
зије прощлости и хладноратовски поредак сеhања, али и октроисао нове
искључивости. Демонизација прошлости увек је била важна основа прав-
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дања "новог почетка". Употреба и злоупотреба прошлости отворила је
питање да ли са прошлошhу треба раскинути или је стално одржавати
живом? Кој а врста сеhања мож:е бити просветитељска?
Сваки организовани поредак сеhања, почива на мање или више осе

hајном супротстављању жртава и џелата у прошлости. Што је криза сна
жнија, то се тај дуализам приказује у упрошhенијем облику и то не само

код колективног памhења него и у историографији. Након слома соција
лизма дојучерашње жртве (комунисти) претворене су у џелате. Слом хлад
ног рата срушио је блоковски поредак сеhања и увео стање анархичног

ревизионизма у историјску свест. Балканско искуство није једини пример.
Данас чак и Немци виде себе као жртве. У најновијим немачким дебатама
око масовног изгона

1944/1945. џелати

су на другој страни: то су Црвена

армија и совјетска подморница која је потопила брод са немачким избе
глицама у јануару 1945, британска авијација, Пољаци и Чеси који су про
терали Немце и сл. На делу је офанзива сеhања sit venia vabo, или забора
вљена патња других. Нова легенда коју граде немачки ревизионисти је да
су прогони Немаца дуго били рупа у сеhању ревизиониста. Истина је, ме
ђутим, да се и раније писало о савезничком бомбардовању Немачке. Сада
такође није реч о јавном саучествовању са личним патњама, веh о месту

које та сеhања треба да заузму у колективном памhењу нације. Реч је о
упадљивом повратку жртава у земљу џелата. Опрезнији аналитичари упо
зоравају да треба увек исторично повезивати искуства: признавати вла

стита недела и саучествовати са жртвама независно од националности. То

синхронизовање сеhања жртава и џелата је тегобно, а од историографије
тражи вишеслојност и нову радикалну, а не конвенционалну одмереност.

Историчари би требало да сеhање сваке групе укључе у властити историј
ски контекст, да не умањују значај патњи жртава, али и да складно прика
жу динамику бесправља и накнадне патње. Национална патња не сме се

изоловати, него увек смештати у шири просторни и временски склоп. )Кр

твено искуство властите групе требали би европеизовати. На који начин?
Пре одговора треба скренути пажњу на правце измене поретка и културе
сеhања крајем

20.

века.
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па. У средишту су нова свесна средишта групне припадности (идентите

ти): национални, генерацијски, лични, полни као чиниоци селективног пам
hења. У идејно-политичком погледу либерална есхатологија диктира но
ви поредак сеhања. Фукујама је запазио да је историја окончана у смислу
да нема идеје кадре да човечанство поведе ка превазилажењу постојеhег.

Код те опаске није реч толико о историји колико о историјском мишљењу.
Историјско мишљење је облик свести усмерен ка тражењу алтернативе
људског живљења. У минула три столеhа историјско мишљење је подсти
цало стварање друштвене и политичке алтернативе постојеhем. На прет

поставци да је та алтернатива данас нуж:но ишчезла, почива нова есхато

логија о крају историје. Она је у основи непросветитељска. Историјско
мишљење је велико достигнуhе просветитељства, које је признало учи
нак људске делатности у измени света, тј. да људи, а не провидност, ства

рају историју (Вико, Маркс). Са појавом историјског мишљења почела је
теорија да се бави променама, промене су постале главни интелектуални

проблем времена (не више судбина, провидност, теодицеја)

(Furedi 2002).

Историјско мишљење схваhено у том смислу данас је директно про
тивно епохалној свести која овековечава либерализам. Поново се пот
цењује улога разума и људске свести, и они своде на маргиналну улогу у

стварању историје. На делу је нова есхатологија. Историјско мишљење

које тражи алтернативу данашњем капитализму денунцира се као идео
лошко, фанатично, утопијско, миленијаристичко, тоталитарно. Главни
задатак новог "прерађеног историјског мишљења" јесте да покаже да је
претходно историјско мишљење, које је трагало за радикалном алтерна

тивом постојеhем, било у основи ирационално. Алтернатива да, али ра
дикална не. Наука треба да се сведе на објашњење функционисања све

та и тока глобализације, а не да се бави историјском критиком, тј. тра

жењем дубљих могуhности. Усавршавање глобализације, а не њено пре

вазилажење (радикално над ограђивање) у језгру је нове либералне епо
халне свести и њене науке. Скоро да је истинско историјско мишљење
данас постало ризично, а Фукујамина је заслуга што је брутално обело

данио слом историјског ума. За разлику од ранијих времена, изгледа да

данас нема идејно развијене алтернативе капитализму и либералној де
мократији. Нема великих идеја, а свим дисидентским идејама (антигло

Заборав 1шасног памћења

бализам, развојно мишљење, нови анархизам) недостаје усмереност ка

Слом биполарног света из темеља је изменио културу сеhања и њене
садржаје. Историјско памhење је у идејном језгру сваке друштвеноинте

гративне мисли, и оно, уз утицај општих идејних претпоставки, обликује

и структурише замисао о ближој и даљој будуhности

(Milic 1986, 519). Дру

штвена условљеност памhења све више се истражује изван класног скла-

будуhности и визија превазилажења унутрашње границе постојеhег.
Историјско мишљење у Викоовом и Марксовом изворном смислу заме
нила је политика идентитета.

Та промена непосредно је изазвала то да је у мисли о друштву све
мање актуелно истраживање класне условљеност заборава. Скоро да је
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tabula msa. Класа, као аналитичко средство, систематски
се потискује од 1990, а класна свест горњих класа игнорише се као чини
лац прераде прошлости. Говори се о култури сећања у склопу заборава
класе. Упозорава се на заборав Аушвица, али се не помиње удео немачког
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критичка усмереност код тумачења памћења другачија. Поред разликова

ња историје и памћења, одскора се пробија и историја памћења као дисци
плина која се бави проучавањем утицаја историје, тј. анализом постојања
прошлости у актуелној свести појединаца, група и нација. Историјска ис

крупног капитала у злочинима који јесу беспримерни, али сада к~асно

куства делују као материјални и психички темељ у облику трауматског

неутрални. У њих је уплетен обичан човек, али не више као буржуЈ, веh

доживљаја, менталног хабитуса, политичког или идеолошког, али не и

као Немац. Одговорност крупног капитала за фашизам (велика тема те
орија о фашизму из 1960. и 1970.) утопљена је у одговорност обичног чо
века као члана нације, као даје тим субјектима било подједнако доступно

перманентни процес реконструктивног стварања сукоба између садашњо

стратешко одлучивање 1932-1945. године. Голдхаген дебата била је медиј

ски симбол изванкласног номинализма. У мрежи идентитета нове епо

халне свести нема више класног као наднационалне споне. Реакција на

класног капитала. Мање или више убедљиво историчари се укључују у

сти и прошлости. Што је прошлост црња, то је садашњост светлија. Соци

јализам је такође пружио важан допринос тој традицији. Савез комуниста
Југославије одржавао је људе сталну напетост између сећања на сукоб жи
вих ратних успомена НОБ-а и новог самоуправног социјализма, јер се ле

засићеност класним идентитетом у теорији иде до његове потпуне игно

гитимисао на основу борбеног ратног учинка. Наднационална интегра

рациј е. Прећуткује се даје цивилно друштво правно једнаких, које шти~и
права мањина, у друштвено-економском погледу антагонистичко.1:ациЈа

ција јесте, додуше, космополитизовала простор, али је напетост између

је потиснула класу, а системи који су почивали на наднационално] соли

дарности проглашени су тоталитарним. Заборав је прекрио експлоатаци

мрачне прошлости и светле садашњости, због засићености и отпора де

кретираној прошлости, лако планула деведесетих година прошлог века.
Савез комуниста није чувао простор од експлозивних сећања, веh их је

ју уз помоћ идеологије о правима мањина. Сећање на друштвено-ек~ном

неговао. Хазардна продукција борбене прошлости створила је културу

ску једнакост потиснуто је сећањем на бесправље, а за~орав социЈал~е
сигурности обезбеђује антитоталитарно сећање на социЈализам. МедиЈИ

из свести појединаца и група. Тај образац политике са прошлошћу лако су

глобализације обезбеђују ново селективно сећање. Мисао о друштву та
кође је прихватила :жаргон нове епохалне свести, па се истраживачки при

оритети формулишу императивима глобализацијске пропагандне маши
не. Приоритетне вредности глобализације ( слобода предузетништва, за
штита људских права и права мањина, политички плурализам, оживљени

сећања која прошлости није дозвољавала да прође, односно да ишчезне
прихватиле и активирале нове партије и пуниле новим борбеним, сада
националним садржајем.

А1{тивно и организовано памћење

и поступно неутрализовани национални идентитет) нови су критерији пре

Данас се у науци више показује како памћење одражава друштвене

раде прошлости. У складу с тим вредностима социјализам испада тотали
таран. Ако се као вредности, пак, истакну социјална сигурност и уклања

односе, а мање како на њих утиче. Код многих проучавања функција пам

ћења схваћена је чисто реторички. Основно је питање на који начин пам

ње огромних друштвених разлика, или наднационална солидарност

та

ћење утиче на друштвене односе, а не само како их одсликава? Како пам

да је слика социјализма другачија. Постулиране вредности, дакле, обли
кују културу сећања на прошлост, одабир џелата и жртава и критеријуме

ћење делује у свакодневном животу, породици, носталгији, итд? Дакле,

-

памћење није епифеномен, веh је то активирана прошлост смештена у

кривице и стида. Нови хероји су либерални дисиденти, прогањани нацио

друштвеној акцији. Памћење није само музеј или споменик него и скуп

налисти, кривица се центрира око појма комунист, а издаја око марксизма

практичних мера. Оно утиче на структуру запажања, конструкцију иден

и интернационализма.

титета, објашњава ситуације и утиче на политику. Наука објашњава како

У епистемиолошком погледу код новог поретка сећања кључна раз-

на делотворност памћења утиче ступањ његове институционализације,

лика повлачи се између памћења и историје, а не између идеолошког и

те истражује да ли је постојаније памћење које обједињује примарне гру

научног знања. Однос између памћења и историје не подудара се са одно

пе (породицу, генерацију вршњака) или секундарне (државу, нацију)? На

сом између идеологије и науке. Премда је код памћења и идеологије реч о

који начин установе организују памћења и како оне утичу на процесе кла

друштвеноинтегративном знању, прво је условљено ширим склопом, а не
искључиво класним и политичким чиниоцима. Због тога је идеолошко-

ћењу структуру и организацију, трајност, легитимност и регуларност, што

сификовања, препознавања, сећања и заборављања? Установе дају пам
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је пресудно за његов опстанак. Како установе творе памћење (црква, др
жава, породица), како га негују и како користе? Сложена је веза између

дуктиван. Национални злочини треба да остану жива рана. Превладава

организованог памћења и моhи. Памћење као пракса јесте оно памћење

које утиче на доношење одлука у друштву, политици, економији и свако

опросту, веh процес учења како да се живи са сећањем да су злочини део
и наше историје и нашег групног идентитета и да, заправо, ништа не мо

дневном животу. Некада делује посредно, редукујући слож:еност и непре

же да нас измири с тим делима.

ње прошлости није процес који треба да води измирењу са злочинима и

гледност, а некад непосредно, мобилизаторски. Дакле, памћење није само

Црква тражи измирење и опрост јер тиме претендује на монопол над

испољавање културе, него је и само стваралац културе, веровања и вред

посредовањем у том чину и јача властиту улогу као измиритеља. Томе

ности у свакодневном животу. Даље, прошлост организована у кохерент

насупрот, световно превладавање прошлости није коначно самоочишhе

ну смислену причу учвршћује разноврсне ауторитете: државне, национал

ње, него тек корак ка критичкој самоспознаји. Критичност се мери и тиме

не, породичне. Неорганизована, растрзана визија прошлости нема дру

ко је кадар да га први покрене? Погрешно је мислити да превладавање

штвеноинтегративну улогу. Премда је свака прошлост противречна, нај

организованом визијом прошлости може управљати, спонтаном не. Ко

прошлости треба да створи хомогену сагласност и нову заједницу покај
ника. У Немачкој, где тај процес најдуже траје, холокауст веh дуго опстаје
као главна тема у јавном животу, политичкој литургији и националном
идентитету. Обично се држи да ту тему треба држати отвореном због кон
тинуираног одбијања Немаца да се суоче са прошлошћу. Увек he бити

лико год биле манипулативне и једностране, организоване слике прошло

отпора суочавању, јер је то процес који исказује трајну напетост различи

чешће је представљена као организована и дотерана, лишена противреч

ности и уобличена у хомогену слику са јасном поларизацијом између до
бра и зла, жртава и џелата, нас и других. Лако је појмљиво да се само

сти су за појединце и групе ипак важне, јер од њих зависе различити обли

тих интереса, а не само пуке разлике у идејним дебатама. Превладавање

ци осмишљавања искуства. Идентитет не почива на слободном, него на

прошлости није коначни, него трајни процес, стална опомена, а не дефи

друштвено признатом памћењу. Културно памћење постаје важније што

нитивно усаглашена прошлост. Зато је увек и непотпуно, јер су искри

је упадљивија разлика између прошлости и садашњости. Бити модеран

вљавања прошлости одбрамбени: блокови групних и појединачних иден

значи бити свестан властите историчности, бити кадар видети себе исто

титета. То је прихватање и сенки прошлости као интегралног дела наци

ријским терминима. Само под тим условом може се појмити памћење као

оналног идентитета и уклањање свих оних унутрашњих отпора који се

категорија којом се објашњава свет. Али прошлост је непоновљива, па се

јављају код признавања неупоредивости злочина и чињенице да су их по

њено тумачење не мо:ж:е егзактно проверавати.

чинили представници моје нације. Колико год неодрживо, неслагање са

признавањем злочина јесте и показатељ признавања њихове важности, а
~е ирелевантности. Дакле и неслагање са упорним истицањем холокауста

Перманентно превладавање прошлости

Јесте конститутивни део процеса суочавања са прошлошћу, а не негација

Светла прошлост се негује, али на историјским прекретницама, када

је неславна, и када превладава. Превладавање прошлости је помодан, ви

тог процеса. Берлусконијева амнестирање Мусолинија

2003.

године није

ударац него нови подстицај ослабљеном антифашизму.

шезначан и растегљив појам. Његове стране су: hутање, амнезија, порица

ње, кривица, релативизовање, стид, срамота, траума, сенке прошлости

(Ku-

ljic, 2002). Неретко се питамо да лије уопште могуhе прошлост превлада

Корисна неусаглашена прошлост

сеhања увек прати култура заборава. Заборав је каткад функционалнији

Требало би нагласити да јавна неслагања (код Срба око Сребренице,
код Хрвата око Јасеновца и Домовинског рата, а код свих око кривице за

од сеhања. Штавише, има мишљења да визија људске

ратни распад Југославије) нису знак посустајања превладавања прошло

ти. Која је најпожељнија сразмера између сеhања и заборава? Културу

cpehe

почива, са

свим једноставно речено, на моhи заборављања, на амнезији победника,

сти, веh показатељ да и тамна прошлост, поред светле, поступно и муко

или, исто тако, преживелих. ,,Блажени да су заборавни", каже Ниче, и

трпно, али незаустављиво, улази у садржај националног идентитета. Увек

своје слављење заборава супротставља оном Исусовом "Блажени су они
Томе насу

је, наравно, питање која гледишта претежу, ,,патриотска" или "издајнич
ка". Немачки председник Ј. Рау се у израелском Кнесету, у фебруару 2000,

прот, у овом прилогу полази се од тога да је незаборав на Балкану про-

,,поклонио сенима убијених, који немају гробова" и од њих "потражио опро-

који тугују", који не могу да преболе бол сеhања

(Nice, 1979).
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штај", док је истовремено Е. Нолте настојао да потисне и релативи~ује
холокауст. То су две саставнице немачког превладавања прошлости, Јед

нако као што је то и балканско стално суочавање "патриотске" и мондија
листичке оцене минулог грађанског рата. Тачније, превладавање прошло

сти јесте један процес у коме обе сучељене струје у међусобној напетости
доприносе његовом одржавању, а тиме и сазревању националне свести.
Напетост може бити конструктивна, али и ирационална.

Дакле, говор о тамној страни националне прошлости није потреб~н

само отуда што прошлост није превладана, па ни само зато што постоје

остаци реваншизма, већ пре свега отуда што треба подстицати уграђива
ње како светлих тако и тамних страна у национални идентитет. Другим
речима, прошлост не жели да прође, али и не треба да прође. Има ми
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кроје само интереси моћних, нити ирационални реваншизам, већ и врло

особене генерацијске перспективе, које се јављају због засићености прет
ходним визијама и због настојања да се изгради ново самопоимање. Наука
би требало да има на уму релативност слике прошлости, али и да се опире

постмодернистичком релативизму, указујући на то да је истина достижна,
али и неутилитарна, јер не треба да робује интересима тренутка. Било би
наивно од публицистике и љубитеља историје, који у фељтонима прилаго
ђавају прошлост осећањима актуелне публике, очекивати неутилитарност

и ~епристрасност. Не мање погрешан био би фељтонистички део исто
ријске свести свести на искључиво ирационални детонатор мржње. Пу

блицистика, која распаљује страсти, јесте такође део историјског тока.
Требало би је појмити као подстицај превладавања прошлости, тј. као ко

шљења да прошлост може бити корисна нацији само онда када се њена

рисног опонента који не изазива само алтернативну острашћеност, него и

више не подваја сународнике. Заборавимо партизане, четнике и квислин
ге зарад националног јединства! Да ли је заборав ове врсте продуктиван,

уобличава ако је суочен са страстима достојног формата. Нпр. савремени

би више не деле на карађорђевићевце и обреновићевце, значи ли то да

рисна провокација настанка одмеренијих и вишеслојних слика прошло

изворна природа толико измени да престаје да буде политички значајна и
наиме, да ли су само усаглашени садр:жаји из прошлости корисни? Јесте
ако се национално јединство постулира као врховна вредност. Ако се Ср
само тај охлађени део прошлости може бити користан за нацију, а да су

други врући садржаји, који нас деле, штетни ? Ствари изгледају другачије
ако се потреба за немиром и сталним преиспитивањем праксе из прошло

сти прихвати као захтев. Није јединство нације, него је стална опомена на

опасност од разјареног националног бића (које инсценира непријатеље),

предуслов добробити нације. У складу с тим, за зрелији однос према про

шлости кориснија су гледања која изазивају неслагања од оних која нуде

удобни утисак да смо ми у праву, јер се неко слаже с нама. Неслагања су
претпоставка перманентног преиспитивања, наравно уз услов да против
на сећања не постану толико експлозивна да би детонирала рат као деве

десетих година двадесетог века. Другим речима, нужна је прогресивна не
стабилност слике о прошлости, јер само слика која није догма може опо
мињати. Тако схваћену нестабилност требало би раздвајати од експлозив

них ирационалних, искључивих и догматских сукобљавања која лако пре
лазе у говор мржње. Чим непопустљивост постане критеријум патриоти
зма, памћење постаје селективно.

алтернативну непристрасност. Непристрастан и хладан приступ лакше се

фељтониста београдских "Вечерњих новости", љубитељ историје, који,
већ годинама опседнут Титом, сервира осећајну мрачну слику социјали
зма, јесте нужна дијалектичка саставница превладавања прошлости и ко
сти. Љубитељи историје нису кадри да уобличе вишеслојну и противреч
ну структуру прошлости која збуњује. Они нуде удобну једностраност, ко
ја годи публици. Наука, пак, тражи код прошлости парадокс, унутрашњу
противречност и тешко се инструментализује. Додуше, код нас изгледа да

ни професионални историчар није ништа бољи сведок времена, него је
само кадар да боље прикрије властиту стратегију растерећивања. Исто
ричари неретко раде на хомогенизовању властитог памћења. У мисли о

друштву Западног Балкана с краја

20.

века тешко је раздвојити стручња

ке за прошлост од љубитеља историје.
Циљ љубитеља прошлости јесте да нас учврсти у уверењу да смо у

праву, док је наука успела ако нас доведе у недоумицу. Оба настојања су
делови текуће историјске свести и боре се око културне хегемоније. Фељ
тонске искључивости могу каткад чак бити провокација неискључиво
сти и парадоксних истина. Нпр. слику о Титу требало би одржавати у
стању прогресивне нестабилности, не дозволити да се "охлади" и догма

тизује у антитоталитарном или апологетском духу, јер само стално про
мишљање прошлости може бити извор нових прегнућа да се превлада

вање прошлости не редукује на извињења политичара. Није мање ва

Значај љубитеља историје
Увек би требало имати на уму да свако поколење гради властиту сли

ку прошлости у складу са потребама садашњице. Слику прошлости не

жно одржавати у сећању Јасенов ац и Сребреницу, а не подвлачити црту

испод прошлости ритуалним покајањем политичара или одлукама Ха
шког трибунала.
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Када се подвуче црта испод прошлости, памћење постаје пасивни му
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маније. Галама те врсте није обична какофонија, веh поступно постаје
корисна полифонија. Другим речима, конструктивно сапостојање и суо
чавање различитих визија прошлости изоштрава истину и ствара препо

зејски реликт. Томе насупрот активно сећање које се одр)I~ав~, сталним

знатљиву кохерентност културног простора. Али ту је још један услов ну

упозоравањем на сенке прошлости, пре свега властите нациЈе, Јесте агенс

жан. Гадамер је упозоравао: ,,Ако хоћеш да надмудриш противника, мо

просветитељског сазревања. Зато и на најновије конзервативне отпоре

раш га ојачати." Требало би се, наиме, суочити са најтеже компонентом

чиновима извињења српског и хрватског председника треба гледати као

коју је најтеже оповргнути аргументацијом противника, па, ако треба, и

на природан део превладавања прошлости, а не као на гол_и отпор то_м

домислити је, па је потом спорити. А не тражити најслабије тачке, пропу

процесу. Отпори помирењу одржавају процес у кретању, ТЈ. спречаваЈу

сте и лапсусе опонента и на њима показивати надмоћ властите позиције.

подвлачења црте, које за превладавање прошлости може бити по~азно.

У нас је та култура дијалога реткост, а став да опонента треба неговати, а

Још дуго домаће дебате око ближе прошлости треба да узнемираваЈу и да

не омаловажити, изазива сажаљење.

не дозволе да се њено превладавање оконча. Колико год изгледали уми

Кључ сећања и тајна је у томе што смо ми та земља коју треба откри

ритељски, субјекти који се извињавају не могу бити трајна полуга антина

ти. Треба открити личне, групне, спонтане и планске механизме искри

ционалистичке критичке свести. Уосталом, и јавна извињења пол~тичара

вљавања прошлости. Поратна времена не познају "етику саучешћа". Вре

постала су тривијална. Може звучати парадоксално, али подстицаЈ на про

мена без сећања олакшавају заборав злочина и опроштај џелата. У њима

светитељска прегнућа преко властитих могућности, могу бити само наци

оналистичке реакције на извињења. Ако те реакције изостану, ослабиће

друштвена амнезија, тј. губитак колективног памћења, ствара црну рупу

неодговорности. Злочинци обично говоре да су само извршавали наређе

и превладавање прошлости. Другим речима, премда различито тумачен

ња и сами били жртве диктатора. Тежи се подвлачењу црте, што се прено

као сецесионистички или домовински, грађански рат из деведесетих тре

си и на наредна поколења, па синови користе друштвени заборав да би

ба задржавати у сећању, између осталог, и упорним дијалогом. Требало
би се још дуго трудити да рат остане жива рана, а не да се октроише зата
шкана слика превладане ирационалне прошлости осудом у~есника раз

влашћене националистичке елите. Хаг је метадон, а не траЈНО ре~ење,

зато што минули рат није био догађај него експлозија структура ЧИЈУ ира
ционалност треба спутавати активним незаборавом. Немачко суочавање

са прошлошћу је у том погледу поучно. Непосредно након 1945. више од

70% Немаца је одбијало идеју о искључивој одговорности Немаца за рат.
Данас је ситуација другачија. Од Histoгike1·streit 1985. до Valsa debate 2000.
поступно расте број присталица тезе о холокаусту као неупоредивом зло

чину. Геноцидна прошлост је интернационализована. Напетости и дебате
око холокауста спречавају у Немачкој подвлачење црте испод прош~ости.
Демографски бројном и културно моћном немачком народу свакако Је лак

ше да унутар себе пронађе снаге које

he

га стално опомињати 1:а сенке

властите прошлости. Критикујући руски национализам, Лењин Је писао
да се комунисти боре против свог, а шовени против туђег национализма.
Код малих народа је ту самокритичност теже остварити. Али када се код
неког релативно малог народа разбуде неутилитарн~ самокрит~чке снаге

(изван невладиних организација и страних фондација), онда таЈ народ по
стаје морално надмоћнији од великог. Зато би требало и код н~с одржава
ти "галаму око прошлости". Та синтагма обележава пожељно Јавно стање

у коме се суочене различите верзије прошлости борбе око културне хеге-

бранили очеве. ,,Мој отац није био убица"

-

била је типична реакција по

сетилаца изложбе о злочинима Вермахта крајем деведесетих, а на сличан

начин

he

вероватно реаговати и потомци балканских "патриота". ,,Оци

једоше кисело грожђе, па и синовима трну зуби." Нас тек чека одбрана од
шока трауматског присећања, односно одбрана света недирнутог необја

вљеног сећања. Рад на сећању јесте неспојив са брзим измирењем управо
зато што што се мора актуелизовати дубоки расцеп између жртава и џе

лата, а историја њиховог односа упорно морализовати. Рад на сећању је

болан и морализаторски. Одговорност се утврђује не због освете него због
историјске правде и морала. Извињавања су тек почетак.
Има питања на које је немогуће одговорити, алије исто тако немогу

ће и не поставити их

(I. Kertesz). Једно од таквих је и оно о будућности
1990. године. Историјска свест не ослања се

сећања на грађански рат од

само на реконструкцију прошлог, веh почива на сложеној вези тумачења
прошлости, поимања садашњице и очекивања од будућности. Данас су

нам потребна тзв. негативна памћења, тј. виђења прошлости, која упркос
отпорима и нападима, полазе од тога да памћење делује у хуманистичком
и демократском правцу само онда када укључује и сећање на :историју зло
чина и бесправља за коју је одговорна или суодговорна и нластита група

(нација, џородица, партија, класа, професионална заједница). Њени џела
ти и недела морају се такође укључити памћење, а не само њене жртве.
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Морали бисмо бити свесни да патриотизам (слепи, а не критички) најлак

ше прелази у злочин и да је капитализам отворио више проблема ~его

што је кадар да их реши. Актуелни балкански капитал}!зам разликује се
од скандинавског не само по главним каналима богаћења него и по култу
ри сеhања. У домаћој историографији требало би дисциплиновати слепа
патриотска осећања и јачати вредности солидарност. Али не моралистич
ки. Рад на прошлости ваљало би лишавати "патриотског" морализма, али
не и морала уопште. Нарочито у вишенационалним срединама са експло
зивном прошлошћу историчари треба да имају на уму ун~верзалну, а ~е
локалну моралност. Кант је писао да понашање мајке коЈа спасава своЈе
дете што се дави у реци није етичко. Није лоше, нити н~морално, али и
даље није етичко. Отуда што се то понашање не раз~икуЈе ?д реаговања
животиње која спасава своје младунче. Код оба случаЈа делује се инстинк
тивно. Понашање, пак, може постати етичко ако мајка спасава дете неке
особе коју мрзи. Тек када се понашање издигне изнад ин~тинкта мржње,
делује се у складу са умним, тј. универзалним начелом коЈе човека разли
кује од животиње. Умно, наиме, важи за сваког човека, а инстинктивно
само за моју породицу и мој народ. Умно начело тражи да се неко дело
чини зато што је општељудски значајно, слепи патриотизам штити парт~
куларно. Послехладноратовска историографија Западног Балкана стоЈИ
у знаку слепог патриотизма.
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зује инсистирање на незабораву појединих догађаја? Могу ли се разлико
вати експлозивне од компромисних тачака сеhања? Које установе пред

њаче У опомињању на моралну дужност присећања (идеолошки, култур
ни, верски императиви) и какве су санкције? Какав је однос сеhања и спа
сења, тј. У којој мери је императивно устоличени захтев за сталним подсе

ћањем на страда~а властите групе, тзв. литургијско сеhање, уствари кон
трапродуктивно, Јер сужава простор регулације мирног суживота разли
читих група?

Beh је постало опште место то да истина о прошлости прочишћава и
мири. Међутим, мање се води рачуна о томе да истина ствара и нове напе

то~ти. Ослањајући се на Ничеова запажања о продуктивном забораву,
коЈе ствара колективни друштвени простор за реконструисање будућно
сти на легитиман и одговоран начин, амерички политиколог Л. Бисај упо
зорава да начело "истина ослобађа и измирује" у ствари обнавља поли

тичке напетости

(Bishai, 2000). Требало би уочити везу која постоји изме

ђу сеhања као одговорности за минуло насиље и признања даје прошлост
одвеh снажна и да нас критички мења. Прошлост нас обликује и намеhе
нам властити смисао, па се отуда Ниче залагао за тежак и деликатан по

ступак уравнотежавања памћења и заборава (Ниче,

1979).

Критички за

борав нам ствара простор за стварање властитих могућности и редефини
сање себе у односу на друге. Управо би критичка историја требало да свла
да препреке ка миру и да уреди најчешће експлозивно искуство код дру
ш~ава са екстремно насилном прошлошћу. Ниче се залагао за заборав

Продуи.тивни заборав

И сам говор о томе да је незаборав на Балкану продуктиван, а да
национални злочини треба да остану жива рана у памћењу, на различите

начине је инструментализован. Глобализација такође поступно намеhе уве

рење да превладавање прошлости није процес који треба да води измире
њу са злочинима и опросту, веh даје то процес учења како да се живи са
сећањем да су злочини део и наше историје и нашег групног идентитета и

да заправо ништа не може да нас измири са тим делима. Сада би, међутим,
требало размотрити једну другу, само наизглед опречну тезу, да и заборав

прошлости може бити продуктиван. Другим речима, ако злочине не сме

мо заборавити, шта је онда оно што у прошлости спутава будућност, а
што треба смишљено потиснути?

