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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е
UDC 821.14’02-84:398.09
Оригинални научни рад

Ра д и в о ј  Ра д и ћ*

ЖИВОТИЊЕ У ВИЗАНТИЈСКИМ  
ЗАГОНЕТКАМА**

„Само се у животиње могу поуздати да ће према мени
бити боље уколико ја будем бољи према њима”.

Јохан Пол Фридрих Рихтер (1763–1825)

СА ЖЕ ТАК: У Ви зан ти ји је за го нет ка има ла ве о ма ду гу и бо га ту тра-
ди ци ју, а за њу су по сто ја ла два тер ми на: ainig ma и gri fos. Као ре ше ња не ких 
ви зан тиј ских за го нет ки по ја вљу ју се и по је ди не жи во ти ње. У збир ци ви зан-
тиј ских за го нет ки, ко ја бро ји две сто ти не че тр на ест ме та фо рич них и збу њу ју-
ћих пи та ња, укуп но се по и мен це на во ди че тр на ест жи во ти ња: ја стреб, ко бац, 
ко за, миш, сви ња, во, мор ски ра чић, па ук, црв, пе тао, пуж, жи жак, си па и злат на 
пче ла ри ца.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ви зан ти ја, жи во ти ње, за го нет ке, пти це, тра ди ци ја, бро-
је ви, ри бе, књи жев ност, жа нр, сло ва

У реч ни ци ма срп ског је зи ка сто ји да је за го нет ка „вр ста крат ке але го риј-
ске при чи це или сли ке, че сто и са ре чи ма на ро чи то за ту при ли ку ис ко ва ним, 
ко ја се го во ри за то да би слу ша лац по го дио, од го нет нуо њен сми сао”.1 Ова 
реч има и фи гу ра тив на зна че ња: тај на, пи та ње, про блем, не ја сност.2 У књи га-
ма ко је су по све ће не об ја шња ва њу књи жев них тер ми на мо же мо да про чи та мо 
да је за го нет ка вр ста ми са о но-го вор не игре, из ра же не у ви ду ме та фо рич ког 
– опи сног или не по сред ног, че сто збу њу ју ћег пи та ња ко је зах те ва од го вор. 
При том је пи та ње фор му ли са но у го то во утвр ђе ном об ли ку и, што је по себ-
но ва жно, има са мо је дан пра ви од го вор ко ји је при хва ћен у тра ди ци ји.3 

* Одељење за исто ри ју, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду: rra dic@f.bg.ac.rs
** Овај рад на стао је на про јек ту бр. 177015 под на сло вом „Хри шћан ска кул ту ра на 

Бал ка ну у сред њем ве ку: Ви зан тиј ско цар ство, Ср би и Бу га ри од 9. до 15. ве ка”, ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род
ног је зи ка, књ. V (ду гу љан – за кљу чи ти), Бе о град 1968, 635.

2 Исто; M. S. La le vić, Si no ni mi i srod ne re či srp sko hr vat sko ga je zi ka, Be o grad 1974 (re print 
2004), 870. 

3 За основ на оба ве ште ња о за го нет ка ма, в. Reč nik knji žev nih ter mi na, Be o grad 1985, 
882–884 (N. Mi lo še vić).
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До каз за ве ли ку ста ри ну ове вр сте ли те рар ног из ра за је и чи ње ни ца да се 
не ка да из ра жа ва ла у сли ка ма, а до бро је по зна то да је то пра фе но мен сва-
ког људ ског го во ра. За го нет ка ни је по себ ност европ ске ци ви ли за ци је, схва-
ће не у нај ши рем сми слу, већ је свој стве на и не ким дру гим ци ви ли за ци ја ма. 
Та ко, на при мер, за го нет на пи та ња би ла су уоби ча је на при об ре ду жр тво-
ва ња у ста рој Ин ди ји.4

У Ви зан ти ји, цар ству за ко је се са раз ло гом ка же да је др жа ва ко ја је 
нај ду же тра ја ла „с ове стра не Ки не ског зи да”,5 и ко ја је то ком ви ше сто ле ћа 
на кул тур ном пла ну ста ја ла ис пред свих др жа ва сред њеве ков не Евро пе, те 
јој сто га при па да из у зет но ме сто у свет ској исто ри ји, за го нет ка је има ла 
ду гу и бо га ту тра ди ци ју. У ви зан тиј ској сре ди ни су за њу по сто ја ла два тер-
ми на: пр ви ениг ма (ainig ma), ко ји је на не ки на чин по стао сво ји на мно гих 
је зи ка и ко ји ће за мно ге од мах би ти пре по зна тљив, и дру ги гри фос (gri fos). 
По сре ди је лу цид на и по ма ло за ма гље на игра ре чи чи ји ко ре ни се жу у да ле-
ку про шлост и део су нај ра ни јих раз вој них ме на бо га те и раз гра на те грч ке 
књи жев но сти.6 Чи ње ни ца је да су се кроз овај жа нр ви зан тиј ске ли те ра ту-
ре – је згро ви то и уне ко ли ко та јан стве но – на на ро чит на чин из ра жа ва ле и 
ве ли ке жи вот не исти не. Нај пре по сво јој уну тра шњој струк ту ри, за тим по 
кру гу пред ста ва и, на по слет ку, по још не ким еле мен ти ма ко ји су у њи ма 
за сту пље ни, ви зан тиј ске за го нет ке – упра во као и ста ро грч ке – у пот пу но-
сти су се укла па ле у оп шту кла си фи ка ци ју ин до е вроп ских за го нет ки.

Уко ли ко се има у ви ду да је Ви зан тиј ско цар ство на кул тур ном пла ну 
сво је вр стан про ду же так хе лен ског ду ха кроз чи тав сред њи век, не из бе жно 
сле ди пи та ње од но са ви зан тиј ских пре ма ан тич ким грч ким за го нет ка ма. 
У овом слу ча ју, ме ђу тим, пот пун од го вор на пи та ње њи хо вог ме ђу соб ног 
од но са у из ве сној ме ри за са да јед но став но из ми че и ни је га мо гу ће да ти са 
чвр стом уте ме ље но шћу. Раз лог за то ле жи у јед но став ној исти ни да су ви-
зан тиј ске за го нет ке – за раз ли ку од ан тич ких, ко је су ду го и пом но про у ча-
ва не – још увек не до вољ но по зна те. Оту да се оне не мо гу ме ђу соб но ни 
упо ре ђи ва ти, јер још увек ни су за вр ше не не ке пред рад ње ко је би са свим 
осве тли ле ви зан тиј ске за го нет ке. За раз ли ку од ан тич ких, ко је су углав ном 
по зна те и пу бли ко ва не, ви зан тиј ске су об ја вље не са мо де ли мич но. Са раз ло-
гом се ве ру је да се при лич но ве ли ки број њих још увек на ла зи на стра ни-
ца ма мно гих не из да тих ру ко пи са. С дру ге стра не, без пот пу ног по зна ва ња 
ру ко пи сног ма те ри ја ла – што је још увек те шко оства ри во – ни ти се мо же 
са си гур но шћу од ре ди ти шта је ствар но ви зан тиј ско, а шта кла си ци стич ко 
опо на ша ње, ни ти се мо же озбиљ но ула зи ти у раз ма тра ње аутор ства по је-
ди них за го нет ки.7 Ме ђу тим, на осно ву по зна тих ви зан тиј ских за го нет ки 

4 Исто.
5 Oks ford ska isto ri ja Vi zan ti je, prir. S. Man go, prev. M. Mi lo ra do vić – P. J. Mar ko vić, Be o-

grad 2004, 27.
6 О ви зан тиј ским за го нет ка ма, в. G. L. Ku stas, Stu di es in Byzan ti ne Rhe to ric (Ana lek ta 

Vla ta don 17), Thes sa lo ni ki 1973, 167, 193; H. Hun ger, Die hochsprac hlic he pro fa ne Li te ra tur 
der Byzan ti ner, II, München 1978, 119; The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um, ed. A. P. Kaz hdan, 
III, New York – Ox ford 1991, 1795 (E. M. Jef freys – A. Kaz hdan) (у да љем тек сту: ODB).

7 Ч. Ми ло ва но вић, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ, Ви зан тиј ске за го нет ке, Бе о град 1986, 
7, 129 (у да љем тек сту: Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке).
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ипак се мо же го во ри ти ба рем о јед ној су штин ској ра зли ци у од но су на ан-
тич ке. У пи та њу је хри шћан ска ре ли ги ја, ко ја се умно го ме ин кру стри ра ла 
и у ли те рар ни жа нр ка кав су би ле ви зан тиј ске за го нет ке, што из ме ђу оста-
лог зна чи и да је ан тич ка ми то ло ги ја, свој стве на ста ро грч ким за го нет ка ма, 
уне ко ли ко усту пи ла ме сто но вој хри шћан ској.8 

Ви зан тин ци су кроз чи тав сред њи век би ли на кло ње ни ли те рар ним 
жан ро ви ма ко ји под ра зу ме ва ју са же тост у из ра жа ва њу. Уз то, од по зно ан-
тич ког све та, из ме ђу оста лог, на сле ди ли су и је дан тре пе тан, ско ро не жан 
од нос пре ма оштро ум но сти за го нет ке.9 За ни ма ње за ова кав об лик ли те рар-
ног ства ра ња на ро чи то је по ра сло у XI и XII сто ле ћу и за др жа ло се до про па-
сти Ви зан тиј ског цар ства у XV ве ку.10 На пла ну по гле да на свет, за го нет ка 
је пред ста вља ла је дан од нај че шћих и кључ них пој мо ва сред ње ве ков не те о-
ри је сим бо ла.11 

Два на уч ни ка су пру жи ла не из ме ран до при нос упо зна ва њу са ви зан-
тиј ским за го нет ка ма. То је нај пре Спи ри дон Лам брос (1851–1919), је дан од 
пи о ни ра грч ке ви зан то ло ги је,12 ко ји је на ме ра вао да са ку пи и по дроб но про-
у чи ту вр сту ли те рар не за о став шти не Ви зан тиј ског цар ства. Прем да му 
ни је по шло за ру ком да оства ри сво ју за ми сао, он је ипак об ја вио део са ку-
пље ног ма те ри ја ла.13 Са Лам бро со вом смр ћу усле ди ла је ду га осе ка у про-
у ча ва њу овог жан ра ви зан тиј ског књи жев ног на сле ђа. 

Но ви под сти цај у из у ча ва њу ви зан тиј ских за го нет ки по те као је из на ше 
на уч не сре ди не. Учи ни ла је то Че ли ца Ми ло ва но вић, не ка да шњи про фе сор 
на Оде ље њу за кла сич не на у ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду,14 ко ја 
је при ку пи ла, об ја ви ла и ко мен та ри са ла све по зна те за го нет ке пу бли ко ва-
не по ра зним, че сто ве о ма рет ким и те шко до ступ ним пу бли ка ци ја ма. Ова 
збир ка, ко ја са др жи две сто ти не че тр на ест за го нет ки, све тлост да на угле-
да ла је 1986. го ди не као ше ста све ска еди ци је „Бал кан ске на род не умо тво-
ри не” Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.15 То је до са да нај пот пу ни ја 
збир ка ви зан тиј ских за го нет ки и основ ни из вор ник ко ме се обра ћа сва ки 
ис тра жи вач ко ји се ба ви овим ро дом ви зан тиј ске књи жев но сти.

8 Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 9; Р. Ра дић, „За го нет ке као исто риј ски из вор 
(Не ко ли ко при ме ра из ви зан тиј ског на сле ђа)”, Исто риј ски за пи си 3–4 (Под го ри ца 1999) 123–
135 (=Из Ца ри гра да у срп ске зе мље: сту ди је из ви зан тиј ске и срп ске исто ри је, Бе о град 
2003, 111–124).

9 С. С. Аве рин цев, По е ти ка ра но ви зан тиј ске књи жев но сти, Бе о град 1982, 148–149 
(у да љем тек сту: Аве рин цев, По е ти ка). 

10 С. В. По ля ко ва, Из ис ֳ о рии ви занֳи й скоֱо ро ма на. Оֲыֳ ин ֳ ер ֲ ре ֳ а ции „По ве
сֳи об Исми не и Исми нии” Ев ма фия Ма крем во ли ֳ а, Мо сква 1979, 123 (у да љем тек сту: 
По ля ко ва, Из ис ֳ о рии); Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 11.

11 Аве рин цев, По е ти ка, 161.
12 О овом мар љи вом и не у мор ном ис тра жи ва чу в. Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан

ти је, Бе о град 1959 (ре принт 1998), 32; Г. Л. Кур ба тов, Ис ֳ о рия Ви зан ֳ ии (исֳо ри оֱра фия), 
Ле нин град 1975, 105.

13 Спи ри дон Лам брос је ви зан тиј ске за го нет ке об ја вљи вао у не ко ли ко на вра та у по-
зна том ви зан то ло шком ча со пи су Neo s Hel le nom ne mon, ко ји је сам и уре ђи вао: В. 10 (1913) 
444–445; 11 (1914) 38–43; 13 (1916) 130–131; 17 (1923) 202–217.

14 Фи ло зоф ски фа кул тет Бе о град (1838–1998): пе ри од 1963–1998, ур. Р. Ми хаљ чић, 
Бе о град 1998, 529–530 (М. Фла шар – В. Је лић).