Питање добија на значају у срединама са "тешко оптерећеном про-

шлошћу". Ниче је упозоравао "да би се историја поднела, потребна је до

за заборава". Да ли упозорење да не треба заборављати и потискива~и
болну прошлост може бити безусловни императив културе сеhања, или Је
каткад и заборав продуктиван? На који начин се правда и инструментали-

КОЈИ би омогућавао покушај да се живи изван историје, тј. у лишености од
окова прошлости. Премда је реч о забораву, то подразумева сеhање и пре
узимање одговорности за прошлост.

Насупрот фундаментализму актуелних комисија за помирење и судо
ва, критичка одговорност значи увођење мирнијих тонова у односу не пре

ма прошлом него према будућем. Суђење ратним злочинцима не може
излечити ране. Истина о прошлости је повезана са идентитетом, тј. са

самопоима~ем Ми групе. Рат је створио заједнице страха које нису кадре
да створе заЈедничку интеретничку истину, нити заједничку одговорност.

Још мање ,~а нормализfј~ плурализам истина о прошлости у смислу "сви
смо криви

. Истина, коЈа Је пружана људима у рату и након њега, није ре

ална, веh морална и растумачена истина. Њој насупрот требало би разви
ти нови систем мишљења у атмосфери узајамног поштовања и прихвата
ња чињенице да постоје различита виђења насилне прошлости. Ако се

виђења прошлости не могу усагласити, нужно је сложити се бар око кључ
них вредности. Први корак је прихватање става да смо сви делови исте
целине, а: не мрежа етнички засебних простора. Код тог става никако не
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могу помоћи приче о нужности националног јединства. Треба_ло би дефи
нисати нове стандарде националног, који нужно не исr~ључуЈу дру~ог. У

ни само зато што су припадали другој нацији, жртвени простор не сме

"земљи слободних људи", где су сви имигранти. Нису оснивачи САД са

доприноси миру настојање сваке групе да за себе обезбеди монопол на

идентитету. Одустајање од истицања етничке и расне разноликости_ био

памћења. Таква заштита путем колективног памћења ствара аутоматску

монополисати нација која је највише страдала.
Управо је монопол оно што је сумњиво у духу виктимизације, јер не

САД је национално схваћено као тиранско, а мит о нациЈи потиснуо Је мит
0

патњу и тиме легитимише обештећење. То је разорна страна морализма

мо белци, веh се тамо пробила много инклузивниј а прича о националном

моралну надмоћ десигнираних чланова и жртвених група. Свака комемо

је, додуше, дуг процес, који је посредова_н новим иск~учивостима, ТЈ. за
једничком борбом против разних неприЈатеља. Дуго Је антитоталитари

рација донекле обнавља насиље изворног догађаја. Стално подсећање на
однос џелата и жртве, њих и нас, спречава стварање рационалног односа

зам уједињавао америчку нацију и био антитеза "аме~ичком сну", а сада

између памћења и заборава. Напетост између те две врсте односа према

је то не мање растегљив антитероризам. Умешно медиЈско наметање сли
ке O непријатељу хомогенизује и космополитизује САД п~остор, а цену

прошлости се ирационализује. Зато страшној прошлости треба узети не
додирљиви сакрални статус и померити је из позиције догађаја који пру:жа

империјалне сагласности плаћају друге зем~е. У сл~ж_беноЈ САД истори

крути идентитет жртава. Али како превазићи обрасце џелата и жртава, а

ји Колумбо је знамен славе, у алтернативно] историЈИ Је оличење геноци-

при том не брисати злочин из сећања? Религијски опрост у секуларизов а

да и ропства (Zinn, 2003).
Овде је, међутим, важно то да је америчка нација сплет разлика, а ~е

ној култури сећања је анахронизам.

сличности, а понајмање хомогеност. У њу су укључени сви грађани. То Је
особена стратегија интеграције "земље без историје", која је_ лишена де

Славна, антикварна и 1{ритич1ш историја

кретиране уједињујуhе истине о заједничком пореклу и крвноЈ истородно
сти. у Европи је те:же неутралисати сећања на насиље и спречити истори
ју да не постане кружни ток понављања и освете. Како овде створити про
стор за нову просвећену улогу насилне прошлости, односно како да знање
0

Један световни одговор понудио је Ниче крајем прошлог века у раду
,,О користи и штети историје за живот". Ниче је пошао од тога да се мо
жемо осећати срећни тек у забораву, тј. тек када се изместимо ван исто

прошлости, обавештава, а не да правда интересе садашњиц_е? Како ре

рије, зато што нас историја стеже прописивањем онога шта смо били и

алну историју одвојити од потреба садашњице ? ГлобализациЈа и универ
зализација холокауста као симбола неупоредивог зла (упркос инструмен
тализованој "холокауст индустрији") охрабрује неку врсту аутоматског од
говора и нека је врста заборава конкретног насиља. Холокауст све више
постаје метафора зла, лишена изворног садржаја. Премда испразна, ипак
и метафора холокауста уоквирује историју насиља као недодирљиву, неу
поредиву и свету, па ствара непролазну причу која, с друге стране, ствара
контрапродуктивну обамрлост. Нација која је починила неупоредив зло
чин дуго остаје обележ:ена и изолована.

.

Иако насиље обележено у комеморацијама опомиње, оно, на другоЈ
страни, улази у памћење наредних поколења као део колективног иденти

тета. Емотивно истицање неупоредивог зла онемогућава, међутим, о~и
ма изван изабране жртвене групе да се представе као жртве (нпр. неЈе
врејима у склопу фашизма, немуслиманима у ~едерацији БиХ или нех~

ватима у Хрватској у последњем рату). Важно Је поменути да провалиЈа
између нас и конкретног догађаја из прошлости, који се об~лежава холо
каустом, не сме бити затворена због поистовеhивањ~ са_мо Једне групе _са

жртвом. Иако злочини јесу почињени у име биологиЈе, Јер су људи убиЈа-

ш~а треба да останемо. )Кивотиње живе у садашњици и немају меланхо
ЛИЈе зато што нису оптерећене прошлошћу. Људи, пак, сазнају реалност
само У прошлом времену. Садашњи моменат разликује се од прошлости.

Сећање није негација заборава, веh облик заборава. Најконкретнија са
дашњост као структура за нас је непозната, не можемо је задржати у пам

ћењу нити реконструисати маштом (Кундера). Умиремо а да не знамо шта
смо живели. Та немогућност да се живи у садашњици која увек измиче,
веh увек у прошлости, јесте извор људске несреће, опомиње Ниче. Зато је
прави кључ живљења, сматра он, онај између прошлости и заборава. Дру
гим речима, морамо се сећати да бисмо знали ко смо, а морамо забора

вљати да бисмо постали оно што можемо постати

(Nice, 1979).

Штетност

историјског памћења је у томе што се враhа прошлости, па ограничава

могућности садашњице.
Ниче_ова критика памћења иде чак дотле да изједначава истрајавање
на историЈском идентитету са смрhу. Bpahajyhи се прошлости, враћамо се
идентитетима мртвих. Управо то убија садашњицу, па је зато немогуће

живети б~з заборава. Људи и културе могу бити здрави једино ако распо
лажу истом мером смисла за историјско и неисторијско. Зато треба опре-
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зно наћи тачку на којој прошлост мора бити заборављена, тј. апсорбова
на и измењена у мери да нас не спутава, али да нас ипак опомиње. Основ

признања "патриотских" режима. Октроисано је експлозивно реванши

Сам покушај, наставља Ниче, да се )КИВИ неисторијски чак и за тренутак
је деликатан и опасан. Заборавити много, значи лишити се идент~тета,
али и одвећ историје води истоме исходу. Тако одвећ славна историја, ма
ње или више митска, рађа бројне сукобе који се воде у име часне прошло
сти (нпр. сукоби око Христовог гроба, Јужног Тирола, Косова или имена

бурга и неосвећених косовских митова били су саучесници реваншизма.

на порука јесте да треба заборавити историју да не би заборавили себе.

етичко памћење, а учинак тих "историјских" дела био је скривен, али раз
оран. Љубитељи историје и пропагандисти Драшковиhевог "Ножа", Блај

. Њима насупрот требало

би изменити културу сеhања. Уместо глача

ња Јединства националне заједнице, сећања и октроисања нултог часа, тј.
изворног и аутентичног почетка, требало би у критичкоисторијском сми

слу трш?ти за прекретничким збивањима и процесима из прошлости који
су раније отварали нова неконфликтна суочавања са другима. Не мора то

Македоније).

би!и, премда није на о~мет, ново критичко читање, лишено глорифика

ма. Ослободилачки национални митови ( о домовинском рату У ХрватскоЈ
или албанском ослобођењу Косова) одржавају температуру памћењу, прав

циЈе, али и сатанизациЈе, разних космополитских струја унутар балкан

Бројни су примери употребе славне прошлости у етничким сукоби~

дају злочине властитог народа и траже освете жртава. Масо~ну произ
водњу нових ослободилачких традиција прати масовно дизање Јавних спо
меника и рушење старих. Минуло сећање на славну антифашистичку исто

рију замењује друго не мање поносно ново национално сећање. Славна

историја поступно прелази у антикварну. Опасностима сла~не и антиквар
не историје Ниче супротставља користи критичке историје, Потпуно по

рицање прошлости јесте опасно, јер води порицању одго~орности. Али

зато треба рушити славне и антикварне националне визиЈе прошлости.
Хобсбаум је уочио да бројне историје нација и национализама не могу

никада бити истински националистичке јер "национализам тражи одвећ

поверења у нешто што очигледно није тако". Дакле, нужна Је критичка
историја да би се ублажио конфликтни потенцијал прошлости, а мону

ментализација или антиквизација прошлости су непродуктивни обрасци
памћења.

ског простора од Штросмајера до Туцовиhа и просвеhених либерала и
марксиста.

Истини з~ вољу, актуелна залагања за истину и измирења неуспешно

he трага:ги за Јединством тамо где постоје дубоки расколи и узалуд he тра
жити ~аЈедничко тамо где су разлике крвљу омеђене. Отуда и недоумица
да ли Је увек радикално суочавање са злочинима целисходно, а поготово

да ли су то неке његове бескомпромисне фундаменталистичке верзије?

Наиме, приговор да оживљавање вруhег сеhања пре обнавља реванши
зам него ~то трајно сузбија насиље, није потпуно неоснован. Пракса из
мирења КОЈ~ почива на императиву налажења непобитне и заједничке исти

не лишена Је продуктивног заборава. Није то увек критичка историја, већ
каткад и све дуб~е урањање у прошлост, одржавање прошлости у животу

и стварање визИЈе будуhности према критеријумима реторзије из прошло
сти. ,,!!~ма суживота док се кривци ја сно не суоче са жртвама", јесте наче

ло КОЈе Је само на први поглед прихватљиво. Његова хазардност је у томе
што обнављ~ циклус и ритам прошлости. Тешко је, наиме, веровати да
круто раздваЈање џелата од жртава неће и у будуhности изазвати побуну

"Заборавити себе" због будућности

Дакле, критичка историја подразумева заборав монументалности вл~
стите групе. Парадоксално речено, друштва морају створити критерије

за будућност "заборављајући себе", постајући неко други. Такво коришће
ње историје ствара "нове корене", који су мање експлозив~и и конфлик'F

ни. Не сме се дозволити да нас прошлост зароби. У историјски хомогеним

и монументализованим садржајима треба тражити хетерогеност (М. Фу

ко). Историографија је продуктивна онолико колико нас суочава са дис
континуитетом и контингентношhу нашег постојања, тј. _онолико к~лико
руши митове славне историје и догме антикварне исторИЈе. Колико Је о~а
код нас била продуктивна, егзактно се може показати анализом дела коЈа

су у минулих петнаестак година на западном Балкану понела службена

жртава про:гив терета прошлости, једнако као што су фиктивне и реалне
жртв~ социЈализма (националисти) били његови гробари. Сви добро зна
мо да Је на Балкану страдање увек било проверени политички капитал за

буду~ност. Жртве су се лако претварале у џелате припомогнуте бившим
лакеЈима. Ту неугасиву дијалектику балканске политичке културе треба

ло би неутралисати изналажењем нових образаца за будућност изван кру
те самовиктимизације која рађа лабилно измирење. Али како?

Критич1ш историја и критич1ш заборав
Прв!I задатак критичке историје није брисање властите прошлости,
него критички заборав њене лажне славе. Зашто, нпр. сталне поставке
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државних музеја чувају само трагове славне прошлости, будеhи понос, а

На Балкану је пољуљан ауторитет професионалног историчара као

не и стид? Можда би за почетак требало увести Музеј стида западног Бал

непристрасног трагача за истином, који се ранкеовски поноси установља

кана. Међутим, пошто се потреба за сенкама прошлости, тј. за критич
ком исто риј ом, коси са њеном нестереотипном друштвеноинтегративном

улогом, то треба рачунати с новим домино-ефектом отпора том "непа

вањем просто о:-~ога "како се одиста збило". Чим се устоличи захтев вру

hег памhења, ко3е мобилише осеhања, потискује се ауторитет хладног пам
hења које зближава. И само подсеhање на последице вруhег памhења мо

би критичке саосеhајности и способности да се због промена код других и

же обесхрабрити нову толерантност. Дакле, није циљ врела дефинитивна
истина, на чијем темељу he ниhи ново братско измирење, веh мре:жа ал

сами мењамо. Требало би критички одговарати на реаговање других, на

тернативних верзија прошлости које

триотском" захтеву. Не мање је изгледно брзо сазревање свести о потре

спреиност других на промену и толеранцију. Субјекти и установе органи

he време охладити. Истина о рату на

Балкану никада неhе бити изглачана до свеопште сагласности па инте.
'

зованог памhења морају се мењати и разумевати не само нас, него и друге

грациЈу простора треба тражити у хладнијим и толерантнијим знањима о

у различитим новим перспективама. Класично урањање у прошлост, ри

прошлости. У временима тензија и страха, заједнице сеhања обнављају

туална измирења и судови, само припремају нове конфликтне снаге. Ме

хазардну хомогеност, па зато и тврду претензију ка истини као основи

ђутим, заборављати не можемо засебно, веh само заједно. Само ако сви

~змирења треба критички размотрити. Додуше, нека збивања немогуhе

заборављамо, постајемо заједно другачији. Дакле, на Балкану се морају

Је избрисати ~з памhења, па их не треба ни заборављати. Када је у питању

мењати не само заточеници историје него и миротворци: ,,патриоте" јед

измирење, ни3е реч о измени односа између памhења и заборава, него из

нако као и комисије за измирење.
Мукотрпно узајамно прилагођавање у атмосфери живе прошлости и

међу памhења и непамhења. Оно што се не може заборавити, не треба по
сваку цену памтити. Након измирења историја може поново да се преса

вруhег сеhања тражи критичност и према класичним појмовима"џелати"

бере. Стварати историју значи описивати прошлост са становишта будуh

и "жртве",јер те ортодоксне категорије јесу нове верзије поделе на прија

ности. Ко одређује прошлост, одређује и будуhност.

теља и непријатеља. Оне јачају опозитне Ми групе, односе напетости и
бескрајног реваншизма. Зато нова култура сеhања треба да те осеhајне

Срачунати заборав

категорије поступно потискује у процесу критичког узајамног прилаго
ђавања. Услов је познат

-

признавање другог као равноправног. Пошто

вање другог, па и дојучерашњег непријатеља и разумевање услова њего

вог другачијег сеhања, значи и превазилажење круте поларизације "кри

. Слично селе~<:тивномпамhењу, и срачунати селективни заборав садр
жа3а прошлости Јесте функционалан. Заборав служи јасним интересима
или латентним потребама. Постоје селективно памhење и тотални забо

њем различитих Ми група. Пре тога би требало радити на признавању и

рав. Након Другог светског рата с обе стране гвоздене завесе измењено је
службено, али и колективно памhење: уведен је нови хладноратовски по
редак сеhањ~ (нови календар празника, нова места сеhања), саображен

успостављању односа поштовања према свима који стоје изван наше гру

новом непри3атељу и комбинован са далекосежном прерадом прошлости.

пе. Узајамно критичко прилагођавање премиса је нове културе сеhања.
Њен постулат није демократска национална држава, нити су њени субјек

Те процесе пратила је историјска игноранција и културна амнезија. Слич
но се збило и након 1989. године. Често се каже да историју пишу побед

ти "демократски националисти", веh би то требало да буде демократски

ници. Исто се тако може реhи и да историју заборављају победници. Они

плурализована мрежа која почива на међусобном уважавању-упозорава

могу да дозволе себи да забораве, док губитници никако не могу да при

амерички политиколог В. Коноли. Однос према прошлости ту је врло ва

хвате оно што се догодило, осуђени су да размишљају о томе, па то поно

ви

-

недужни" ставом да смо сви криви. Данас се критички односити пре

ма прошлости не значи мање трагати за истином и преко тога за измире

жан. Плурализација памhења значи рушење монопола памhења као нај

во проживљавају и питају се да ли се све могло и другачије одиграти (Berk

важнијег ослонца културног општења и ауторитарних центара који ок

1999).

троишу декретиране прошлости. Тек када се сузбије утицај романтичар

.

'

Да би се разумело како функционише друштвено памhење, вреди ис

ске историографије и разноврсних љубитеља историје, који нас "штите"

траж~ти друштвену организацију заборављања, правила искључивања,

од "кобног" заборава непријатеља из прошлости, ослободиhемо простор

сузби3ања или гушења, и питати се стално ко се труди да нешто заборави,
и због чега то чини. Амнезија је повезана са амнестијом, тј. са планским

за слободно трагање у будуhности.
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заборављањем или званичним брисањем сећања на сукобе у интересу дру

тености у бивши режим. Из те напетости рађају се нове искључивости

штвеног мира. Још у антици damnatio memoriae било је свесно, најчешће
политички мотивисано брисање сећања на личности или збивања. Среће
се још у римском праву као memoria damnata или убијање умрлог цара:
уништавају се цареве слике у јавном и приватном простору, прећуткује се
његово име и брише са епитафа. Следи и забрана гробних почасти, јавног

пренаглашеног покајања: нова лојалност доказује се жестоким демониза

цијама социјализма. Праhенаје искривљеним самопоимањем конвертита
као жртава социјализма или унутрашњих дисидената. Са прошлошћу се
суочава на јавном друштвено по:жељном церемонијалном плану антико
мунизма. Антикомунизам је оквир новог поретка сећања, али и заборава.

жаљења, бришу се рођендани и годишњице умрлог. Искуства са фаши

То је некажњени простор за показивање властите демократске усмерено

змом и социјализмом нису у том погледу мање значајна. Код проучавања
превттадавања прошлости требало би поћи од најразвијенијег примера ин

сти и лојалности новом духу времена, док је на плану појединачне биогра
фије суочавање са комунистичком прошлошћу не толико табу колико је

ституционалног заборављања, на исти начин на који је Маркс проучавао

игнорисано као небитан детаљ биографије. И ту је створена прећутна за

историју идући уназад. Полазиште му је био развијени капитализам. Ако
се има на уму Марксово начело да је анатомија човека кључ за анатомију

једница заборава конвертита око гледишта даје комунистичка прошлост

мајмуна, онда је необично брутална и нескривена експлозија прошлости

Додуше, за разлику од сећања на фашизам, овде је пре реч о зајед

небитна, случајна и пролазна епизода коју не треба помињати.

века користан развијени образац за проучавање злоу

ници нелагодног сећања него о заједници стида или кривице. Ми бивши

потреба историје у прошлости. Савремена српска и хрватска историогра

комунистички кадрови нисмо починили злочине (као фашисти), па ни

код нас крајем

20.

фија могу бити прва лекција курса о употреби историје у кратком 20. веку.

смо ни криви, али нас не треба ни подсећати на то да смо били противни

Међутим, прошлост не прерађују само историчари него и примарне

ци капитализма, вишепартијског режима и национализма. То подсећа

групе. У СР Немачкој дуго је било табу подсећање на нацизам као на део

ње ствара нелагоду и руши представу о властитој идејно-политичкој до

личног биографског или породичног искуства. Ћутање у свакодневици би
ло је праћено ритуалним службеним подсећањем на злочине нацизма. Аси
метрија јавног сећања и приватног ћутања донекле је била функционал

следности, ствара рез у биографији који нарушава самопоштовање. Ма
ниста може се назвати заједницом која не потискује кривицу, па чак то

на; било је то добродошло растерећење од притиска на подсећање на упле

лико ни стид, колико нелагоду. Није то заједница окривљених нити по

совно прећуткивање комунистичке прошлости код данашњих антикому

теност многих биографија у фашистичка недела. Иза ритуализоване са

стиђених, него заједница оних који осећају нелагоду код сећања на про

гласности признања Uавна осуда нацизма) могле су се историје појединца
повући у опште ћутање. Х. Лубе назвао је то "комуникативним преhутки

шлост која сведочи против њихове доследности. Послесоцијалистичко

вањем". Међутим, та ћутња створила је вакуум и нове проблеме иденти
тета испуњене пројекцијама и страховима за наредна поколења.Једна екс
плозија збила се 1968, када су синови почели да се распитују о прошлости

,,комуникативно прећуткивање" функционално је зато што се већина сла

же да појединачну уплетеност у комунистичку политику не треба исти
цати, јер би многи били погођени у најмању руку као конвертити или
дволичњаци. Тиме би био нарушен ауторитет многих партија које пред

очева, ,,где си био, шта си радио у рату", а друга крајем деведесетих годи

стављају бивши кадрови. А прошлост многих "патриотских" академика

на, када су унуци, одбијајући прошлост, негодовали - ,,мој дека није био
нациста" (Welzer, 2002). Јан Асман тврди да вруће сећање траје око 80 го

и дисидената незгодно би избила на површину. Солидарност нелагоде
почива на начелу да ако ја не прозивам друге, неће ни они мене. Нарав

дина, тј. да, по правилу, тек праунуци постају равнодушни према понаша- ~

но да има изузетака, тј. примера разметања високим положајима у ми

њу прадедова (Assmann, 2002). Све до тада сећање је болно, а заборав ак

нулом режиму, али никада нема отвореног суочавања са прошлошћу ти

туелан.

па "био сам убеђени марксиста и комуниста" или "одричем се својих марк
систичких радова". Ретроактивни заборав не би функционисао да није

Заједница нелагодног сећања

Какав је заборав активан у послесоцијалистичком свету? Само наиз
глед је природан и спонтан. Рушење Титових споменика и масовну осуду

социјализма као тоталитарне прошлости прати ћутање о властитој упле-

створена заједница заборава марксистичке прошлости. У науци то

, ме

ђутим, не значи да Маркс није жив. Многа његова гледишта и даље се
користе, али се Маркс не цитира, па се писци не излажу ризику да буду
проказани као марксисти:. Чак се и код неких критика марксизма може
препознати: скривени марксистички апарат.
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Посебан историјски тип заборава је наизглед успешно потиснута лич
на комунистичка прошлост која ствара тврдо уверење лишено сумње о

властитој доследности. Ту је прошлост активно прерађена. Прећутном
сагласношћу око узајамног неподсеhања на комунистичку прошлост ве
роватно су избегнути многи сукоби око доследности новог опредељења

или око лојалности новопридошлих конвертита (узајамно оптуживање би
отворило нове линије сукоба), али је масовно конвертитства остало по
тиснуто као непризнати и још неистражени синдром морала транзиције у
друштвима захваћеним кризом и расулом. Код стваралачке :интелигенци

је то прећуткивање ипак није остало скривено због јасног реза у биогра
фији између ранијих марксистичких и потоњих антикомунистичких радо
ва. Тај дуализам вероватно неhе бити актуелан све док је на снази помену

та прећутна сагласност конвертита да се проблем не отвара, али

he

за

социологију науке и морала бити занимљив када се "солидарност и орга
низовани заборав охладе", а друштвени интерес за комуникативним пре
hуткивањем ослаби. Данас је тешко реhи који конкретни :интереси у бу
дућности могу подстаћи јавно покретање питања "комуникативног пре
hуткивањс1." комунистичке прошлости конвертита, али

he

будућа соц:ио

логиј а интелектуалаца свакако морати да се суочи с том појавом, јер она
није била појединачна него масовна. Требало би имати на уму Марксово
подсећање на упорност "кртице историје", тј. на трајност подземних исто

ријских процеса. Свакако да суочавање са комунистичком прошлошћу неhе
бити драстично као што је подсећање на фашистичку прошлост, која је
била скопчана са беспримерним масовним злочинима, али

he и та конвер

зија морати бити отворена као проблем историје интелигенције, онда ка
да нова генерација аналитичара не буде осећала да то погађа њен инте
рес. Другим речима, онда када у средиште интересовања науке продре

потреба за :испитивањем постојаности интелектуалног ангажмана. Исто
риографија може кројити мит који снажи хомогеност, али може бити и
неугодна критичка наука.

Нису ли након слома реалног социјализма заправо суочена друштва

спремна на сећање и друштва којима је близи заборав

(SchiedeI2003). Увек

се изнова мења однос између памћења и заборава, тј. померају се димен
зије простора сећања. Одавно је уочено да су сећања повезана са проме
нама мишљења и ставова: актуелни интереси, афекти, намере и мотива

ције су стражари над сећањима и заборавом. Да завршимо са Ничеом: ,,То
сам урадио, каже моје памћење. То нисам могао урадити, каже мој понос

и остаје неумољив. На крају попушта памћење."

Тодор Куљић, О новој кулiuури сеhања
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Summary
Todor Kuljic

On the New Culture of Remeшbrance
The article discusses the relation between 'Ъaпnful" шешоrу and "productive" forgetting and the attention is directed to the changes of global and doшestic culture of reшeш
brance at the end of 20 th century. In connection with this, а plead was shown for cl1ange of the
role ofhistoriography, froш шonшnental to critical historiograpЬy. ТЬе task of critical historiograpЬy is not sweeping the past, but critical forgetting, the past Ьаs to peпnanently Ье
overcaшe, while the useful past is actually irl'econcilaЫe past. Conteшporary interest for the
past, the ways ofits sustaining (reшeшbering) and activating (шeшories) in tlle science, and
out of it, Ьесаше alшost obsessive. ТЬе autl10r's standpoint is that researcЬ of the use and
distortion of the past is essential, because the past does not speak for itself, but it is instruшentalized and negated in various ways. Priшarily, capitalisш Ьаd destroyed ties with Ље
past and coшшercialized theш, and then, ruining hierocratic view of the past, deшocratiza
tion gradually enaЫed legalization of different versions of the past supporting different ethnic, class, gender and pel'sonal subjectivities. ТЬе fall ofEuropean socialisш ruined decreed
coшшunistic official visions of the past and cold-war order of шeшories, but has enforced
new selectivness. Deшonisation of the past has always been iшportant base of excuses for
the "new beginning". Use and шisuse ofthe past has opened tЬе question whetЬer to split up
witЬ the past or always keep it alive? What kind of шешоl'у could Ье educational? Every
ol'ganized order ofreшeшbrance is based upon шоrе ог less sensitive co11fl'ontation between
victiшs and the oppressors in the past. The stronger the crisis, this dualisш is sЬow11 in siш
pler forш, not 011ly in collective шешоrу, but also in historiography. After tlle fall of socialisш, yesterday's victiшs (coшшunists) wеге шаdе into oppressors. ТЬе break of tЬе cold
war has destroyed the Ыосk order of reшeшbrance and introduced the state of anarchical
revisionisш into histш-ical шind. Balkan experience is not the only ехашрlе. Today, even
Gerшans view theшselves as victiшs. Facing coшшunistic past will not Ье as drastic as
шешоrу of the fascist past, but that co11version sЬould have to Ье оренеd as а рrоЫеш of
history of intelligence, at the tiшe wЬen new generation of a11alysts would 11ot fear that tЬeir
interest is endangered. HistoriograpЬy can tailor up the шуtЬ that strengtЬens tЬе Ьoшogene
ity, but сан also Ъе unpleasant critical science.

Горан Милорадовиh

УДК

821.163.4(091)"1940/1950"

Југословенс1i:а н:њи:,кевна сцена
четрдесетих и педесетих година ХХ века

( совјетс1{а

специјалистич1{а анализа)

Извеипиај (Докладная зайиска) који се овде објављује настао је у
време припрема совјетске државне и партијске делегације за посету

Београду

1955. године). Документ потиче из Руског
uciuopujy (Российский государственный ар
хив новейшей истории) фонд бр. 5, Аййара~и ЦК КПСС (1953-1991),
опис 30, дело 134, листови бр. 13-46. У питању је стручна анализа на 35
(26.

маја-3. јуна

државног архива за новију

машином писаних страница, која је послужила за потребе информиса
ња чланова делегације о актуелним друштвеним, идејним и политич
ким струјањима у књижевним круговима у Југославији. Документ је

најпре уручен Борису Пољевоју, секретару управе Савеза совјетских
писаца, који га је потом проследио у Централни комитет Комунистич

ке партије Совјетског Савеза (ЦК КПСС), где је заведен у деловодник

16.

маја

1955.

године. Као аутор документа потписана је И. М. (или И.

Д. ?) Литвакова, консултант Иностране комисије Савеза писаца СССР

1
1

за литературу Југославије, којој је, рекло би се, на располагање било
стављено прилично кратко време да направи ту анализу. То се може
закључити на основу тога што се на

миње недељник С~иуден~и од

23.

29.

марта

страни њеног Извеипиаја по

1955.

године, што значи да је

1

она свој документ писала највероватније током неколико недеља пре и

1

после тог датума. Када се узме у обзир количина текстова које је тре

бало прочитати, класификовати, извуh:и најважније податке и цитате,
тако добијене :информације међусобно укрстити и извести опште за

1

кључке о идејно-политичким тежњама, а потом све то уобличити у је

1

да га проуче пре поласка на службени пут), рекло би се да су једна

1

глава и µар руку премало за све то. Могуhе је, али не и сигурно, да је

1

1

1

дан реферат намењен људима ван струке (којима треба дати времена

имала и неке сараднике или помоћнике.
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зи са идентитетом и дужностима И. М. Литвакове, до којих се долази укр

оналу', Само Бугари, Чеси, Пољаци и ми, Југословени - ваљда зато што
се верује У нашу мушкост, дакле, ми Словени и 'браћа', за пратиоце и
прев~д~оц~ д?били смо - аутентичне бабе. [... ]" 6 Детаљан и меродаван Из

штањем два извора: сећања Добрице Ћосића у којима он описује свој бо

веиииа;, КОЈИ Је сада пред нама, доказује да Ида Марковна није била ту да

У доступној стручној литератури и на Интернету није било могуће
наћи податке о ауторки Извеиаиаја. Ипак, постоје неки наговештаји у ве

равак у СССР-у крајем

1954. године 1

и самог Извеиииаја, чијих неколико

последњих страница је посвећено боравку делегације југословенских пи

саца у СССР током децембра

1954. године, када

су, поред осталог, прису

ствовали Другом конгресу совјетских књижевника. Том приликом су чла

новима страних делегација биле додељене пратиље и преводиоци, који су
им се налазили на услузи све време боравка у Совјетском Савезу. Југосла

би "забављала" било кога, јер је имала важнија посла ...
Литвакова је на 30. страни Изве~шиаја написала да је са Ћосићем ра

ботала" до 29. децембра, а да је потом у Лењинград са њим путовао "то;, [а

рищ] Брагин". Како је, по Ћосићу, ,,Радвољина" заменила "Назарову" 13.
децембра и била му пратиља још и 21. децембра (тог датума се његово
излагање о боравку у СССР прекида), све то се хронолошки уклапа у оно

вију су представљали Марин Франичевић и Добрица Ћосић. Ћосићу је

што о свом "раду" са Ћосићем каже и Литвакова. Поред тога, нигде се не

као пратиља и преводилац испрва била додељена извесна Назарова, коју

каже да је ико од гостију имао више од једне пратиље. Али, ако је иста
особа у питању, зашто се у два извора јавља са два презимена? Иако није

је он сматрао "провереном НКВД-овком"2, па је једног јутра,,[ ... ] гласно
послао 'ноту' совјетској полицији, оштро протестујући што [му] је за пра

мудро одмах п~мишљати на ситуације из шпијунских романа, ни заинте

тиоца доделила шпијунку[ ... ]"3 • Већ сутрадан, пише Ћосић,,,[ ... ] За до

ресованост совјетске др:жаве не треба потценити- ипак су гостовања стра

ручком је нисмо видели, и више је никад нисам видео. Додељен нам је

них писаца представљала прилику за прикупљање корисних података, на

други специјалист, изјављујући да се другарица Назарова изненадно раз

рочи~о у деликатном времену када се мењао курс политике према Југо

болела. А Ида Марковна, која никако не казује своју професију, а видим
прати нашу литературу и са учтивом мржњом говори о Оскару Давичу и

славији ..садр:жина и сврха документа којије овде објављен то несумњиво
потврђује. Сама Литвакова на последњој страници Извеиииаја чак даје

надреалистима, лепо је почела да нас ословљава - господине. Иначе, то је

препоруку како би се убудуће требало поставити да би се ослабила анти

интелигентна жена.[ ... ]" Та нова пратиља, Ида Марковна, презивала се,

совјетска пропаганда у Југославији, што значи да је од ње неко тражио

по Ћосићу, ,,Радвољина" ,5 али када се његов опис те особе упореди са оним

мишљење о томе. С друге стране, познато је да многи писци из разних

што се на основу Извеиииаја може сазнати о његовој ауторки Литваковој,
рекло би се да је у питању иста личност. Јер и код Литвакове се може

разлога користе псеудониме, па се тако и секретар управе Савеза писаца
С<:_:СР Борис Пољевој презивао, у ствари, Кампов 7 • Можда је то био слу

запазити одлично познавање југословенске литературе, врло изражена не

чаЈ и са Радвољином? (или Литваковом, како год!).

4

трпељивост према Давичу и надреалистима, несумњива интелигенција и,
изгледа, исти иницијали имена и очества: И. М.

Ауторка реферата је као полазиште за своју анализу користила иде
олошку оријентацију и политичко понашање југословенских писаца то

Поред тога, на основу документа који је пред нама рекло би се да је

ком рата, а посебно се занимала за социјално порекло писаца и њихове

потписница особа са знатним знањем и искуством. То би могло да значи да

позиције у стру_ктурама моћи. Естетски критеријуми код ње имају друго

у време Другог конгреса совјетских писаца она више није била млада. Ћо

разредни значаЈ спрам политичких, а главне координате чине припадање

сић и то потврђује, иако на помало специфичан начин:,,[ ... ] Интересант

или неприпадање Комунистичкој партији, др:жање током рата и располо

но: сви преводиоци су жене! Западњаци ипак имају лепе Рускиње за пра

жење П_!:е-:'1а. СССР-у. За анализу литерарне сцене у Југославији ауторка

тиоце и преводиоце. Енглез једну интересантну Ђурђијанку. Све су оне

Изве~и~иа;а ;е као изворе користила југословенску књижевну продукцију,

укусно обучене и с њима се може лепо забављати у 'Метрополу' и 'Наци-

штампу, званична саопштења и записнике са скупова књижевника, али и

1

Ћосић, Добрица, Пшичеви зайиси

2

Исто, стр.

3

Исто, стр.

(1951-1968), Београд 2001, 67-97.

76.
77.

Исто. Због чега је нова пратиља била прихватљивија Ћосићу и да лије (и на који
начин) он знао да та друга није "НКВД-овка" или "шпијунка" - није објашњено у Пи~иче

неке друге изворе података. На који начин се до тих других података до

шло, из документа се не може закључити, али се зна да се из југословен

ске штампе није могло сазнати да су агенти УДБ-е премлатили Радована

4

ви.м зайиси.ма.
5

Исто, стр.

6

7

95, 96.

·

Исто, стр.

90, 91.

Види чланак: Борис Николаевич Полевой (Кампов), у: Новая энциклойедия ки

но, http://www.peoples.ru/state/cor!'espondent/polevoy/index.htшl, (29. јун 2004).
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Зоговића, нити какве су му повреде нанели, као што се ништа није могло

славији, поред широко размаханог, енергичног потписа Радована Зого

прочитати ни о компромитујуhим активностима Густава Крклеца за вре
ме Другог светског рата. Ауторки Извеиииаја то је, на неки начин, ипак

вића, красила су и имена неких других личности поменутих у Извеиаиају,

било познато.

Становиште са кога се посматра југословенска књижевна сцена је
официјелно становиште совјетске комунистичке партије. Визура из које
се врши анализа не раздваја уметност и политику, нег?, доследно_Лењи
новом принципу "партијске литературе" 8 , односно њеноЈ политичко] функ
ционалности, литературу посматра искључиво као средство по~итичке

а које су у појединим периодима "работале" као цензори: Владимир Деди
јер, Оскар Давичо, Танасије Младеновић, Милан Богдановић, Ото Биха
љи, Стефан Митровић, Јован Поповић, Александар Вучо, Ели Финци,
Скендер Куленовић, Борис Зихерл, те десетине других, више или мање

познатих, уметника, новинара и политичара. 9 Сви они су, у то време, били
људи од поверења режима, али су се касније међу собом разишли идеоло
шки, политички па и естетски.

Тако је бившег цензора Зоговића немогућност да публикује поједине

борбе. у Извешшају се ствара подела на оне југословенск~ писце КОЈИ с~еде

поставке социјалистичког реализма или реализма и КОЈИ се ~матра]~ за

своје песме пратила до деведесетих година ХХ века. У једној од њих он се

идеолошки блиске, и на оне друге, који се мање-више удаљаваЈу од совЈет

јетко обрушавао на цензоре и цензуру, 10 а у другој даје одушка свом наго

ских естетско-идеолошких схватања и који се сматрају за могуће или ствар
не непријатеље. То је имало немали спољнополитички значај, јер након

миланом незадовољству:

,,[ ... ]Не, циљ мој

година прекида односа између двеју држава Совјети су тражили друштве

не би да будем пјесник, па још признат,

да се теби, везиру од критике, допаднем, о везире!

не групе и појединци на чијој наклоности или разумевању би се могла з~

Стих је начин мој да мрзим што је за мржњу, да презирем

снивати нова политика СССР-а према Југославији. Нарочита пажња Је

што је за презир: гавран од туђег перја лиснат.

поклањана оним личностима које су, поред несумњивог утицаја У књи
:жевним круговима, поседовале и евидентан политички ауторитет. То су
били, пре свих, Мирослав Крлежа, Милан Богдановић и Борис Зихерл.
Они појединци који су раније највише били наклоњени СССР-у, по

О света мржња! Страст обудуhеног људског атии,
јасност, непокорност, непопустљивост. Света мржња!
А каква надмоћност и мир

-

презрење! Какав вршњак

и двојник мржње! Какво задовољство

пут Радована Зоговића и Стефана Митровића, и који_ су због тог~ 1_948.

-

презирати![ ... ]"11

године доспели под удар партијске чистке у ЈугославиЈИ, у Изве~и~ищу се
помињу с поштовањем и жаљењем, али се на њих више ниј~ рачунало.
Представљајући кампању фаворизовања модернизма и с~збиЈања реали

опонентима да је успео да се врати на позиције власти. Његови стихови,

зма коју су предузимале партијске структуре у Југослави]I'I, ауторка про

схватање сврхе литературе. Једина специфичност је у томе што се Зого

пушта да објасни како је и социјалистички реализам, почевш~ од 1944.
године, исто тако безобзирно наметан средствима државно-партиЈског ап~

Није тешко закључити како би се тај аутор понашао према својим
нарочито прва од наведених строфа, сасвим добро илуструју Лењинова
вић нашао ван партијске структуре која би његову књижевност политич
ки користила, па "мрзи" и "презире" упразно, као какав генератор коме је

рата, док су други уметнички правци сузбијани. На пример Зоговић, КОЈИ

прекинут преносник енергије до постројења које треба да покреће. Тра

је у документу више пута помињан као жртва режимског насиља и цензу

гедија југословенске уметничке сцене била је, поред осталог и у томе што

ре, и сам је био цензор пре него што је пао са власти. Књиге решења о

јавном приказивању (или забрани приказивања) играних филмова У Југо-

су и једни и други, и "реалисти" и "модернисти", и просовјетски и проза
падно оријентисани аутори и њихови политички патрони имали исти од
нос према књижевности, однос који је, у основи, био у складу са наведе

в

,,[ ••• ]у чему се састоји тај принцип партијске литературе? Не само у томе што за

социјалистички пролетаријат литерарна делатност не може бити извор профита за лица
или групе, она уопште не може бити индивидуална ствар, независна од опште пролетерске
ствари. Доле беспартијна литература! Доле литерарни надљ~1~! Литерарна делатност мора
да постане део опште пролетерске ствари, 'точкић и шрафић Једног Јединственог, великог
социјалдемократског механизма, који ставља у покрет читава свесна авангарда читаве Р~д

ничке класе. Литерарна делатност мора постати саставни део организованог, ~ла~~к~г, УЈ~.
дињеног социјалдемократског партијског рада.[ ... ]", V. I. Lenjin, Paгtijska o,·gamzacua 1 pa,·tu-

ska /itaatm·a, у: ,,Izabrana dela u 16 toшova", tош 5, jun 1905-jul 1907, Beograd 1960, стр. 197, 198.

ним Лењиновим схватањем: она је за њих, изнад свега, била средство по
литичке и идеолошке борбе.

147),

9
Види: Архив Југославије, фонд Савезна комисија за преглед филмова (фонд бр.
фасцикле бр. 5-12, књиге бр.1-37 (од 6. септембра 1946. до децембра 1955. године).

10

Зоговић, Радован, Уједно.м лицу Јанус, у: Српски књижевни гласник, 3,

1992, стр.

38,39.
11

Зоговић, Радован, Четири строфе, у: Српски књижевни гласник,

3, 1992, стр. 39.
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Као највеhи непријатељи совјетског модела у документу који следи
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СОВ.[ЕРШЕННО] СЕКРЕТНО 13

означени су "модернисти", а међу њима је посебно апострофиран круг
надреалиста. ,,Модернизам" је доживљаван искључиво као инструмент за

цк.кпсс

ширење западних естетских и идеолошких утицаја насупрот совјетским,

17164
16 МАЙ 1955

оличеним у концепту социјалистичког реализма. Конкретни аргументи

којима се то доказује у овом документу се не помињу, веh се то сматра за

д134

нешто што је очито и што се подразумева. Данашњем читаоцу то не мора

подлежит возврату

в общий отдел секретариата

да делује сасвим очито, али, на основу неких каснијих истраживања улоге
цк кпсс

модерне уметности у хладном рату, може се реhи да гледиште ауторке

Изве~ишаја није било далеко од истине. Наиме, седамдесетих година два
десетог века изашло је на видело да је уз помоh тајних донација Централ

В последнее время Иностранная комиссия Союза писателей СССР

не информативне агенције (ЦИА) њујоршки Музеј модерне умешнос~ии

(Museшn of Modern Ait, Мо МА) фаворизовао сликарски правац енформел
(апстрактни експресионизам), као средство за сузбијање идејног и поли

предприняла работу по изучению югославской литературы за последние
восемь лет. Изучение дало очень выразительные результаты, по
казывающий дви:жение и направление современной югославской

тичког утицаја који је ширен социјалистичким реализмом. 12

культуры, ее состояние, а также цвойные тенценции 14 ее развити.

Полагая, что этот материал, в связи с предстояыим совещанием в
Белграде, может представляьть интерес, посылаю Вам докладную запи

У Хладном рату, поред оних видљивих, биле су се и многе невидљиве,

али жестоке битке, од којих се за неке до сада није знало, док се за друге
можда никада неhе ни сазнати. Документ који је пред нама нуди живопи

сну слику једног малог одсека подмукле и исцрпљујуће борбе вођене на

1

ску консультанта Иностранной комиссии тов.[арища] Литваковой И. М. 15

великом литерарном фронту, фронту који се простирао широм земаљске

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

кугле и чији део је представљало и естетско-идеолошко разбојиште у Ју

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

гославији. Иако су многе епизоде из тог времена познате, целовита слика,

Б. Полевой 16

[печат: Иностранная комиссия Союза Советских Писателей - СССР]

у којој би културна историја била обједињена са политичком и друштве
ном, и скупа са њима протумачена

-

још не постоји. Објављивање Писа

ноz изве~ишаја Литвакове прилог је њеном склапању.

1
1

Архив.
Докладивалось.
Храни~иь.

А. Симовы".17

1

2 экз.[емпляра]
1

1
1

ав

10/Х-55
џ

Т

2.
.

h

·

амо rде Је нека реч скра ена или Је омашком изостављено слово текст је допу-

њен У угластим заградама

[ ].

Све лучне заграде (),наводници и подвлачења припадају

ауторки документа Литваковој. Курзивом је означено оно што је у извору писано руком.
Напомене: Г. Милорадовић.

•

, ,,

14

р

15

Иницијал очества недовољно читак. Слова "М" и "Д" су откуцана једно преко

ечи "ДВОЈНе тенденциЈе

заокружене у извору.

другог.

Борис Полевой, право име: Кампов, Борис Николаевич (17 марта 1908 -12. јула.
1981). ~ски пи=_ац, новинар и уредник. Најпознатија дела: ОШ Белzорода до КарйаШ (1944),
Повесиљ о насшояще.лt человеке (1946), Мы - совеШстще люди (1948), ЗолоШо (1949-1950).
16

12

Age

Види: ТоЬу

Clark, A1·t a11d Pmpaga11da i11 tl1e 1\i1entieЉ Ce11tlllJ'• Tlle Political lmage ill tlie
Ltd, Lo11do111997, стр. 9,130.

ој Mass Си!tш·е, Са!ша1111 апd Кiпg

17

Крај презимена нечитак.
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тались и в партизанской печати и после освобождения. В партизанских

частях и в подпольи сражались и писатели

тов.[арищу] Поле вом у Б. Н.

-

члены КПЮ, И. [ован] Попо

вич, Т.[анасие] Младенович, Э.[ли] Финци, Мирко Божич, М.[арин] Фра

Докладная записка

ничевич, здесь же был и сын боснийского бея, член КПЮ, но ярый наци

СОВРЕМЕННЫЕ ЮГОСЛАВСКИЕ ПИСАТЕЛИ

оналист Скендер Куленович и сын миллионера, сюрреалист Коча Попо

вич и автор антисоветской "Биографии Тито" 19 - сын крупнога капитали

Для того, чтобы охарактеризировать состояние югославской лите

ста, любитель американского образа жизни Влада Дедьер. Многие из них

ратуры и позиции отдельных писателей за последние годы, следует хотя

раньше состояли в партии, а многие, видя в КПЮ руководителя нацио

бы в самых кратких чертах обрисовать основаные процессы литератур

нального освобож:дения, вступали в нее теперь, не раздумывая над тем,

ной жизни этой страны в годы Народно-освободительной войны, после

какими должны быть ее основные цели и как должна партия представлять

освобождения и до самога разрыва ее отношений с лагерем демократи

себе страну впоследствии.

ческих государств. Это необходимо сделать потому, что

1948 год являлся

Ко второй группе писателей, людей, выжидавших и отмалчиваюыихся

переломным не только в политике, экономике, культуры страны в целом,

во время оккупации, относились такие крупные имена, как хорватский

но и в литературной направленности, общественном и творческом

писатель Мирослав Крлежа, сербский реалист Иво Андрич, писательни

проявлении каждого писателя в отдельности.

ца-академик Исидора Секулич, поэтесса Десанка Максимович, видный

С

1941 по 1944 г. писательская общественность Югославии раздели
лась на 3 группы. К первой группе следовало бы отнести людей различных

критик Милан Богданович, нынешний генеральный секретарь Союза пи

убеждений, не пожелавших терпеть ига германскога фашизма и присое

(Италия) перебежал поэт Оскар Давичо. За границей пережидали и пи

динившихся к борьбе народа, к партизанам; среди них находились писате

сатели [Отто] Бихали Мерин, Эрвин Шинко и Теодор Балк, и др.

сателей Александр Вучо и др. В последний год войны за границу- в Бари

ли - старые члены партии, просто люди демократических убеж:дений, были

В третьей группе

здесь таюке люди, считавшие единственной целью в настоящий момент -

свергнуть немцев, буржуазно-националистически настроенные. В общем,
это были писатели разных политических и художественных направлений,

1

выступившие единым фронтом против общего национального врага.

1

Вторая группа ( среди них наиболее крупные имена в югославской

- писатели, остававшейся на неосвобожденой территории,

!

не участвовавшие в борьбе народа, но вместе с тем воздержавшиеся от

1

литературе)

сотрудничества с немцами и квислинговским правительством. Эти писа
тели в период войны почти не печатались или уходили в своем творчестве

глубже в историю, в интимные переживания своих героев, избегая совре

-

это писатели, открыто

сотрудничавшие с немцами.

В первой группе - в группе участников Народно-освободительной

1

1
1
1

борьбы ведущую роль играли лучший поэт Югославии, старый комму
нист, ученик Маяковского ( он сам себя так называл) Радован Зогович,

18

Грешка. Мисли се на Ивана Горана Ковачића.

дурович и Густав Крклец, 20 который занимал да:же правительственный

пост полномочного представителя НДХ (при правительстве Сербии). 21
19

оград

Мисли се на: Дедијер, Владимир, Јосий Броз Тито. Прилози за биоzрафију, Бе

1953.

20

Погрешно. Пандуровић је српски писац, а Крклец хрватски.

21

Овај податак је тешко проверити, јер о Крклецовом дипломатском ангажману

Leksikon pisaca Jugoslavije, III, K-Lj, Novi Sad
437; Jugoslovenski !mjiie\111i /eksikon, Novi Sad 1971, стр. 259,260; Мала енциклойе
дија Просвета, Београд 1986, стр. 402; Enciklopedija Jugos!avije, 5, Jugos-Mak, Zagreb 1962,
стр. 424,425; Enciklopedija Leksikogmjskog zmюda, 4, Jugoslavija-Majkov, Zagreb 1959, стр. 438).

1987,

стр.

Ипак, има наговештаја да то није без сваке основе:,,[ ... ]Сматра се даје [Крклец] за собом
остављао трагове пријатељства, али и многа оговарања која су се посебно односила на

период Другога свјетског рата. Крклец је на та кошмарна приговарања одговорио књи
гом под насловом »Тамница времена« [ ... ]" (Види: Begovic, Sead, ,,Krklecovi tragovi prijateljstva", у: Vjesnik. Њ·11atski politicki dnevnik, 28. lipnja 1999, http://www.vjesnik.com/html/1999/
06/28/Clanak.asp?r=kul&c=З (20. jun 2004). Књига Та.мница вре.мена се, међутим, не може
сматрати никаквим "одговором" на та "оговарања", јер је у питању књига песама легално

Зоран18 Ковачич, и Владимир Назор. Эта группа была и творчески актив

на. Стихи, рассказы Зоговича, Ковачича, Назора, [Чедомира] Миндеро
вича, [Скендера] Куленовича, [Бранка] Чопича, М.[ихаила] Лалича печа-

в группе, сотрудничавшей с немцами, един

током рата приручници не кажу ништа (види:

менной тематики.

И, наконец, третья группа (самая маленкая)

-

ственными крупными писателями были хорватские писатели С.[има] Пан

штампа-на у току рата

1

1
1

(1944. године), у Загребу, главном граду Независне Државе Хрват

ске, у издању Хрватског издавалачког библиографског завода. Испод наслова збирке пи

ше:

(1939-1941),

да би читаоцу било јасно које време аутор сматра временом "тамнова

ња". По тематици то је претежно патриотска поезија, где се може прочитати и: ,,//То nije

zivot! Vjecno iza plota/zedati zarko barem kap zivota.//Bez zviezda

Ьiti,

bez sunca, bez sjaja,/

Годишњак за друштвену историју

238

1-3, 2003.

В первые три года после освобождения страны ведущее место лите

ратуре принадлежало писателям

-

участникам освободительной борьбы

народа. Под лозунгом единого фронта к ним присоединилась и вторая груп
па

-

писатели, отмолчивавшиеся во время оккупации. Председателем

Союза писателей был избран крупнейший реалист-прозаик, наиболее до
стойно державший себя во время оккупации, сербский писатель Иво Ан
дрич, но направлял и задавал тон в литературе, отстаивая позиции социа

листического реализма и пропагандируя опыт советской литературы, поэт

Радован Зогович, который одновременно являлся и заместителем заве
дующего отделом агитации и пропаганды в ЦК КПЮ. 22 Это был период
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партизан, Э.[ли] Финци, и бывший буржуазный критик Милан Богдано
вич и другие. Особенно активно и, пожалуй, наиболее искренно прово
зглашала себя воспреемником опыта советской литературе, опыта Горько
го и Маяковского литературная молодежь Югославии.

Литературные органы не публиковали в этот период произведения
литераторов-декадентов, таких, как поэт "надреалист" (сюрреалист)
Оскар Давичо (только его "Записки о греческих партизанах" 23 нашли се

бе место в печати за весь период 1945-1948 гг.), Марко Ристича, Алексан
дра Вучо, Душана Матича и др.

Писателей-коллаборационистов, таких как Густав Крклец,- если они

самой близкой связи с советской литературой: советские книги выходили

оставились на свободе,

десятками изданий, переводились почти все основные теоретические и

водами и даже при этом имена переводчиков в изданиях не указывались.

-

не печатали. Они могли заниматься лишь пере

критические статьи из советских газети :журналов, замечалось в ряде пи

В упомянутый период особенно выдвинулись молодые писатели-реалисты,

сателей и критиков стремление перенять наш опыт. За эти три года

так.ие как чуткий к явлениям савремености Бранко Чоп.ич, как Михайло

появился ряд удачных книг, главным образом, худо:жественные очерки,

Лал.ичи др.

записки, дневники, поэмы, стихи, в которых нашло отра:жение недавнее

Социалистический реализм в этот период провозглашался в качестве

прошлое народа. В этот период опубликовал свои лучшие произведения

ведущего, единственного течения в литературе, хотя в высказываниях кри

Иво Андрич, вышли две книги Зоговича, выступила со статьями Исидора

тиков и писателей бросалось в глаза заметное смещение понятий: они пу

Секулич, выпустил книгу о Советском Союзе Иован Попович. Постепен

тали и провозглашали одним и тем же национально-освободительную

но все большее число писателей втягивалось в активную литературную

борьбу у борьбу классовую, борьбу за социальные преобразования. Они
склонны были выделять, воспевать и бороться только за национальное
освобшкдение, не упоминая о смысле борьбы за социальные преобразо
вания. Это было весьма объяснимое, характерное смещение в умах писа
телей аграрной страны, где почти ка:ждый рабочий еще связан с селом,

:жизнь и провозглашало единственным принципом своей литературной

деятельности социалистический реализм. С этой точки зрения пытался
пассмотривать новые явления в литературе и искусстве и критик, бывший

sumoran suzanj usred zavicaja.//Gasiti stшsti, zudnje, zelje zive,/kroz noci mrtve i kl'Oz dneve sive.//
Biti ko mrav na izguЬljenoj stazi/po kojoj tezka, tuda noga gazi.//I z11ati, da је samo savjest cista/ko
ostar noz, sto osvetnicki Ыista.//" ( стр. 22). Неко ко је у Загребу објавио овакве стихове у
тренутку када се Црвена армија примицала границама НДХ, а притом радио и у њеном

часопису Gгanica,·

(1942), морао је да нађе снажне заштитнике код нове, партизанске вла

сти да би прошао без озбиљнијих консеквенци. У Београду, на пример, неки уметници су

1944.

године били пострељани по уласку партизана у град, због "колаборације". Крклеца

је највероватније заштитио Крлежа (види фотографију у прилогу), и то у толикој мери да
је Крклец убрзо постао председник Матице хрватске
Хрватске и Савеза књижевника Југославије (види:

(1950-1953), Друштва књюкевника
Leksiko11 pisaca Jugoslm 1ije, III, K-Lj, Novi

Sad 1987, стр. 437). Ипак, од неких претећих алузија нико га није могао заштитити. Пово

откармливал и откармливает для себя свинью у родителей в деревне и

нередко имеет, хоть небольшой, да свой надел земли. 24

Переворот, совершившийся летом 1948 г., внес сначала страшный
разброд в умы и деятельность югославских писателей, а затем все резче
стал менят соотношение сил среди них. В этом перевороте выявились

действительные убеждения ряда деятелей литературы, которые раньше
приспосабливались, прикрывались традиционными фразами, марк
систской терминологией, выявлялась степень искренности и гражданско
го муж:ества литераторов.

дом једног Крклецовог текста о Давичу огласио се Д. Ћосић:,,[ ... )Текст недостојан песни

23

ка и грађанина. Никаквих амбиција и потреба немам да делим моралне лекција Густаву

24

Крклецу. Нека његови биографи говоре о његовом моралном и идеолошком профилу.

[ ... ]Песнику

Густаву Крклецу нико не оспорава право да мисли и пише своја убеђења о

свачијиј поезији, само без политичких инсинуација. Постоје, знамо, неки идеолошко-мо
рални принципи које морамо поштовати и ми што пишемо, а можда још више они који нас
штампају. Не радимо ли тако, ризикујемо све." Naj11eci zadatak danas: p1·oduiiti co\leko1111ek, у:
,,Vjes11ik u srijedu" 191-192, IV, 28. prosi11ca 1955, стр. 11.
22

Део о Зоговићу посебно обележен на маргини извора.

Мисли се на: Давичо, Оскар, Међу Маркосовим йарП1изани.ма, Београд 1947.
Покушају тумачења стања у Југославији у документу се приступа са социјално

психолошког аспекта. Међутим, поистовећивање национално-ослободилачке борбе и со

цијалне револуције имало је и своје унутрашњополитичке разлоге: КПЈ је тиме прикри
вала прави карактер рата у Југославији, који је био, пре свега, грађански рат између раз
личитих националних и верских група и беспоштедна борба за власт, која се одвијала у

ситуацији окупације и поделе државе. Послератна потреба одржања Југославије као це
лине, олич·ена у пароли "братство-јединство" изискивала је такво "мешање" појмова и
термина и замагљивање историјске реалности.
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Первым решительно выступил против клеветы на СССР, заявив на
писательском собрании

-

,,Я не представляю себе свою жизнь и творче

ство вне дружбы с Саветским Союзом", крупнейший югославский поэт
Радован Зогович. Он был отовсюду изган, его книги изъяты. Он был до
такой степени из бит агентами УДБ, что у него лопнули оба пневматорак
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Бивший молодежный поэт Ристо Тошевич, ранее прослявлявший

энтузиазм строительства новога общества, призывавший молодежь к
интернациональному братству, к широким перспективам социалистиче

ского будущего, опубликовал в январе

1953 г. своеобразный стихотворный

манифест, в котором призывает:

са ( он болен туберкулезом); сметрельно больной, он находился в течение

,,Вернемся к малому

всех этих лет под домашним арестом. Правящие круги пытались скло

К игре теней на сонных окнах,

нить Зоговича к отказу от его убеждений, но он оставался тверд. В 1953

К барахтанью в кроватях,

году в газетах было напечатано сообщение о том, что к нему был послан

К плесканью в теплой ванне,

корресподент "Борьбы", но Зогович отказался разговаривать с ним. Его
произведения по сей день не печатаются. На пленуме Союза писателей

по тверди асфальта.

Югославии, который происходил в ноябре

...

-

К металическому стуку шагов,

1954 г., Зогович не присутство

...