15 Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 17–124.
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Као што је ре че но, за раз ли ку од ан тич ких, о ви зан тиј ским за го нет ка-
ма се још не зна до вољ но. На при мер, уоп ште ни је по зна то у ко јим при ли ка-
ма и на ко ји на чин су Ви зан тин ци ре ша ва ли за го нет ке, као ни да ли су се, 
и за ко ју вр сту за го нет ки, сви дру штве ни сло је ви ин те ре со ва ли.16 Јер и у 
за го нет ка ма – као и у дру гим об ли ци ма ли те рар ног ства ра ња уоста лом – 
огле да ла се ду бо ка ди хо то ми ја ви зан тиј ске кул ту ре. Њен пре вас ход ни из-
раз би ла је ди гло си ја, по сто ја ње два ју је зи ка, уче ног и на род ског.17 Ипак, 
ка да су за го нет ке у пи та њу, ова два ан ти по да ни су би ла одво је на не пре мо-
сти вим ја зом.18 На про тив, ме ђу њи ма је би ло до ди ра и ме ша ња. Не ки од чу-
ве них Ви зан ти на ца, би ло да је реч о уче ња ци ма или ве ли ко до стој ни ци ма, 
уз гред су са ста вља ли и за го нет ке. По ме ну ће мо не ке од њих: Јо ван Ге о ме тар 
(дру га по ло ви на X ве ка), Ми ха и ло Псел (XI век), Јо ван Ма вро под (XI век), 
Ев ста ти је Ма крем во лит (XII век), Ма ној ло Хо ло бол (XI II/XIV век), Исак 
Ар гир (XIV век), Јо сиф Ври је ни је (XIV/XV век), Јо ван Ев ге ник (XV век).19

Од вај ка да је жи вот љу ди на раз ли чи те на чи не био по ве зан са жи во ти-
ња ма, без об зи ра на то да ли је реч о до ма ћим или ди вљим. Са не ки ма је 
жи вео и оне су му обез бе ђи ва ле ме со, мле ко, ја ја, ко жу, дла ку или пер је, а 
не ке је ло вио или се са њи ма на ла зио у сво је вр сном ра ту за то што су му 
угро жа ва ле усе ве и имо ви ну. На сво је вр стан уза јам ни од нос, на ин тер ак-
ци ју из ме ђу жи во ти ња и љу ди, при че му су љу ди учи ли од жи во ти ња, уме-
сно је ука зао још грч ки фи ло зоф Де мо крит из Аб де ре: „Нај знат ни јим смо 
се ства ри ма на у чи ли од жи во ти ња: од па у ка тка њу и кр пље њу, од ла ста ви це 
гра ђе њу ку ћа, а од пти ца пе ва чи ца, ла бу да и сла ву ја, пе ва њу – опо на ша-
ју ћи их.”20

Као и оста ли сред ње ве ков ни љу ди, Ви зан тин ци су рас по ла га ли ра зним 
вр ста ма до ма ћих жи во ти ња и сто ке ка ко би се би обез бе ди ли не ке од основ-
них жи вот них на мир ни ца.21 Осим за ис хра ну, жи во ти ње су љу ди ма би ле 
од по мо ћи и при ли ком об ра де зе мље, у пре но ше њу те ре та, чак и на ве ли ке 
да љи не (ка ра ван ска тр го ви на), али и у ра ду по је ди них ва жних по го на као 
што су мли но ви или гум на.22 Не ке од жи во ти ња, као што су ко њи, ка ми ле 
или ма гар ци, ко ри шће ни су за ја ха ње, а не ке, пси и ко њи, на при мер, за лов, 
док су ко њи би ли ва жни у ко њич ким је ди ни ца ма ви зан тиј ске вој ске.23 Ви зан-
тин ци су др жа ли псе, мач ке и не ке вр сте пти ца као сво је кућ не љу бим це. 
Пти це гра бљи ви це, као што су ја стреб или со ко, та ко ђе су ко ри шће не за лов.24 

16 Исто, 8.
17 Р. Бра у нинг, Сред њо ве ков ни и са вре ме ни грч ки је зик (прев. Ј. Пе тро вић), Ло зни ца – 

Бе о град 2005, 12.
18 Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 9.
19 По ля ко ва, Из ис ֳ о рии, 123; Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 11.
20 S. Lu ko vić-Bu lat – S. Mir čov – M. Lu ko vić, En ci klo pe di ja ci ta ta (pre ko 15.000 mak si ma, 

po slo vi ca, iz re ka, afo ri za ma, mu dro sti, apof teg mi, sen ten ci ja...), Be o grad 2006, 590, br. 12.
21 ODB, I, 101–102 (A. Kaz hdan – A. Cu tler – A. M. Tal bot).
22 Б. Фер јан чић, „Сто чар ство на по се ди ма све то гор ских ма на сти ра у сред њем ве ку”, 

Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та 32 (1993) 35.
23 ODB, I, 101 (A. Kaz hdan – A. Cu tler – A. M. Tal bot), 274 (J. W. Nes bitt – A. Kaz hdan – 

A. Cu tler)
24 Ph. Ko u ko u les, Kyne ge ti ka ek tes epoc hes ton Kom ne non kai ton Pa la i o lo gon, Epe te ris 

He ta i re i as Byzan ti non Spo u don 9 (1932) 3–33: В. П. Дар ке вич, Свеֳ ское ис кус сֳво Ви зан ֳ ии, 
Мо сква 1977, 207–211; ODB, II, 958 (A. Kar po zi los – J. W. Nes bitt – A. Cu tler).
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Жи те љи Ви зан тиј ског цар ства су ја сно одва ја ли ди вље од до ма ћих жи во-
ти ња, при че му ди вље ни су оба ве зно би ле по и сто ве ћи ва не са злом а до ма ће 
са до брим.25 Ни ка ко не тре ба гу би ти из ви да ни до бро зна ну чи ње ни цу да 
жи во ти ње има ју и сво је по себ но ме сто у Све том пи сму,26 као и уоп ште у 
жи во ту хри шћа на.27

У ви зан тиј ским за го нет ка ма по ми ње се не ко ли ко жи во ти ња. Та ко се 
у јед ној од њих као од го нет ка ја вља уоп ште ни на зив – жи во ти ња (zōon) – а 
она гла си:

Створења што дишу познајем у прсте,
за све њих сам ја – род, то јест опште име.
Моје име, четир слова у два слога,
а збир њихов чини трипут три стотине,
томе додај још три пута по деветку.
Ако сада одстраниш ми прво слово,
птичје дете пред тобом се већ обрело.28 (Животиња, zōon)

Ре ше ње ове за го нет ке је zōon, да кле жи во би ће уоп ште, па тек он да 
жи во ти ња. Оно има два сло га и че ти ри сло ва, а бу ду ћи да су се бро је ви у 
Ви зан тиј ском цар ству пи са ли сло ви ма, ов де има мо збир (3 х 300 + 3 х 9 = 
927). Сло ва у ре чи zōon да ју сле де ћи збир: z (зе та) = 7, ō (оме га) = 800, o 
(оми крон) = 70, n (ни) = 50, што у зби ру чи ни упра во 927. 

Уко ли ко се из ре чи zōon од ба ци пр во сло во z (зе та) оста ће реч ōon што 
зна чи „птич је де те”, од но сно ја је. Из овог при ме ра ви ди се ка ко су у сво јим 
за го нет ка ма Ви зан тин ци во ле ли да пре пли ћу сло ва, сло го ве и бро је ве да 
би за мр си ли, али с дру ге стра не и олак ша ли ре ше ње, од но сно по мо гли они-
ма ко ји тре ба да на ђу од го нет ку.

У рас по ло жи вом фон ду ви зан тиј ских за го нет ки на ла зе се и две чи ја 
су ре ше ња ри бе. Пр ва од њих гла си:

Крадљивци уђоше да град опљачкају:
град им зачас кроз прозоре сав побеже,
док грађане ухватише и ватри предаше.29 (Рибари и рибе)

Кра дљив ци су, на рав но, ри ба ри, град је мо ре, а гра ђа ни су ри бе. Ина че, 
за ову за го нет ку пред ло же но је и ре ше ње – ко шни ца и пче ле.30 Слич на је и 
дру га за го нет ка, ко ја је да та у об ли ку пи та ња и од го во ра: „Ми смо жи те-
љи ве ли ког гра да, мно го нас има, но град нам кроз про зо ре по бе же, а нас 
по хва та ше и за по рез про да до ше. – Град је мо ре, про зо ри мре жа ри бар ска, 
гра ђа ни ри бе, а по рез је на мет, гло ба.”31

25 ODB, I, 101 (A. Kaz hdan – A. Cu tler – A. M. Tal bot)
26 Ен ци кло пе ди ја пра во сла вља, књ. I (А–З), Бе о град 2002, 677–678 (Р. Ра кић) [у да љем 

тек сту: ЕП].
27 R. M. Grant, Early Chri sti ans and Ani mals, Lon don – New York 20012, 1–195.
28 Исто, 64, бр. 93.
29 Исто, 46–47, бр. 59.
30 Исто, 13, бр. 59.
31 Исто, 105–106, бр. 167.
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У ви зан тиј ским за го нет ка ма по ја вљу ју се и пти це, не са мо као за јед-
нич ка име ни ца не го и по је ди нач не птич је вр сте. Вр ло је про ниц љи ва пи та-
ли ца у јед ној од са чу ва них за го не нет ки:

Космата жена дете ћелаво рађа,
ћелаво дете, опет, дете космато рађа.32 (Птица и јаје) 

Ве о ма је за ни мљи ва и ова за го нет ка, чи је је ре ше ње јед на од пти ца:

Птица нека, једносложно име има:
на дрвету једносложном радо седи,
једносложну животињу зачас прождре.33 (Јастреб)

Ре ше ње је ја стреб (gyps), јед но сло жно др во је храст (drys), а јед но сло-
жна жи во ти ња је миш (mys). 

И пти цу ко бац сре ће мо у јед ној ви зан тиј ској за го нет ки:

Крилатим ме бићем природа створила,
у род ме стрпала грабљивица јешних,
слова имам седам, што три слога чине.
Сад размисли: ако главу моју скинеш,
па на место реза сродно слово ставиш,
видећеш ме сместа свег у сјају дивном
што кроз бљесак зраке своје разасипам.
То што си додао сада опет скини,
продужи четврто у тој речи слово,
и ето ти на хиљаде грла стоке,
више глава, богме, но што хидра има.
Сад уз прво и друго ми слово скини
– оно продужено слово нек остане –
ко Дел шетајуће острво ту видиш.
После тога сва три прва слова скини,
пред тобом јачина искрснуће моћна.
Испред тога затим једно слово стави,
ко што си и досад чинио што рекох,
– тргнућеш чашицу, од меда је слађа!34 (Kобац)

У овој за го нет ки по ре ђа не су сле де ће ре чи: ко бац (ik ti nos), зрак сун ца 
(ak tis, ak ti nos), ста до сто ке (kti nos), Тен, јед но од Ки клад ских остр ва (Ti nos), 
сна га (is, inos) и ви но (oinos).35 Дел, од но сно Де лос, ко ји се по ми ње у за го-
нет ки, та ко ђе је јед но од Ки клад ских остр ва.36 

У по је ди ним за го нет ка ма на за ни мљив на чин се, од у зи ма њем сло ва 
на при мер, по ве зу ју две жи во ти ње и та ко се да је за да так они ма ко ји је раз-

32 Исто, 43–44, бр. 53.
33 Исто, 30, бр. 21.
34 Исто, 70–71, бр. 103.
35 За обра зло же ње ре ше ња, в. Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 146, бр. 103.
36 У ства ри, реч је о два ма ла остр ва у се вер ним Ки кла ди ма, за пад но од остр ва Ми-

ко но са. Уп. Po mor ska en ci klo pe di ja, 2 (Brod – Evp), Za greb 1955, 441–442 (V. Mi ro sa vlje vic). 
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ре ша ва ју. Исто вре ме но, то је и не ка вр ста по мо ћи, ка ко би се олак ша ло 
ина че те шко и за мет но од го не та ње.

На сли чан на чин је сро че на и сле де ћа за го нет ка: 

Четири у ме ноге, рогови башка,
оштра кострет прекрива ми цело тело.
Ако из имена прво слово скинем,
слог што преостане, уз нагласак исти,
означава једну живуљку одвратну.37 (Коза)

Ре ше ње је ко за (aix), а од врат на жи вуљ ка је црв ко ји на па да ви но ву 
ло зу (ix).

У рас по ло жи вом фон ду ви зан тиј ских за го нет ки на ла зе се и две ко је 
се од но се на ми ша:

Животињка мала, ја нисам за јело.
Три словцета само у имену имам.
Прво ако узмеш од тих мојих слова,
живинче велико, што се једе, бићу.38 (Миш)

Ре ше ње је миш (mys), а дру га жи во ти ња је сви ња (ys). Ка да су ми ше ви 
у пи та њу, не мо же мо а да се не се ти мо јед не мак си ме Вил хел ма Бу ша (1832–
1908), не мач ког пе сни ка, фи ло зо фа, сли ка ра и ху мо ри сте, ко ји је го во рио: 
„Жи во ти ње до бре, ка же му драц, мо раш га ји ти или ку пи ти, а па цо ви и ми-
ше ви, ти и са ми до ђу тр ком”.39

Миш је ре ше ње још јед не ви зан тиј ске за го нет ке:

Животињка неваљала, промућурна,
скривена живи у одајама мрачним,
воли крађу, штету, злодело свакакво,
носи име од три слова једносложно.
Прво слово ако ли јој ко украде,
постаће одједном животиња већа,
од природе мање склона злоделима.40 (Миш)

По но во је по сре ди исти пар жи во ти ња: миш (mys) – сви ња (ys). И сви ња 
се, али ово га пу та за себ но, по ми ње у јед ној ви зан тиј ској за го нет ки:

Слова имам три и нисам људско биће.
Једно слово мање – ништа се не мења.
Није ли то чудно! Но чуј сад и ово:
последње од трију слова обрело се
на почетку, док у среди средње стоји,
а почетно налази се и на крају.41 (Свиња)

37 Миловановић, Византијске загонетке, 71, бр. 104.
38 Исто, 73–74, бр. 108.
39 Ve li ka en ci klo pe di ja afo ri za ma, Za greb 19844, 921, br. 8740. 
40 Миловановић, Византијске загонетке, 74, бр. 109.
41 Исто, 88–89, бр. 130.
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У грч ком је зи ку реч ко ја озна ча ва сви њу по ја вљу је се у два об ли ка – 
sys и ys – ко ји се рав но прав но упо тре бља ва ју. Ипак, ме ро дав ни струч ња ци 
упо зо ра ва ју да је об лик ys „ис прав на” ста ро грч ка реч, док се за об лик sys 
ве ру је да је мо жда по зај ми ца из не ког су сед ног ин до е вроп ског је зи ка, ко ји, 
за раз ли ку од грч ког, чу ва ини ци јал но s.42

За ни мљи ва је и за го нет ка чи је је ре ше ње мор ски ра чић:

У мору живим, људи се мноме хране.
Ако ми уклониш са почетка слово,
алатку видиш дрводељама драгу.
Ако ми и друго са првим избришеш,
део људског тела ту откриваш важан.
Ако најзад и треће ми скинеш слово,
име друго за јачину проналазиш.43 (Морски рачић)

У овом при ме ру ре ше ње је мор ски ра чић (ka ris), а ре чи ко је се по ми њу 
и ва жне су за раз ре ше ње су: бур ги ја (aris), нос (ris) и сна га (is).44

Слич ну игру са сло ви ма на ла зи мо и у за го нет ки чи је је ре ше ње још 
јед на жи во ти ња – во.