вал. К сожалению, наша пресса и писательская общественность не оказа

Вернемся к малому,

К летнему шапату в тишине послеполуденных кафе,

ла ему в свое время должной поддержки, как это делали в отношении

к разглядыванию витрин, заложив руки в пустые карманы

Назыма Хикмета25 и др.
Так же выступил критик и обществрнный деятель Стефан Митро

...

К лаю городских псов и бесцельному кваканью лягушек,

К маленькой станции, мимо которой редко проходят поезда ...

вич в то время зав. [едующий] Агитпропом ЦК КПЮ, и македонский поэт

Вернемся к малому ... "

В. Марковский. Они были тоже избиты и заключены в тюрму. Наступил

период массовых репрессий, когда нежелание высказаться против Совет

То, что официально провозглашалось "большим", ,,национальной

ского Союза или даже просто молчание, вызывало преследование и пол

формой социализма", бызвало в Вукославлевича желание убежать "в

ное отлучение от литературы. Спасти могло лишь восхваление по адресу

себя", в Тошевиче беж:ать "к малому", в Андриче

существующего строя. Эту паласу в жизни югославских писателей, в их

турецкого ига или в подробное описание переживаний маленьких, отор

-

бежать во времена

настроениях и деятельности, особенно тех из них, кто не страдал изли

ванных от мира людей. В большей части участников освободительной

шком мужества, очень образно охарактеризировал в личной беседе, тог

войны это вызывало желание убежать хотя бы в тематику народно-осво

да еще председатель Союза писателей, крупнейший сербский прозаик Иво

бодительной войны. Однако и народно-освободительная война сейчас,

Андрич и поет Славко Вукославлевич26 . Иво Андрич в ответ на вопрос,

ретроспективно, зазвучала уже без романтики, в художественном изо

как он живет

бра:жении ее уже преобладал не героизм, а бесцельность этого герои

-

сказал: ,,)Киву как Шехерезада". И затем разъяснил: ,,По

ка рассказываю сказки, голова цела". Поэт Вукославлевич напечатал в

газете "Нин" поэму "Молодость". В ней говорится:

,, ...

и подглядел я тайно, и ощутил я ясно,

клетку этого неба, ужас этой эпохи.
И все же, себя мучая, прославлял я много
Остатки, моей молодости по эту сторону могилы
И, наконец, заболел я. Теперь последним поездом здоровья

Отчаянным рывком силы, что удалось еще сохранить для себя,

зма.27

В прославившемся романе молодого писателя-партизана Чосича "До

солнца далеко"

(1951

г.) герой- комиссар Павле настаивает на расстреле

крестьянского бунтаря, анархистского повстанца, подрывающего един
ство отряда в самую трагическую минуту его существования. Писатель
видит, что он прав, видит правильность его действий, доказывает эту пра
вильность на дальнейшей судьбе отряда. Однако, роман кончается тем,
что центральные партийные органы предлагают победившему под руко-

Бросаюсь я сам в себя ... Быть мож:ет, тем найду я
Непознанное тепло, которое меня спасет ... "
25

Назим Хикмет

(1902-1963), турски песник, представник IШ Турске у Коминтер
1951. године емигрант у СССР-у.

ни. Био политички затвореник у Турској, а од
26
шно.

Треба "Вукосавлевич". И у даљем тексту презиме овог песника је писано погре

27

За приступ референта је карактеристично да разочарање које запажа код југо

словенских писаца тумачи као последицу нове политике КПЈ, посебно као разочарање

њеним одступањем од социјалистичког реализма. Могуlшост да је "разочарање" истовре

мено узрqковано и совјетским "опытом" и југословенском варијантом тог "опыта" код
аутора се не поставља.
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водством Павла отряду поставить вопрос о комиссаре, т. е. осудить его за

налов, издававшихся до

борьбу с крестьянской стихией.

Мисао".

Андрич, Чопич, Калеб, Шегедин и Другие опубликовали ряд расска

1954 года

в Белграде

-

...
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,,Книжевность" и "Нова

Дело дошло до того, что Дж:илас, являясь руководителям агитпропа

зов, где говорится об отцах, матерях, отдавших борьбе народа своих сыно

ЦК СКЮ и заместителем председателя Скупыины, официально прово

вей, последние остатки своего имущества и остоющихся впоследствии оди

згласил лучшим поэтом страны сюрреалиста Оскара Давичо ( он получал

нокими нищими, не знающими, ради чега было принесены все эти жертвы.

премии, его избрали академиком, ему дали журнал, в течение ряда лет

Это стало почти общей темой.

литературную молодож:ь убеждали учиться только у него, следовать его

В романе Михайло Лалича герой-партизан Доселич, приговоренный
фашистами к смерти и полный клубокой разочарованности, размышляет:

,,Никто не сможет заставить его защищать свою бессмысленную ж:изнь".
Доселич считает, что после его смерти никто не подумает и спро

сить, где кончил он дни свои. ,,Спросил, бы, наверное, Юг Еремич, если

примеру).
Для того, чтобы мы могли представить себе, чем является этот лите

ратурный деятель, я приведу ряд его высказывани:й: 28

,,Мы живем на остатках индивидуализма" (,,Книжевне Новины",

10.

Х.1950);

бы он не был уже мертв. И Милич вспомнил бы, хотел бы отомстить, но

,,Мы не хотим недооценивать огромнога значения научного матери

он сам не отомщенный погиб на Трешневике. Может быть Узун? Но он,

алистического мировоззрения для сегодняшнего дня и для будущего раз

видно, погиб на Банице. Никто из живых вспомнит. И это на важно. Это

вития нашей науки и искусства, однако, практика наша доказывает, что

только так говорят- ,,за меня отплатят!", ,,за меня отомстят!"
для того, чтобы поддержать мораль. И

-

по сути дела

-

-

говорят

из-за упрямства.

"необходимым условием художественной деятельности" является ныне не
научный материализм" (,,Кн[ижевне]. нов.[ины]",

21. I-51

г.) 29

Человек воображает в этой своей вере, что коллектив продолжить его

,,Все мы время были дьявольски склоны примириться с мыслю о том,

жизнь. Никто не продолжит. И коллектив не продолжит. Ибо то, оста

что хорошее искусство харашо потому, что оно реалистично и, думая так,

ется потом жить, изменится, и будет совсем другим. Оставшиеся, конеч

верили, что поэтому только реалистическое искусство харашо ... "

но, будут умнее, но без одушевления, и поэтому- странноватыми".

,,Для дела писателя -реальность, как и необходимость, неважны".

Таким образом, террор, репрессии, все более заметный отход от идей

На запустевшей улице литературы кое-кто из наших эстетских "дви

строительства социализма и при этом демагогические крики о своей осо

женцев" указывает нам направление на "реализм" ... хотя наша литерату-

бой национальной форме социализма, все более резкое расхождение ме

ра потекла по другим артериям ... " (,,Нова мисао",

1950 г.)

жду демагогией на эту тему и действительностью заставил ряд писате

,,Искусство отрицает и реализм и романтизм. Бывает вода и вода.

ле:й, каждого на свой манер отойти в сторонку, пассивизироваться. Но,

Бывает вода легкая, вода тяжелая, а возможна и нормальная вода,

как говорится, ,,свято место пусто не бывает". С невероятной активностью

обычная. Так бывает и с искусством, где элементы реалистической об

всплыли на поверхность, заполнили газеты, журналы, книжный рынок,

сервации (для котороый нужно больше своевременно примененного воо

активно пропагандировали свои произведения, декларации и статьи те пи

бражения, чем внимательности глаза), преобладает в ущерб романтиче

сатли и поэты, чье творчество не могло найти себе места в тот период,

ским элементам обобщения. И, наоборот. Однако, когда речь идет об ис

когда социалистически:й реализм провозглашался единственным началом

кусстве, оно не является ни кислородом реализма, ни водородом роман

литературы.

Бывшие сюреалисты, модернисты всех мастей, люди политически

тизма, а рекой, которая те чет, как и всякая река, всегда вдоль других пейза

жей времени" (,,Нова Мисао", Н 0

2, 1953 г.)

глубоко реакционные, такие как например, хорватский поэт Густав Кр

"Основной проблемой искусства, когда думаешь о нем вообще, для

клец, молчавшие до сих пор или пытавшиеся приспособиться декаденты

меня субъективно будет сознание того, что я обозначил формулой: чело

Оскар Давичо, Александр Вучо, Марко Ристич, Отто Бихали и мно

век в данный момент", т. е. человек вие его прошлога ивне перспектив

-

гие, многие другие, под особым покровительством и при поддер.жке сво

его развития.

его собственного идеолога, официального руководителя пропаганды Ми
лована Джиласа, объявили весьма организованный поход против став
шега опасным реализма. Эти писатели группировались во круг двух жур-

28

Следе цитати неких ставова Оскара Давича.

29

Подвучено у извору.

Годишњак за друштвену историју

244

1-3, 2003.

Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена четрдесетих и

...

245

Такими ыли официально пропагандируемые и настойчиво насажда

действительности, стали таюке сворачивать в сторону модернизма. Близ

емыми воззрения на литературу и искусство весь тот период, пока ими

кий к народно-фольклорным истокам поэзии боснийский поэт Скендер

руководил Джилас. Сам Джилас писал в

Куленович написал поэму "Шева", о которой в хорваткой газете писалось,

"Писатель должен быть

1953 году:
конкурентом жизни ...

должен сам создать

свой, несуществующий мир". Мир "существующий", очевидно, нико го удо

што в ней никто ничега не поймет и что это "фольклорный вариант над
реализма".

С такими же стихами выступил и поэт Франичевич и другие. Появился

влетворить не смог, следовало создавать несуществующий.
Однако, уход от действительности, уход от реального, создание это

ряд молодых поэтов, среди них "звезда" современой литературной моло

го самога "своего несуществующего мира", которое несомненно нужно

дежи, уже несколко раз награжденный правительством поэт Васко Попа,

было для того, чтобы отвлечь озлобленного, разочарованного читателя

о мировоззрении которого, пожалуй, наиболее точно говорит стихотво

и писателя вызвал в свою очередь таюке разочарование. Критик Иван

рение "Ловитки" из восхваляемого и в последнее время цикла стихов

Иваньи, автор романа и ряда статей, писал в

,,Игры":

,,Омладина":

-

1953 г.

в молоде:жной газете

,,Ныне, на расстоянии времени, мы у:ж:е может дать дол)к

ную оценку периода между

1945 и 1948 гг. и нет нужды говорить много

[,,]Одни отгрызают у други руки,

о

или ноги, или все равно что.

том, что всем известно: было много шаблонного в культурной деятельно

Хватают в зубы,

сти того периода, однако, она была исключительно интенсивна, и что ва
жнее

бегут, что есть мочи.

она в настоящем смысле этого слова подталкивала людей, вооду

-

Ив землю закапывают это.

шевляла. Пропаганда мероприятий была тогда сильна, полна вдохнове

Другие несутся во все стороны,

ния и порыва. ,,Как закалялась сталь" Остров ского и "Что делать ?"

Вынюхивают, ищут, вынюхивают, ищут,

Чернышевского переходили из рук в руки и накладывали неизгладимый

всю землю разворачивают.

отпечаток на развитие людей. Корчагин, хоть он и нарисован в какой то

Коли найдут счастливцы свою руку,

мере в черно-белой кр аске, хотя он и достаточно далек от нашега челове

ка в силу специфических условий русской революции,

самый конкретный, здоровый идеал. (,,Омладина",

II.

-

П.

или ногу, или все равно, что

давал молодежи

их очередь теперь

1953 г.)

1953

И продолжается она, пока есть еще руки,

г.): ,,Больше

Пока есть еще ноги, пока есть еще

нет у нас той мещанской уверенности. В природе, как ив самих человече

ских отношениях, стабильность в основе своей нарушена. И человек мо

-

кусаться.

Игра оживленно продолжается.

Недовольство, разочарование, чувство неуверенности, так четка

выраженное водном из очерков в газете "Нин" (май,

-

В оригинале стихи Васко Попа,

-

-

все равно что.["]

и эти, и все остальные,

-

кажутся

жет каждую минуту стать жертвой чега-то непредвиденного, неизвестно

сначала фантастическим нагромождением слов, мелодично звучащих, но

го"; это чувство неуверенности и полные сожалений воспоминания о про

бессмысленных. И только вчитываясь, начинаешь вдруг понимать, какой

шлом

-

власти, естественно, стремились придушить или, во всяком слу

страшной предстает перед поэтом человеческая жизнь - вольчая погоня,

чае заглушить все большей пропагандой творчества тех, кто провозгла

которая продол:жается, пока все руки и ноги будут съедены.

сил себя "надреалистами", реальности не касался или пи сал тек, что смысл

Сюрреалист Вучо (издатель журнала "Надреалист" 30 , выходившего
в 30-х годах), ныне генералньный секретарь Союза писателей Югосла

произведения до народа не доходил. О стихах Оскара Давичо хорватский
поэт Густав Крклец писал: ,,Их можно с одинаковым успехом читать справа

вии, выпустил автобиографический роман "Распуст", где описывает пе

налево, все равно ничега не поймешь".

реживания "коммуниста"

Предпочтительная публикация произведений писателей-модернистов,

-

бывшего сына миллионера, который, попал

во время войны в лагерь и, ле:жа в камере, с упоением вспоминает свою

грубые повсеместные нападки на реалистов (рассказы Бранко Чопича

молодость, проведенную в богатом доме; он непрочь порадоваться тому,

вызвали даже угрозы лично со стороны Тито), привели к тому, што лите

что богатство

ратурная молодежь и значительное число писателей среднего и старшего

,,к самым опасным" и дало ему возможность спокойно выжить. ,,Распуст"

поколения, которые раньше были склонны к реалистическому описанию

30

(!)

отца помешало лагерному начальству причислить его

Веровато се мисли на часопис Надреализа.м данас и овде 1-3, Београд 1931-1932.
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называется романом, но в нем нет сюжета, это откровенное, бесцельное,

в области культуры назначен был словенец Борис Зихерл, партработник,

тягучее самокопание человека, называющего себя коммунистом, но не

публицист, автор ряда статей о Прешерне, о литературном наследни, о

знающего ни что такое коммунизм, ни за что коммунисты борются. Вер

"партийности в литературе". Этот деятель больше других был склонен в

нее - это откровенное проституирование слова "коммунист". Форма ро
мана, при которой повествование можно закончить на любой: точке, от

давать своим выступлениям характер строгой: привержености к учению

чего содержание не проиграет и не выиграет,

Ленина. Кстати, вершиной "марксистского" отношения к литературе он

мой"

-

-

называется "новой: фор

своих работах пользоваться марксисткой: терминологией: и внешне при

считает именно выступление Крлежи, у которого в докладе воо[б]ще не

,,модерной:".

Модернисты настой:чиво убирали из литературы изображение объек
тивной: дей:ствительности и пропагандировали выпячивание всего субъек

существует понятий: ,,классовая борьба", ,,классовый характер", ,,классо

вое общесто", а только "политика" и "политическая)кизнь".

1952. г. в "Младости" была опубликована декларация молодых,

В ноябре 1954 г. со зван был пленум С[ оюза] П[исателей] Ю [гославии].

но уже достаточно известных писателей: (вих числе Танасий: Младено

На этом пленуме против модернистов, которые заполонили литературу,

тивного. В

вич), в которй: говорится: ,,Литературное дело

-

это вовсе не ограниче

выступили представители и старшего поколения писателей, люди, уже

ние, и оно ничем не ограничивает. Поэтому в области лирического твор

многие годы ратующие за национальные традиции, и более молодые пи

чества мы не признаем никаких канонов и не отделяем возможного от

сателеи, не желающие отказываться от реалистического метода. В рабо

невозможного. Признаки донынешней: системы литературнога письма,

те пленума принял участие заместитель председателя Скупщины IОго

называемой: реалистической:, не могут связывать нас из-за своей: истори

славии Р.[одолюб] Чолакович и крупнейший словенский: деятель Иосип

ческой: ограниченности. ['']

Видмар и ряд крупных общественных деятелей:. Это говорит о том, что

Один из старейших критиков, сторонник традиции сербского реали

пленуму привалось особое значение. Политическая обстановка в стране

1953 г.: ,,Именно сей:час может показаться, что в процессе

сказалась и на характере выступлений: на пленуме. В стране, как видно из

освобождения писателя от груза объективного, субъективному предоста

газет, проводится сейчас максимальная децентрализация, отказ от цен

влена возможность испытать себя и придать поэзии нестоящую окраску ...

трального планирования, так называемое самоуправление и самоизыска

С другой стороны, появляется нечто такое, что заставляет всех нас заду

ние средств для существования городских "коммун", учреждений, пред

маться

приятий:, что приводит к конкуренции государсттвенных предприятий:, на

зма писал в мае

-

не идет ли поэзия в процессе освобождения субъективного не

сколько дальше, чем следует, и при этом- обратно ... "

внутреннем рынке и к хаосу столь свойственному буржуазной: демокра

Декадентское вырождение литературы, ее непонятность, отвлечен

тии. Об этом говорит сама югославская пресса. Газета "Нин" (январь,

1955

ность, уход от жизни дошли до такой: степени, что самые яростные при

г.) опубликовала, например, статью о кризисе издательской деятельности

верженцы существующего строя, люди, сначала поощрявшие развитие

в Сербии, о том, как вновь появившиеся в одном Белграде

этих течений:, сами раньше провозглашавшие "писать, это не значит

ственных" издательств занимаются, по сути дела, изданием непотребной

описывать дей:ствительность жизни ... " (Крл[е]жа

1952 г.)

"государ

зава

литературы, деморализующей молодежь, и взаимно подрывают друг дру

пили сей:час: ,,Пишут в последнее время так, что наглядная глупость или

га. Кардель в своей: лекции в Осло заявил: ,,не мож:ет быть никакого сом

интеллектуалньный цинизм симулянтства доходят до своего полного выра-

нения, что для целога ряда стран эволютивный процесе развития к соци

ж:ения" (тот же Крл[е]жа- в 1954 г.)
Очевидно, протест читательской массы дошел до предела. В

1953 г. в

кратии не только возможен, а становится и реальным фактом ... "31 Оче

культурной жизни Югославии наступили некоторые изменения. Дж:илас

видно, в связи с этим - новым - курсом и литераторам была дана большая

выступил с серией очень откровенных статей, в которых констатировал

внешняя свобода, свой:ственная "классической буржуазной демократии".

кризис культурной и политической жизни и предлагал скинуть, наконец,

По решению пленума, теперь в Белграде выходит три литературных

-

начало

36

,

ализму путем политического механизма классической буржуазной: демо

маску, прекратить демагогию о социализме, мотивируля это тем, что про

ж:ирнала

паганде этой: больше никто не верит.

лей, склонных реалистически изображать действительность, среди них

Руководство страны испугалось откровенности Джиласа и, главным
образом,

-

реакции на нее народных масс, его отстранили, и на его место

-

,,Современник", в котором печатаются произведения писате

-

В.[елько] Петрович, И.[во] Андрич, Б.[ранко] Чопич, М.[ихаило] Лалич,
31

Подвучено у извору.
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как можно ве

сти дискуссию о каких-то проблемах, когда партнеры в этой дискуссии не

чо, М. [арко] Ристич, В. [а ско] Попа, А. [нтоние] Исакович, и среди них мно

хотят слышать аргументацию точки зрения, изложенную одним из до

гне молодые, начавшие свою деятельность как реалисты и лишь в по

кладчиков. Как можно вести дискуссию о каких-то проблемах, когда я в

следние годы, несомненно, под влиянием пропаганды западной литера

прошлом году, или два года назад, на Люблянском с'езде 33 поставил ряд

туры подпавшие под влияние модернистов (Д.[обрица] Чосич и др). Тре

вопросов, о которых никто не хотел сказать ни одного слова, и то основ

тий журнал "Книжевность"

ное, о чем говорилось там, систематически умалчивалось до такой степе

-

позиция его, если можно так сказать

-

цен

тристская, примиренческая. В нем печатаются ряд писателей и критиков,

ни, что можно сказать

-

эта концепция сознательно не принималась во

которые говорят о том, что "новое неизменно вызывало в прогрессивных

внимание, она была изолирована. Есть ли смысл дискуссировать с людьми,

современниках протест" и новым называют модернизм (О. [тто] Бихали).
Однако, основная тенденция журнала - это не ударяться в крайности, быть

грессе Крлежа выступил с антисоветским докладом, призывая писателей

которые не хотят слушать то, о чем им говорят. (На Люблянском Кон
принять участие в политической борьбе и почувствовав себя "свободными"

понятным читателю.

Таким образом, модернисты лишились своего первенствующего ме-

от "догм", от советского влияния, не замыкаться в свой зам[ ы ]кнутый мир.
Писатели ответили на его призыв демонстративным молчанием. Заседа

ста в литературе.

Однако, все эти споры внешне пока не касаются основных вопросов

ние пришлось закрить.

-

Прим. [ечание] реф. [ерента ]) 34

Мои тезисы, изложенные в реферате, были очень ясны: удел челов

мировоззрения писателей, их отношения к действителйности; острота их

-

постановки лишь заставляет догадаться о том, что за внешне литера

ка

турными группировками кроется и расслоение среди писателей по при
знаку их различных общественно-политических направлений. Характер

Значит политика существует как очень важ:ная по меньшей мере столь

этих споров могут в какой то мере проиллюстрировать три выступления

ческого организма. Это я и подчеркнул. И не может быть человека, ко

на пленуме, опубликованные в журнале "Современник" Н

торый писал бы, путешествовал, или работал изолированно, словно суще

0

1, выдерж:ки

политика, как учит нас историко-материалистическая диагностика.

же важная составная часть, как и физиологическая деятельность челове

ство, которое вы разделили на две равные части и сделали так, чтобы

из которых приведены ниже:

одна половина, называющаяся художником или писателем, не имела ни

какой связи с другой половиной, связанной с жизненной действи

Из речи Мирослава Крлежи

тельностью, обуславливающей эти составные части, столь же фатальные

(Самый крупный современный писатель Югославии; прозаик, дра

матург, публицист. Человек с весьма запутанной политической биогра
фией. В двадцатых годах приезжал в СССР и издал первую книгу о Лени
не, о Советском Союзе. Потом - в тридцатых год ах вышел из партии, увел

с собой большую группу интеллигенции и был зачинщиком дискуссии, в

которой проявил троцкистские взгляды. 32 Во время войны

-

отказался

перейти на освобожденную партизанами территорию.
После

1948 г. несколько раз выступал с программными речами, в ко

торых резкие выпади против СССР перемежались призывами отказаться

от социалистического реализма, от "ждановизма" и т. п. В выступление
на последнем ноябрьском пленуме Зикерл сказал, что приводимое ниже

выступление Крлежи - это образец марксисткого подхода к литературе).

в жизни человека, как был фатум в жизни античкого мира. Человек не
может так существовать, иначе вы метафизически изолируете явления и
не умеете логически мыслить ... Нельзя силлогизмами проникнуть в не

известное, и нельзя как.ими-то псевдофантазиями и так называемой ав

тономией слова проникнуть в неизвестное, потому что таким образом
вы действуете, как люди, которые при различных цивилизациях герме
тически закрывались от действительности и становились тем, что
33

Мисли се на Трећи конгрес књюкевника Југославије

је трајао синхроно са Шестим конгресом Партије

(5-7. XI 1952, Љубљана), који
(2-7. XI 1952, Загреб). Оба конгреса су као

главну тему имала раскид са совјетским моделом у политици, односно уметности.
34

Пре би се могло рећи да је уста писаца чврсто затвореним држао страх, а не

жеља да демонстрирају против говорника или његових теза. Познато је било да Крлежа
има повлашћени статус код шефа државе и партије, Јосипа Броза Тита. Свако од присут

Мисли се на тзв. сукоб на књижевној левици, који се није окончао тридесетих

них је знао да се лако може десити да Крлежу, због ставова које промовише, не погоди

година, него је имао свој наставак након Другог светског рата. Види: Lasic, Sta11ko, Sukob па
k11jiie1111oj !je1 1ici 1928-1952, Zagreb 1970.

никаква санкција, а да неко други настрада зато што је покушао да га следи или подржи. У

32

тоталитарном друштву опреза никад доста.
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этой действительности, которая в данном случае называется страной, где

религиозной мистике важной составной частью является моральная

мы живем, языком, на котором мы говорим, так как это является "мате

часть, эта, нынешняя мистика, в этом искусстве, уже

лет вовсе не

рией прима" и единственным средством её выражения. И, я думаю, что

имеет морала в качестве составных частей, потому что она полностью

если это представляет собой альфу любой теори'И литературы в мире, то

нигилистична

40

это и альфа нашей теории литературы. Поэтому, когда возникает речь о

...

Я сказал тогда, что поэзии подвластны разрушительные силы в при

политике, я хотел бы обратить внимание на то, что рядом с каждой лите

роде, в человеке, и что она является основной морально-интеллектуальной

ратурой существует и ее составная часть - политика. Я бы не взял на себя

инспирацией человека в его долгом пути сквозь историю. В связи с этим

здесь задачу проследить логику Борислава Михайловича, аполитизи

её существование зависит от человеческой воли, т.е.

рующего литературу и готовога любой ценой не дать политике проявить

-

морали, т.е.

-

от

его отношения к вопросам добра и зла, красивого и безобразного, спра

себя в литературе ... Дело идет о политике, и дело идет в конце концов о

ведливого и несправедливого. Я говорил, что перед нами ставится вопрос

политике нашей страны ... "

это очень важ:ны вопрос, через

"Фактическое положение у нас теперь следует все-таки раз навсегда

который не переступишь, отмахнувшись от него шутками - вопрос о том,

рассмотреть именно как фактическое положение, и следует в конце концов

являются ли эстетические мерила, идущие от Бодлера и Малларме, ро

приступить к анализу, чтобы определить ситуацию в пространстве и во вре

доначальника всего того, что ещо по ныне происходит в европейской

мени. Наша бур:жуазная интеллигенция подчинилась революционному им

поэзии, являются ли они той окончательной мерой для нас и можем ли

перативу, политическим событиям, совершившимся в 1945 году, и она с опре

-

и это основной вопрос, и если хотите

-

мы теперь, спустя сто лет, с уверенностью утверждать, что не стали жер

деленным моральным и политическим резервом должна была капитули

твой собственного воспитания, которое было нам навязано опять - со схе-

ровать перед революцией. На магнитном интеллектуально-моральном по

мами

...... Мы до

сих пор этим, так называемым выяснением вопроса не

ле

1945

г. все консервативные частицы нашега, так называемого мелко

занимались. Сказано однажды: ,,Нет ничега ново го под этими звездами".

буржуазного культурного сознания, притянуты были политическим или фи

Очень красиво сказано, однако, нет, к сожалению, ничега новога под "зве

лософским, или бог знает каким полярным полюсом и вызвано это было

здами нынешней новейшей поэзии", если вы ее проанализируете крити

не эстетическим согласием, а под императивом политической силы, о кото

чески и эстетически-морфологически и если вы генетически покаж:ете,

рой эстетичеки больше и не дискуссировалось, и которая была принята

чтобы могло при этой трагической ситуации быть хоть в какой-то мере, я

как понятие выших сил, появившихся здесь. На арене культуры господ

уже не говорю

ствовала внешняя, пассивная тишина, квазигармонической солидарности.

-

утилитарно полезным, а хотя бы в какой-то мере помо

гло разобраться, уяснить, упорядочить свои, и так достаточно смутные и

Ав

неясные мысли, которые человек проносит сквозь века от старых, дав

нитного поля сознания и программ культуры несколько спуталась ... Во

них, бог знает каких предрассудков".

время материального и идеологического кризиса, в перекате воли левых и

"Я сказал в своем докладе одну очень важную вещь, и должен снова

1948 году не

стало магнита, как понятия высшей силы, и картина маг

правых крайностей, в длительной переоценке ценностей, в оригинальном

подчеркнуть её, так как я думаю, что есть люди, не склонные кое-что

и новом нахождении формы сознания и политических диагнозов

услышать. Я сказал: ,,Тот, кто лишился ушей или у которого ушей не было,

механическая точка зрения надме нн ого отрицания оставалась заметно пас

чтоб услышать, как залпы "Авроры" начали увертюру к новому драмати

сивной в отношении преобладания правой надстройки. Дело дошло до ка

ческоми циклу, прозвучавшему вслед за закрытием занавеса над целой

кога-то неопределенного застоя в резолютивном отрицании, до целога ряда

-

левая

цивилизацией, тот глух к действительно европейским и действительно ли

относительных переходных оттенков в невралгически-неустойчивых оцен

тературным вопросам современности".

ках: ,,И так, и не так; и да, и нет; и есть время, подождем ... "

,, ... Вот что я хотел бы сказать в заключение: если уж мы занимаемся

В непрерывных виражах - интеллектуалный багаж в головах болта

этой проблематикой, - не взирая на вопросы вкуса, техники, стиля, формы,

ется и помехи в движении огромны. Следует обладать огромным мо

... -

одио не вызывает сом

ральным смирением для того, чтобы наблюдая факты не пожертвовать

нения: мы не мо:жем изолировать литературу от того, что называется

при этом чувством собственного достоинства и не быть сбитым с талку в

действительностью. А поскольку литература уже связана и с той частью

своем со"бственном вдохновении.

определяем ли мы ее научно или эстетически
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правленность югославской литературы,

На этом историческом этапе растет механическая, природная, рас

прим. [ечание] консультанта) и

тать, что ... мы завоевали право быть абсолютно, неограниченно и безот

вативные сомнения становятся все громче и вырастают до открытых, про

-
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ко гда мы завоевали победу, не следует попадать в другую крайность, и счи

терявшаяся, консервативная инерция; и гол оса, выражающие эти консер

граммных ... Как можно против этого бороться? Я думаю, так

-

...

ветственно свободными во всех отношениях". В другом случае ... я сказал,

писать

что не боюсь, если меня, возмо:жно, провозгласят "ждановистом", и обвинят

хорошие, умные, логичные произведения. Больше ничега".

в ":ждановыине", если скажу, что кое-какие утверждения не могут быть и у
нас принятыми, даже если их и )Кданов проклял".