Теглећа сам марва и рогове носим,
људима помажем код радова знојних.
Четири су слова у реч једну стала,
која означава назив мој и име.
Збир свих мојих слова број следећи чини:
шест пута дванаест и шест пута стотка.
Прво слово, пријатељу, избациш ли,
ето, имаш назив чула једног људског.
Избациш ли затим и друго ми слово,
опет ћеш се наћи пред четвороношцем.
Најзад, ако скинеш и треће од слова,
остајем ти једно слово из азбуке.45 (Во)

Ре ше ње је во (boys), а ре чи ко ји се до би ја ју на ве де ним од би ја њем сло ва 
су уво (oys), сви ња (ys) и сло во сиг ма (s).46

Ова квом ти пу за го нет ки, ко је под ра зу ме ва ју игру сло ва, при па да и јед-
на чи је је ре ше ње пти ца по име ну пче ла ри ца злат на. Ево те при лич но ду ге 
за го нет ке:

Подвижника име, уз то назив птице
крилате, што кажу, двокрилке пернате.
Од шест слова што слогове чине моје
сечеш прво, ја постајем кожни ремен.
Скидај друго, прилика је опет згодна:

42 Исто, 151, бр. 130.
43 Исто, 74–75, бр. 110.
44 За об ја шње ње ове за го нет ке в. Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 147, бр. 110.
45 Исто, 58–59, бр. 83.
46 Исто, 142, бр. 83.
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смањи главу остатку, бићеш на месту
шумовитом, сеновитом, звери пуном.
На то сада опет прво слово додај,
намет срамни, царинички, утерујеш.
Опет слово дигни и, да кажем, главу
скини, па петицу добрано продужи:
пред очи ти племе паганско излази.
Њему ако почетак одузмеш, знам да
на ум ће ти пасти реч на коју циљам.47 (Пчеларица златна)

Ре ше ње је flo ros (Флор, лич но име; пче ла ри ца злат на, пти ца), а на во де се 
и сле де ће ре чи: lo ros (ре мен), oros (шу ма, го ра), fo ros (по рез), Ros (Рус, Ру си) 
и os (дор ски об лик за атич ко oys, што зна чи уво).48 Фло рос, од но сно Флор, 
име је хри шћан ског му че ни ка из II ве ка чи ја се успо ме на сла ви 18. ав гу ста.49

Јед на од жи во ти ња ко је се на лу ци дан и до ми шљат на чин на во де у ви-
зан тиј ским за го нет ка ма је и па ук.

Од лова живим, ал’ у шуму не идем,
мреже вредно плетем мада рибар нисам;
у кућама сиромашним радо бивам
и сићушне летачице жудно гутам.50 (Паук)

О пе тлу је са чу ва но чак пет за го нет ки:

Ја, роб, господару наређујем жустро
чим одбројим сате поодмакле ноћи:
устај од сна и посла се хитно лати!51 (Петао)

Или:

Пријатеље – издајице раскринкавам,
људе из сна дижем и на посô терам.
Главу ми одсеци, уз њу и врат скини,
син краљевски пред тебе ће изаћи, 
јуначина мрка лица, борац врсни.52 (Петао)

Или:

Мушко, из камена белог изашло је,
брада му кô пламен из даљине букти,
земља под ногама његовим се тресе;
кад се огласи, врази наглавце беже;
кад крилима махне, ветар се подигне.53 (Петао)

47 Исто, 80, бр. 119.
48 Исто, 149, бр. 119.
49 ЕП, III, 1996–1997 (М. Б. Бо јић).
50 Исто, 38, бр. 40.
51 Исто, 40, бр. 45.
52 Исто, 77, бр. 115.
53 Исто, 40–41, бр. 46.
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У овој за го нет ки ис по ља ва се и хри шћан ско ве ро ва ње да по ја ње пе тло-
ва раз го ни де мо не, док „ка мен бе ли” за пра во сим бо ли зу је ја је.54

Исто ре ше ње – пе тао – има и сле де ћа за го нет ка: „Му шко – али ни је 
чо век, но си ко шу љу не ру ко тво ре ну, на гла ви му ва тра, из па зу ха ду ва ју 
ве тро ви, глас ње гов мр тве по ди же, а кад умре кр шта ва се.”55 Ка да је у пи-
та њу пе тло во „кр ште ње” по сле смр ти, сма тра се да је по сре ди фол клор на 
ша ла по што пе тао од ла зи у ло нац да се ску ва.56 За ни мљи во је упо ре ди ти 
јед ну срп ску за го нет ку са овом ви зан тиј ском, а она гла си: „Од би је ла ка ме-
на по ста ло; ха љи ну има ру ком не гра ђе ну; од гла са ње го ва мр тви љу ди 
уста ју, а по сли је смр ти кр сте га.”57

Пе та за го нет ка тач ни је ре че но, пи та ње ко је зах те ва од го вор, а у ко ме 
се на во ди пе тао – ову жи во ти њу до во ди у ве зу са Ју дом. Пи та ње, да кле, 
гла си: „Ко је зна ме ње је ви део Ју да па је ба цио сре бр ња ке у хра му и оти шао 
и обе сио се?” Од го вор је сле де ћи: „Ви део је зна ме ње у огла ша ва њу пе тла, 
јер кад су га за кла ли, исе кли це лог и ба ци ли у ло нац, он је на очи Ју де ја ца 
иза шао из лон ца и огла сио се.”58 Ова кво ту ма че ње смр ти апо сто ла Ју де не 
по ти че из тек сто ва у Но вом за ве ту (Је ван ђе ље по Ма те ју, 27, 3–5; Де ла апо
стол ска, 1, 16–20) већ из не ког апо криф ног тек ста.59

Ве о ма је пи то реск на и пу на нео бич них опреч но сти за го нет ка о пу жу:

Сретох животињу – није животиња,
рогове имађаше, во не беше,
самар носаше, магаре не беше,
ногу нигде, ал’ змија не беше,
читава му река из уста истицаше.60 (Пуж) 

 
Још јед на, али при лич но ду гач ка за го нет ка, има ре ше ње – пуж. Она се 

ина че при пи су је Ма ној лу Мос хо пу лу,61 по зна том ви зан тиј ском фи ло ло гу и 
гра ма ти ча ру (XI II–XIV век),62 а гла си:

Послушај причу што о себи закукуљено причам,
па жељнима знања слободно откри мој истински облик,
ако се с мудрошћу дружиш, а ум ти је набијен знањем.
Животиња сам, нарав ми је чудна, дишем без даха;
очију имам пар, што позади поред мозга леже,

54 Исто, 134–135, бр. 46.
55 Исто, 41, бр. 47.
56 Исто, 135, бр. 47.
57 С. Но ва ко вић, Срп ске на род не за го нет ке, Бе о град 1877, 165; В. С. Ка ра џић, Срп ске 

на род не при по вјет ке и за го нет ке, Бе о град 1897, бр. 357. Уп. Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске 
за го нет ке, 135, бр. 47.

58 Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 99–100, бр. 147.
59 Исто, 154, бр. 147. Уп. O. Man dić, Lek si kon ju da i zma i kr šćan stva, Za greb 1969, 239; 

ODB, II, 1077–1078 (J. Irmscher); ЕП, II, 911 (Р. Ра кић).
60 Миловановић, Византијске загонетке, 45, бр. 57.
61 Исто, 136, бр. 57’.
62 ODB, II, 1414 (A.–M. Tal bot); V. Bu hvald – A. Hol veg – O. Princ, Lek si kon pi sa ca, fi lo

zo fa, te o lo ga an ti ke (grč ki, la tin ski i vi zan tij ski auto ri): Tu sku lum lek si kon, Be o grad 2003, 230–231 
(у да љем тек сту: Bu hvald – Hol veg – Princ, Tu sku lum lek si kon).
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уз њихову помоћ и упутство напред се крећем.
Ходам на трбуху црном, а испод њега је скривен
трбух белокожац, отворен и уједно затворен.
Очи ми нећеш видети отворене, нити ћу се
латити пута догод је унутра мој стомак бели.
Али кад се он појави, сит и пресит, и покаже
лепоту своју доиста изузетну, тада тек и
очи прогледају и ја брже-боље сетим се пута,
и мада гласа немам, одједном вишегласно брујим.63 (Пуж)

У ви зан тиј ским за го нет ка ма сво је ме сто на шла је и та ко ма ла жи во-
ти ња као што је жи жак.64

Животињак мали, ружан сам на изглед,
имам слова доста, ко четвороножац,
али слог – ко сиромашак – само један,
по средини пресеци ме, преживећу.65 (Жижак)

У овом слу ча ју ко ма да ње жиж ка на по ла не тре ба схва ти ти до слов це, 
већ „фи ло ло шки”, као игру ре чи ко ја по чи ва на чи ње ни ци да ова жи во ти-
њи ца на грч ком има два на зи ва, thrips и ips, па ако се од ду же ре чи оду зме 
њен пр ви део, до би је се дру га, кра ћа реч, али са истим зна че њем – жи жак.66

И на по слет ку, јед на од жи во ти ња ко ја се по ми ње у ви зан тиј ским по-
сло ви ца ма је и си па. Она се за пра во по ми ње у об ли ку епи гра ма са ста вље-
ног у хек са ме тру, ко ји гла си:

Сипа у страху мастило штрцне, тачно и брзо,
магла је скрије – Линкеј последња брига је тада;
целу ту игру фину с пажњом изводи пуном
не би ли избегла оне веште ловце на рибе.67 (Сипа)

Ова за го нет ка у ви ду епи гра ма за пра во је па ра фра за јед не при че о си пи 
ко ја се на ла зи у по пу лар ној збир ци Кла у ди ја Ели ја на (II–III век).68 У тој 
при чи је опи са но ка ко си па ре а гу је ка да осе ти опа сност, од но сно ка да је 
угро зе „вр сни лов ци на ри бе”.69 Лин кеј је ми то ло шка лич ност, је дан од ар го-
на у та – грч ких ју на ка ко ји су от пло ви ли у Кол хи ду ка ко би се до мо гли злат-
ног ру на70 – ко ји се ис ти цао из ван ред но оштрим ви дом. У овом слу ча ју, 
ме ђу тим, ка да се си па оба ви је сво јим не про зир ним ма сти лом до ње не мо же 

63 Миловановић, Византијске загонетке, 45–46, бр. 57.
64 Жи шци (Cur cu li o ni dae) су ин сек ти из ре да твр до кри ла ца чи ји је пред њи део гла ве 

про ду жен у ри ло, в. Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све та. Оп шта ен ци кло пе ди ја, I (А–Ј), Бе о град 
19783, 632.

65 Миловановић, Византијске загонетке, 65, бр. 94.
66 Исто, 143–144, бр. 94.
67 Исто, 48, бр. 63.
68 О Кла у ди ју Ели ја ну, в. Bu hvald – Hol veg – Princ, Tu sku lum lek si kon, 82.
69 Уп. Ми ло ва но вић, Ви зан тиј ске за го нет ке, 137–138, бр. 63. 
70 Д. Сре јо вић – А. Цер ма но вић-Ку зма но вић, Реч ник грч ке и рим ске ми то ло ги је, Бе о-

град 1979, 45–49.
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да про дре чак ни Лин ке јев по глед, а на рав но ни по глед обич ног ри ба ра, ма 
ко ли ко он био уме шан у сво јој ве шти ни.

Жи во ти ње се по ми њу и у ви зан тиј ским по сло ви ца ма, та ко ђе крат кој, 
прег нант ној ли те рар ној фор ми. За ову при ли ку на ве шће мо са мо че ти ри од 
њих:

„Чим оста ри вук из да је за ко не.”; „Бак су за и ов ца ује да.”; „Ре че ка ми ла 
сво јој мај ци: ‘Хо ћу да играм’. Ова од го во ри: ‘Де те, и твој ход је леп!’”; „На-
пра ви од пса при ја те ља, али увек др жи штап у ру ци!”71

Сво де ћи по дат ке о жи во ти ња ма у ви зан тиј ским за го нет ка ма, мо же мо 
за кљу чи ти да се у збир ци ко ја нам је би ла на рас по ла га њу, а ко ја бро ји две 
сто ти не че тр на ест ме та фо рич них и збу њу ју ћих пи та ња, по и мен це укуп но 
на во ди че тр на ест жи во ти ња. То су ја стреб, ко бац, ко за, миш, сви ња, во, мор-
ски ра чић, па ук, црв, пе тао, пуж, жи жак, си па и злат на пче ла ри ца. Ме ђу 
њи ма, у нај ви ше на вра та по ми ње се пе тао (пет), за тим миш (три) и сви ња 
(три) и пуж (два), док се оста ле жи во ти ње на во де са мо је дан пут. Осим то га, 
у че ти ри за го нет ке ре ше ња су збир ни на зи ви за по је ди не вр сте жи во ти ња: 
ри бе (два пу та) и по је дан пут жи во ти ња и пти це. За ни мљи во би би ло да се 
по овом пи та њу за го нет ке упо ре де са не ким дру гим ви зан тиј ским из во ром. 
Учи ни ће мо то са Зе мљо рад нич ким за ко ни ком, ва жним али и вр ло кон тро-
верз ним из во ром за исто ри ју ра но ви зан тиј ског се ла.72 У три де сет де вет од 
укуп но осам де сет пет ње го вих чла но ва на во де се жи во ти ње. Од до ма ћих, 
име ном се по ми њу њих пет – го ве до, ов ца, ма га рац, сви ња и пас – а од ди-
вљих са мо вук.73

На рав но, ова кав „из бор” жи во ти ња у ви зан тиј ским за го нет ка ма ни у 
ком слу ча ју не од ра жа ва њи хов зна чај у жи во ту Ви зан ти на ца. Та ко се у њи-
ма не по ја вљу ју за љу де та ко ва жне жи во ти ње као што су, на при мер, коњ, 
ов ца или пас. Очи то је да су основ ни кри те ри ју ми за „ула зак” жи во ти ња у 
свет ви зан тиј ских за го нет ки би ле по је ди не њи хо ве осо би не, на ро чи то оне 
нео бич не и по год не за пи та ња ко ја зах те ва ју не га ти ван од го вор, а за тим и 
по де сност њи хо вих име на за игру сло го ви ма, сло ви ма и бро је ви ма.
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THE ANIMALS IN THE BYZANTINE RIDDLES
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SUMMARY: In the Byzantine Empire, the riddles had a long and rich tradition; linguis-
tically two notions were used: ainigma and grifos. They presented lucid and mysterious word 
play, whose roots went deeply into the past. The Byzantine riddles were a part of the rich 
ancient Greek literature. Unlike the antique riddles, which were studied in detail, the old 
Byzantine riddles have not been largely known yet. The riddle presented one of the commonly 
used, as well as one of the key notions of the medieval symbol theory. Certain animals ap-
peared as the answers in some of the Byzantine riddles. The everyday life of the Byzantine 
population was linked to some species of domestic and wild animals. Man lived with some 
animals that provided him with meat, milk, eggs, skin, fur and feathers; he hunted some of 
the animals and was in certain kind of war with them, since they jeopardized his crops and 
property. In the collection of the Byzantine riddles, containing two hundred and fourteen met-
aphoric and perplexing questions, fourteen animal species were specifically mentioned. 
These are hawk, sparrow hawk, goat, mouse, pig, ox, shrimp, spider, worm, rooster, snail, 
weevil, cuttlefish and bee-eater. The most mentioned animal in this collection was rooster 
(five mentions), then mouse (mentioned three times) and pig (also three times). Snail was 
mentioned twice, while the other animals were mentioned only once. Besides, four riddles 
used the species names as the answer: fish twice, and once animals and birds. It is clear that 
such „choice” of animals in the Byzantine riddles does not reflect their importance in the 
everyday life of the Byzantine people. The riddles did not mention animals of great impor-
tance for the human kind, such as horses, sheep or dogs, for example. It is obvious that the main 
criterion for their „entrance” in the world of riddles were their particular characteristics, es-
pecially the strange ones and ones eligible for questions that required the negative answer, 
as well as their names’ adequacy for word play with syllables, letters and numbers.

КЕYWORDS: Byzantium, animals, riddles, birds, tradition, numbers, fish, literature, 
genre, letters
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Оригинални научни рад

А л е к с а н д р а  В у л е т и ћ*

ДА ЛИ САМО ДОБАР МУЖ МОЖЕ  
ДА БУДЕ ДОБАР ВЛАДАР?  

РАЗВОД КРАЉА МИЛАНА И ЈАВНО МЊЕЊЕ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра од нос јав ног мње ња пре ма раз во ду бра-
ка кра ља Ми ла на. То је је дан од пр вих до га ђа ја из при ват ног жи во та вла да о-
ца ко ји се на шао у жи жи јав но сти и био пред мет јав не рас пра ве. На осно ву 
штам пе и ме мо ар ских из во ра ана ли зи ра на је ре ак ци ја јав ног мње ња на тај до-
га ђај, као и ути цај по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих ин те ре са на фор ми ра ње 
јав ног мње ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Краљ Ми лан, кра љи ца На та ли ја, јав но мње ње, брак, 
раз вод

Дру га по ло ви на 18. ве ка у За пад ној Евро пи би ла је обе ле же на успо-
ном гра ђан ства, ре де фи ни са њем пој ма јав но сти и по ја вом јав ног мње ња. 
Гра ђан ска кла са, ко ја је не за др жи во по ти ски ва ла ари сто кра ти ју, кре и ра ла 
је соп стве ну иде о ло ги ју и обра сце по на ша ња ко је је на ме та ла и дру гим 
сло је ви ма дру штва. Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља ла је пре лом ни мо ме-
нат у ко јем је ста ри ари сто крат ски мо рал, са сво јом раз у зда но шћу и ме ша њем 
при ват не и јав не сфе ре жи во та, устук нуо пред но вим мо рал ним ко дек сом 
чи ји је кре а тор би ло гра ђан ство. Сим бол ста рог вре ме на – фран цу ски двор, 
на ко јем су кра љев ске ме тре се са мо вољ но рас по ла га ле кра љев ском ми ло шћу, 
при ма ле не са мо до ма ће по да ни ке већ и пред став ни ке европ ских си ла, док 
за ко ни те кра љев ске су пру ге ни су игра ле го то во ни ка кву дру штве ну уло гу, 
збри сан је са исто риј ске сце не. На ра сла дру штве на сна га – гра ђан ска кла-
са, ко ју је у то до ба нај бо ље ре пре зен то ва ла ен гле ска бур жо а зи ја, у осно ви 
сво је иде о ло ги је има ла је брач ну вер ност и до ма ће вр ли не.1

Са по стан ком мо дер не др жа ве и од ње одво је не сфе ре гра ђан ског дру-
штва све ве ћи зна чај је до би ја ла јав ност, ко ја се раз ви ја ла „у на пон ском 
по љу из ме ђу др жа ве и дру штва”. У вре ме Фран цу ске ре во лу ци је јав ност је 
до би ла по ли тич ки ути цај. Гра ђан ска јав ност, као „сфе ра при ват них љу ди ко ји 
оку пље ни чи не пу бли ку”, по ста ла је но ви фо рум ко јем су се обра ћа ле сна-

* Историјски институт, Београд: aleksandra.vuletic@iib.ac.rs
1 О ово ме оп шир ни је у: Le o no re Da vi doff, Cat he ri ne Hall, Fa mily For tu nes. Men and 

wo men of the En glish mid dle class, 1780–1850, Lon don 1997, 13–28.
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ге ко је су те жи ле да до ђу до ути ца ја на од лу чи ва ње др жав них вла сти и на 
тај на чин ле ги ти ми шу сво је те жње. Све гу шћа мре жа јав них ко му ни ка ци ја 
до при но си ла је ја ча њу јав но сти, а њен сми сао и функ ци ја кри ста ли са ли су 
се у тер ми ну јав но мње ње, ко ји кра јем 18. ве ка до би ја са вре ме но зна че ње.2

Је дан од по след њих ве ли ких су ко ба две иде о ло ги је – ста ре ари сто крат-
ске и но ве гра ђан ске – од и грао се у Ен гле ској 1820. го ди не. Же ља ен гле ског 
ре ген та Џор џа IV да се у тре нут ку сту па ња на пре сто раз ве де од же не ко ју 
ни је во лео сна жно је ус ко ви тла ла ен гле ско јав но мње ње, ко је је ли стом уста-
ло у од бра ну кра љи це и ње них су пру жан ских пра ва. Иако је брач ни пар 
го ди на ма жи вео раз дво је но, јав ност је од ре кла пра во мо нар ху да се и за кон-
ски раз ве де на осно ву оп ту жбе за же ни но не вер ство. Јав ност је уста ла про-
тив дво стру ких мо рал них стан дар да и ста ла у за шти ту Ка ро ли не – „по вре-
ђе не кра љи це”, ко ја је пре ко но ћи по ста ла сим бол дру штве них вред но сти 
за ко је се ен гле ско гра ђан ство за ла га ло. У гра ђан ском дру штву 19. ве ка дом 
и по ро ди ца сма тра ни су екс клу зив ним жен ским до ме ном. Бра не ћи кра љи-
цу, ен гле ско гра ђан ство бра ни ло је соп стве не дру штве не вред но сти. Пре ма 
мо рал ним на зо ри ма гра ђан ске кла се, до бар гра ђа нин и џен тлмен мо рао је да 
уста не у од бра ну сла бе же не. Кра љев ска по ро ди ца ни је ви ше пред ста вља ла 
екс клу зи вни до мен мо нар ха, већ је у све ве ћој ме ри до жи вља ва на као сим-
бол и ре пре зен та ти вни при мер ен гле ске по ро ди це.3

Под при ти ском јав но сти Гор њи дом ен гле ског пар ла мен та од ба цио је 
кра ље ву мол бу за раз вод бра ка. Дан ка да је вла да ру од ре че но пра во на раз-
вод про сла вљан је ши ром Ен гле ске. Из во је ва ну по бе ду ен гле ска јав ност 
ни је до жи ве ла са мо као сво ју по бе ду над мо нар хом, већ пре све га као по бе-
ду сво јих мо рал них на зо ра над ари сто крат ским. Она је при мо ра ла вла да ра 
да не од ба ци сво је по ро дич не ду жно сти јер је, по ње ном уве ре њу, са мо до бар 
муж мо гао да буде и до бар вла дар.4

Бур не ре ак ци је јав ног мње ња у Ен гле ској на двор ска зби ва ња те 1820. 
го ди не ни су има ле од је ка у Ср би ји ко ја ни је има ла ни ари сто кра ти ју, ни гра-
ђан ску кла су, ни јав но мње ње, а ко нак кнеза Ми ло ша у Кра гу јев цу имао је 
тек обри се ин сти ту ци је дво ра. При ват ни жи вот кне за Ми ло ша имао је ли це 
и на лич је: ли це је пред ста вљао брак са кне ги њом Љу би цом, а на лич је кне-
же ве ве зе са дру гим же на ма. Ма да су по је ди не кне же ве ми ло сни це успе ва-
ле да за се бе при вре ме но при гра бе и дру штве ну моћ, ути цај тих тзв. ма лих 
го спо ђа ни ка да ни је угро зио по зи ци ју кне ги ње, ко ја је је ди на но си ла не-
зва нич ну ти ту лу ве ли ке го спо ђе. Кнез Ми лош је сми шље но ра дио не са мо 
на гра ђе њу сво га кул та већ и кул та сво је по ро ди це, тј. вла дар ског до ма. У 
цр кве ним мо ли тва ма, др жав ним це ре мо ни ја ма и пи сми ма кне же вих по да-

2 О фор ми ра њу гра ђан ске јав но сти и јав ног мње ња у Евро пи, в. Јир ген Ха бер мас, 
Јав но мње ње, Но ви Сад 2012 (на ро чи то: 67–107).

3 О ово ме оп шир ни је у: Tho mas W. La qu e ur, „The Qu e en Ca ro li ne Af fa ir: Po li tics as Art 
in the Re ign of Ge or ge IV”, Jo ur nal of Mo dern Hi story, vol. 54, No 3 (1982), 417–466; L. Da vi doff, 
C. Hall, Fa mily For tu nes, 149–155; Dror Whar man, „Mid dle Class Do me sti city Go es Pu blic: Gen der, 
Class and Po li tics from Qu e en Ca ro li ne to Qu e en Vic to ria”, The Jo ur nal of Bri tish Stu di es 32, 
No 4 (1993), 399–409; An na Clark, „Qu e en Ca ro li ne and the Se xu al Po li tics of Po pu lar Cul tu re 
in Lon don 1820”, Re pre sen ta ti ons, 31 (1990), 47–68.

4 Исто.
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ни ка по ми њан је не са мо „пре све тли књаз” већ и ње го ва по ро ди ца – „пре-
све тла срп ска мај ка Љу би ца, на след ни ци бе го ви Ми лан и Ми ха и ло с це-
лим све тлеј шчим до мом и пле ме ном пре слав ним Обре но ви ћа”. Сми шље но 
гра ђе ње кул та по ро ди це би ло је у функ ци ји до би ја ња на след не кне жев ске 
вла сти и, по сред но, из град ње и ја ча ња др жа ве.5 Ми ло ше ви на след ни ци на 
пре сто лу Ср би је ни су ус пе ли да свој по ро дич ни жи вот ста ве у функ ци ју 
оп штег, др жав ног ин те ре са и то је, у зна чај ној ме ри, опре де ли ло суд би ну 
ди на сти је Обре но вић.

 Ми ло шев син и на след ник Ми ха и ло по ку шао је да брач ну кри зу ре ши 
на на чин на ко ји ни ње гов отац, ни оста ли европ ски вла да о ци то га вре ме на 
ни су по ми шља ли – раз во дом и но вим бра ком са бли ском ро ђа ком. И раз-
вод и на ме ра ва ни брак би ли су про тив ни ка ко цр кве ним пра ви ли ма, та ко и 
на род ним схва та њи ма и оби ча ји ма. Кнез је ре зо но вао она ко ка ко су ре зо-
но ва ли вла да ри из про ху ја ле епо хе про све ће ног ап со лу ти зма: „Ја већ чу јем 
ка ко не ки ве ле: Ама шта ће на то ре ћи НА РОД? Не ма на род ту баш ни шта 
ре ћи и он има на ла зи ти за ра зум но оно што ми, ко ји се за ње го ву сре ћу и 
на пре дак ста ра мо, за па мет но и це лис ход но на ла зи мо.”6 

Нај бли жи кне же ви са рад ни ци ни су де ли ли то ми шље ње, сма тра ју ћи 
да цр кве ни и др жав ни за ко ни, али и не пи са на дру штве на пра ви ла оба ве зу ју 
не са мо по да ни ке већ, још и ви ше, вла да о ца: „Кад се ми, при ват ни љу ди, 
мо ра мо об зи ра ти на сво је име и до сто јан ство, уто ли ко ви ше то мо ра ју чи ни-
ти вла да о ци, чи ја част и ува же ње ни су њи хо ва при ват на ствар, већ др жав на, 
јав на и оп ште на род на”, ре зо но вао је пред сед ник Др жав ног са ве та, Јо ван 
Ма ри но вић.7 Пред сед ник вла де Или ја Га ра ша нин је у обра ћа њу кне зу нагла-
сак ста вио на рас по ло же ње на ро да: „А што је за Вас ви ше не го и ти за ко ни, 
то су на ра ви и оби ча ји ва шег на ро да.”8

Пи та ње кне же вог раз во да бра ка иза зва ло је по ли тич ку кри зу и про-
ме ну на че лу вла де. Уби ство кне за Ми ха и ла оне мо гу ћи ло је пре та ка ње 
ње го ве брач не кри зе из по ли тич ке сфе ре на дру штве ну; Ми ха и ло ни је до-
жи вео реч на ро да, али су на род ну ре ак ци ју до че ка ли ње го ви на след ни ци 
на пре сто лу. 

*

Јед но од обе леж ја дру штве ног и по ли тич ког жи во та у Ср би ји у де це ни-
ји на кон сти ца ња не за ви сно сти био је раз вој сфе ре јав ног жи во та и јав ног 
мње ња. По ред ка фа на, тра ди ци о нал них ме ста јав них оку пља ња, гра ђан ској 
ко му ни ка ци ји до при но сио је и све ве ћи број јав них до га ђа ња. По зо ри шне 
пред ста ве, кон цер ти, ба ло ви, се дељ ке, са ло ни, др жав не про сла ве, па ра де и 
сл. оку пља ли су све ве ћи број гра ђа на. Ја ча њу јав но сти у ве ли кој ме ри је 
до при не ло осни ва ње по ли тич ких пар ти ја и рас плам са ва ње пар тиј ског жи-

5 Ра дош Љу шић, Кне ги ња Љу би ца, Гор њи Ми ла но вац 1997; Алек сан дра Ву ле тић, Брак 
у Кне же ви ни Ср би ји, Бе о град 2008, 22–24; Ка та ри на Ми тро вић, „Двор кне за Ми ло ша Обре -
но ви ћа”, у: При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, Бе о град 2006, 261–301.

6 Дра го слав Стра ња ко вић, Ми ха и ло и Ју ли ја, Бе о град 1940, 133.
7 Исто, 81–82.
8 Исто, 127.
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во та. Све ва жни је ме сто у ње ном ин фор ми са њу и, исто вре ме но, у кре и ра њу 
јав ног мње ња за у зи ма ла је штам па. Осни ва ње по ли тич ких пар ти ја би ло је 
пра ће но по кре та њем пар тиј ских ли сто ва, пре ко ко јих је ши ре на стра нач ка 
про па ган да. Фе но мен гра ђан ске јав но сти био је нај при сут ни ји у Бе о гра ду, 
цен тру по ли тич ког и дру штве ног жи во та Ср би је, али је за хва љу ју ћи сред-
стви ма јав не ко му ни ка ци је убр зо по чео да се ја вља и у дру гим ур ба ним 
цен три ма. 