Из речи Милана Богдановича
Из речи Бориса ЗИI,ерла

(Крупный буржуазный критик, публицист, академик. Сторонник клас

сического реализма. Во время оккупации- в движении Сопротивления не

( Слове нец, крупный работник партийного аппарата, публицист, кри

участвовал).

,, ... Мне

тик, руководитель политико-просветительной комиссии Скупщины).

каж:ется, что не только неуместно, и не только неоправдан

но, и я бы пошел дальше

-

"Задачей этого пленума, конечно, не было разрешение определенных

невозможно, реально невозможно, действи

вопросов эстетики и литературной критики и вынесения каких-то опре

тельно невозмо:жно требовать для художника абсолютную свободу ... Ху

деленных постановлений ... от этого пленума ожи:дали, что на нем будут

дожник, а особенно поэт не живеет в вакууме, он должен, хо чет он или не

непосредственно противопоставлены во всей их аутентичности различные

хочет, дол:жен подчинятся целому ряду соображений, которые обяза
тельны для него именно в связи с фактом, что он действует нев вакууме".
Здесь касались нашей действительности с разных точек зрения. Я

точки зрения и взглады, которые относятся к упомянутым двум отраслям

(эстетика и литературная критика,

... Мне

должен с сожалением и с чувством осуждения отметить, что в некоторых

мения или принципиальное несогласие в применении их в практической

тельность рассмотривалась с достаточной и ненужной, неоправданной иро

ном императиве, который .был нам навязан, 36 как о каком-то требовании:,
которое нам всегда повторяют в качестве уже достаточно

надоевшего рефрена,

-

-

признаюсь

требования, чтоб литература отвечала нашей

действительности, не была ей чужою, чтоб она выражала свое уважение

к ее содержании. Только в этом случае мы будем и:меть право выражать

свой скептицизм в отношении к директивной постанивке вопроса о необ
ходимости осветить нашу действительность ... Эта действительность суще
ствует и насомненно существует ... как нечто, действитрльно делаюыее

1
1

Первая трактовка ... которую приписывают названию и содержанию

ни~, изло:женной Лениным в его статье "Партийная организация и пар
тииная литература ... "

1

когда мы освобождены, когда начи:наем освобождаться от этого директив

,,1

Далее, приводя слова В. И. Ленина о праве на свободное творчество,

Зихерл говорит:

"Сторонники первой трактовки "ждановщины" отбрасывают так
называемую программатическую эстетику и связанное с ней бюрократи
ческое декретирование художественного творчества, т. е. подмену идейной
борьбы на культурном фронте административными мерами и девлением.

Митровича, боровшихся за социалистический реализм и просоветскую на-

Подвучено у извору.

По-моему мнению, существует две глубоко различных трактовки

разговоре с Кларой Цеткин, которые органически связаны с точкой зре

1

1

Зоран Мишиh, критичар и есејиста, уредник у НОЛИТ-у.

дождановщины".

1

,,Не знаю, помните ли вы, но на конгрессе в Ляубляне ... я сказал: ныне,

36

или, как сказано в одном из прочитанных позавчера докладов нашей "псев

псевдождановщины, исходит из известных высказываний Ленина в его

существует, и ее нельзя отрицать, а еще маньше-презирать.

35

В первую очередь здесь стоит вопрос так называемой :ждановщины

понятия "ждановщи:на".

о законах общества и его прогресса; она связывает нас тем или иным обра

ного гнета над литературой (речь шла об отстранении и ареста Зоговича и

культурной политике.

!

всех нас пистелями, придерживающимися определенных представлений
зом с социализмом или приближает к нему. Эта наша действительность

от реф.[ерента])

тронутых здесь на пленуме те, которые чаще всего вызывали недоразу

рефератах, и особенно в докладе тов.[арища] Мишича 35 наша действи
нией. Мы говорим о нашей действительности, как о каком-то директив

-

кажется необходимым выделить из мно:жества вопросов, за

Бюрократическое давление, декретирование и административные меры

1

t
1

~

в области худо:жественного творчества

-

это, по их мнению, один из
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главных признаков ждановщины, наряду с остальными, не менее важ:ными,

шком бросается в глаза, не нарушает дипломатических приличий,

о которых я говорил в своей статье "К вопросу о выяснении некоторых

ослаблять среди писателей, среди молодежи советское влияние, ослаблять

понятий". Однако по этой трактовке для ждановщины вовсо не существен

несомненно существующее у многих убеждение в том, что только

на идейная борьба против декадентства и хаоса в литературе и искусстве.

перь невозможны:й для них - советский путь развития мож:ет спасти их от

Второй взгляд на ждановщину состоит в том, что ждановщиной счи
тается каждое марксисткое признание партийности, т.е. об' ективной

общественной обусловленности ... "

-

-

те

окончательного кризиса, от окончательного упадка.

Освобо:ждение (после пленума) от "монополни" модернистов, сазда
ние новых :журналов, пожалуй, еще более наглядно выявило упадочност

,,Многие факты говорят о нетерпимости и недемократичности, ко

настроений писателей, особенно литературной молодожи, которую старый

торая нашла свое выражение в борьбе сторонников второй трактовки

буржуазный критик М. Богданович столь усер дно и пока тщетно призывал

так называемой "псевдождановщины".

на пленуме писать так, ,,чтоб литература ... не была дейстительности чу

И еще больше - можно сказать, что их (модернистов -прим. [ечание]
реф. [ерента ]) стремление к монополи в нашей литературной :жизни, связа

жою, и чтоб она выражала свое уважение к ее содержанию".

ное с попытками доскриминации всего, что не совпадает с их весьма сом

дочность, усилившиеся в последние годы в связи с широкой пропагандой

Совершено очевидно, что глубокая потеря веры, деморализация, упа

нительными представлениями об искусстве и красоте, стало ныне одной

американских и западноевропейских книг и фильмов, полная неудовле

из серьезных опасностей для развития нашей литературы и искусства. Од

творенность, подавленность выступила во всех без исключения произве

новременно

...

в этих кругах пользуются правом гражданства, теории о

внеклассовом значении и беспартийности искусства, которые стали самым

удибным законом для весьма сознательно-партийной и при этом реакци

дениях напечатанных в трех журналах этого года, и этой же печатью от
мечены почти все книги, вышедшие за последнее время.

Поэт Светислав Мандич пишет:

онно-партийной деятельности в этой отрасли литературы и искусства".

,,Одинок и печален,

,, ... Из реферати тов. Шинко не видно, отбрасывает ли он или призна
ет возможным необходимость научной марксисткой эстетики ... Товарищ

склонившись над белесой гладью воды,
я говорю о том, как все в нас неизвестно

Бихали пытается примерами доказать, какв истории каждое новое явле

и все вокруг нас бесполезно ... "

ние в художественном творчестве встречало отпор публики, и он делает

37

(,,Савременник", Н 0 1)

вывод, что и нынешний отпор, оказываемый т. н. модернистским тече
ниям вытекает из консервативности и "недоразвитости публики".

Поэт Л. [аза] Лазич38 жалуется:
,,Я слишком одинок, чтоб не любить дождей ...

***

Они пахнут воплощенным одиночеством ... "

Приведенные выдержки в достаточной мере показывают, скољь ве

(,,Савременник", Н 0

лико стремление югославских писателей уйти в сторону от жизни, сте

пень их "ироничнога" - как говорит М. Богданович, - отношения к совре

менной югославской действительности и различные формы ухода от нее.
,,)Кдановизмом" писатели называли на пленуме стремление руководства
заставить писателей служить этой действитрльности. Приведенные выдер
жки показывают и ту озабоченность состоянием литературы, перестав

шей, очевидно, служить существующему режиму,

-

озабоченность, кото

рая в настоящий момент подсказала властям необходимость, с одной сто

Даже оптимистка

-

2)

крупнейшая поэтесса Десанка Максимович об

ращается к краскам природы: ,,Окружите меня среди наваждения серо

сти", и говорит, что только в красках природы она "топит свое горе".
,,Одиноки. Одиноки. Одиноки.
За нам идут лишь тени ... "

-

вопит поэт Прволюб Пиотович.

,,Боги умерли, прощенья больше нет,

роны, дать некоторые внешние свободы, с другой стороны оказать на пи

сателей нажим и направить их творчество в "полезную", как говорит Кр
лежа, сторону. И, кроме того, подспудно осторижно там, где это не сли-

37

Подвучено у извору.

38

Мање познат песник, био секретар часописа Савре.меник.

Годишњак за друштвену историју

256

вад грешник попадает на земле еые ... "

влевич39 (,,Книжевност", Н 0

-

1-3, 2003.

плачется Славко Вукосо

3, 1955 г.)

Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена чеiйрдесейlих и

...

...

257

Радомир Константинович оперировал больше чувствами,

вызываюыими события, чем самими событиями.

Современную жизнь, как грызню волчьей стаи, видит поэт Васка

...

Автор не возвращается в прошлое, а рассказывает нам нечто но

Попа, и этому посвящен целы цикл его стихов в ж:урнале "Дело" (март,

вое, новыми непредвиденными ситуациями. Образ Крауса при этом, мер

1955 г.).

твого, проясняется до конца, раскрывает свой характер и трагедию своей

Подобных выдерж:ек можно привести почти столько же, сколько сти
хов напечатано в журналах.

Проза
борьбе

-

-

же

-

та ее часть, что посвящена народно-освободительной

иногда даже не иносказательно говорит о напрасности жертв.

Единственный, касающийся сегодняшних дней, небольшой сатирический

рассказ Чопича "Тень и бык" (Савременник, Н0

г.) показывает

стремительное развитие новой

буржуазии, ко

2, 1955
буржуазии в Югославии -

торая не встречает и не может встретить помех при существующем строе,

который она считает своим.
Критика в этих журналах восхваляет книги, где доказывается, что и

трус и предатель- все это "маленькие люди", которых "объективные усло

вия" толкали на проступок (именно проступок, а не преступление), и
призывает к жалости.

Привожу несколько выдержек из рецензий, напечатанных в первых
номерах журналов.

:жизни.

,, ... Весь этот роман, преподанный в виде монологов в три голоса ко
торые говорят о бесконечном нежелании примириться со смертью, при

шедшей, как следствие невозможности по иному решить суровый мо
ральный вопрос на распутьи между добром и двусмысленным злом".

(Оскар Давичо, ,,Дело", Н 0 1, март,
"Незаконченный круг"

-

1955).

Яра Рыбникар: ,,Об этой книге сказано уже

не раз, что в ней сделана попытка осветить с психологической стороны

проблему "Коминформизма" ( сторонников резолюции Информбюро ком
партий), очень ва:ж:ную тему, которая до недавних времен была предме
том исключительно политических публикаций.

...

В романе "Незакононченный круг"

-

,,коминформизм" явлается

лишь одним из возможных последствий чега-то, что для писателя во мно

го раз важнее, и что интересует его значительно больше. Коминформов

,,Непримиримый" -Э. Краус" -Радомир Константинович.

ское предательство Ратка (герой романа - прим. [ечание] реф. [ерента]) ста

,,Бритвой перерезал себе горло Эдуард Краус, белградский трам

новится плодом его глубокой, внутренней, моральной и психологической

вайщик. Его друзья, местные немцы, уговорили его вступить в "Культур

деформации, завершительным проявлением процесса, начавшегосля зна

бунд" (фашистская организация - прим.[ечание] реф.[ерента]) или учи
нить еще какую-нибудь непотребность этого же рода (не важно, какую ).

чительно раньше

1948 года и этапы которого ...

автор наблюдает с первых

глав этой книги.

Сазнавая моральную непоправимость тако го поступка, он нев силах взбун

То, что Яра Рыбникар интересует, не представляет собой ничега но

товаться, но и не хочет примирится. Дилемму, которая перерастает его

вога. Известное эмоциональное обнищание современного человека, став

силы, он решает самоубийством".

шее последствием рационализации его сознания, известное внутреннее

,,О большей части эти фактов, которые произашли вие ... романа,

стеснение и запутанность его чувств, которая сопутствует психологиче

автор скорей намекает, чем говорит. Но если бы он и изложил их, они

ской сложности личности ... Герой этого романа

представляли бы собой с позиций общепринятых понятий о литературе

сленных :ж:ертв общего психологического процесса ... Он слишком раци

конец, а не начало книги, конец, к которому, атар пришел бы, описывая

онален, в нем нет глубоких сильных эмоций, таким о[н] остается и как

-

Ратко

-

одна из бесчи

жизнь трамвайщика, его повседвевную работу и безделье, пьянство в трак

солдат революции. Он был предан ей своим трезвым и холодным умом, а

тирах и домашний быт, его приятельские отношения с сербами, несколько

не верным сердцем. И поэтому в решительный момент, ко гда Революцию

фаз его любави с Анной. Все это вылилось бы в галлерею положительных
и отрицательных образов, нарисованных на мрачном фоне молниеносно
го распада времен оккупации. Это были бы "фольксдойчеры", которые
призывали бы Крауса на акции, на грабеж, или на раздел вещей, отнятых
у евреев, они были бы показаны очень убедительно, пластично, черна,
сера, бело, все равно как, но безответственно.
39

Погрешно написано презиме, треба Вукосавлевич.

надо было именно сердцем любить, когда защищать ее надо было не хо
лодной рациональной мыслью, а горячим сердцем, Ратко стал предате

лем. Ратко стал коминформовцем".

( Современная

югославская пресса

называет народно-освободительную войну и современную действи

тельность Югославии "Революцией" -прим. [ечание] реф.[ерента])
(Из рецензии Миодраг Попович (,,Дело", H 0 l, 1955 г.)
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"Встречи в Москве",

целиком посвященную Леониду Леонову, и при этом

-

восторженную.

После опубликования этой статьи в газете "Нин" напечатан[а] была

ства, которая твердо придерживаясь параграфов своего отжившего эти

заметка, в которой, правда, говорилось, что Чосич "очаровал нас обра

ческого кодекса, не мола найти и определить свое отношение к новым

зом одного из крупнейших русских писателей",

общественым явлениям, которые возникали во времена второй мировой

том, что "он не знакомит нас с Московой". Возможно, в общем полож.и

войны и после нее; трагедия этой части общества смогла вдохновить

тельный тон статьи о Леонове и нежелание высказаться о съезде вызва

его ... "4°

ли какой-то нажим на Чосича, и

(Из рецензии Светланы В. Янкович, ,,Дело", Н0 1,

1955 г.)

23

-

но тут же его упрекали в

марта в еженедельной газетке бел

градскога университета "Студент" напечатан отчет о выступлении Д.[о

Миодрага Джурджевича: ,,Миодраг Джурд

брици] Чосича перед студентами Новога Белграда. В этом отчете часть

жевич дал несколько эпизодов из жизни оккупированного Белграда, не

текста приводится как высказывания: самога Чосича, а часть в виде коре

,,Тени над Белградом"

-

претендуя на создание общей картины, на создание повести о днях, ко

спондентского пересказа. Обращает на себя внимание, что весь отчет на

торыми гордится наша история, как делом своей части в борьбе против

писан враждебно в отношении советской культуры. В отчете есть даже

пре

такой заголовок: ,,Кризис советской культуры". Однако в репортаже сло

дателей. 41 Он был, главным образом, заинтересован мещанством и теми

ва Чосича перемешивались с комментариями корреспондента, ив словах,

элементами общества, которые вследствие классовой дифференциации,

приписываемых самому Чосичу, особенно резких высказываний не встре

оседали грязным осадком вокруг господствующей формации и таким обра

чается, они появляются там, где корреспондент сам, кстати, весьма без

зом в своей лицемерной подвижности всегда смазывали ось, придавав

грамотно пересказывает и обобщает то, что, возмож:но, Чосич говорил.

фашизма и против бедных, маленьких, злополучных неудачников

-

Говорил ли он именно это, говорил лив такой форме, приводил ли только

шую все му движение".

(Из рецензии Миодрага Максимовича, ,,Дело", Н0 1,

1955 г.)

те цитаты из речей на съезде, которые приводит газета,

-

трудно сказать,

потому что слишком видна тенденциозная, открыто враждебная нам ру

***
Очевидно, подпочвенная борьба политических течений и их предста

вителей-писателей, тех, что видели и видят еще теперь (конечно, скрыто[)],
прообраз своего пути в советском пути развития, и тех, кто является сто
ронниками "эволютивного процесса развития к социализму путем полити

ческого механизма классической (западной- прим.[ечание] реф.[ерента])
буржуазной демократии" (Кардель) сейчас обостряется. Обостряется и
борьба - если можно так выразиться - за души писателей, и за молодежь, к

которой они, главным образом, обращаются. Достаточной иллюстрацией
может послужить и случай с писателем Д. [обр ици] Чосичем.

В связи с посещением югославским писателем Д.[обрици] Чосичем

Второго съезда советских писателей, в югославской печати было четыре
публикации. Сначала появились статьи Франичевича, где косвенно гово

рилось о полож:ительном отзыве Чосича о советском колхозе. Сам Чосич
в течение двух месяцев со времени приезда ничега не печатал и, наконец,
40

Сва подвлачења у овом пасусу у извору. Љ. Јоцић (,,Љупче Тарцан") је био српски

надреалиста. Остао је веран том правцу у уметности до краја живота.
41

Подвучено у извору.

ка обозревателя. Следует еще сказать, что слова Чосича, процитиро
ванные газетой, звучат тоже неграмотно, в них неправильно упо

требляются общепринятые иностранные слова, что весьма странно и не
характерно для этого человека, очень грамотного и культурного.

Во время пребывания на съезде Д.[обрица] Чосич, как я уже писа

ла, был сначала настроен агрессивно-враждебно против нас, потом по
немногу стал сам высказываться положотельно о желательности улуч

шения отношений: ,,Эх, если бы это от нас с вами зависело!", о возмо

жности критики у нас, о творчестве наших писателей (Шолохова, Лео
нова, Федина), о целеустремленности и широте интересов нашей моло
де:жи, о колхозе, который он посетил, о музее Маяковского, о спектакле

,,Баня" и еще обо многом. Он несколько раз выражал (тт. Полевому,

Аплетину и мне) свое желание совершить поездку по Советской стране,
особенно в республики, которые раньше быили совсем отсталыми. Он
говорил, что будет писать о музее Маяковского, музее Ленина, о Леоно
ве, о молодежи, подчеркивая при этом- ,,если, конечно, напечатачют".

Он говорил это мне, он говорил это ит. Полевому. Это вообще человек
впечатлительный, порывистый, но несомненно поддающийся внешним
влияниям.
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Таково было мое впечатление за время работы на съезде. (Я с ним
работала до 29 декабря, в Ленинград с ним ездил уже тов.[арищ] Брагин).

нашу сторону, встречаются во многих журнальных статьях, часто они зву

Такога рода выпади, иногда более, иногда менее открытые кивоки в

В первых числах января он должен был по возвращении из Ленин

чат весьма одинаково, что говорит, как мне кажется, о том, што они идут

града поехать в Среднюю Азию, но, очевидно, его чрезвычайное увлече

из одного центра, хотя в централньной печати соблюдается видимость

ние Саветским Союзом ( а у него это было заметно) испугало присусто

лойяльности.

вавшего в Москве югославского министра Миалко Тодоровича
ка, который является одним из наших самых яростных врагов,

-

-

челове

Следует сказать, что пропаганда среди молодежи, очевидно, и по сей

и тот его

день находится в руках самых реакционных и самых антисоветски настро

попросту увез Чосича с собой, не дав поехать по стране, как было догово

енных элементов. И что эти люди видят, очевидно, опасность распростра

рено. Быть может, по дорогое и по приезде в Югославию последовал

нения нашега влияния.

изрядный психологический и политический нажим на Чосича. (В свое

Начнем с того, што большая часть книг, выпускаемых молодежными

время М.[иалко] Тодорович приложил немало, к счастью, безуспешных, -

издательствами, печатается в последее время в Белграде латинским шриф

усилий для того, чтобы вызвать враждебные чувства к Советскому Союзу

том, хотя никогда этого до сих пор не было. Официальным сербским

в югославском поэте Радоване Зоговиче); быть может, на:жим и дал ре

шрифтом считается кирилица, а еще в

зультаты, но вместе с тем полученное секретарем Союза писателей Л.[е

ква "ј", внесенная Вуком Карадж:ичем в этот алфавит, рассматривлась

ониде] Леоновым тоже в марте

1955 г.

XIX веке даже

одна латинская бу

личное, очень доброжелательное

,,троянским конем" в отношениях между южными славянами и русскими.

письмо от Чосича тоже как будто не говорит о его вра:ждебности по отно

Белградкая молодежная газета "Студент" сообщает о том, что именно в

шению к Советскому Союзу. 42

последнее время прекратила работу группа студентов славянского отде

Надо вообще сказать, што, судя по прессе, по периферийным газе

ления университета, устраивавшая вечера русской литературы; о том, что

там, по журнальным статьям (ча сто со всем на отвлеченную тему), по юмо

между западно-берлинским университетом и белградским производится

ристическим радио-передачам, видно, что в Югославии сверху стараются

обмен студентами. Эта газета насквозь проникнута антисоветским духом.
Однако, насколько можно судить по первым намерам больших жур

еще поддержать антисоветские настроения, сохраняя их там, где их видит

и слышит народ, молодежь, и по мере надобности приглаживая в офици

налов за

альных органах печати.

писателей дал все же в большом литературном движении кое какие ре

Трудно сказать, какв дейстительности выглядело вяступление Чоси

1955

год, нормализация отношений и приезд в Москву первых

зултьтаты. ,,Дело"

ча, но характерно, что студенчеству оно подано было именно так.

-

напечатал, как я уже говорила, большую восторжен

ную статъю Чосича о Леонове

-

это результат посещения писателя.

В печатных органах, более широкога распространения, таких, как на

"Вьестник" напечатал статьи Франичевича, где, несмотря на внутреннюю

пример, ,,Савременник", выпады делаются осторожней, вернее- в меньших

враждебрность, говорится о необходимости сотрудничества. Результатом

дозах. Вот, например, автор статьи о Мальро объясняет предательство этого

писателея тем, что "большую роль в антикоммунистичекой ориентации его

его приезда было и обращение к нам одного из хорватских издательства с

1

сыграла практика руководящих французских коммунистов и глубокий мо
ральный, идеологический и политический кризис, в который впала тогда

первая страна социализма" (,,Савеменник", январь,

1955).

просьбой прислать книги. ,,Дело" напечатало так же статью о 50-летии
революции пятого года. ,,Савеменник" напечатал статью Луначарского о

1

Достоевском.

Мне кажется, что некоторая информация "Литературной газеты" и

По радио в литературной передаче "Весело вече", в юмористичекой

журнала, посвященная литературной жизни Югославии, и переводы про

программе "Нам сообщают ... ", среди многих шуток прочитали недавно и

изведений некоторых югославских писателей заставят и их понемногу да

следующую: ,,Нам сообщают из Москви, что там обнаружена новая ошиб

вать в большой прессе открытую и более правдивую информацию о на

ка: плохо организованы колхозы. Сколько человек арестовано в связи с

шей литературе, о культуре, что ослабило бы дезинформацию и враждеб

этим- пока еще неизвестно".

ную антисоветскую пропагадну, сплошь и рядом ведущуюся в стране из

за угла.

42

Утисци И. Литвакове о Ћосићевом односу према СССР-у битно се разликују од

изразито критичког тона којим је Ћосиh касније описао свој боравак у првој земљи соци
јализма. Види: Ћосиh, Добрица, Пшичеви зайиси

(1951-1968),

Београд

2001, 67-97.

Конечно, обзор этот не полан. Его неполнота вызвана и крайней огра
ниченнdстью получаемой нами прессы.
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Прилагаю к справке текст перевода статьи Чосича о Леонове и текст
репортажа из газеты

" студент".
И. ЛишваЈ<ова

Францус1,:а пропаганда у Југославији

Консулыианш Иносшранной т<омиссии СП

Културна а1<:ција Француске у очима

йо ли~иерашуре Юzославии

УДБ-е

1953. године

Пропаганда у односима између двеју држава није ни нова ни непо

зната појава. Она се може на различите начине манифестовати (као по

литичка, културна, просветна, економска и др.) или може имати разли
чите мотиве (идеолошке, стратешке, политичке, комерцијалне итд), али
се, опште узевши, не може посматрати ни као позитивна ни као негатив

на појава.
Један од највећих културних утицаја у међуратној Југославији извр

шила је, свакако, Француска. Тај утицај постигнут је, између осталог, и
опсеж:ном пропагандном делатношћу. Ради установљења и ширења кул

турног утицаја (али и политичког и економског) Француска је на терито
рији новостворене јужнословенске краљевине између два рата успостави
ла читаву мрежу институција, од друштава пријатеља, разних француско

југословенских удру:ж:ења и кружока до института, читаоница и францу

ских школа (савише стотина ђака годишње). Француску културу и утицај
шириле су и бројне француске привредне колоније, разни предавачи из

домена науке, културе и уметности, па и Југословени
Прилоz: Гус~иав Крклец, Јованка Броз, Мирослав Крлежа и
Јосий Броз Тийlо у вuли Заzорка у Заzребу 70-их zодина.
Фойlоzрафија йреузеiиа из моноzрафије Mi sшо Titovi, Тito је nas,
Zagгeb 1975, без ознаl(е бројева сйlраница, Шираж ВО.ООО йри.мераl(а.

-

бивши ђаци и сту

денти француских школа.

Велики утицај француске културе у Југославији имао је да захвали
неколиким повољним околностима. Најпре, ту је сећање на минули вели

ки рат и заједничку борбу против непријатеља. Ратно савезништво и при
јатељство додатно је обојено емоцијама које су извирале из помоћи пру
жене Српској војсци након повлачења преко Албаније, збрињавања ра
њеника и ђака на француским територијама и заједничке акције на Со
лунском фронту и продору кроз Србију. На тај начин колорисано прија

тељство носило је собом неке "нападне" стране, као што је изградња ве
лелепне зграде Француског посланства у Београду и Мештровићевог де

ла

-

Споменика захвалности Француској, откривеног

1930.

године на Ка

лемегдану.1
Љanko Petranovic, Isto1·ija Jugoslavije 1918-1988, PJ-va knjiga: Kmijevina Jugos/avija 19141941, Beograd 1988, 36.
1
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Затим, Француска и Југославија су, у спољнополитичком ко~тексту,

из изолације и потисне Дражу Михаиловића, комунистичко руководство у

биле браниоци система успостављеног на Мировној конференциЈИ У Па

Југославији почело је да показује појачано интересовање за Француску и за

ризу. Повољна политичка клима, оличена у садејству и заједничком циљу

њено прихватање југословенске реалности. 3

за очување успостављеног система колективне европск~ безбедности и

Француска дипломатија се, и поред почетних отпора, од јесени

запречавања ревизионистичких и реваншистичких настоЈања поражених

године прилагођавала фактичком стању ствари, изјављујући како није раз

1944.

земаља, држала је широм отворена врата и за културни продор, макар

умела "праву ситуацију у Југославији". У октобру

током прве деценије и по међуратне епохе. Тек

последице економске

hева влада одредила је дипломатску и војну мисију за Француску под упра

током тридесетих година, и

вом посланика Милана Ристића и генерала Владимира Велебита. У међу

услед тога преоријентације југословенске спољне политике, нешто ~спо

времену Тито је у више наврата настојао да дође до размене војних мисија

кризе и нарушавања политичког

statusa quo

he

1944.

године Шубаши

рити тај процес. Ипак, француски утицај је био знатан све до избиЈања

"на терену", међутим, то је било могуће тек након Кримске конференције

Другог светског рата, па се донекле пренео и након његовог окою:ања.

и међународног признања Народноослободилачког покрета у оквиру "по

Tpeha повољна околност за продор француског културног утицаЈ ~ огле

литике компромиса". 4

дала се у великом културном дебалансу који је постојао између дваЈу дру
штава. Насупрот богатом културном наслеђу и високим дометима_ францу

цуском нису успостављени односи на нивоу амбасада (први југословенски

ске цивилизације стајало је, у смислу европске модерне, неразвиЈено дру

амбасадор Марко Ристић, стиhи he у Париз тек 23. августа 1945. ), приметно

Иако је новом руководству Југославије штетила чињеница да са Фран

штво, доминантно аграрно и сиромашно, тек са танким слојем интелиген
ције, али интелигенције жељне европских идеја и пријемчиве за њене ути
цаје. У том виду својствени су француски утицаји још на предратну српску

је његово настојање да што је могуће више развије пропагандну делатност,

модерну и нарочито, у међуратном добу, утицаји, па и личне везе српских

Комитет народног ослобођења,5 чији је Одсек за штампу за свега два месе

(М. Ристић, Р. Драинац, Д. Матиh, А. Вучо и др.) и парис~шх надреалиста

ца (до

(Бретон, Елијар, Арагон, Арто и др). Српска авангарда Је, како каже М.
.

Ристић, у Француској тражила оно "савремено

"

и "интернационално

"2

.

Са тим у вези био је и изузетно низак ниво техничких и технолошких

сазнања и праксе у Југославији и истовремено високи домети Француске У
тим областима људског делања.
Рат је прекинуо француску културну и пропагандну делатност, ~ли ни

је покидао везе између двеју земаља, или, боље рече~_ю, влада (коЈИХ he,
додуше, у једном тренутку бити де факто четири). Тако Је влада Краљевине
Југославије имала своје представнике и у Вишију код маршала Петена и

касније, у избеглиштву, код генерала Шарла де Гола. Вођа "Слободних Фран
цуза" гајио је сентимент према Југословенској војсци у отаџбини и генера-,

лу Дражи Михаиловићу, кога је и одликовао орденом легије части (1943).
Истовремено, око та два имена испредао се мит о заједничком школовању и

пријатељству широм резистентне Европе. Насупрот томе, де Гол и вођа
комунистичког покрета у Југославији Јосип Броз Тито, нису се трпели. Ме
ђутим, у жељи да популарише одлуке Другог заседања АВНОЈ-а, да изађе

усмерену првенствено на југословенски емигрантски корпус, али и на саме

Французе. Тако је од октобра

18.

1944.