То ком ве ћег де ла 19. ве ка двор ски жи вот у Бе о гра ду био је сла бо раз ви-
јен. Двор је био ме сто у ко јем се од ви јао при ват ни жи вот вла да о ца и ње го ве 
по ро ди це, али је исто вре ме но пред ста вљао и јав ни пр о стор у ко јем се су се 
кре та ли ви со ки др жав ни чи ни о ци ко ји су са о бра ћа ли са вла да о цем. Јед на 
од те ко ви на дру штве не по бе де гра ђан ства у Евро пи би ло је све ве ће уче-
шће јав но сти у двор ском жи во ту. По чет ком осам де се тих го ди на 19. ве ка та 
европ ска те ко ви на пре не та је и у Ср би ју. Та да је за по тре бе двор ског жи во та 
из гра ђе на згра да Но вог дво ра, знат но ве ћа и пр о стра ни ја од ста рог, у ко јој 
је цео до њи спрат био на ме њен јав но сти. Кр оз бр ој не двор ске пр о сто ри је 
сва ко днев но су де фи ло ва ли др жав ни и двор ски слу жбе ни ци, као и све ве ћи 
бр ој гра ђа на ко ји су мно го број ним по во ди ма по зи ва ни на двор. У дво ра на ма 
и са ло ни ма одр жа ва на су ре дов на при ма ња, пр о сла ве имен да на и ро ђен да-
на, при ре ђи ва ни су кон цер ти, при је ми за др жав не пра зни ке, но во го ди шњи 
ба ло ви... Бр ој та квих оку пља ња не пре ста но је ра стао, као и бр ој гра ђа на 
ко ји су уче ство ва ли у двор ским зби ва њи ма.9 

Двор ски жи вот у Бе о гра ду об ли ко ван је и уре ђи ван по узо ру на двор-
ски жи вот у оста лим европ ским пре сто ни ца ма. Пра ви ла двор ског по на ша ња 
ко ја су по што ва на на европ ским дво ро ви ма у ве ли кој ме ри би ла су ре зул тат 
ути ца ја гра ђан ске кла се, ње них мо рал них и дру штве них на зо ра. Сто га је и 
гра ђан ска јав ност у Ср би ји у све ве ћој ме ри од кра љев ског па ра оче ки ва ла 
да ре пре зен ту је оне вред но сти ко је су ре пре зен то ва ли и оста ли кра љев ски 
па ро ви у Евро пи. Вла дар ски пар тре ба ло је да слу жи као при мер на ро ду, 
„ко ји би тре ба ло на ви ка ва ти да у осве ће ним лич но сти ма кра ља и кра љи це 
ви ди сваг да нај са вр ше ни ја ство ре ња”, за пи сао је у свом Днев ни ку Ни ко ла 
Кр стић.10 Слич на оче ки ва ња од вла дар ског до ма имао је и Ми лан Пи ро ћа-
нац: „Са да ни је вре ме 18. ве ка и што је он да мо да би ла, сад се осу ђу је. Сви 
дво ро ви да нас жи ве бур жо а ски – мо ра ју јав но да чу ва ју мо рал ко ји је осно-
ва дру штве ном жи во ту и не сме ју да пр ко се јав ним осе ћа ји ма ча сно сти и 
чед но сти”.11 

По ме ну та за па жа ња ис так ну тих пред став ни ка гра ђан ске јав но сти о 
ва жно сти при ме ра ко ји дру штву да је кра љев ски пар на ста ла су као ре ак-
ци ја на све че шће при ме ре „не при лич ног” по на ша ња ко је је тој јав но сти 
да вао краљ Ми лан.12 Све уоч љи ви ји не склад у од но си ма кра љев ског па ра, 

9 Оп шир ни је: Ана Сто лић, „При ват ност у слу жби ре пре зен та ци је – двор по след њих 
Обре  но ви ћа”, у: При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, Бе о град 2006, 331–353.

10 Ни ко ла Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот IV (при ре дио Ми лош Ја го дић), Бе о град 
2007, 26.

11 Ми лан Пи ро ћа нац, Бе ле шке (при ре ди ла Су за на Ра јић), Бе о град 2004, 348.
12 О мо рал ним на зо ри ма срп ског гра ђан ства у 19. ве ку, в. Вла ди мир Јо ва но вић, „Кри ти-

ци зам и ауто цен зу ра у днев ни ци ма Ни ко ле Кр сти ћа”, Срп ске сту ди је, 2 (2011), 51–63; Алек-
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као и кра ље во отво ре но по ка зи ва ње на кло но сти пре ма дру гим же на ма, би ли 
су пред мет све ве ћег ин те ре со ва ња и ко мен та ри са ња „двор ске пу бли ке”. 
Двор ске да ме, ми ни стри и њи хо ве су пру ге, као и мно ги дру ги др жав ни и 
двор ски слу жбе ни ци, ко ји су го то во сва ко днев но са о бра ћа ли са дво ром и 
вла дар ским па ром, би ли су остат ку гра ђан ске јав но сти глав ни из вор ин фор-
ма ци ја о зби ва њи ма на дво ру. Нај зна чај ни ји еле мент „двор ске пу бли ке” или 
„двор ске јав но сти” чи ни ле су двор ске да ме и су пру ге ми ни ста ра. Сфе ра при-
ват ног жи во та тра ди ци о нал но је сма тра на жен ским до ме ном, па је брач на 
кри за кра љев ског па ра ла ко по ста ла не са мо пред мет зна ти же ље и ко мен-
та ри са ња већ и под сти цај за дру штве ни ак ти ви зам жен ског де ла гра ђан ске 
јав но сти, ко ји је имао за циљ од бра ну гра ђан ских мо рал них на зо ра. По је ди-
не ми ни стар ске су пру ге су, на при мер, зах те ва ле од сво јих му же ва да од кра-
ља за тра же укла ња ње го спо ђи це Ка тар џи из Бе о гра да, сма тра ју ћи ње но 
дру же ње са кра љем не до лич ним. Двор ске да ме су зах те ва ле енер гич ни ју 
ак ци ју и од кра љи це На та ли је, у уве ре њу да је ње на ду жност као су пру ге 
да за у зда не при стој но по на ша ње му жа.13 Од сре ди не осам де се тих го ди на 
ми шље ња кра ља и кра љи це су се ра зи ла зи ла го то во по сва ком пи та њу, из-
у зев по пи та њу ути ца ја двор ске јав но сти. Кра љи ца се при ја те љи ма жа ли-
ла на „рђа ве је зи ке и ого ва ра ња ко ји ни жи вот фа ми ли јар ни, ни нај све ти је 
од но се не ште де”, док се краљ жа лио на „ин три ге же на ко јих се ути цај у 
свим по сло ви ма да нас осе ћа... Го спе се не же ни ра ју да о ме ни и кра љи ци 
сва шта го во ре”.14 

Јав ност је по ста ја ла све кри тич ни ја пре ма ин ди скрет ном по на ша њу 
вла да о ца. Ње го ве го то во јав не по се те Арте ми зи Хри стић би ле су из ло же не 
мо рал ној осу ди гра ђан ства: „Хо ће ли на род срп ски цр ве не ти јед ног да на 
кад се јав но бу де го во ри ло ка ко је рав но ду шно и без пр о те ста гле дао ка ко 
се са пре сто ла, без за зо ра, пред ли цем це лог све та, пљу је на ње гов јав ни 
мо рал. Сва ко ме је ви ше ма ње сло бод но да уде си свој при ват ни жи вот ка ко 
же ли, па уне ко ли ко и са мом вла да ру, али ни ко ме не мо же би ти до зво ље но 
да усред бе ла да на у нај жи вљој бе о град ској ули ци од ла зи јед ној же ни чи ји 
је муж одав де укло њен. Шта мо же би ти од срп ске фа ми ли је ако би се цео 
свет на ви као на ова кве скан да ло зне по ја ве и сма трао их као обич не.”15

До бар при мер „по што ва ња” гра ђан ских мо рал них нор ми пру жао је у 
то вре ме аустриј ски двор. Ме ђу соб на оту ђе ност и све че шћа раз дво је ност 
вла да лач ког па ра ре зул ти ра ла је ца ре вим ин тим ним при ја тељ ством с глу-
ми цом „Бург те а тра”, Ка та ри ном Шрат. Ње ни до ла сци у двор од ви ја ли су се 
у нај ве ћој дис кре ци ји и за њих је знао са мо нај у жи круг дво ра на. Ова ве за 
ни ка да ни је на ру ши ла сли ку склад ног брач ног па ра ка квим су у јав но сти 
пред ста вља ни Франц Јо зеф и ца ри ца Ели за бе та.16 

сан дра Ву ле тић, „Дру штве ни окви ри емо тив ног све та у Днев ни ку при ват ног жи во та Ни ко ле 
Кр сти ћа”, исто, 21–32.

13 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не (при ре ди ла Љу бин ка Тр гов че вић), 
Бе о град 1999, 197.

14 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 142, 153.
15 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 457–458.
16 Bri git te Ham man, The Re luc tant Em press. A bi o graphy of em press Eli sa beth of Austria, 

Ber lin 1998, 306–320.
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Иако је аустриј ски двор у мно го че му био узор срп ском дво ру, суп-
тил ност и де ли кат ност ко ји ма је био оба ви јен при ват ни жи вот аустриј ског 
мо нар ха ни су би ле осо би не ко ји ма се од ли ко вао при ват ни жи вот срп ског 
вла да о ца. Због од су ства осе ћа ја да сво ју јав ну, др жав ну функ ци ју раз дво ји 
од при ват ног жи во та, краљ Ми лан је у сво је по ро дич не про бле ме уплео не 
са мо ми ни стре и дру ге др жав не и цр кве не слу жбе ни ке, већ и стра не ди пло-
мат ске пред став ни ке, оче ку ју ћи од њих по др шку у раз ре ше њу брач не кри зе.17 
Оп хр ван брач ним про бле ми ма, он је гу био из ви да свој „уз ви ше ни по ло жај 
на кра љев ском пре сто лу”, па је свој по ло жај по ре дио са по ло жа јем у ко јем 
су се на ла зи ли обич ни гра ђа ни. Већ у пр вој ре че ни ци мол бе за раз вод бра-
ка упу ће не ми тро по ли ту, мо нарх је на вео да ни кра љев ски дом „ни је остао 
по ште ђен од оних те шких, не сно сних му ка, ко ји ма под ле же мно ги до мо ви 
обич них гра ђа на”.18 

За раз ли ку од кра ља, кра љи ца се у по чет ној фа зи брач не кри зе тру ди ла 
да се по на ша су здр жа но. То јој је на ла гао не са мо осе ћај за гра ђан ску при стој-
ност већ и свест о вла дар ском по ло жа ју: „Све што сам же ле ла би ло је то да се 
при ја тељ ски ра ста не мо као што ра де љу ди од ре да, а тим пре вла да ри кад се 
ви ше не сла жу”. За њу је од брач ног не вер ства би ла ва жни ја сли ка ко ју је 
кра љев ски пар оста вљао у јав но сти.19 По што је брач на кри за кра љев ског па ра 
до спе ла у јав ност, ни кра љи ца ви ше ни је успе ва ла да осе ћа ње по вре ђе ног лич-
ног по но са под ре ди јав ним ин те ре си ма.20 У ме ђу соб ној бес по штед ној бор би, 
оба су пру жни ка су по ку ша ва ла да за се бе при до би ју јав но мње ње. На при-
мер, гла си не да је кра љи ца на ре ди ла се чу на пред ња ка ко је су рас ту ра не по 
по је ди ним окру зи ма би ле су, пре ма не ким ми шље њи ма, кра ље во де ло: „Он 
је у ста њу да ми мо свих стра на ка по ма си на ро да бр ља и ра ди што ње го ви 
ра чу ни до но се”, за пи сао је је дан од ње го вих бив ших ми ни ста ра. С дру ге стра-
не, ни кра љи ца ни је ште де ла сво га му жа, о ко јем је у јав но сти све че шће го во-
ри ла с ома ло ва жа ва њем.21 Го ди не 1891, док је рас пра ва ме ђу та да већ бив шим 
су пру жни ци ма и да ље би ла ак ту ел на, јав ност је угле да ла књи га до ку ме на та 
о кра љев ском раз во ду ко ја је об ја вље на уз кра љи чи но одо бре ње.22

Кра љев раз вод бра ка ни је ус та ла сао са мо гра ђан ску већ и по ли тич ку 
јав ност. Пр ва се по во дом брач ног раз до ра кра љев ског па ра огла си ла срп ска 
штам па у Аустро у гар ској, у ју ну 1888. го ди не. И она се, као и ен гле ска 
штам па по чет ком 19. ве ка, по зи ва ла на гра ђан ски мо рал и јав но мње ње: „Ми 
не жи ви мо ви ше у вре ме ну кад је су ве рен мо гао ра ди ти шта је хтео. Да нас 
већ и нај а у то крат ски ји вла дар мо ра да се оба зи ре на јав но мње ње, јер осе-
ћа да су рет ки на ро ди ко ји ма би био ре спект пре ма вла да ру уро ђен. По гле-

17 Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа II, Бе о град 1927, 336.
18 АСА НУ 14556/926.
19 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, 191–192; При ли ком јед ног од кра ље-

вих јав них по ја вљи ва ња са Ар те ми зом Хри стић, кра љи ца је ре а го ва ла ре чи ма: „Чи ни шта 
хо ћеш, али се за име Бо га за кло ни од све та”, Исто, 200.

20 О то ме на ро чи то све до чи тзв. Ви зба ден ска афе ра, ка да су кра љи ца и пре сто ло на-
след ник про те ра ни из Не мач ке, в. С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа II, 371–374; Су-
за на Ра јић, Вла да Ни ко ле Хри сти ћа 1888–1889, Бе о град 2003, 60–65.

21 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 387.
22 Спо ме ни ца Њ. В. Кра љи це На та ли је. Из вор на гра ђа за исто ри ју кра љев ског брач

ног спо ра, Бе о град 1891. 
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дај те ма ко ји двор европ ски; сва ки мо же да слу жи за при мер по ро дич них 
вр ли на. За по след њих 12 го ди на усу ди ли су се са мо пред сед ни ци се вер но 
аме рич ке и фран цу ске ре пу бли ке да по га зе јав но мне ње; оно их је не ми ло-
срд но збри са ло са по зор ни це свет ске – и пр ви и дру ги је пао. Иста суд би на 
че ка и тог сум њи вог кра ља, ко ји је вра та сво је брач не со бе отво рио ши ром 
очи ма Евро пе да се га ди.”23 

Пр ви лист у Ср би ји ко ји је про го во рио о брач ним не су гла си ца ма кра-
љев ског па ра био је ра ди кал ски Од јек. Раз вод кра ље вог бра ка је, по ми шље-
њу Уред ни штва овог ли ста, био др жав но пи та ње: „Сто га што је вла да лац 
пер со ни фи ка ци ја на ро да и др жа ве, пред став ник су ве ре ни те та на род но га и 
ви со ки за ступ ник ин те ре са на род них и др жав них у ме ђу на род ним од но-
ша ји ма, сто га и брак јед ног вла да о ца ни кад ни је и не мо же би ти лич ног 
ка рак те ра.”24 Уред ни штво Од је ка је сво је ми шље ње о кра ље вом раз во ду 
из не ло „у уве ре њу да и обич на мо рал на и гра ђан ска ду жност и ин те рес 
пре сто ла и отаџ би не зах те ва ју на ро чи то од пред став ни ка јав ног ми шље ња 
и стра нач ких ор га на да у сва ком ва жном зе маљ ском и др жав ном пи та њу 
ка жу ја сно и од ре ђе но сво ју реч. С об зи ром да је раз вод бра ка кра ља и кра-
љи це са гле ди шта др жав них и зе маљ ских ин те ре са то ли ко ва жан, вре ме је 
да и срп ска штам па ка же у овом за ма шном др жав ном пи та њу сво ју озбиљ ну 
реч. То јој на ла жу и об зи ри пре ма пре сто лу Кра ље ви не Ср би је и ин те ре си 
др жа ве срп ске; то јој на ла же и мо рал на и гра ђан ска ду жност ње на. Ван сва-
ке је сум ње да је брач ни спор њи хо вих ве ли чан ста ва је дан од оних рет ких 
до га ђа ја ко ји гу бе свој лич ни ка рак тер сто га што бит но ди ра ју у ин те ре се 
др жа ве, те по ста ју еми нент но др жав ног ка рак те ра.”25

Од јек је кри ти ко вао кра ље ву на ме ру да раз вод бра ка по ве ри бе о град-
ској Кон зи сто ри ји, сма тра ју ћи да то пи та ње тре ба да се ре ша ва у скуп шти ни, 
као што је то био слу чај са по ку ша јем раз во да ен гле ског ре ген та Џор џа IV. 
Пре но ше њем пра ва да од лу чу је о кра ље вом раз во ду на скуп шти ну по ли-
тич ка моћ и ути цај пар ла мен тар них стра на ка би знат но по ра сли, као и моћ 
и ути цај це ло куп не по ли тич ке јав но сти.26 

Број Од је ка ко ји је про го во рио о оно ме о че му је чи та ва чар ши ја бру ја-
ла био је за бра њен. Цен зу ра у Ср би ји ни је пу шта ла ни је дан лист из су сед-
не Мо нар хи је ко ји је го во рио о раз во ду вла дар ског па ра. Али по не ки број 
би тај но пре шао гра ни цу, а „та кав је дан лист оби ђе за не ко ли ко да на ско ро 
це лу Ср би ју и та ко се у Ср би ји вр ло до бро зна шта се де ша ва... Цео на род је 
уз бур кан, о ни чем дру гом се не го во ри до о то ме. И сви осу ђу ју кра ља и бра-
не кра љи цу”.27 

23 За ста ва, бр. 107, 12. јул 1888.
24 Од јек, 10. ав густ 1888.
25 Исто. в. и: По глед, бр. 18, 1. ок то бар 1889.
26 Пре ма цр кве ним ка но ни ма раз вод бра ка био је у над ле жно сти ду хов ног су да (Кон  зи-

сто ри је). Раз вод кра љев ског па ра се у ка но ни ма ни је по ми њао па је, пр во бит но, краљ на  ме-
ра вао да мол бу за раз вод бра ка упу ти бе о град ској Кон зи сто ри ји. По сле број них кон сул та-
ци ја све тов них и цр кве них вла сти до шло се до уве ре ња да је не при лич но да о кра ље вом 
бра ку од лу чу је те ло ко је од лу чу је и о бра ко ви ма обич них гра ђа на, па је слу чај пре дат ми-
тро по ли ту, ко ји је по том до нео пре су ду о раз во ду. Овај по сту пак је у де лу јав но сти оце њен 
као не ка нон ски, а од лу ка о кра ље вом раз во ду као не ва же ћа. 

27 За ста ва, бр, 101, 1. јул 1888.
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И они до ко јих ни је сти за ла штам па би ли су до бро упу ће ни у од но се 
из ме ђу кра ља и кра љи це. Пре ко двор ске јав но сти гла си не су се ши ри ле да ље 
по чар ши ји, све док уско ро „сва ки ђак и сва ки ше грт у Бе о гра ду ни је знао 
све о кра ље вим брач ним про бле ми ма”.28 И без по сред ни ка са дво ра, не смо-
тре но кра ље во по на ша ње и ње го ве го то во јав не по се те Ар те ми зи Хри стић 
до ве ли су до то га да су го то во сви гра ђа ни пре сто ни це има ли ди рек тан увид 
у при ват ни жи вот свог вла да о ца. Из „двор ске јав но сти” кра љев при ват ни 
жи вот до спео је и до „пле беј ске јав но сти” ко ја је с под јед на ким жа ром рас-
пра вља ла о пи кан те ри ја ма из кра ље вог при ват ног жи во та. Те пи кан те ри је 
уве се ља ва ле су бе о град ску пу бли ку и под сти ца ле фа бри ко ва ње и ши ре ње 
ра зних гла си на. Та ко је Ву ка шин Пе тро вић у сво јим ме мо а ри ма за бе ле жио 
да ће се „ка ко пу бли ка ћа ска” [подвукла А. В.], краљ Ми лан с Ар те ми зом 
вен ча ти, а већ се „зна ло” и да ће то вен ча ње оба ви ти па три јарх, „зна ло” се 
и да је Вла дан Ђор ђе вић по во дом тог вен ча ња по слат у спе ци јал ну ми си ју 
у Ца ри град итд.29 Кра љу ни је за ме ра но са мо на не до лич ном по на ша њу не го, 
у још ве ћој ме ри, на то ме што је до пу стио да се це ло куп на јав ност за ба вља 
на ра чун ње го вог при ват ног жи во та. О кра ље вој брач ној пар ни ци ни су ви ше 
рас пра вља ли са мо ис так ну ти пред став ни ци гра ђан ске и по ли тич ке јав но-
сти него су по че ли да је ре ша ва ју и „ама ли и го ми ла с ули це”, а „свет је узео 
хук и ауто ри тет пре сто ла”.30 

О зна ча ју ко ји је јав но мње ње до би ло у слу ча ју кра ље ве брач не пар-
ни це ре чи то го во ри и па жљи во пра ће ње ње го вог рас по ло же ња у днев ни ку 
Ми ла на Пи ро ћан ца: „Мње ње је у ва ро ши, све без из у зет ка, про тив ра да 
кра ље вог, а за кра љи цу”.31 „Мње ње про тив кра ља из да на у дан ужа сно ра-
сте.”32 „Мње ње се за са да др жи до бро у Ср би ји и ако би та ко оста ло још ме-
сец-два, мо жда би се краљ скло нио да на пу сти иде ју раз во да и да се са же ном 
из рав на”33. Као и у Ен гле ској, ка да је у слу ча ју раз во да кра љев ског па ра 
свет ли стом устао у од бра ну кра љи це, и у Ср би ји је пу бли ка би ла на кра-
љи чи ној стра ни. Сви суд ски про це си ко ји су то ком 1888. го ди не по кре ну ти 
због увре де чла но ва ди на сти је од но си ли су се на кра ља Ми ла на, а ни је дан на 
кра љи цу.34 Од бра на кра љи це На та ли је пред ста вља на је као од бра на же не 
ко јој су си лом од у зе те уло ге су пру ге и мај ке. Ли ша ва ње же не ње них нај ва-
жни јих дру штве них уло га пред ста вља ло је прет њу гра ђан ском и др жав ном 
по рет ку: „Ми овом од бра ном хо ће мо сва ком срп ском гра ђа ни ну да обез бе-
ди мо мир и спо кој ство у до му”, из ја вио је у Скуп шти ни Јо ван Ава ку мо вић 
по во дом кра љи чи ног про гон ства.35 

Као знак по др шке кра љи ци, одр жа но је ви ше на род них ма ни фе ста ци ја 
у ње ну част. Те ма ни фе ста ци је су до брим де лом под сти ца не од стра не по ли-

28 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 353; Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот IV, 30–44.
29 Ме мо а ри Ву ка ши на Ј. Пе тро ви ћа (при ре дио Сло бо дан Тур ла ков), Спо ме ник CXLI II, 

Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 16, Бе о град 2009, 131.
30 Пе ра То до ро вић, Днев ник (при ре ди ла Ла тин ка Пе ро вић), Бе о град 1990, 65.
31 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 361.
32 Исто, 432.
33 Исто, 437.
34 С. Ра јић, Вла да Ни ко ле Хри сти ћа, 72.
35 Јо ван Ђ. Ава ку мо вић, Ме мо а ри (при ре дио Сло бо дан Тур ла ков), Но ви Сад 2008, 281.
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тич ке јав но сти. Стра нач ка штам па је не са мо др жа ла стра ну јав ном мње-
њу већ га је не пре ста но пот хра њи ва ла, ху шка ју ћи га про тив кра ља. Та ко је 
по во дом за бра не да се кра љи ца вра ти у зе мљу За ста ва апе ло ва ла на јав ност 
да се то ме су прот ста ви: „И што се ни ком не сме по за ко ну де си ти, де си ло 
се кра љи ци. Шта ће ре ћи на род на то? Во ди ли он ра чу на о сво јој кра љи-
ци? Хо ће ли то мир но и без јед не ре чи под не ти?”36

Ма ни фе ста ци је у кра љи чи ну част власт је на сто ја ла да спре чи, пла-
ше ћи се да не пре ра сту у отво ре ну по бу ну. Ка да се у ма ју 1888. про чу ло да 
кра љи ца тре ба да се вра ти у Бе о град, на ста ни ци се сја ти ла ма са све та да 
је до че ка. На кра љи чин имен дан у ав гу сту те го ди не вла да је за бра ни ла да 
се тај дан све ча но обе ле жа ва.37 Ка да је кра љи ца с пре сто ло на след ни ком про-
те ра на из Не мач ке и ка да јој је син си лом од у зет, свет је ма сов но стао на 
ње ну стра ну; она је том при ли ком у јав но сти иза зи ва ла са у че шће као оја-
ђе на мај ка ко јој су оте ли де те. При ли ком кра љи чи ног по врат ка у Бе о град 
го ди ну да на ка сни је ни ко од зва нич ни ка је ни је до че као, укљу чу ју ћи и ма ло-
лет ног пре сто ло на след ни ка ко јем на ме сни ци ни су до зво ли ли да иза ђе пред 
мај ку. Кра љи ци су за то гра ђа ни Бе о гра да при ре ди ли све ча ни до чек, а Јо ван 
Јо ва но вић Змај је пре о вла ђу ју ће осе ћа ње јав но сти пре то чио у сти хо ве:

„И ла ђа ста де, и ти ру ке скло пи / У за гр љај – пра зан! / Оста ни мај ко, о 
та ко ти Бо га / Оста ни где си, бли зу си на сво га; / Бли зи ну тво ју / Син осе-
тит мо ра / И кроз де вет вра та за тво ре ни дво ра.”38

По што је ак том о раз во ду бра ка ли ше на уло ге су пру ге, кра љи ца је би ла 
у опа сно сти да бу де ли ше на и је ди не пре о ста ле уло ге ко ја јој је да ва ла 
дру штве ну моћ – уло ге пре сто ло на след ни ко ве мај ке. С об зи ром на то да је 
ма те рин ство би ло из вор ње не дру штве не мо ћи, у јав но сти је по тен ци ра на 
ње на уло га мај ке. Про те сту ју ћи у Скуп шти ни про тив вла ди не од лу ке о 
кра љи чи ном про гон ству Јо ван Ђ. Ава ку мо вић упо зо рио је по сла ни ке да ће 
би ти „уче сни ци са ми ни стри ма у ве ли ком зло чи ну, у по вре ди Уста ва про
тив не моћ не же не, про тив мај ке на шег кра ља” [подвукла А. В.].39 Ма те-
рин ство је исто вре ме но би ло и из вор кра љи чи не сла бо сти. Чи ње ни ца да је 
би ла мај ка са мо јед ног де те та и да је у ме ђу вре ме ну пре ста ла да ра ђа ни је јој 
ишла у при лог, с об зи ром на то да је ди на стиј ска на след на нит би ла тан ка. 
Сто га је у до га ђа њи ма ко ја су прет хо ди ла раз во ду бра ка би ло и ми шље ња 
да кра љев раз вод по зе мљу мо же има ти и до бре по сле ди це уко ли ко би се 
краљ по но во оже нио и у но вом бра ку до био још си но ва. Ипак, но ви брак 

36 За ста ва, бр. 102, 3. јул 1888. 
37 Власт је за бра ни ла гра ђа ни ма да тог да на у кра љи чи ну част осве тле сво је до мо ве, 

а те ле гра фи сти су до би ли на ре ђе ње да не при ма ју че стит ке упу ће не кра љи ци. У Бе о гра ду је 
тај дан про шао мир но, али је за то у Шап цу кра љи чин дан све ча но про сла вљен. Ша бач ки 
Ли бе рал об ја вио је оп ши ран чла нак у ко ме се из ра жа ва ла љу бав и по што ва ње пре ма кра-
љи ци. Уред ник ли ста ка жњен је за тво ром, в. С. Ра јић, Вла да Ни ко ле Хри сти ћа, 72–73.

38 С. Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа II, 375.
39 Ј. Ава ку мо вић, Ме мо а ри, 281. Упо ре ђу ју ћи раз вод Ми ла на и На та ли је са раз во дом 

Ми ха и ла и Ју ли је, Ми лан Пи ро ћа нац је као бит ну пред ност кра љи це На та ли је у од но су на 
кне ги њу Ју ли ју на вео чи ње ни цу да је она би ла мај ка му шког де те та, в. М. Пи ро ћа нац, Бе
ле шке, 359.
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сма тран је и из во ром по тен ци јал них опа сно сти по ста бил ност ди на сти је, 
па та оп ци ја у јав но сти ни је мно го узи ма на у об зир.40 

Пред ста ва о кра љи ци као жр тви ко ја је то ком бра ко ра звод не пар ни це 
кре и ра на у јав но сти би ла је у оштром кон тра сту са сли ком кра љи це као 
по ли тич ки ам би ци о зне же не ко ја је на ста ла са мо две го ди не ра ни је, не по-
сред но по сле срп ско-бу гар ског ра та. Кра љи чи не по ли тич ке пре тен зи је ви ше 
ни су би ле ак ту ел не и у јав но сти го то во да ни су ви ше спо ми ња не. Са мо су 
се не ки од ста рих кра љи чи них не при ја те ља, по пут Ву ка ши на Пе тро ви ћа, 
то ком тра ја ња брач не пар ни це опо ми ња ли тих до га ђа ја. Та ко се он у сво јим 
ме мо а ри ма при се тио да је, по во дом гла си на да она же ли да по ста не ре гент-
ки ња, кра љи ци ре као да „на род срп ски не ће да му за по ве да „сук ња”.41 Иступ 
у ко јем је кра љи чи на род на при пад ност ста вље на у не га тив ни кон текст имао 
је и Аћим Чу мић. Он је по хва лио др жа ње про те Алек се Или ћа42 у слу ча ју 
кра ље вог раз во да, али је том при ли ком, на вод но, и при ме тио: „Пра во да ти 
ка жем, да сам био на тво ме ме сту, ја се не бих из ла гао у тој ме ри због јед не 
же не [подвукла А. В.] па ма то би ла и кра љи ца”.43 То ком брач не кри зе вла-
да лач ког па ра ми зо ги ни дис курс се спо ра дич но по ја вљи вао у јав но сти, али 
ни је пред ста вљао део вла да ју ћег јав ног дис кур са. Огром на ве ћи на јав но сти 
се у брач ном спо ру кра ља и кра љи це свр ста ла на кра љи чи ну стра ну. Опре-
де ље ње јав но сти за кра љи цу је у ве ли кој ме ри би ло у функ ци ји по ли тич ког 
об ра чу на с не по пу лар ним мо нар хом. У та квим окол но сти ма ми зо ги ни дис-
курс ни је био по ли тич ки про би та чан, па се на ње га рет ко на и ла зи у из во-
ри ма ко ји се ба ве брач ном кри зом вла да лач ког па ра.