у Паризу почео с радом југословенски

децембра) објавио седам бројева недељног билтена "Нова Југо

славија" и још пет брошура у којима су популарисани борба југословенских
народа за ослобођење и равноправност и маршал Тито. Билтени и брошу
ре имали су тираж од 700-800 примерака. Исти је одсек настојао да успоста
ви везу са "редакцијама париских листова и појединим личностима,

-

што

би омогућило боље и лакше популарисање нашег Покрета у француској
јавности ... У неколико париских листова пласирани су чланци о нашем по
крету и маршалу Титу. Напоредо са овим воде се преговори са управом

Париског Радиа, који намерава да заведе четири пута недељно по

15 ми
1944.

нута емисије за Југославију". 6 Из марсеј ске су луке, чак, током јесени
3

Б. Петрановић, Југословенско-француски односи у Друzо.м светском райlу // Југо

словенско-француски односи. Поводо.1,1150 година од отварања йрвоz француског конзу
лата у Србији, Историјски институт, Зборник радова, књ.

10, Београд 1990, 304, 307-308.

4

Б. Петрановић, Југословенско-француски односи ... , 314-315.

5

Комитет Народноослободилачког покрета Југословена у Француској наставио је

делатност истоименог комитета који су неколико месеци раније у Алжиру формирали
радници и морнари претежно из Истре и Словеначког приморја и Народноослободилач

ког покрета Југословена у Француској који су чинпли ранији шпански борци, радници

Детаљније о везама српске и француске авангарде види у: Бранка Прпа-Јовано
вић, Везе срйске и француске у,нјейlничке авангарде (1919-1929) // Јуzословен:_ко-франц1-

исељеници и део студената и интелигенције који су се ратних година затекли у Францу

ски односи. Поводом 150 година од отварања йрвоz француског конзултиа У Срби;и,
Историјски институт, Зборник радова књ. 10, Београд 1990, 263-270; Марко Ристић, Ди

крета отпора), председник и др Анка Матић, секретар. Лука Марковић, Борба у исељени

2

йло.майlстш сйиси, прир. Миладин Милошевић, Београд 1996, 10, 12, 14-16.

ској. Тим другим покретом руководили су "шпанац" Љубо Илић (генерал француског По
щzuву за нDву Југославију, Београд
6

1975, 132-133, 141, 148.

Б. Петрановић, Јуzословенско-францусю1 односи ... , 314-315.
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године, залагањем Љубе Илиhа и уз пристанак француских војних власти,

сирана, 12 у случају СССР-а то није био случај. Совјетски Савез, велики

отпремљена два транспорта исељеника добровољаца ( око 800 бораца) који

идеолошки патрон и стожер револуције, пре него партнер у културној раз

су се доцније борили на Сремском фронту и у Истри.
Југословенски је Комитет крајем марта 1945. организовао у Паризу
конференцију на коју су позвани и представници сличног покрета из Бел

мени, био је културни хегемон. У односу са првом земљом социјализма

гије. Говорници су пропагирали НОП, његове успехе у решавању нацио

турну сарадњу. 14

7

налног питања, залагали су се за међународну афирмацију нове Југосла•

културна струјања била су углавном једносмерна и текла су из Москве.13
Совјетски Савез чак није показао .жељу ни за оснивањем друштва за кул
Током првих година изградње социјализма у Југославији, до раскида

8

са "народним демократијама", па и неко време након тога, нису постојали

Комитет је после рата променио име у Удружење Југословена у Францу

повољни услови за иоле значајнији културни продор са Запада и из Фран

ској и био веома активан у помагању отаџбини и у пропаганди усмереној

цуске. Тек је на пољу кинематографије и позоришта постојао известан

вије и за даљу подршку исељеника и исељеничких организација матици.

ка француском јавном мњењу. Као резултат те активности настало је Удру

,,маневарски простор" за продор западних уметничких и културних до

жење Француска-Југославија, у које су ушле многе значајне личности кул

стигнућа. Међутим, и на том пољу француска доминација, евидентна у

турног и јавног живота Француске. 9

међуратном периоду (или макар његовом веhем делу), није више постоја

Окончање рата донело је сасвим нову друштвену и политичку кли

му у Југославији. Изградња социјализма по узору на совјетски модел сма
њила је могућност културног утицаја и пропаганде Запада, самим тим и

ла. И док се на пољу театра још помало

ocehao сјај

"старе славе" 15 ( енгле

ски аутори су били у само нешто веhем броју извођени од француских), у
домену кинематографије хегемонију СССР-а почела је да смењује доми

Француске, и истовремено отворила широм врата за културну размену

нација америчког филма. Француска је и касније заостајала како за аме

са идеолошки сродним земљама Истока. Тако су током 1947. године са
земљама "народне демократије" ( сем СССР-а) потписане културне кон

ричким тако и за енглеским филмом. 16

венције које су предвиђале широк спектар културног деловања, од изво

ђења позоришних комада, превођења књижевних дела, изложби и го
стовања уметника до сарадње и размене у домену радија, кинематогра

фискултуре. 10

фије и
Културна размена са земљама Истока текла је, до
Резолуције Информбироа, углавном несметано. У самој Југославији кул
турна струјања са Истока апсолутно су доминирала. 11 Међутим, колико

год да је културна размена са "народним демократијама" била избаланЛука Марковић, н.д,
Исшо,

138.

страних аутора

46 је било источних (43 руска), а 31 западни (енглески и француски по 11 и

осталих девет). Исто.

У области превођења, до почетка 1949. године, на 41 књижевно дело са Истока
(без СССР-а) преведено у Југославији долазила су 42 југословенска дела преведена на
12

Истоку; однос изложби био је уједначен -

6:6, а у домену уметничких гостовања (поједин
35 гостовања са Истока ишло је 46 југословенских. Исто.
13
До почетка 1949. године готово три четвртине свих преведених дела у Југослави
ји (укупно 580) била су са руског језика, а за то време на руски су преведена само три
југословенска аутора. Из СССР-а гостовало је у Југославији 17 изложби у готово свим
ци, хорови, ансамбли) на

већим местима (пет после Резолуције ИБ), а узвраћено је само једном изложбом у Мо
скви и Лењинграду. Из Југославије у СССР-у није гостовао ниједан уметник, алије у ФНРЈ

163.

Председник удружења био је признати професор Сорбоне Жан Мусе. Удружење

зато наступало пет уметничких група и једно совјетско позориште. Када је о кинемато

је средином 1946. организовало велику изложбу о НОБ-у. Поред потресних фотографија

графији реч, и поред више покушаја југословенске стране да се у совјетским биоскопима

и докумената, на изложби су били приказани и радови познатих југословенских уметника:

прикаже неки југословенски филм, то јој није пошло за руком. Истовремено кино-сале

Ђорђа Андрејевића Куна, Пиве Караматијевића, Фрање Мраза, Исмета Мујезиновића,

југословенских градова биле су преплављене совјетским филмом. Од ослобођења до 1949.
године приказано је укупно 557 филмова из СССР-а (192 уметничка, 189 краткометра
жних и 31 дугометражни документарни филм и 145 журнала). Исто.

Еде Муртића и др. Исйlо,
111

148, 167.

Архив Југославије, Фонд Централног комитета Савеза комуниста Југославије

(АЈ-507),

IX, 119/IV-79, Извештај о културним везама ФНР Југославије са земљама народ
не демократије и СССР-ом, 1949.
11
Навешћемо само пример позоришних репертоара у сезонама 1947/1948. и 1948/
1949. Од 86 дела иностраних драмских писаца извођених 1947/1948. године чак је 48 било
дела руских аутора. Од источних писаца извођена су још три бугарска и два мађарска

14

У Југославији је Друштво за културну сарадњу Југославија-СССР основано убр

зо после ослобођења Београда,

14. јануара 1945, а потом су образована и "републиканска"

друштва у свим републикама. Друштво је развило обимну делатност, а само у домену из
даваштва публиковано је више од

50 књига

у тиражу већем од

850.000 примерака.

Исто.

15

Види напомену

16

О промени кинематографских утицаја и порасту гледаности америчког филма

7.

аутора. Истовремено су дела западних аутора била заступљена са 33 комада (13 енгле
ских, 8 италијанских, 7 француских, 2 америчка и по један немачки, шпански и холандски).

види: Нена.д Ђорђевић, Београдска кинематографска свакодневсща

Наредна позоришна сезона 1948/1949. такође је показала сличне резултате: од 77 комада

шњак за друштвену историју, год.

III,

св.1-2, Београд

1996, 109-116.
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Француска пропаганда је у послератној Југославији имала скучено

Међутим, попустљивост режима према француским (и другим запад

поље деловања. Ипак, Французи нису одустали од тога да негују свој пред

ним) утицајима и пропаганди била је условљена политичким приликама и

ратни политички "капитал" и да га прошире, па су убрзо почели да ступа

није сама по себи била искрена. Она је била само средство за разбијање

ју у контакт с предратним симпатизерима. Француска пропаганда је сво

изолације у којој се Југославија нашла након раскида са Совјетским Саве

јевремено почела да се развија углавном преко званичних представника,

зом и земљама Истока. Спремност да се прихвати западна помоћ (у хра

који су касније имали непријатељски став према новом режиму. Инфор

ни, новцу, па и војним средствима) иницирала је и привидно отварање ју

мативни одсек француске амбасаде у Београду, француска католичка цр

гословенског друштва за културна струјања. У суштини та "либерализа

ква у Југославији, те разни француски институти су у својим публикација

ција" била је дубоко прагматична и последица потребе да Југославија во.

ма, проподведима и филмовима које су приказивали истицали антикому

ди, како је крајем

нистичке ставове, због чега су долазили у сукоб с домаћим властима. То је
довело до протеривања више француских представника из Југославије,

политика ће довести до највеће блискости Југославије са Западом за све

1949. године истакао Е. Кардељ,

,,гипку" политику. 20 Та

време њеног постојања као социјалистичке државе.

до затварања француског института у Љубљани, па и до судских процеса

Ипак, та је блискост била привид диктиран спољним околностима. Са

појединим Југословенима, ,,пријатељима Француске", оптуженим да раде

променом, односно назнаком промене у међународном окружењу, југосло

на штету народа и државе.17

венски је врх почео да одступа. Удаљавање од Запада било је поступно и

Антагонизам између југословенских власти и француских представ

није водило ни искреном приближавању Истоку, већ је резултирало тако

ника који су настојали да развију пропаганду био је током првих после

званим "средњим" или "трећим" путем, крунисаним непуну деценију касни

ратних година веома дубок. На више француских настојања да институци

је афирмацијом покрета несврстаних. Међутим, почетак процеса удаљава

онализују свој културни утицај и пропаганду београдски режим је одгова
рао негативно или ћутањем. С друге стране, на пример, како нису добили

лелно са јавним изливима највеће блискости, манифестованим разговори

дозволу за отварање института у Београду, Французи су одговорили про

ма о Балканском савезу и закључивањем Бледског споразума (9. август 1954).

ширењем читаонице и библиотеке ( обновљене већ 25. јула 1945), тако да

У том процесу битно место заузима хронологија, а у оквиру ње, чини нам

је она с временом такорећи прерасла у институт са именом Француски
18

културни центар.
На разноврсне видове француске пропаганде (позајмљивање књига

ња од Запада на интерном (партијском) плану једно време је текао пара

се, занимљиво место припада строго поверљивом документу УДБ-ео фран

цуској пропаганди у ФНРЈ од 23. маја

СКЈ Архива Југославије (сигнатура:

и новина, предавања из домена културе, науке и технике, курсеви језика,

Марта

1953. године, који се чува у Фонду ЦК
АЈ-507, IX, ЗО/V-78).

1953. године умро је совјетски лидер Ј. В.

Стаљин. У лето исте

пројекције филмова, изнајмљивање грамофонских плоча и сл.) није се у
Југославији благонаклоно гледало и неко време након Резолуције ИБ-а.
Тек концем 1949. године наступа либералнији однос режима према фран

године, на Другом пленуму ЦК СКЈ Тито на Брионима забринуто запажа:

цуској пропаганди. Попустљивији однос власти према француским кул

Запада, хронолошки стоји документ УДБ-ео француској пропаганди (дат

турним утицајима довео је до слободнијег приступа становништва пону

у прилогу) који индиректно потврђује тезу о уверености југословенског

ђеним садржајима. Тако је од краја

,,Невјероватно брзим темпом идемо у западноевропски штимунг." Изме

ђу те две чињенице

-

Стаљинове смрти и првог јавног дистанцирања од

године београдска читаоница

врха да смрћу совјетског вође престаје потреба за даљим уступцима "за

примала по више од 300 читалаца и позајмљивала је више од 50 књига

падном схватању демократије". 21 И мада би се генерално крут и оштар

дневно. Књижни фонд је са

5.500 примерака 1950. нарастао током наред
не године на 7.000 књига, да би 1952. досегао цифру од 10.000, а број чла
нова читаонице премашио је 3.000. Велико интересовање становништва

став према проблему који се посматра у документу (извештају), активно

за конзумирањем француске културе манифестовало се и у другим краје

је, закључци извештаја сугеришу да је из врха саме службе, или можда

вима земље. 19

државе и партије добијено "зелено светло" за заузимање својеврсног "ју-

17

АЈ-507,

18

Исто.

19

Исто.

IX, 30/V-78, Види документ

1949.

стима и дејству француске пропаганде у Југославији, још могао бранити
схватањима, вокабуларом и начином мишљења једне политичке полици

у прилогу овог текста.

20

Предраг Ј. Марковић, Беоzрад из.меtЈу Исйlока и Зайада

21

П. Ј. Марковић, н.д,

35.
35, 51.

1948-1965, Београд 1996,
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doveo Jugoslaviju u zavisnost od Francuske kao velesile. 23 Francuzi su masovno
oгganizovali razne svoje institucije kojima su obuhvatili citavu nasu zemlju. 24
Jedna od vaznih poluga u sirenju francuske propagande Ьila su "Drustva prijatelja Fiancuske", koja su se pocela шganizovatijos od 1921. godine. U 1938. godini
Francuzi su imali oгganizovana "Drustva prijatelja Francuske" u 72 nasa gгada, odnosno u svi111 znacajnijim 111esti111a. U ti111 drustvima aktivno је гadilo oko 6.000
clanova. Ona su ргvо masovnije шganizovana u SrЬiji, а zatimje oform~en "generalni sekгetarijat Drustva pi-ijatelja Fгancuske" koji је dalje oгganizovao kruzoke u
citavoj zemlji. U ovim drustvima okupila se jugoslovenska burzoazija, inteligencija
i svi oni koji su gajili ljubav i odanost p1·ema Fiancuskoj i sirili francuske ideje. Da Ьi
clanovi ovih drustava mogli sprovoditi fгancuski uticaj ргvо su se oni sa1110 dоЬго
upoznali sa fгancuskim jezikom, knjizevnoscu i шnetnoscu. Radi toga је Ьiо uspostavljen cvrst kontakt izmedu intelektualnih krugova Jugoslavije i Francuske. 25
.
Рогеd ovako velikog Ьгоја "Drustava pгijatelja Francuske", Fгancuzi su рге rata
нnali u Jugoslaviji tri instituta (u Beogгadu, Zagrebu i LjuЫjani) kao i 5 citaonica (u
Beogгadu, Zagгebu, LjuЫjani, Skoplju i Splitu). U Beogгadu su takode postojale 3
fiancuske skole u kojima se је prosecno u skolskoj godini nalazilo oko 80 daka. U
Bitolju је postojala francuska skola koja је godisnje imala 450 daka, а u Skoplju је
fгancuska skola i111ala prosecno 200 daka, dokje fгancuska skola u Splitu imala godisnje 50 daka. Ucenici koji su izlazili iz ovih skola masovno su odlazili na studije ili

ришничког" става. У закључцима извештаја предлаже се оштра борба др
жаве против француске пропаганде и њених носилаца путем предузима

ња разних мера за њено "сузбијање", путем ограничавања могуlшости за

продају француских књига и супротстављањем "разним ограничењима која
се могу постићи" раду и даљој активизацији "Друштва за културну сарад

њу Југославија-Француска". 22 Из овог извештаја УДБ-ене би се ни у ком

случају могло закључити да је предмет посматрања службе безбедности
културна активност земље с којом се тежи успостављању што нормални

јих односа, од које је тражена и неретко добијена разноврсна помоћ и која
је, споља гледано, била и могући савезник, већ пре да је реч о опасном
противнику, скоро непријатељу. Идеолошка матрица и систем вредности

односили су превагу. Истовремено, Југославија је ударала темеље соп
ствене праксе "седења на огради".

Документ који је пред нама садржајно говори како о утицајима фран

цуске пропаганде и културе на предратну и послератну (до 1953) Југосла
вију, тако и о резоновањима југословенске службе безбедности на ту поја
ву у тренутку док званични Београд, споља гледано, нагиње Западу. На
документу није интервенисано, сем у случају очигледних словних грешака.
Dokшnent: АЈ-507,

IX, 30/V-78
Drzavni selaetarijat za
unutrasnje poslove FNRJ
Uprava drzavne bezbednosti
III Odelj enj е
Str. pov. br. 105
23. таја 1953.
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23

Велики француски утицај на међуратну Југославију не може се спорити. Колика

Је била предност Француске у односу на остале велике силе види се из британских оцена о

Краљ~в~ши СХС као о "сателиту" у чврстом француском~,,загрљају". Међутим, манифе
стацИЈе Југословенско-француског пријатељства не могу се једнострано посматрати само

као. однос ,:штићеника" и "ментора", већ су оне произлазиле и из сличне међународне
ориЈентациЈ~ две земље, традиције из тек окончаног светског рата и обостраних интереса

ј

PROPAGANDNA DELATNOST FRANCUZA U FNRJ
FRANCUSKAPROPAGANDA

У међуратноЈ Европи. Однос блискости са Француском Југославији је био неопходан ради
ублажавања и потирања италијанског непријатељства, а Француској је Краљевина пред
стављала важну спону у систему за спречавање оживљавања снага бивших непријатеља и
очување неповредивости мировних уговора.

Јавио мњење Југославије свакако је било франкофилски расположено и земља је
била отворена з~ продор француске културе. Француска је развијала културну пропаганду,
давала стипендиЈе српским студентима, зајмове за набавку оружја и стабилизацију валуте.
Фран~узи_ су остварили значајан духовни продор пропагандом, буђењем сентименталних

Uvod

асоциЈациЈа на "Велики рат" и Солунски фронт, па и обилним дељењем одликовања. Фран

цуски престиж био је знатан и у војсци
политике наоружавања. Види: В.

Kroz saveznistvo u I Svetskom ratu 1914. i 1918. god. dolazi do velikog fl-ancuskog uticaja u nasoj zemlji. Mnogi nasi ljudi su emigrirali u Francusku koja imje
pruzila utociste, skolovala ih i posle Versajskog mira vratila u Jugoslaviju gde su
zauzeli odgovoшe drzavne polozaje. Jugoslovenska burzoazija, а narocito sгpska,
siromje otvorila vrata francuskom uticaju koji је dosao do punog iziazaja tako da је

24

- од Генералштаба и војног школства до доктрине и
Petranovic, Ist01·ija Jugos/m1ije ... , 35-36.

, старала се да одржи политички утицај Француске не само
а мреж_а институциЈа

Т

културним утицаЈем, већ и пропагандом. В.
•

25

Petranovic, Ist01·ija Jugoslavije ... , 35.

Претерана је констатација да су интелектуални кругови упознавали француски

Језик, књижевност и уметност како би спроводили француски утицај, безмало као да је
реч о извршиоцима налога француске државе. Поменимо само пример надреалиста који
су несумљиво црпли идеје и трпели утицаје из Париза, али се ни у ком случају не могу

22

АЈ-507,

IX, 30/V-78, Види документ у прилогу

посматрати као личности у служби француске државе.

овог текста.

ј

!'
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specijalizaciju u Francusku gde su boravili vise godina i ро povratku u Jugoslaviju
bili najbolji nosioci francuskog propagandnog uticaja.
Za v1·eme Ьiv.[se] Jugoslavije u zemlji su takode postojala razna francuskojugoslovenska udгuzenja i organizacije preko kojih su Fiancuzi visili svoj piopagandni uticaj, јег su u njima imali svoje ljude. Tako је na piimeI, jos 1923. godine
osnovano Udruzenje pIOfesOl'a f1Ћncuskogjezika koje је piipadalo fede1Ћciji nastavnika francuskog jezika iz svih zemalja sveta. Zatim francusko-jugoslovenska naiodna delatnost, Udгuzenje solunaca koje је odrzavalo veze sa fiancuskim ratnicima itd.
Postojala su Iazna ud1-uzenja ро stгukama kao Udгuzenje medicinara sa francuskih
fakulteta, piavnika i s1. Francuski daci koji su studiiali ро raznim g1Ћdovima Fiancuske takode su osnovali svoja udruzenja koja su aktivno delovala. Bilo је raznih dгu
gih udгuzenja i klubova kao: Fiancusko dobiotvomo dIUstvo, Macevalacki klub, i s1.
Slicna dшstva i organizacije postojala su u Skoplju, Bitolju, Zagiebu i LjuЬljani. U
Beogiaduje pored toga izlazio casopis na francuskomjeziku "Glas Beograda".
PIOpaganda se siiila i preko pietstavnika fiancuskih piiv1·ednih pieduzeca i uopste
putem francuskog investicionog kapitala koji је zauzimao pivo mesto medu evIOpskim drzavama. 26 Najveci njihov uticaj bio је u Вогu, Tiepci, biodog1Ћdilistima na
Jadranu kao i pieduzecu "La Dalmatienne". Oko oviћ pieduzeca foпnirale su se
citave francuske kolonije koje su sluzile kao jak oslonac njihovog uticaja u nasoj
zemlji. 27
Svemu ovome tieba dodati masovne posete raznih fiancuskih naucnika, lmjizevnika i ostalih umetnika koji su redovno odizavali piedavanja ро nasim g1Ћdovi
ma, velicajuci Fiancusku i njena dostignuca na polju nauke i telшike.
Rukovodioci citave propagandne delatnosti bila su francuska diplomatska pretstavnistva u nasoj zemlji. Svako pietstavnistvo imalo је svoje jшisdikciono podIUcje
Иако је француски капитал био важан у међуратној Југославији, ова констатаци
ја није сасвим тачна. Наиме, по истраживањима С. Димитријевића ( Сйlрани кайийlал у
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i staialo se za rad svih udгuzenja, dIUstava, instituta, organizacija i citaonica na svom
terenu kao i kieditiralo njihovu delatnost. Ovakvim svojim radom Francuzi su postigli najveci uticaj u Ьiv.[soj] Jugoslaviji te nisu imali potrebe za ilegalnim foimama
rada vec su na piotiv u svom Iadu imali punu podrsku ondasnjih vlastodizaca. 28
Ovakvo stanje trajalo је sve do pred II Svetski rat, tj. do orijentacije Jugoslavije
na sile "osovine". Tada se fiancuska propaganda nasla u novoj situaciji te је Ьila
prisiljena da prede na ilegalne foime rada. Zahvaljujuci Ianijoj velikoj aktivnosti oni
su imali solidan oslonac u nasoj zemlji te su zato i mogli u ovoj novoj situaciji jos
vise pojacati svoju propagandu uperenu na diskreditovanje germanofilske politike
rezima. U tom cilju prosiiene su Ьile piostOl'ije francuskog instituta u Beogiadu (zakupljen hotel "Palas") i osnovana ilegalna stamparija u kojoj su se stampali razni
letci, pioglasi, upozoienja i drugi propagandni mateiijal u kojem se 1-azotlcrivala politika tadasnje jugosl.[ovenske] vlade i pozivane mase da se odupIU istoj. Za ovakvu
propagandu francuska vlada ulozilaje velika mateiijalna sredstva.
U ovom peiiodu za spiovodenje svoje propagandne delatnosti Francuzi su vesto iskoriscavali lica iz redova pomenutih fiancuskih udгuzenja koja su se svesrdno
angazovala u opoziciji tadasnjem rezimu i postali pravi nosioci francuske propagande medu nasim masama.
Rat је prekinuo Iad francuskih institucija u nasoj zemlji. 29 Politicki "kapital"
koji su Francuzi ranije stvorili u toku rata је znatno okinjen. Jedan deo njihovih
simpatizera kompromitovao se u saradnji sa okupatorom, а dгugi manji deo posle
oslobodenjaje dгukcije gledao na piijateljstvo sa Francuskom. Medutim, Francuzi ni
jednog casa nisu odustali da neguju taj svoj "kapital" i da ga piosiie. U tom cilju su
odmah posle oslobodenja nastojali da se sto pre povezu sa svojim simpatizerima i da
nastave svoju raniju delatnost. 30
28

26

Иако су власти благонаклоно гледале на француске утицаје у Краљевини, ипак

се не може говорити о безрезервној подршци. Мада је реч о примеру из економских одно

целокупног

са између двеју земаља, карактеристичне су изјаве др Војислава Маринковића из 1931.
године који је истицао како Француска "третира Југославију као колонију" (због сталног

страног капитала. Међутим, ако се рачунају сва предузећа, француски капитал је био на

условљавања давања нових зајмова отплатом старих и крајње неповољног трговинског

Привреди бивше Јуzославије, Београд

1958)

у југословенској привреди у области акцио

нарских предузећа, француски капитал је заузимао друго место, чинећи
четвртом месту, с инвестицијама од

17%

12,8% целокупног стра
ног капитала. Пре Француске инвеститори су били Швајцарска (19,5% укупног страног
капитала), Велика Британија (16,4%) и Немачка (15,5% ), а следиле су је САД (7% ), Итали
ја (4,5% ), Белгија (3,8% ), Мађарска (3,7% ), Шведска (2,8%) и Холандија (2,1 %). Проблем
785.000.000

динара, односно

салда и структуре размене Југославије са Француском). Види: В. Винавер, н.д,

433, 435,

448.

са страним капиталом био је у томе што је он улаган у привреду Југославије углавном у

Нису, међутим, прекинуте везе између двеју земаља и влада. Оне су се, захваљу
јући новој реалности изазваној ратом, чак у одређеном смислу и усложиле. Детаљније о
југословенско-француским односима током рата: Б. Петрановић, Јуzословенско-фрат~у

циљу извлачења суперпрофита (на основу јевтине радне снаге и богатих сировинских на

ски односи ... , 304-316.

лазишта). Види: Вук Винавер, Јуzославија и Француска излtе!)у два свей1с1<а райlа (Да ли је

29

30

Пропагандну делатност, међутим, одмах је настојала да успостави на тлу Фран

јуст из Смедеревске Паланке о којој пише Владимир Цветковић: Свакоднев~ща йород~ще

цуске и нова југословенска власт. Тако је већ 3. августа 1944. у Алжиру формирано удру
жење Француска-Југославија које је подржало маршала Тита и изразило "најискреније
дивљење херојској борби" југословенских народа под његовом командом. Удружење је
бројало 600 чланова, а секретар је био :жан Мусе, бивши директор Француског института
у Београду. Од јесени 1944, с обзиром да је Француска све више прихватала југословенску

Плејусйl у Јуzославији

реалност почели су интензивнији контакти. У Паризу је октобра

Јуzославија била француски "сайlелийl"), Београд 1985, 448; В. Petгanovic, Ist01·ija Jugoslm i1

je ... , 76-77.
27

Делови ових колонија, поједине породице, остале су у Југославији и након Дру

гог светског рата и опстале још неко време. Карактеристичан је пример породице Пле

1934-1949, рад у рукопису).