У зва нич ним Срп ским но ви на ма 12. ок то бра 1888. об ја вље на је кра ље-
ва мол ба за развод бра ка упу ће на ми тро по ли ту, као и ми тро по ли тов акт о 
раз во ду.44 Са мо два да на ка сни је об ја вљен је кра љев про глас о рас пи си ва-
њу из бо ра за уста во твор ну скуп шти ну, а краљ је том при ли ком на шао за сход-
но да сво је по да ни ке опо ме не и на пред сто је ћу ве ли ку го ди шњи цу – пет ве-
ко ва од Ко сов ске бит ке. На гла ша ва њем зна ча ја и про шлих и пред сто је ћих 
по ли тич ких зби ва ња за Ср би ју краљ је же лео да па жњу јав но сти ко нач но 
од ву че са сво је бра ко ра звод не пар ни це.45

40 По сле раз во да бра ка срп ски мо нарх би те шко мо гао да се оже ни же ном чи је би по-
ре кло од го ва ра ло ње го вом дру штве ном по ло жа ју. Уко ли ко би у но вом бра ку имао му шке 
де це, ме сто пр во ро ђе ног си на као пре сто ло на след ни ка мо гло би да бу де угро же но, што би 
до ве ло до не ста бил но сти у зе мљи, в. Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот, IV, 27–28; М. Пи ро-
ћа нац, Бе ле шке, 426.

41 Ву ка шин Ј. Пе тро вић, Ме мо а ри, 131.
42 Про то је реј Алек са Илић по ста вљен је за пред сед ни ка бе о град ске Кон зи сто ри је с 

на ме ром да раз ве де брак кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је. По што је он сма трао да за 
раз вод не ма ка нон ски оправ да них раз ло га, раз ре шен је те функ ци је, а краљ је мол бу за 
раз вод упу тио ми тро по ли ту.

43 Про та Алек са Илић, „Из мо јих до жи вља ја. Акт ми тро по ли та Те о до си ја о раз во ду 
бра ка из ме ђу Кра ља Ми ла на и Кра љи це На та ли је”, По ли ти ка, 28. мај 1931, стр. 1.

44 Срп ске но ви не, бр. 223, 12. ок то бар 1888.
45 Исто, бр. 225, 14. ок то бар 1888. „Пи та ње о уста ву ба цио је краљ ме ђу пар та је да се 

ме ђу со бом гло же и ко љу, па у то ме да за бо ра ве на кра љи цу и на раз вод бра ка и на то што 
су Скуп шти не рас пу шта не и ми ни стар ства ме ња на без до вољ но раз ло га...”, Н. Кр стић, 
Днев ник. Јав ни жи вот IV, 45.
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Вест о раз во ду кра љев ског па ра су из зва нич них но ви на пре у зе ли и 
стра нач ки ли сто ви у Ср би ји.46 Ипак, стра нач ка штам па ни је се усу ђи ва ла 
да пре тре са то пи та ње све до аб ди ка ци је кра ља Ми ла на. По ње го вом од-
сту па њу са пре сто ла и до ма ћа штам па је по че ла да пи ше о од но си ма из ме-
ђу бив ших су пру жни ка; у по чет ку је то пи са ње би ло уз др жа но, а по том, 
по што је бив ши вла да лац по чео да ула зи у су ко бе са по је ди ним по ли ти ча-
ри ма и пар ти ја ма, не ки стра нач ки ли сто ви су раз ми ри це из ме ђу бив ших 
су пру жни ка по че ли да ко ри сте у сво јим об ра чу ни ма са кра љем Ми ла ном. 
Та ко је у ле то 1889, ка да се обе ле жа ва ло пет ве ко ва од Ко сов ске бит ке, у 
јав ност ис пли вао сав „пр љав веш” у ве зи с кра ље вом брач ном пар ни цом, 
ко ји је до та да ко ли ко-то ли ко скри ван од јав но сти.47

Нај ве ћи део јав но сти осу ђи вао је кра ља Ми ла на због на ме ре да се 
раз ве де, сма тра ју ћи да је раз вод бра ка вла дар ског па ра ште тан по јав ни и 
др жав ни ин те рес. По ред за у зи ма ња за оп шти ин те рес, по ли тич ка јав ност 
је кра љев раз вод бра ка ис ко ри сти ла и као по вод за по ли тич ки об ра чун са 
мо нар хом, па се то ком брач не пар ни це свр ста ла на кра љи чи ну стра ну: 
„Ра ди ка ли су, ка же се, отво ре не при ста ли це кра љи чи не. И по нај глав ни ји 
на пред ња ци из ра жа ва ју се за кра љи цу... За ли бе ра ле та ко ђе др жи се да за 
кра љи цу”.48 И по ред јав них мо рал них при ди ка и осу да кра ље вог по на ша-
ња, го то во све по ли тич ке стру је на сто ја ле су да из кра ље вог брач ног уде са 
из ву ку за се бе ко рист. У до га ђа њи ма ве за ним за брач ну кри зу вла дар ског 
па ра пред став ни ци по ли тич ке јав но сти су ву кли по те зе во ђе ни соп стве ним 
пар тиј ским ин те ре си ма и по ли тич ком ра чу ни цом.49 По ли ти ка ста вља ња 
соп стве них ис пред оп штих ин те ре са нај ек спли цит ни је је, ако је ве ро ва ти 
Ми ла ну Пи ро ћан цу, из ра же на у ре чи ма ли бе ра ла Сто ја на Ри бар ца: „Ми 
ли бе ра ли има мо ин те ре са да се ова ди на сти ја сру ши, а раз вод бра ка из ме ђу 
кра ља и кра љи це за то је вр ло по де сан.”50

*

Раз вод бра ка у ве ли кој ме ри је до при нео аб ди ка ци ји кра ља Ми ла на. Не-
спо соб ност да свој по ро дич ни и при ват ни жи вот под ре ди оп штем, др жав ном 
ин те ре су ко шта ла га је пре сто ла. Ње го вог си на и на след ни ка та не спо соб-
ност је ко шта ла и пре сто ла и жи во та.

46 Срп ска не за ви сност, бр. 101, 13. ок то бар 1888; Ви де ло, бр. 119, 14. ок то бар 1888.
47 До ма ћа штам па пр во је пре у зи ма ла ин тер вјуе ко је је краљ Ми лан да вао стра ним 

ли сто ви ма – беч кој Пре си, лон дон ском Тај мсу итд, в. Ви де ло, бр. 28, 5. март 1889; бр. 38, 
17. март 1889; Објављивани су и члан ци из стра не штам пе, као и ре а го ва ња срп ског прес- 
-би роа, ви ди: Ви де ло, бр. 29, 8. март, 1889, бр. 31, 13. март 1889; бр. 36, 24. март 1889; Бо рац, 
бр. 11–12, 17. ав густ 1889; Ми лу тин Га ра ша нин је у Ви де лу пи сао о не су гла си ца ма до ко јих 
је из ме ђу кра љев ског па ра до шло 1885, в. Ви де ло, бр. 46, 19. април 1889; По том је об ја вио и 
пре пи ску ко ју је са кра љем Ми ла ном во дио у ав гу сту 1888. по пи та њу раз во да, в. Ви де ло, 
бр. 54, 7. мај 1889.

48 Н. Кр стић, Днев ник. Јав ни жи вот IV, 39.
49 Ј. Ава ку мо вић, Ме мо а ри, 267–281; За ста ва, бр. 133, 28. ав густ 1888.
50 М. Пи ро ћа нац, Бе ле шке, 433. Ли бе ра ли „вре ба ју да се овом при ли ком ко ри сте и 

опет на вла ду до ђу. За то у пи та њу брач не пар ни це ап со лут но ћу те”, Исто.
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При ли ком раз во да кра љев ског па ра у јав но сти је у пр ви план ис ти ца на 
по тре ба очу ва ња др жав ног ин те ре са, гра ђан ског мо ра ла и до ма ћих вр ли-
на. Али мо рал и вр ли не ни су у до вољ ној ме ри кра си ли не са мо вла да о ца 
већ ни пред став ни ке гра ђан ске и, на ро чи то, по ли тич ке јав но сти, па су по је-
ди нач ни и пар тиј ски ин те ре си пре вла да ли над оп штим ин те ре сом. Пи та ње 
кра ље вог при ват ног жи во та јед но је од оних на ко ји ма су се нај бо ље огле-
да ла про ме ње на дру штве на схва та ња о кра љев ској вла сти. Она ви ше ни је 
до жи вља ва на као лич на власт ко јом у пот пу но сти рас по ла же мо нарх, већ 
као ко лек тив но до бро у чи јем кре и ра њу и кон тро ли тре ба да уче ству ју сви 
гра ђа ни. 
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А л е к с а н д а р  Л у к и ћ*

РЕПУБЛИКАНСКИ ПОГЛЕДИ  
ЉУБОМИРА СТОЈАНОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: Љу бо мир Сто ја но вић, на уч ник и по ли ти чар, од луч но је пре-
ки нуо са мо нар хиј ским об ли ком вла да ви не у вре ме Со лун ског про це са 1917, 
по све ћу ју ћи се ши ре њу и оства ре њу ре пу бли кан ских иде ја у по ли тич ком 
жи во ту но во ство ре не ју го сло вен ске др жа ве. У ра ду су при ка за не и ана ли зи-
ра не ре пу бли кан ске иде је о ко ји ма је пи сао, за ко је се бо рио, и од ко јих ни је 
од у стао ни он да ка да је по ста ло ја сно да ни су оствар љи ве у ју го сло вен ској 
мо нар хи ји Ка ра ђор ђе ви ћа. Рад је на стао на осно ву нео бја вље них из во ра по-
хра ње них у Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, штам пе и исто ри о-
граф ске ли те ра ту ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Љу бо мир Сто ја но вић, иде је, ре пу бли ка, фе де ра ци ја, 
др жа ва, Ју го сло вен ска ре пу бли кан ска стран ка.

Љу бо мир (Љу ба) Сто ја но вић (1860–1930), Ужи ча нин по ре клом, „из не-
ве сињ ске” и „рат нич ке” Хер це го ви не, син Ва се пу шка ра и мај ке Са ре, шко-
ло вао се у Ужи цу, Шап цу и Бе о гра ду.1 У Бе о гра ду је на Ве ли кој шко ли 

* Ин сти тут за но ви ју исто ри ју, Бе о град: alukic85@gmail.com
1 У српској историографији нема политичке биографије Љубомира Стојановића. 

Постоји велики број списа о његовом животу и раду, које је сам писао или његови са вре-
меници, као и више белешки у енциклопедијама, на основу чега је у историографији и 
објављено неколико радова. Сећања савременика су: Јован М. Жујовић, „О Љубомиру Сто-
ја новићу”, Српски Књижевни Гласник, књ. XXX, бр. 5, 1. јули 1930, стр. 342–345; Љубомир 
М. Давидовић, „Сећања на Љубу Стојановића”, Исто, стр. 345–349; Војислав С. Вељковић, 
Љуба Стојановић као јавни радник, Исто, стр. 355–357; Јаша М. Продановић, „Љубомир 
Сто јановић”, Исто, стр. 358–361; Александар Белић, „Љубомир Стојановић човек и науч-
ник”, Исто, стр. 349–355; А. Белић, „Љубомир Стојановић”, Јужнословенски филолог, књ. 
IX, Београд 1930, стр. 297–316; Владимир Ћоровић, „Љубомир Стојановић”, Прилози за 
књи жевност, језик, историју и фолклор, књ. XI, св. 1–2, Београд 1931, стр. 1–29; Павле 
По повић, „Сећања на Љубомира Стојановића”, Исто, стр. 30–44; Милан Решетар, „Из пи-
са ма пок. Љуб. Стојановића”, Исто, 45–53; Милан Грол, Из предратне Србије. Утисци и 
се ћања о времену и људима, Београд 1939, стр. 107–122; Урош Џонић, „Љубомир Стоја но-
вић”, Годишњица Николе Чупића, књ. XL, Београд 1931, стр. 170–185; Милан Јовановић-
Сто јимировић, Портрети према живим моделима, Нови Сад – Сремски Карловци 1998, 
стр. 83–86; Историографски радови о деловању Љубомира Стојановића: Dragovan Šepić, 
„O misiji Lj. Stojanovića i A. Belića u Petrogradu 1915. godine”, Zbornik Historijskog instituta 
Ju go slavenske akademije, knj. 3, Zagreb 1960, str. 449–497; Александар Младеновић, „Запис 
о Љубомиру Стојановићу”, Ужички зборник, књ. IX (1980), стр. 21–27; Драгоје Тодоровић, 
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за вр шио Исто риј ско-фи ло ло шки фа кул тет, да би по том на ста вио да се 
уса вр ша ва као др жав ни пи то мац у Бе чу, Пе тро гра ду, Бер ли ну и Лај пци гу, 
где је сте као за вид но фи ло ло шко и лин гви стич ко зна ње. При па дао је оној 
ге не ра ци ји ко ја је, по мог ну та мла ђим на ра шта ји ма и за јед но са њи ма „осу-
ђе на на... по ли тич ку и на ци о нал ну бор бу”, са ве ли ким успе хом на ста вља ла 
за по че то де ло осло бо ђе ња срп ског на ро да.2 На по кон, њи хов на пор био је 
кру ни сан по бе да ма у бал кан ским и Пр вом свет ском ра ту, оства ре њем иде-
је осло бо ђе ња и ује ди ње ња нај ве ћег де ла срп ског на ро да у но во ство ре ној 
ју го сло вен ској др жа ви.