1944. године почео рад
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Obziгom na novo d111stveno uгedenje и Jugoslaviji fгancuska propagandaje posle
oslobodenja u pocetku Ьila pгilicno skucena mada је zauzimala vazno mesto medu
kapitalistickim zemljama. 31 Ona se pocela гazvijati uglavnom ргеkо f1Ћncuskih zvanicnih pгedstavnika koji su imali potpuno nepгijateljski stav ргеmа novom Iezimu i iz
duboke mгznje ргеmа istom otvoгeno nepгijateljski istupali. Takvim svojim stavom
davali su podгsku nepгijateljskim elementima iz гedova гaskulacene buгzoazije sa kojima su se tesno povezali i ргеkо njih Iazvili pt·opagandnu i drugu nepгijateljsku delatnost. Njihovi tadasnji Ьilteni koje је uгedivao sef infoпnativnog otseka ambasade donosili su vesti i komentaгe гadio Paгiza medu kojimaje Ьilo i takvih koje su Ьile upeгe
ne pгotiv FNRJ kao sto је na ргimег, Ьilo isticanje Dгaze Mihailovica kao pгvog vode
jugoslovenskog ustanka piotiv okupatшa. U tom pel'iodu na francuskoj propagandi
angazovala se i fiancuska cikva u kojoj su se sluzile Iazne mise i dгzale pгopovedi
pгotiv komunizma, а cak piikazivani i filmovi. Ovakvu njihovu delatnost potviduje i
vise primera pioterivanja f1Ћncuskih pretstavnika iz nase zemlje zbog nepr~ateljske
delatnosti, а zbog toga је takode Ьiо i zatvшen f1Ћncuski institut u LjuЫjani.
Posle izЬijanja Rezolucije IВ-а francuska piopaganda u nasoj zemlji nije se
odmah izmenila. Sve do 1950. god. fIЋncuski pietstavnici su, и ocekivanju znatnih
politickih promena, i dalje nepl"ijateljski istupali pшzajuci podisku Ieakcionaшim
elementima и zemlji kao i emigiaciji u Francuskoj koji su poceli da dizu glavu,jeI su

se nadali Iestaшaciji rezima и Jugoslaviji.
Medutim, od konca 1949. godine obzirom na nov Iazvoj medunarodne situacije
i polozaja Jugoslavije, nacin sprovodenja francuske piopagande pocinje da se menja,
zadoЬija legalnu foпnu i sve siie razmeie. Pod paгolom uspostavljanja sto tesnje
kultuшe saradnje izmedu nase zemlje i Fiancuske fiancuski pietstavnici svim silama
nastoje da svojom propagandom postignu uticaj kakav su imali pie Iata. Od st1Ћne
f1Ћncuske vlade data su veca finansijska sredstva za uгedenje francuskih citaonica i
ЬiЬlioteka, nabavku filmova, gramofonskih ploca i d111gog pIOpagandnog mateiijala.
Upoiedo sa tim и toku 1950. i 1951. godiвe dolazi do vecih peisonalnih promena u
југословенски Комитет народног ослобођења. Под његовом управом током наредног пе

риода публиковани су билтени и брошуре, успостављене су везе са редакцијама париских
листова и истакнутим личностима, преговарано је са управом Радио Париза о покретању

емисије за Југославију, популарисани су комунистички покрет и маршал Тито итд. (Б.
Петрановић, Јуzословенско-француски односи ... , 312-314.
31

Ова појава је била двосмерна, јер је и из југословенског угла гледано, Француска

заузимала важно ( чак најважније) место правца деловања културне сарадње у оквиру "ка

питалистичког" света. О томе сведочи податак да је од 1945. до 1953 (односно 1959) године
Југославија основала свега шест друштава за културну сарадњу са другим државама. Од
тога је са земљама социјализма било пет друштава (са Совјетским Савезом, Албанијом,
Чехословачком, Мађарском и Румунијом), а од земаља Запада само са Француском. Да
буде занимљивије, Друштво за културну сарадњу Југославија-Француска основано је као
треће по реду (после друштава за сарадњу са СССР и Албанијом, а пре него са Чехосло
вачком, Мађарском и Румунијом). Види: Реzистар йравних йройиса објављених у Слу
жбеном листу ФНРЈ

1945-1959, Београд 1960, 69.
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fraвcuskim pretstavnistvima odnosno staie pietstavnike koji su se kompromitovali
nepiijateljskim istupanjem zamenjuje nova ekipa koja se pгetstavlja kao prijatelj nove Jugoslavije i koja legalnim pнtem radi na razvijanjн pгopagandne aktivnosti. Ova
воvа ekipa kioz niz ucestanih pl"ijema i koktela nastoji da нspostavi dobre odnose sa
nasim ljudima iz svih kIUgova dшstvenog zivota i da na taj nacin stvoгi pogodno tlo
za Iazvijanje svog uticaja. 32
Ipak i ovi novi pietstavnici ne napнstaju svoje staie pl"ijatelje iz Iedova Ьivsih
francuskih daka i Oiganizacija vec вastoje da ove ljнde infiltгiiaju u postojece "Dш
stvo za kнltuгnu saiadnju Jugoslavija-Fiancнska" i da preko njih dadu ton radн i
aktivnosti Drustva. 33
U ovom peiiodu od 1949. godine Fraвcuzi su uspeli da prosiie svoju propagandвu delatnost preko svojih citaonica i ЬiЫioteka, filmova, cestih piedavanja kao
i kшseva fran. [cuskog] jezika. Tieba istaci i njihovu velikн aktivnost ва prodaji fiancнskih knjiga i casopisa iz oЫasti kultuщ naнke i tehnike.

I. KULTURNI CENTAR U BEOGRADU I INSТITUT U ZAGREBU
а) Citaonice i blЬlioteke

Francuzi su jos pre Rezolucije IВ-а nastojali da doЬiju dozvolн za otvaianje
u Beogradu, а kada н tome nisн uspeli Iadili sн na prosirenjн citaoвice i

institнta
32

Овде се Французима замера на механизмима културно-просветне пропаганде који

су у суштини били општеприхваћени. Чак је и сама југословенска пропаганда на страни
требало да буде по сличним обрасцима и у сличном институционалном оквиру. Тако је већ

1945. године културно-просветна пропаганда ДФЈ и успостваљање веза са иностранством
дато у задатак југословенским дипломатским представништвима. На основу Уредбе о кул

турним аташеима у иностранству ( Службени лист ДФЈ, бр.

52/1945, 24. јул 1945, 451)

од

ређено је да се одржавање културно-просветних веза између ДФЈ и других земаља обавља
преко културних аташеа при југословенским представништвима на страни. При којим ће
се дипломатским представништвима поставити културни аташеи одређивао је министар
просвете у споразуму с министром иностраних послова. Непосредни надзор над радом

културних аташеа обављали су надлежни посланици, односно амбасадори. Они су такође

били дужни да културним аташеима пруже сваку помоћ у раду у земљи у којој се налазе.

Питање културне сарадње касније је

(1953.

године) додатно институционализо

вано оснивањем Комисије за културне везе са иностранством. Задатак те Комисије био је
да "помаже одржавање и развијање културних веза наше земље са иностранством", а са

чињавали су је председник, секретар и чланови (по један представник републичких савета
за просвету, науку и културу и других организација које одреди Савезно извршно веће).
Службени лис~и ФНРЈ, бр.

12/1953, ,,Уредба о оснивању Комисије за културне везе са ино
1953, 110-111.
Друштво за културну сарадњу Југославија - Француска са седиштем у Београду,

странством",
33

18.

март

а са делатношћу на подручју ФНРЈ, основано је "према поднетим правилима и програму"

11. јуна 1946. године.

Службени лист ФНРЈ бр.

47/1946,

,,Решење о одобрењу оснивања и

рада 'Друштва за културну сарадњу Југославија- Француска"',

11. јун 1946, 546-547.
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ЬiЫioteke tako daje ova vгemenom ustvaгi ргегаslа u institut samo pod novim ime-

nom "Fгancuski kultшni centaг".
Citaonica u Beogгadu otvoгena је 25. jula 1945. g. i pocela је skгomno sa гa
dom na pozajmljivanju knjiga nasim gгadanima koje su bile nekako sakupljene od
lica koja su ih imala, а nesto је nabavljeno i iz Fгancuske. U citaonicije tada Ьilo 56 fгancuskih listova ukljucujuci i "L'Humanite". 34 Fiancuska kao sil'Omasna zemlja u
posleгatnim godinama nije Ьila u stanju da da veca finansijska sгedstva za piopagandu u Jugoslaviji. Za ipak piilicno intenzivnu delatnost na tom polju moze se zahvaliti
jedino njihovim pietstav11icima koji su Ьili upoшi u kOiiscenju svega onoga sto imje
stajalo na Iaspolozenju. U ovom peiiodu citaonicu su posecivali uglavnom samo
fiancuski daci i nepl'ijateljski elementi iz Iedova bшzoazije kao i penzionel'i koji su
citali dnevnu stampu. Bioj dnevnih poseta kl'etao se od 100-150 lica. Slicno stanje
Ьilo је i u fl'ancuskoj citaonici u Zagiebu i Splitu.
Od 1949. godine kada su poceli sa legalnom pl'Opagandom Fia11cuzi sve lepse
шeduju svoje citaonice popunjavaju ih Iaznim knjigama, casopisima i fotogiafijama i piivlace sve veci bioj puЫike. Iz Fiancuske је dosao specijalni stшcnjak za
шedenj е citaonica koj i је boiavio mesec dana te su ove potpuno siede11e, izbacene
sve zastaiele knjige, nabavljene nove i izlozi piivlacno ukl'aseni. Posto se tiazila
stшcna lite1-atшa Fiancuzi su pl'Osiгili citaonicu na taj nacin sto su otvoiili jos
jednu salu za iskljucivo stIUc11e knjige i casopise koju su solidno opiemili i stalno
popunjavali. Takode su nabavljeni filmovi mahom naucni koji su se piikazivali u
zgiadi citaonice kao i giamofonske ploce koje su posudivane nasim ustanovama.
U citaonici su Oiganizovana i гazna piedavanja iz kultшe, nauke i tehnike koja su
se pocela Iedovno odizavati dva puta nedeljno. Oгganizovani su i kшsevi fl'a11. [cuskog] jezika za piofesOie gimnazija i studente filozofije. Citaonice је pocela da
piima dnevno pieko 300 posetilaca, а posudivalo se na citanje pieko 50 knjiga
dnevno. Od 5500 knjiga u 1950. g. citaonica је u 1951. godini imala vec 7000
knjiga. Dalje, Iaspolagala је i sa 35 zшnala i casopisa i 7 dnev11ih listova. Pieko
citaonice pocele su se sve masovnije nabavljati knjige iz Fiancuske na tiazenje
ustanova i pojedinaca. Вгој pozajmljivaca k11jiga od11osno clanova citaonice рорео
se na 3000. Sve knjige i casopisi pivo pгolaze kioz cenzшu koja izdvaja one piimeike u kojima ima clanaka nepiijateljskih ро Jugoslaviju. Ovakvi casopisi i novine daju se samo najpoveiljivijim fl'an. [cuskim] ljudima. Izlozi citaonice su lepo i
pl'ivlacno шedivani i pieko njih se nastoji piikazati visok nivo svih vista fl'an.[ cuske] шnetnosti, industl'ije, novi pionalasci i sl.
Citaonica u Beogiadu sada ukupno ima pieko 10.000 knjiga i 250 casopisa i
zuшala koji stoje na Iaspolozenje puЫici. Fia11cuzi vode posebne kataloge za svaku
knjigu na koje upisuju imena svih onih lica koja su knjigu piocitala. Stiucnu ЬiЫio
teku posecuju i posuduju knjige Iazni naucnici i pl'OfesOii, а najvise studenti medi-
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cinskog, tehnickog i dI. fakulteta. Citaonica u Zagiebuje takode bogato opiemljena
i dnevno је posecuje pieko 20 osoba. Ostale citaonice u Splitu i Vaiazdinu su od
manjeg znacaja, ali se kl'Oz njih vidi te11dencija Fiancuza da takve citaonice sto vise
piosil'e ро zemlji i da pieko njih Iazvijaju svoju aktivnost. Ovo potviduju i stalna
insistiianja fl'a11cuskih pietstavnika da se dozvoli otvaianje citaonica u Skoplju, Saшjevu i LjuЫjani.
Ь)

Odeljenje za nabavku knjiga

Obziгom

na veliki inteies nasih ljudi za stшcnom lite1-atшom Fiancuzi su nastojali da to iskOiiste i da plasiшju svoje lmjige i casopise. Kada је "Jugoslovenska
lmjiga"35 tшzila da јој se odobri otvaшnje filijale u Paiizu Fiancuzi su kao piotiv
uslugu zahtevali otvaianje svoje knjizai·e poluoficijelnog z11acenja koja Ьi zavisila
od njihove citao11ice u Beogгadu. Poznato је da је pie Iata Jugoslavija Ьila veoma
vazno tiziste fшncuskih knjiga. Vecina kultuшih ljudi citala је fiancuske knjige naIocito lekaii i dIUgi stшc11jaci kao i advokati i umet11ici koji su studiiali u Fiancuskoj. ,,Jugoslove11ska knjiga" nije mogla udovoljiti velikoj potiaznji strucne liteiatuIe, а ona је imala monopol 11ad uvozom iste te su zato Fгancuzi i nastojali da pieko
svoje citaonice plasiiaju u nasu zemlju ovu liteiatuIU.
Odelje11je za nabavku knjiga fOimiiali su jos pie Rezolucije IВ-а, ali ono u
pocetku nije Ьilo odvojeno kao administiativnajedinica vec su poslove oko nabavki
knjiga obavljali шzni sluzЬenici. OЬim Iada Ьiо је u pocetku mali, а sada se шzvio
do velikih шzmега. Ustanove i pojedinci obiacaju se pismenim putem odeljenju za
nabavku knjiga i uplacuju kauciju ро kшsu: 1ОО fl-ancuskih fianaka = 90 dinaщ dok
se na pietplate za casopise i novine uzima 1ОО dinaia za 1ОО fianaka. Sve pOiudzЬine
idu uglavnom ргеkо diplomatske poste dok samo jedan mali bl'Oj poIUdzЬina dolazi
u manjim paketima pieko oblcne poste. Cenu knjigama odieduje diiektOI citaonice
tako da Fiancuzima ostaje z11atan pl'Ocenat od piodaje knjiga. Piosecan obit u mesecu iznosi oko 800.000 dinai-a od cega Fiancuzima ostaje oko 12%. Za nabavku knjiga iz oЫasti teologije i knjiga sa Ieakcionaшom sadizinom koje tгaze pojedi11a piivatna lica potiebno је posebno odobienje od diiektOia citaonice.
35

То трговинско предузеће основано је

18. јуна 1946. године ради "промета књига

са иностранством и пропаганде наше књиге у земљи и иностранству". ,,Југословенска књи

га" је административно стајала под надзором Комитета за културу и уметност Владе ФНРЈ.
Предмет пословања предузећа био је "пропагирање и популаризација наше књиге у зе
мљи и иностранству и увоз и извоз страних и домаћих књига, нота, грамофонских плоча,
новина, часописа и осталих штампаних ствари уметничке и научне вредности -у трговач

ке сврхе". ,,Југословенска књига" је имала ексклузивно право увоза и извоза књига на

територији ФНРЈ и само изузетно за то је могла добити овлашћење нека друга државна
установа. ,,Југословенска књига" је била овлашћена да оснива своје пословнице по већим
светским градовима. Службени лист ФНРЈ бр.

34

Званични орган Комунистичке партије Француске.
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49/1946,
18. јун 1946, 561-562.
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U toku 1952. godine preko Odeljenja za nabavku lmjiga upuceno је samo iz
Beograda 535 porudzЬina dokje broj porucenih knjiga daleko veci, jer se jednom
porudzЬinom oЬicno trazi vise knjiga i casopisa. U istoj godini iz unutrasnjosti SrЬi
je, Crne Gore i Makedonije Ьilo је 21 О porudzЬina od privatnih lica i ustanova. Sada
se prosecno mesecno prodaje oko 1000 knjiga.
Karakteristicni su neki slucajevi trazenja knjiga preko francuske citaonice. Radi se о prosjacenju ne samo pojedinaca vec i ustanova. Tako је na prime1·, izdavacko
preduzece "Vojno delo" pocetkom o.g. narucilo lmjige "П Svetski rat" i molilo da im
se te knjige besplatno poklone, а jedan major farmaceut iz Sarajeva dosao је u ime
Drustva farmaceuta koje se tamo organizovalo i trazio da se preko francuske citaonice besplatno snabdeju sa knjigama, jer nemaju novca.
Pretplata na casopise је centralizovana i izdvojena od prodaje knjiga. Svaki
mesec dana vrsi se pretplata na oko 50 novih casopisa. Grubo uzevsi pretplata se vrsi
na oko 1200 casopisa godisnje, а broj pretplatnika iznosi oko 600 lica. Pretplatnici
kao i lica koja kupuju knjige su najcesce lekari, tehnicari, studenti raznih fakulteta i
drugi strucnjaci kao i lica koja se interesuju za umetnost. Od ustanova najvise se
pojavljuju projektantski Ьiro-i, razni fakulteti i instituti, bolnice, redakcije listova,
fabrike, drustva i ЬiЫioteke.
Cene knjiga u francuskom kulturnom centгu su daleko nize od cena ро kojima
se iste knjige prodaju u "Jugoslovenskoj knjizi". Tako na primer, jedan recnik koji u
,,Jugoslovenskoj lmjizi" kosta 9000 dinara, u francuskom kultumom centl-u se prodaje ро 1300 dinara. Iz ovog primera se jasno vidi sa koliko uspeha Francuzi konkurisu "Jugoslovenskoj knjizi". Zbog dvostruke koristi koju imaju od prodaje knjiga
Francuzi nastoje da sto vise prosire tu prodaju. Sredstva koja na taj nacin doЬijaju
sluze im za dalje prosirenje rada kultumog centra tj. za razvijanje francuske propagande. Koliki је oЬim njihovog rada vidi se i iz primera da је samo za 15 dana
januara o.g. poruceno knjiga u vrednosti od 600.000 dinara.
с)

Film011i i gramofonske ploce

Prosirujuci rad kulturnog centra u Beogradu kao i instituta u Zagrebu Francuzi
su u sve vecem broju poceli da dobavljaju svoje filmove kako Ьi i preko njih prikazali visok nivo francuske nauke i kulture. Pi-vo su doЬili samo nekoliko filmova, а sada
kulturni centar u Beogradu poseduje 80 filmova uglavnom dokumentamih dok institut u Zagrebu ima 40 filmova. Filmovi se najvise koriste uz razna predavanja koja se
odrzavaju u kulturnom centru odnosno institutu, а takode se i posuduju nasim ustanovama kao: Kinoteci, fakultetima, centralnom Domu JNA i dгugima. Iz unutl-asnjosti filmove tl-aze privredna preduzeca najvise iz Novog Sada, Subotice, SaIЋjeva, kao
i neke vojne ustanove. Korisnici su duzni da se obavezu da се filmove vratiti u urednom stanju, а takode su duzni da u prilozeni formular unesu koliko је ukupno Ьilo
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gledaoca (sic!), о cemu se vodi posebna statistika u kulturnom centru. Prema nasim
podacima u toku 1952. g. ove francuske filmove gledalo је preko 200.000 lica. 36
Pored filmova Francuzi nastoje da i laoz muziku zadoЬiju sto vise simpatija
kod naseg naroda. Zbog toga su dobavili veliki broj gramofonskih ploca uglavnom
sa lakom i klasicnom muzikom koje posuduju radio stanicama u Beogradu, Zagrebu,
Sarajevu, Novom Sadu, Zajecai-u, Pristini kao i drugim ustanovama i pojedincima
koji se obracaju za ploce francuskom kulturnom centгu. Takode se vrse i porudzЬine
ovih ploca, jer је и poslednje vreme veca potraznja za njima. Ро ovome su Francuzi
vrlo agilni, jer im је stalo da nase radio stanice na svom programu imaju francusku
muziku.

d) Ku,·sevijezika
Posto se preko kurseva jezika najbolje vrsi upoznavanje sa civilizacijom i kulturom, francuski kulturni centar aktivno radi na sto Љеm oI"ganizovanju istih kako u
pIOstol'ijama samog kulturnog centIЋ tako i na nasim fakultetima i dгugim mestima.
U tu svrhu iz Fiancuske dolaze pI"ofesori koji se postavljaju za lektшe francuskog
jezika pI"i fakultetima, а fIЋn.[cuski] pretstavnici se takode obracaju na svoje drzavljane u unutI"asnjosti da oni u okviru svojih mogucnosti organizuju kurseve jezika i
da u njima obuhvate sto vise lica. Tako su u BeogI"adu organizovani kursevijezika za
profesшe gimnazija i studente IOmanske grupe sa Filozofskog fakulteta. Francuzi
postavljaju i zahtev da se kursevijezika organizuju i u "Drustvu za kultumu saIЋdnju
Jugoslavija-Francuska", а kao pomoc sa svoje stI"ane nude besplatne pIOfesшe kao i
ostalu pomoc u pogledu udzbenika i liteIЋtuI"e. U ZagI"ebu su takode siI"oko organizovani kursevi za izucavanje fI"ancuskog jezika ро skolama i reonima. Samo u 1952.
godini kurseve francuskog jezika u Zagrebu pohadalo је oko 2400 lica. Posebno је
organizovan kurs jezika za pI"ofesore gimnazija u Novom Vinodolu.
е)

Predavanja i izlozhe

NaI"ocito velika aktivnost u sirenju fгancuskog uticaja vrsi se u poslednje vreme
ргеkо гedovnih i vanrednih predavanja koja se odI"zavaju u fI"ancuskom kultumom
centl"u. Redovna predavanja oгganizovana su nedeljno i na njima pI"edaju clanovi
fIЋn.[cuske] ambasade koji upoznavaju nase slusaoce о гaznim pitanjima nauke i
tehnike, knjizevnosti i ostale umetnosti. U ovu svгhu su angazovani i istaknutiji fгanИако на први поглед ова бројка изгледа велика, не треба заборавити да је гледа
ње филмова ( одлазак у биоскоп) на почетку педесетих година 20. века био један од најра
ширенијих видова забаве становништва Југославије, нарочито урбанизованог. Примера
36

ради, само је у Београду током
Н. Ђорi)евиh, н.д,

109.

1950. године биоскопе дневно посећивало око 50.000 људи.
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cuski daci iz Beograda koji drze predavanja о pojedinim aktuelnim temama kao sto
је na primer, nedavno inz. Kolovic drzao predavanje о francuskim zeljeznicama.
Vredna predavanja drze istaknutije francuske licnosti koje posecuju nasu zemlju Ьilo
na poziv nasih ustanova i organizacija Ьilo da dolaze kao turisti i1i privatno. Samo u
martu o.g. Ьilo је 10 raznih predavanja koja su odlicno posecena i kojiшa redovno
prisustvuje 120 lica. Interesantno је da pojedini Francuzi prolaznici koji dгze pгeda
vanja u nasoj zeшlji ujedno uspostavljaju kontakt sa svojim Ьiv.[siш] poznanicima
kao sto је na pr. slucaj sa pшfesoroш Portшan-oш kojije drzao pгedavanja na Medicinskoш fakultetu, а na koja su dosli i svi lekaгi iz unutrasnjosti SrЬije koji su Ьili
njegovi Ьiv.[si] daci.
Francuski kulturni centar organizuje s vremena na vreшe i razne izlozbe naucnih knjiga, beletгistike, slika itd. koje se vrlo brizljivo ureduju da Ьi pobudile sto veci
interes kod nase puЬlike. OЬicno se na otvaranju takvih izlozЬi drze govori u kojima
se velicaju francuska dostignuca u toj odredenoj grani umetnosti.
II "DRUSTVO ZA KULTURNU SARADNIO
IOGOSLAVIJA-FRANCUSKA" I ВIVSI CLANOVI
,,DRUSTVAPRIJATELJAFRANCUSKE"
Odmah posle oslobodenja dolazi do obnavljanja 1Ћdа Ьivseg "Drustva pгijatelja
Francuske" pod novim nazivom "Drustvo za kulturnu saradnju Jugoslavija-Francuska".37 U Upravi ovog D111stva najvaznije polozaje zauzeli su nasi ljudi, а nekoliko
Ьiv.[sih] f1Ћncuskih daka koji su takode u nju usli nisu mogli uticati na liniju rada.
Zadatak Drustva Ьiо је da sviш sredstvima radi na uspostavljanju prijateljstva i odrzavanju sto tesnjih kulturnih veza izшedu nase dve zeшlje. Radilo se uglavnom na
uspostavljanju sto boljih veza izmedu nase zeшlje i Francuske ргеkо КР Francuske.
U tu svrhu su u nasu zemlju dolazile razne paгtiske licnosti kao i pojedini clanovi СК
КР Francuske.
Francuski pretstavnici u nasoj zeшlji negativno su se odnosili prema ovakvom
radu Drustva, tгetirajuci ga kao vestacku organizaciju kојош upravljaju koшunisti.
Zbog toga su oni poceli odmah od pocetka da na drugoj strani okupljaju oko sebe
reakcionarno nastrojene elemente iz redova Ьivseg "Drustva prijatelja Francuske"
koji nisu usli u novo Drustvo i preko njih su razvijali svoju politicku i propagandnu
aktivnost.
Posle Rezolucije IВ-а aktivnost "Drustva za kulturnu saгadnju Jugoslavija-Francuska" је skoro sasviш zaшrla i nije se nista radilo. Dolaskoш novih francuskih
pretstavnika 1950. godine ovi nastoje da aktiviziraju l'ad postojeceg Drustva i da u
njega infiltriraju svoje staгe piijatelje koji su do tada Ьili izolovani. Medutiш, posto
u tоше nisu uspeli poceli su hladno da se odnose ргеша Drustvu i zauzeli su stav
37

Основано је

11. јуна 1946. године. Види напомену 29.
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svojih prethodnika okupljajuci oko sebe sve one koji nisu Ьili uclanjeni u Drustvo.
Ipak su preko nekoliko calnova Uprave koji su iш Ьili odani nastojali da sprovedu
svoju liniju koja se sastojala u tоше da se dozvoli slobodan upis u Drustvo (da se iz
pravila Drustva izbaci clan koji govori da novog kandidata tгеЬа primiti samo na
pгeporuku dva staгa clana), da se organizuju samostalne sekcije D111stva ро repuЬli
kama i pojedinim veciш gradoviшa.
Fi-ancuski pretstavnici ni u ovome nisu uspeli ра su svu svoju aktivnost sveli
na rad sa odvojenom gгupom "istinskih prijatelja Francuske" koja se formirala u
Beogradu, imala program rada, odrzavala sastanke i nepЩateljski delovala. Iz istrage nad pojediniш clanovima ove grupe vidi se da su svi vazniji francuski pretstavnici na celu sa aшbasadoroш odrzavali sastanke sa njiшa i davali im svestranu
podrsku kao i direktive za гаd. Cak su ih upucivali i na unutгasnjost da i tamo
aktiviziraju istinske njihove pгijatelje. Iz ovoga se jasno vidi da su Fгancuzi racunali na postizanje uspeha u sp1·ovodenju svog uticajajedino ргеkо Ьiv.[sih] francuskih daka koji su tгebali da povedu siru pгopagandu medu svojim prijateljima i
poznanicima da se sto vise posecuje fгancuska citaonica, da se masovnije ide na
гazna predavanja koja se tamo odгzavaju kao i kurseve jezika. Ovi ljudi trebali su
da budu nosioci fгancuskog uticaja u nasoj zemlji. Njiшa su v1Ћta ambasade Ьila
uvek otvoгena i davala im se svaka mиalna podгska. Usled svega ovoga Ьivsi
francuski daci bojkotovali su postojece "Drustvo za kulturnu saгadnju Jugoslavija-Fгancuska" i potpuno samostalno delovali.
Posle sudenja clanovima ove gгupe, u kojem su se i fгancuski pгetstavnici donekle kompromitovali dolazi do malog zatisja, а sada se opet Fгancuzi pocinju sve vise
inteгesovati za postojece D111stvo nudeci pomoc fгancuskog kulturnog centгa. Naгo
cito se inteгesuju za mogucnost oгganizovanja podгuznica D111stva u nasim vecim
gгadovima kao sto је to Ьilo рге гаtа, а pгvenstveno postavljaju pitanje Skoplja i
LjuЫjane. Тгаzе da se u D111stvu oгganizuju kursevi fгancuskog jezika, da Dгustvo
tгеЬа oгganizovati skupove, konfeгencije, 1Ћzna pгedavanja, muzicke veceгi i sl. gde
Ьi se posetioci upoznavali sa fгancuskom kulturom. Postavljaju potгebu tesnje koordinacije izmedu Drustva i fгancuskog kulturnog centгa odnosno Fгancuske ambasade radi razmene informacija i uzajamne pomoci. Fгancuzi su obecali veliku pomoc u
knjigama da Ьi se kompletirala ЬiЫioteka D111stva i vec su dali 70 knjiga. Takode
nude i besplatne profesoгe za fгancuskijezik.
Kako su oni zainteгesovani za pгosiгenje svog uticaja u unutгasnjosti, sada idu
linijom da p1·eko svojih veza u pojedinim nasim mestima okupe grupe prUatelja Francuske koje zele da legalizuju u okviru "Drustva za kulturnu saгadnju JugoslavijaFrancuska". Као ргimег, za ovakav njihov гаd moze posluziti slucaj u Pozarevcu gde
је Francuskinja Juglard pocela da daje casove fгancuskogjezika, okupila ljude i stvoгila
ЬiЫioteku od 2000 knjiga, а fгancuski pгetstavnici sada iznose ргеd Upгavu Dгustva
potгebu da· se i tamo legalno ofoгmi sekcija Dл:1stva.
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Slicnu aktivnost Francuzi nastoje da sprovedu i preko podruznice Dгustva u
Zagrebu, Sarajevu i Titogradu.
III. OSTALI VIDOVI PROPAGANDE
Veliki uticaj na sprovodenju francuske propagande u nasoj zemlji vrsen је i
preko jugoslovenske emisije Radio Pariza. Na toj emisiji rade lica iz nase emigracije
koja nikad ne propustaju p1-Шku da u govoшim emisijama istaknu svoj neprijateljski
stav piema dгustvenom uredenju u nasoj zemlji. Tako su preko tih emisij а Ьili velicani izdajnici Slobodan Jovanovic, Macek, Zivko Topalovic i drugi istaknuti emig1-anti
kao i pгoturane netacne vesti о stanju u Jugoslaviji.
Ргеmа nasim podacima slusaoci stгanih 1-adio stanica u Si-Ьiji i danas najvise
slusaju Radio Pariz. Kakvaje veza izmedu Radio Paгiza i nasih slusaoca (sic!) (naIOcito onih ciji se rodaci nalaze u emigгaciji) vidi se i iz toga sto se гedovno mesecno
ргеkо 1О pisama iz SrЬije upucuje Radio Paгizu u kojima se tгaze infoпnacije о
njihovim rodacima, а о kojima Radio Pariz гedovno obavestava u svojim emisijama,
ili se daju sugestije u vezi sa emisijama koje su namenjene Jugoslaviji.
Pгopagandni гаd Francuza i njihov uticaj pгonosio se takode i preko mnogobгojnih posetioca (sic!) koji su putovali ро nasoj zemlji Ьilo kao turisti, t1·govci ili
gosti nasih pojedinih ustanova i oгganizacija. Ova lica dolazila su u siгok kontakt sa
nasim ljudima, sklapali prijateljstva i uspostavljali medusobnu pгepisku. Sапю u
1952. godini u nasoj zemlji је bo1-avilo oko 800 raznih delegacija, 5600 tuгista, 390
tгgovaca i strucnjaka i oko 800 pгivatnih poseta.
Fгancuski uticaj takode pronose i 1-azni гepatrirci i nasi studenti koji su bo1Ћvili
u Fгancuskoj kao stipendisti fгancuske vlade. Ova lica vezuju se za fгancuske pretstav11ike te se је u posled11je vreme pгimetilo da i ta lica siгe francuski uticaj i fгancu
ski duh u nasoj zemlji.
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nasim pгopisima (caгine, opoгezivanje i dгugo). Na taj nacin odklonila Ьi se njihova
konkurencija nasem preduzecu "Jugoslovenska knjiga". 38
3/ PostavUa se pitanje dokle се se ici sa radom "Dгustva za kultuшu saradnju
Jugoslavija-F1-ancuska", obzirom na jak pritisak pгetstavnika ft-ancuske ambasade na
pojedine clanove Upгave D111stva koji su njima Ыiski, а koji cvrsto zastupaju postavku
о oгganizovanju i aktivizaciji 1-ada i aktivizaciji podгuznica Dгustva ро гepuЫikama i
:ecim gradovima nase zemlje. Daljna aktivizacija se mozda nece moci spreciti, ali Ьi
пn se trebalo supIOtstaviti гaznim ogгanicenjima koja se mogu postici. 39
Pregled poгasta delatnosti Fгancuskog kultuшog centra u Beogradu
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Zakljucci
1/ Kako fгancuski pгetstavnici, obziгom na postojece mogucnosti kod nas, rade
na tome da kroz svoju sve siгu pгopagandnu delatnost postignu gгanice njihovog
pгed1Ћtnog uticaja u nasoj zemlji, postavljaju se u prvom гedu pred nase dгustvene
oгganizacije sve veci zadaci protiv njihove delatnosti koja Ьi se гaznim meгama trebala suzЬij ati.
2/ Potгebno Ьi Ьilo sto pre razmotriti pitanje masovne pIOdaje f1Ћncuskih lшji
ga, koja Francuzima stvaгa sve vece fondove za daUe pгosiгenje njihove propagande
u nasoj zemlji. Ova njihova delatnost mogla Ьi se ро nasem misljenju ogгaniciti na
taj nacin da se zahteva da Fгancuzi otvore lшjiza111 koja Ьi Ьila odvojena od kulturnog centlЋ ambasade i koja Ьi se tгetiгala kao i svako d111go pгeduzece koje podleze
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а ли под утицаЈем овог извештаЈа

Д

-е, или не, тек три дана након његовог

подношења, 26. маја 1953. године, државни секретар за унутрашње послове Светислав

Стефановић донео је решење којим је искључиво "Југословенска књига" овлашћена да на

територији ФНРЈ "може вршити растурање новина, књига и осталих списа штампаних у
иностранству". Службени лист ФНРЈ, бр. 25/1953, ,,Решење о одобрењу растурања нови
на, књига и осталих списа штампаних у иностранству од стране 'Југословенске књиге"'
17. јун 1953, 234.
'
39
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•

ви краЈње ~егативни закључци, као уосталом ни читав тон извештаја, не могу

~е посматрати друкчиЈе него у ширем контексту тадашњих спољнополитичких кретања
Југосл~венеке државе. Иако је "медени месец" са земљама Запада још трајао у њега се,

бар са Југословенске стране улагало све мање искрености.

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА

ON IDEAS AND BOOKS

Дражен Беzовиh

Исшорија йривашноi живоша,
приредили Филип Аријес и )Корл, Диби,

4,

од

Француске револуције до Првог светс1,ог рата,

Clio,

Београд

2003, 539.

Француска је од Револуције до Великог рата доживела три републи
ке, два царства, рестаурацију и комуну. Међутим, да ли су честе политич

ке промене читавог државног система имале тако јак и радикалан при
ступ променама у животу породице као темеља друштва, односно држа

ве? Књига кој а је пред нама има задатак да нам укаже на један реалан, тј.
интиман живот индивидуе, од којег се историчар сакривао проучавањем

политичких и друштвених система. Аутори су превазишли тај страх и стид
од интимног, доносећи нам нове погледе на релацијама између појединца,
породице и друштва у немирном Дугом веку.

Ис~иорија йрива~иноz живо~иа

4 је историја малог човека у

Францу

ској и његове интеракције са околином као припадника нације и класе, с

једне, односно породичног човека, с друге стране. Шест аутора Р. Геран,
А. Корбер, А. Мартен-Фижије, М. Перо, К. Хал и Л. Хант су неколико
хиљада ликова ставили у њихово аутентично окруж:ење и дали нам слику

некадашњег живота. Слике о аристократији и буржоазији (великој или
малој), белим оковратницима, радницима и сељацима (богатим или сиро
машним) разбија окоштале историјске представе о сталној класној борби
и оставља нас у свету међусобних преплитања, допуњавања и сукоба или,
најближ:е речено, свега онога што чини обичан )Кивот.
Прожимање индивидуе, породице и друштва, посматрано кроз при

зму мушко-женских односа, довело је ауторе до представе француског дру
штва

XIX

века и сходно томе "комад" су поделили на четири целине:

Подизање завесе,

I

II Глумци, III Места и призори и IV Кулисе.

Револуција је одиграна, нова завеса је подигнута. Промене су насту
пиле и у п:риватном животу, који улази нај авну позорницу и бива изложен

погледима околине и њеним моралним судовима. Одећа, језик, вера ... све

Годишњак за друштвену историју

286

1-3, 2003.

Дражен Беговић, Istoгija pl'l\,atnog ii!'ota ...

287

је постало мерило оданости политичким циљевима. На основу тих пара

три целине: а) индивидуа у самоhи, са својим маштањима, сновима, стра

метара долазило је до елиминације политичких противника. Тако је кра

ховима и надањима или њено испуњавање књигом, клавиром или једно

љица Марија Антоанета прво лишена улоге мајке и жене, а потом и живо

ставном лутком; б) вера, питање које се провлачи кроз цело дело, њено

та; а Јакобинци су дуго користили аристократске навике својих неистоми
шљеника као повод за њихово гиљотинирање.

Јавна иступања жена, омогуhавање развода и уплитање породице у

испољавање путем цркве и њен константни утицај на појединца и породи

цу; ц) откривање свога тела и стицања свести о својој сексуалности, стра

хови друштва и цркве од њеног испољавања; даје само део слике о интим

вота у сигурност дома. Аристократија и буржоазија су тежиле преузима

XIX века.
Разлика између "Велике" историје и историје обичних људи, огледа

њу енглеске представе-hоше- и раздвајању пословног од породичног жи

се и У самом приступу и врсти извора, који су, по речима самих аутора, ,,и

политичку борбу изазвали су ново повлачење породице и интимног жи

вота. Последице су, по ауторима, везивање жене за дом, породицу и мо
рал, и настанак века интимног живота.

ним тренуцима људи

бо_гати,~ празњикави, говорљиви и онемели, затворени над унутрашњом
таЈном • Извори за приватан живот налазе се у политичким и економским

После постављања сцене, М. Перо и А. Мартен-Фижије дале су нам

мислима, У предрасудама друштвених, природних и медицинских наука, те

главног протагонисту; обичног човека са породицом и окружењем. Поли

У записима самих учесника (писмима, аутобиографијама, мемоарима и
ю~юrсевним делима XIX века); доносеhи проблем индивидуализације исто
рије или п?грешног уопштавања. Једина замерка, коју су и сами аутори

тичке борбе и промене, остављајуhи траг на породицу, забринуле су дру
штво за његову основу. Као гарант њеног очувања и даље је сматран Отац.

Поверавајуhи му бригу и власт, држава се није одрекла права на повреме

признали, Јесте ограничавање тог подухвата на Француску, јер се при том

но мешање у питања која би могла имати утицаја на њено очување, као

изгубила нит о повезаности и узајамном деловању на простору који се назива Западна Европа.

што су морал, заоставштина или брак.
С друге стране, жена је имала улогу моралног заштитника породице

(штитеhи спољашњи углед), и споне међу члановима домаhинства. Неу
спех у Револуцији није зауставио борбу за права жена, а први успех на том
пољу јесте право на развод

1884. године.

Питање деце и њиховог одгоја основна је улога породице, тако да су
аутори посветили доста пажње представљајуhи живот детета од рођења

до женидбе/удаје и отпочињања новог породичног циклуса. У слике дете
товог развоја и породичних односа, активно су укључена лица из ближе и
даље околине родбина, суседи и послуга).

Међутим, да би "ож:ивеле" породицу

XIX века, М. Перо и А. Мартен

Фижије су поред ликова реконструисале и свакодневни живот породице,

полазеhи од времена у које се обедовало, породичних и приватних посета,
празника и летовања, важних датума, али и тамне стране породичних дра

ма и сукоба.

У

III делу, М. Перо и Р.

Геран приказују нам места одигравања поро

дичног живота тј. места за становање. Последица одвајања породичног од
јавног живота су захтеви аристократије и буржоазије за приватношhу у
оквиру дома. Стремљења новим стандардима живљења (нпр. хигијенски

услови) ширила су се на све слојеве друштва, често прерастајуhи у поли
тичка питања.

На крају представе, А. Корбен нас повео је нас иза сцене, откривају
hи унутрашње монологе појединца. Грубо груписање тајни индивидуе у

·

Владимир Ивановиh

Lutz Raphael, Gesc!tic!tts1vissensc!taft im Zeitalter der
Extre111e. Tlteorien, Мetltoden, Tendenzen,
von 1900 bls zur Gegeтнvart, Miinchen 2003, 293.
Луц Рафаел

(Lutz Rapliael), рођен 1955, професор је нововековне исто

рије на универзитету у Триј еру. Бави се истор иј ом истор иј ске науке. Аутор
је више дела из те области, а јавности је најпознатија његова велика сту
дија "Наслеђе Блоха и Февра", издата

1994. године.
Пред немачком јавношhу појавила се 2003. године књига Луца Рафа

ела Исйlоријска наука у доба Ексйlре.ма. Теорије, .мейlоде, iиенденције од

1900.

до данас. Књига је настала на основи предавања која је Луц Рафаел

држао током летњег семестра

1997. године. Убрзо после објављивања по

стала је саставни део литературе веhине курсева на немачким универзи

тетима, који се баве питањима историјске науке у

20. веку. Насловна стра

ница књиге врло је индикативна. Наиме, ако се мало боље погледа њен
дизајн, може се запазити да има слично идејно решење као и програм за

дефрагментацију диска у Wiпdows-y. Сврха дефрагментације диска је да
се све информације групишу како би се уштедело на времену и простору.

Луц Рафаел је управо на
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стране своје књиге "дефрагментирао" све

најважније тежње и струјања у историјској науци у последњих сто година.

Књига се састоји од

15

поглавља. На крају сваког (осим

12.

и

15.)

аутор

даје приказ два историјска дела као илустрацију истраживања, својстве
них за свако поглавље. Књига је настала на основу обимне литературе.

На крају се налази списак изабране литературе, која је подељена на дела
и секундарну литературу. Због преобимности аутор није био у могућно
сти да да целокупан списак литературе, те нас стога упуhује на Интернет
страницу. Књига на крају доноси регистар личних имена.

Прво поглавље ставља нам на увид концепте, проблеме и предмете
историје историјске науке у

20. веку.

Друго и треhе баве се институцијама

и структурама које су обликовале свет историчара у последњих сто го
дина.

Од четвртог поглавља, које носи наслов "Историјска наука око

1900.

године", аутор започиње тематско-хронолошки приказ кретања, метода

и предме.та историјске науке у

20. веку.

Пето поглавље посвећено је исто

ријским истраживањима у међуратном добу. Националне страсти одреди-
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ле су историјску науку између два рата. Реч је о времену које је бременито

политичким и привредним кризама, револуцијама и идеолошким конфрон

тацијама. Пре 1914. године контроверзе, које су се јављале унутар струке,
пре свега концепти социјалних и културних наука, стварале су основе за
нове почетке и преоријентације у истраживањима. Након 1918. године по~
литички и социјални контексти давали су најјаче импулсе за даљи развоЈ
нових праваца. Аутор се у том поглављу бави новим проблемима полит~ч
ке садашњости, новим питањима која се упућују прошлости, те исторИЈОМ

народа, која се јавила на немачком говорном подручју. (Volksgescblcћte).

Два најутицајнија струјања историјске науке у другој половини 20. ве

ка представљена су у шестом и седмом поглављу. Њихово разумевање
кључно је за историју историјске науке у другој половини 20. века. Шесто

поглавље бави се традицијом аналиста. Аутор нам најпре приказује фран
цуску историјску науку између два светска рата. Затим говори о профилу

новог часописа, интелектуалном контексту, узлету и интелектуалном уте
мељењу након 1945, програму педесетих и шездесетих година, међународном повезивању и утицају.

Седмо поглавље носи наслов "Странпутице и ћорсокаци марксистичке историјске науке". У њему се указује на многозначности марксистич

ког историјског модела, на основне проблеме марксистичког историјског

истраживања, на совјетску историјску науку као експорт модел, маркси
стичку историографију ван социјалистичких земаља.

Осмо поглавље говори о историји међународних односа. Хроноло-

шки се прати развој те поддисциплине и указује се на нова тематска по

Владимир Ивановиh,

Lutz Raplmel,

Gesc/1iclztsн1isse11sclzaft
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im ...

~есето погл~вље нас уводи у теоријске основе и методске иновације
соцИЈалне историЈе. Прате се пораст и фрагментација социјалне историје

ток?м три деценије, од

1960. до 1990.

године. Говори се о њеним водећим

и~еЈама, о тр~нснационалној социјалној историји, о посебном месту

h1strory У социрлно-историјским истраживањима

.

oral

савременог доба.

Јед~наесто поглавље показује нам начине писања универзалне исто

риЈе, КОЈИ су вуr~ли корен~ из наслеђа

19.

века. Током педесетих година у

Амер~ци настаЈе историЈска социологија коју су обликовале две велике
теориЈе: м~рксистичка и теорија модернизације, а последњих

~ека из~ваЈа се и глобална историја

20

година

(global histшy), као најраспострањени

Ја вариЈанта писања светске историје.

Поглавља од

12.

до

15.

посве~ена су променама које су наступиле у

на~ци ток~м последње три децениЈе. Дванаесто поглавље је приказ појава
КОЈе су се Јавиле у политици и култури и објашњава начине на које су те

промене деловале на структурну промену струке. Као најзначајније аутор
уочава: нагло по~еhање :интересовања за :историјску науку, пораст броја
студената :историЈе, веhе интересовање за ваневропску историју. Од шез
дес~тих и сед~мдесетих година прошлог века долази до оснивања великог

броЈа историЈских часописа. Млађи историчари уносе антрополошку но
ту У истраживања, питајуhи за телесне технике и сексуалне практике, за
улогу мушкарца и слику жене у прошлости.

Преокрети који су.:~ догодил~ касних шездесетих година оставили су

дубоке трагове у "Н?ВОЈ културноЈ историји. Од

1979. године усталио

се у

науци по!ам историЈске антропологије. Тринаесто поглавље, са насловом

ља, која су се отварала под утицајем аналист:ичких и социјално-историј-

,,ИсториЈска антропологија и културна историја" анализира управо те пре

ских струјања.

основе ~азличитих струјања нове културне историје које су унеле најра

На почетку 21. века као широко и дифузно поље истраживања издвојила се културна историја. Заступници анализа путем расправе, нове

културне историје и постколонијалних студија желели су да се ограде од
својих претходника, али се у њиховом раду ипак одражавао континуитет
историје идејно-историјских односно културно-историјских истраживања
у 20. веку. У деветом поглављу, које носи наслов "Менталитети, појмови и

политички говори: Путеви културно-историјског и научно-историјског ис

траживања", аутор нам предочава основе тих истраживања, односно осно
ве које су постављене око 1900. године и чији резултат је видљив од дваде
сетих година прошлог века. Луц Рафаел скреће пажњу на основне кул

турно-научне позиције, на прва истраживања која се тичу историје мента
литета и колективних представа, на дугорочна кретања и проблеме с ко

јима су се сусретала идејно-историјска истраживања до седамдесетих година.

окрете. Аутор се У том поглављу пита које су то теоретске и методске

зличитиЈу палет~ нових ( односно новоформулисаних старих) теоретских
модела У историЈску науку. У оптицају је најразличитија комбинација на
учнотеоретских, етнолошких, социолошких или књижевнонаучних пој

мова и концепата. Аутор обраhа пажњу на нови појам који се појавио осам
десетих година: Дискурс. Луц Рафаел дефинише Дискурс као покушај мла
ђих ист_оричара да срж исказа или кључне појмове поставе у шири идејно
истори3ски контекст или мрежу истозначних семиотских система. Говори
~ новом прис упу ~с раживања Gendeгa, о антрополошком виду нове кул-

7

7

урне историје, коЈа Је почела да се бави предметима који су до пре дваде
~ет год~на спадали у доме~ ~тнолошких, односно антрополошких студи

ја. Као Једна од новина ко3е Је донела нова културна историја издваја се
истражив~ње наро~не културе прошлих времена. Најочитији пример та
квих дела Је МонтаЈу. Говори се и о новој културној историји йоли~иичкоz.
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Под тим појмом подразумевају се истра:живања која се баве културю~м и

Александар Рафаиловиh

социјалним претпоставкама политичких догађаја, те културноисториЈска
истраживања национализма.

у чертнаестом поглављу аутор се бави питањем односа између националне историје и :историјске науке у последњој треhини 20. века. Он сма

Митерауер, Михаел, Миленијуми и друiе

јубиларне iодине. Зашшо йрослављамо

тра да је "повезаност између историјске науке и националне државе кон

станта читавог међународног развоја струке у 20. веку" (Рафаел, с. 247).

историју?, Удру:ж:ење за друштвену историју,

На крају двадесетог века ипак у односу између историјске култур~ и исто

Београд

ријске науке долази до новина које се огледају у промени позиција и пер
спектива у историјској науци. Појављују се нови правци и нов начин пред
стављања националне историје, настају нове синтезе на темељу нових со

цијално-историјских и културно-историјских концепата . .Из мноштва но
вих синтеза аутор издваја три идеална типска модела: 1. Моде~ национал

не историје као политичке друштвене историје модерне нациЈе. 2. Модел
националне историје као структуре дугог трајања. 3. Модел националне
историје као културне :историје националне традиције.
Петнаесто поглавље разматра положај историјске науке на почетку

21. века. Аутор уочава три актуелна кретања у историјској науци: лагани
крај евроцентризма, веhу повезаност професионалних историчара, пове
ћање :интересовања за транснационалне теме (у том контексту помиње се

2003, 143.

Дело које је пред нама први пут се објављује као јединствена целина.

Основу превода, који је урадила Оливера Дурбаба, чини дело истог ауто
ра

(Mitterauer, Michael, An11i11e1·sa,·ium und Jubiliium. Zu,· Entstelumg und Ent,vicklung offentlicћa Gedenktage, in: Eшil Brix and Hannes Stekl, Hgg, De,· Kampf ит
das Gediicћtins. Offentlicћe Gedenktage in Mitteleuюpa, Wien 1997, 23-90), коме
су прикључене завршне странице дела објављеног наредне године (Mitterauer, Michael, Millennien und andae Jubeijal11'e. Wагит fei,·en ,vi,· Gescblcћte?,
Wien 1998, 55-62), чији се наслов проширио на нову целину. Тема којом се
проф. Митерауер бави јесте настанак и развој годишњица и јубилеја као

поновно :интересовање за холокауст.)

главних, али не и јединих, типова спомен-дана, које често, на овим просто

мете историјске науке у 20. веку. Он се не задржава само на приказу ам~
ричке и европске екумене историчара него покушава да покаже како Је
дошло до прихватања, а затим и до адаптације западног модела :истражи

пан предговор др Слободана Наумовића Ка

uciuopuju слављења ucl71opu-

je, који повремено добија и полемички тон.

Књига се састоји од шест по

Дело Луца Рафаела нуди основни увод у проблеме, концепте и пред-

вања као основног процеса развоја струке у другим деловима света. По
ред тога, Рафаел показује и утицај историје двадесетог века на развој ~сто

рима мо:жда и пречесто, прослављамо. На самом почетку се налази исцр

главља, којима претходи изузетно кратак увод аутора.
У приказивању резултата својих истраживања проф. Митерауер се др
:жао хронолошког типа излагања, које је, било праћено бројним упоређива

ријске науке. Дело је преко потребан компендијум намењен свима КОЈИ се

њима. Главни циљ његовог бављења том темом, која је чак и у међународ

занимају за развој :историјске науке у 20. веку.

ним размерама тек начета и којој подробнија истраживања тек следе, јесте
одгонетање порекла и развоја садржаја и начина празновања. Тек при крају
свога дела, када следећи ток свог хронолошког излагања, тему заиста и
доведе до наших дана, аутор се окреhе још једном питању које тражи обја
шњење

-

откуд права помама данашњег друштва/друштава за обележава

њем толиког број а годишњица и јубилеј а? Негде из другог плана помаља се

и треhа тема, нарочито везана за време Нововековне и Савремене истори

је, која се тиче разилажења (некад мањег, чешhе веhег), између резултата
критичке, научне историографије и нечега што би се могло назвати при

кладном или слављу намењеном (зло )употребом историје.
Прво поглавље је насловљено Меморијални к:араюиер хришhансl71ва
и одводи нас на саме почетке хришћанства и још даље у његове јудаистич-
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ке изворе, показујуhи нам "нарочиту културу религиозног сеhања" зајед

Александар Рафаиловић, Митерауер, Михаел, Миленијуми и други ...

295

вана са прослављањем свеца. Помак је у чињеници да су прославе, поред

ничку за обе религије. Основу им је чинило схватање, својствено читавом

религиозног, имале и др:жавну функцију.

простору Блиског истока, о божанском проузроковању догађаја и уплит~
њу у ток историје. Због тога идеја о уговору/савезу са Богом код Јевреја
мора да се, практично, обнавља сваке седмице, прецизније сваке суботе

ва да проникне у значење и настанак појма јубилеј. Поред годишњег рит

Јубиларна 'година

-

јубилеј? наслов је треhег поглавља, које покуша

ма светих дана, јављају се и свете године, чије се понављање дешавало у

сабата. У хришhанству божји дан је постала недеља, којом почиње и хри

много дужим интервалима, тако да би их човек просечног ж:ивотног века

шhанска седмица. Празновање недеље се код хришhана темељи на сеhа

могао доживети једном у свом животу. Њихов корен је у старозаветној

њу на Васкрсење Господово. Из тог примарног недељног циклуса празно

опросној години, која се обележавала на сваких педесет година. Средњи

вања, даљим развијањем меморијалног система посвеhеног Господу, до

век је познавао термин "а1111нs iubilaeнs" за обележавање опросне године.

шло се до годишњег нивоа празновања, а датуми празника су се одређива
ли према датуму Васкрса за ту годину. Из перспективе оних који су живе
ли по јулијанском календару, ти су празници били помични, а први фикси
рани датум у римском календару био је прослава Божиhа, који се просла

Очекивање од опросне,јубиларне године било је доношење потпуног опро

вља од

IV века.

Убрзо се број празника који се из године у годину просла

ста, који се, с друге стране, није могао добити било где, веh само на одре

ђеном месту. До данас се од тих прослава јубиларних година сачувао из

раз јубилеј, али и схватање времена "у веhим интервалима, дуж:им од го

дине" ( стр.

77).

Сходно средњовековном размишљању "израчунавање тих

вљају на исти дан повеhао са установљењем сеhања на прве свеце и муче

година имало је у основи мистично поимање", а нама је до данас остала

нике. Следиле су годишње прославе везане за освеhење цркве. Све ове
прославе су биле искључиво верског обележја и чине својеврстан "конти

страст за "округлим бројем" ( стр.

нуитет између празника и догађај а који га је инспирисао" ( стр. 32).

77).

У четвртом поглављу Пои.мање zодине и века у доба йосле рефор.ма
ције проф. Митерауер прати развој обележавања и прослава годишњица

У другом поглављу, са насловом Од верско2 йразника ка йолшиич

и јубилеја после проглашења Лутерових реформи. У крајевима који су

ком, прати се метаморфоза хришhанских празновања, услед преласка хри

прихватили реформацију нису као до тада били примарни датуми смрти

шhанства од забрањене религије у државну религију. Та промена је поред

или рођења, веh у први план избија датум историјског чина. Друга разли

бројних предности донела и озбиљне компромисе. Након преокрета, ста

ка је у преласку ингеренција о питањима календара са духовних на све

ре римске прославе су замењене новим, хришhанским, па су се уместо

товне власти, које су у календар уводиле и лаичке празнике, на које је

годишњица, у знак сеhања навојне успехе (ludi puЫici) или игара приређи
ваних с временским размаком и сличним поводом (ludi saeculares), просла
вљала дела Богородице. Наместо игара одржавала су се "свечана бого
служења, организовале процесије, јавно приказивале реликвије" и то се
понављало из године у годину. У Византији су се историјски догађаји сма

убрзо дошла и патина националне прославе. Родио се и нови концепт при

трали последицом деловања свеца коме је посвеhен тај дан у календару,

ознака посебне јединице година. ,,Магдебуршке центурије" своје 1влага

казивања, али и схватања ж:ивота, где је животни пут био представљен у

облику степеница :живота, којима се до педесете године успињало, а после
педесете се силазило. Коришhење арапских цифара уводи рачунање у де
цималном систему, а интервал од сто година почиње да се користи као

што је био доказ повезаности религиозне свести са историјском свешhу.

ње започињу не од стварања света, као што је до тада био обичај, веh од

Пресудан утицај на календар у Византији је имао цар.

Христовог рођења, као почетка нове ере, док време израж:авају вековима.
Пето поглавље, са насловом Весеље без вере прати даљу секулариза

На Западу су мало марили за "снагу датума у календару", веh су мно
го пажње посвеhивали реликвијама. За разлику од Византије, Западна
Европаје успомену на, рецимо, извојевану победу, чувала и обележ:авала

цију слављења насталу након Француске револуције. Питања која је себи

подизањем задужбине. Тамо је од ва:ж:ности било свето место, а не свето

ларизацијом јавних спомен-дана дошло само до другачијег повезивања

поставио аутор ("Да лије историја заузела место вере? Илије, пак, секу

време. Република Венеција, која се налазила између та два концепта, нај

историје и вере, односно до повезивања историје и неке друге вере?", стр.

раније је организовала прослављање важних догађаја из прошлости, као

103) показују правац у коме је ишло његово истраживање.

што је, на пример, био дан настанка града - односно државе. Оба су била

волуција је суштински изменила наслеђени календар узимањем револу

повезана са хришhанским календаром и слављењем Благовести, односно

ције као почетка нове ере, мењањем имена месецима и увођењем нове

Светог Марка, што

десетодневне недеље, укидањем старих и увођењем нових празника, те

he реhи

да је и ту реална, историјска садржина вези-
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новим начином организовања прослава. Али веза са религијом иако зва
нично раскинута, ипак није у потпуности могла да буде заобиђена веh се

испољила у стварању култа мученика и жртава контрареволуције, који су,
суштински, били веома налик на прославе у част хришhанских мученика

и светаца. Штавише те култне церемоније су се одигравале недељом у
бившим црквама! Иако су то били локално обележавани празници, пред
стављали су истовремено и доказ каквог-таквог континуитета, али и "по

кушај да се хришhанска недеља претвори у историјски спомен-дан сасвим
друге врсте".

У доба Француске револуције годишњицама је давана изузетно вели

ка вредност. Нису се славиле личности веh историјски догађаји, али није
постојао јединствен и заокружен систем празника све до реформе кален
дара. Најважнија дешавања из времена револуције слављена су хроноло

шким редом, јер је револуција требало сваке календарске године да се
(д)оживи као јединствена целина. Поред комеморативних празника, ре
волуција је изнедрила и један другачији тип празника, као производ про
светитељске тежње за образовањем народа. Били су то празници посве
hени слављењу младих, супружника, старих, земљорадника, захвалности,
националног суверенитета.

јединијубилеј,јер је револуција имала изражен антитрадиционалистички
приступ. Америчка револуција је, пак, ишла другим путем, паје обележа
вала и Колумбово откриhе Америке, али и Дан независности. Нису сла
вљене личности веh њихова дела. Прослава независности била је зачетак
празника са израженим националним обележјем. У том правцу је ишла и

1772.

године упутио пољској влади "да сваке

деценије уприличује домовински празник, који би се одржавао покрај не
ког од споменика подигнутих у част каквог важног догађаја из прошло
сти".

Слављење исшорије завршно

ie

поглавље ове књиге и покрива

XIX

век, за који је својствено јачање националног у обележавању историје.
Пример за то могу бити спајања прослава везаних за споменике и просла
ва јубилеја, који подједнако спајају идеју историјског сеhања. Тај чин на
нов начин поново доводи у везу свето место и свето доба у заједницу свете
радње. Први пут у

XIX веку у оквиру прославе, до тада веh у добром сте

пену ослобођене од религије, среhемо нове елементе који немају везе са
историјом, али ни са дотадашњим развојем прослава, попут ватромета,

балова, турнира ... Средишње место свих тих прослава био је свечани го
вор "који се као проповед држао у оквиру свечаног богослужења". Хри
шhанско-литургијско порекло имају и сва, код нас бисмо рекли, пригодна,
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сценска извођења (игроказ и позориште). Њихова улога је била, као и код
песме и заставе, снажно и пластично исказивање свечаности тренутка,
али и оживљавање историјских слика свима разумљивих и прихватљивих.

:,Понегде је и освеhење црквеног звона био чин историјског сеhања." Ипак
Је свечана поворка, која се директно развила из процесије, представљала

најважнији део који је успостављао везу између хришhанског наслеђа и
секуларних форми прослава.

Циљ тако организованих прослава су пре свега биле емоције присут
них како учесника тако и посматрача, јер "прослављање историје је наро
чит вид _односа према историји". Историја се тим чином симплификује,
ci,г:yaЦIIJe се представљају црно-белим сликама, са честим идентифика
циЈским приступом који обично иза себе крије и негативну слику другог.

Та свечарска историјска свест се умногоме разликује од научне, на крити
ци засноване историјске свести. Разлог ле:жи у чињеници да су, што је то

де~о проф. Митерауера и показало, развој и корени прослављања исто
рије изворно хришhански принцип, а хришhанству се увек прилазило пре

свега срцем! То историчару само додатно оте:жава посао, јер се добро зна
да се често, баш због јубилеја и годишњица, историја домишљала, мења
ла и улепшавала стварањем митова и легенди.

Иако су се славиле бројне годишњице, то доба није оставило ниједан

Русоова препорука коју је

Александар Рафаиловић, Митерауер, Михаел, Миленијуми и други ...