Са ја ким осе ћа јем за прав ду и мо рал, за ко је су му са вре ме ни ци увек 
ода ва ли при зна ње и ко је му ни нај љу ћи по ли тич ки про тив ни ци ни су спо-
ри ли, Љу ба Сто ја но вић ни је мо гао, као ни ге не ра ци је бли ске ње го вој, да 
оста не из ван по ли ти ке у ко ју су га уво ди ле же ље за оства ре њем ве ћих дру-
штве них сло бо да и пра ва срп ског на ро да.3 Са вре ме ник и по што ва лац Ми-
лан Грол се ћао се да је он „ор лов ским стре мље њем, ви со ко и пра во... био ро-
ђен са мо за по ли ти ку ши ро ких за ма ха, на ци о нал ну и мо рал ну. Две по бу де, 
на ци о нал на и мо рал на, би ле су му глав не... У де мо кра ти зму Сто ја но ви ће вом 
мо рал ни мо ме нат...” био је „из над со ци јал ног, у иде ја ма о сло бо ди... бит ни ја 
за шти та до сто јан ства чо ве ко вог не го ње го вих ин те ре са.”4 Алек сан дар Бе-
лић, је дан од уче ни ка Љу бе Сто ја но ви ћа, при ме тио је да је „ње го ва љу бав 
пре ма на ро ду и ње го во схва та ње ду жно сти пре ма зе мљи од лу чи ва ло... о 

„Љубомир Стојановић на професорском испиту”, Исто, стр. 29–78; Љубинка Трговчевић, 
„Јо ван Цвијић и Љубомир Стојановић о будућој југословенској држави. Преписка из 1917. 
и 1918. године”, Годишњак града Београда, књ. XXXVII, Београд 1990, стр. 193–205; Mira 
Ra dojević, „Ljubomir Stojanović u Prvom svetskom ratu”, Istorija XX veka, br. 2/2000, str. 9–29; 
Љубомир Стојановић – живот и дело, зборник радова, Ужице 2002; Љ. Трговчевић, „Идеје 
Љубомира Стојановића о будућој југословенској држави током Првог светског рата”, Глас 
Српске академије наука и уметности, бр. CDXV/2010, књ. 26, стр. 81–93. У Ужицу је 2002. 
у оквиру Учитељског факултета одржан научни скуп о Љубомиру Стојановићу, на основу 
чега је објављен зборник радова Љубомир Стојановић – живот и дело, у коме је нагласак 
стављен на његово филолошко и књижевно стваралаштво, а у само два чланка је при ка за-
но политичко деловање. Богумил Храбак уопштено је приказао и анализирао политичку 
де латност Љубомира Стојановића (Богумил Храбак, „Љубомир Стојановић – политичар”, 
Љубомир Стојановић – живот и дело, збор ник радова, стр. 365–389). Митар Миљановић 
је, само на основу појединих делова политичких списа српског филолога и без ширег кон-
текста, тенденциозно закључио да се „Љубомир Стојановић у потпуности уздржава од тога 
да укаже на несумњиву чињеницу да су Срби на челу са династијом Карађорђевића уве-
ли ко криви за оно што их је своједобно снашло у односима са Хрватима, али у становитом 
смислу и за оно што их у тим односима сналази у последњем десетљећу 20. столећа”, те да 
је „повијесна истина, да се Стојановић у појединим ставовима у овој књижици (Љубомир 
Стојановић, Срби и Хрвати, Београд 1928. – прим. Александар Лукић) опасно приближава 
хрват ским (шовинистичким) ставовима Стјепана Радића и антисрпским ставовима и опре-
дјељењима Коминтерне и КПЈ као секције у њеном саставу” (Митар Миљановић, „По ли-
тич ки списи Љубомира Стојановића”, зборник радова Љубомир Стојановић – живот и дело, 
стр. 389–399).

2 M. Radojević, н. д. , str. 11.
3 Као пример политичког морала и принципијелности Љубе Стојановића савреме-

ни ци су често наводили чињеницу да је, као председник српске краљевске владе на челу 
са мосталског кабинета 1905–1906, он „први у нашој историји спровео тако слободне из бо ре да 
је влада остала у мањини” (Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. III, Београд 2008, стр. 87).

4 Милан Грол, н. д., стр. 115–117.
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прав цу ко ји ће да ти и сво ме жи во ту и ра ду.”5 Иако га је од по ли ти ке од би-
ја ла „без об зир на и не са ве сна де ма го ги ја” На род не ра ди кал не стран ке (НРС) 
у по ли тич ком жи во ту обре но ви ћев ске Ср би је, ипак је пр ви пут у по ли ти ку 
сту пио, „са ре зер вом”, у вре ме „вла да нов шти не” 1897, гла са ју ћи упра во за 
ра ди кал ске кан ди да те, јер је ра ди кал на стран ка, „ка ква је да је, та да би ла 
бо ља од оста лих.”6 Од Ивањ дан ског атен та та на кра ља Ми ла на Обре но ви-
ћа 1899. и су ро вог про го на ра ди ка ла Љу бо мир Сто ја но вић пот пу но се по-
све тио по ли ти ци. У дру штву са Ја шом Про да но ви ћем, Јо ва ном Жу јо ви ћем, 
Љу бо ми ром Жив ко ви ћем, Љу бо ми ром Да ви до ви ћем, Ра до јем До ма но ви-
ћем и дру гим не за до вољ ни ци ма опор ту ни стич ком по ли ти ком НРС и ње них 
во ђа (у пр вом ре ду Ни ко ле Па ши ћа), одво јио се убр зо по сле Мај ског пре-
вра та 1903. од пар ти је и осно вао Са мо стал ну ра ди кал ну стран ку (СРС). Ве-
ћи ном срж он да шње ин те лек ту ал не ели те, са мо стал ни ра ди ка ли су се про-
гла си ли „мо рал ном жан дар ме ри јом” и ис та кли зах тев за чи шће ње јав ног жи-
во та од ко руп ци је, не по ште ња, не на чел но сти. У стра нач ки про грам уне ли су 
и оства ре ње иде је ју го сло вен ства, ко ју је та да при хва тио и Љу ба Сто ја но вић. 
Због рет ко ви ђе не прин ци пи јел но сти, до след но сти и по ли тич ког по ште ња 
он је био ме ђу нај у жим вођ ством СРС, од ње ног осни ва ња па све до ја ну а-
ра 1912.7 Та да је, не за до во љан што је у клуп ској ве ћи ни све ви ше „ве јао 
опор ту ни стич ки дух”, а стран ка „по че ла гу би ти сво ју на чел ну осно ви цу... 
са тре ском и увре дом” под нео остав ку на све пар тиј ске функ ци је.8

Без об зи ра на сво је вољ но уда ља ва ње од стра нач ког вођ ства, Љу ба Сто-
ја но вић ни је пре стао да се ин те ре су је за по ли тич ке и на ци о нал не по сло ве. 
У бал кан ским ра то ви ма уче ство вао је као до бро во љац у Ибар ској вој сци, 
док је у Пр вом свет ском ра ту не ко вре ме био у ва жним ми си ја ма срп ске кра-
љев ске вла де. По сле рат ног по ра за Ср би је у је сен и зи му 1915. и из гнан-
ства ње не по ли тич ке ели те и вој ске, ни је се без у слов но укљу чи вао у но ве 
за дат ке ко је му је пред ла га ла срп ска вла да. У фе бру а ру 1916. од био је да 
иде у ми си ју у Швед ску, а у апри лу исте го ди не по но во у Ру си ју.9 Рат ни по-
раз, до та да шња по ли ти ка Ни ко ле Па ши ћа и ко нач но Со лун ски про цес 1917. 
убр за ли су ње го во опре де ље ње да јав но исту па као Ре пу бли ка нац. По сле 
ра та вра тио се у Ср би ју и у но вој др жа ви, за јед но са Ја шом Про да но ви ћем, 
осно вао 1920. Ју го сло вен ску ре пу бли кан ску стран ку (ЈРС), чи ји је пред сед-
ник остао све до смр ти 1930.

Љу бо мир Сто ја но вић је, са ње му свој стве ном енер ги јом, у по ли тич ком 
жи во ту но во ство ре не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (СХС) про по ве-
дао ре пу бли кан ске иде је и бо рио се за њи хо во оства ре ње. Бу ду ћи да је имао 
огро ман ауто ри тет, ње го во ми шље ње и по гле ди иза зи ва ли су па жњу јав но сти 

5 А. Белић, „Љубомир Стојановић”, Нав. дело, стр. 312–313.
6 M. Radojević, „Ljubomir Stojanović u Prvom svetskom ratu”, str. 12.
7 Бављење политиком Љубомир Стојановић је крунисао теоријским приказом и ана-

ли зом система државне управе у Краљевини Србији. Оштроумно је уочио главне недо стат-
ке парламентарне владавине и указао на њих, у првом реду на створено и неконтролисано 
партијско чиновништво које је својим радом штетило и странкама из којих је потицало 
(Љ. Стојановић, О државним чиновницима, Београд 1911).

8 M. Radojević, n. d., str. 13–15.
9 D. Še pić, „O mi si ji Lj. Sto ja no vi ća i A. Be li ća u Pe tro gra du 1915. go di ne”, Zbornik Hi-

sto rijskog instituta JAZU, 3, 1960, str. 449–497.
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ме ђу рат не ју го сло вен ске др жа ве. У окви ру ре пу бли кан ских иде ја раз ма-
трао је про бле ме де мо кра ти је, пар ла мен та ри зма и др жав но сти, тра гао за њи-
хо вим ре ше њи ма и отво рио не ка су штин ска пи та ња. Ови про бле ми би ли су 
са став ни део по ли тич ке те о ри је и ствар но сти ве ћи не европ ских др жа ва, 
чи ме се шеф ЈРС укљу чио у знат но ши ру рас пра ву, да ју ћи јој свој до при-
нос. У ду го трај ној и на из глед уза луд ној бор би не рет ко је про зи ван од по ли-
тич ких не ис то ми шље ни ка, ко ји су му углав ном пре ба ци ва ли да он сво јим 
за ла га њем за ре пу бли ку не схва та по ли тич ке окол но сти у ко ји ма се по сле 
Пр вог свет ског ра та на шао срп ски на род, те ни ин те ре се тог на ро да.10

Ве се лин М. Ву ки ће вић, ја го дин ски су ди ја и је дан од ње го вих по ли-
тич ких про тив ни ка, по ру чи вао му је 1927. у за гре бач ком ча со пи су Но ва 
Евро па,11 из ме ђу оста лог, да је ње го во „ре пу бли кан ство би ло до Ра та, јед на 
ло гич на и ви ша фор ма де мо кра ти је”, али у вре ме Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца „г. Сто ја но вић на се да ра ди ка ли ма: де тро ни ра ни кон вен тов ци 
ви чу ’да је на род ја чи од сва ке вла сти’, а Г. Сто ја но вић оче ку је лич ну ко-
рист од бор бе ко ја би се по ве ла из ме ђу ’бо жан ског’ пра ва вла да о че ва и ’при-
род ног’ пра ва на ро да, због по ре ме ће не рав но те же. Ту не ма ни ло ги ке ни 
про ниц љи во сти. Узми мо да су ови из бо ри да ли Г. Сто ја но ви ћу пре ко 150 при-
ста ли ца у Скуп шти ни – ни та да об лик вла да ви не не би био про ме њен у 
др жа ви”.12 По што је Ве се лин Ву ки ће вић „упу тио не ко ли ко ре чи” на ње го ву 
„лич ну адре су”, Љу ба Сто ја но вић ни је остао ду жан од го во ра, у ком је од-
ре дио и свој од нос пре ма иде ји ре пу бли кан ства, ко ју је за сту пао у Кра ље-
ви ни СХС од ње ног на стан ка 1918. На гла сио је да је и пре Пр вог свет ског 
ра та сма трао да је „ре пу бли кан ство јед на ло гич на и ви ша фор ма де мо кра-
ти је”, али да се ни је за ње га бо рио у Кра ље ви ни Ср би ји, јер је до 1906. ве ро-
вао да се и у мо нар хи ји „мо же до ћи до де мо кра ти је”. Али, пи сао је, „иако 
сам се раз о ча рао, ми рио сам се са мо нар хи јом, јер нам је за вра том би ла 

10 Ни ко ла Ста на ре вић, углед ни еко но ми ста и је дан од пр ва ка ЈРС, за бе ле жио је да је 
Љу ба Сто ја но вић био све стан тре нут не не ак ту ел но сти ре пу бли ка ни зма ме ђу срп ским на-
ро дом, на ко ју је ука зао на пар тиј ском кон гре су у Па ра ћи ну 1927. Упр кос не по пу лар но сти 
иде је, шеф Ре пу бли ка на ца ни је од у стао од ре пу бли ка ни зма, уве рен да они сво јом бор бом 
ства ра ју усло ве за не ке по то ње по ли тич ке ге не ра ци је (Ни ко ла Ста на ре вић, Ју го сло вен ска 
ре пу бли кан ска стран ка I (осни ва ње и њен рад до 1941), Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, За о став шти на Ни ко ле Ста на ре ви ћа, 14329).

11 Ча со пис Но ва Евро па за сту пао је ре ор га ни за ци ју европ ских др жа ва на прин ци пи-
ма де мо кра ти је и на ци о на ли за ма. Са рад ни ци оку пље ни око ча со пи са би ли су уве ре ни да 
су ство ре ни Ју го сло ве ни и да је тре ба ло ства ра ти Ју го сла ви ју. У про гра му је ис ти ца но да је 
Ју го сла ви ји би ла нео п ход на „евро пе и за ци ја”. Ме ђу осни ва чи ма ча со пи са на ла зи ли су се 
Јо ван Цви јић, Јо сип Смо дла ка, Иван Ме штро вић, Ма ти ја Мур ко, Иван При ја тељ, Мар ко 
Ре ше тар, Ми лан Грол, Ве се лин Ву ки ће вић. За уред ни ка је био иза бран Ми лан Ћур чин. 
Ча со пис је из ла зио од сеп тем бра 1920. У окви ру уну тра шње по ли ти ке Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца/Ју го сла ви је Но ва Евро па је тра жи ла ауто но ми ју на ло кал ном и сре-
ском ни воу и да ва ње ве ћих ад ми ни стра тив них сло бо да оп шти на ма и гра до ви ма. Ју го сло-
вен ство је би ло иде о ло шка по ла зна тач ка, под чи ме су под ра зу ме ва ни је дин ство Ср ба и 
Хр ва та и бли ске ве зе са Сло вен ци ма. У ту свр ху, као део иде о ло шког прав ца, во ди ло се 
ра чу на о рав но мер ној за сту пље но сти ћи ри ли це и ла ти ни це у из да њи ма ча со пи са (Љу бо-
мир Пе тро вић, Ју го сло вен ска др жа ва и дру штво у пе ри о ди ци, Бе о град 2000, стр. 41–54). 

12 Ве се лин М. Ву ки ће вић, „Мо дер на др жа ва и ње но уре ђе ње (на адре су Г. Љ. Сто ја-
но ви ћа)”, Но ва Евро па, књ. XVI, бр. 8, 26. ок то бар 1927, стр. 249–253.
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Аустри ја, а од ап со лу ти стич ке Ру си је оче ки ва ли смо да нас (и у сво ме ин-
те ре су) за шти ти.”13

Ме ђу тим, за вр шет ком Пр вог свет ског ра та пре ста ле су да по сто је ве-
ли ке мо нар хи је и ца ре ви не. У ве ћи ни но во ство ре них европ ских др жа ва на-
сту па ла је но ва „ера ре пу бли ка”, и Љу бо мир Сто ја но вић се јав но за ло жио 
да но ва ју го сло вен ска др жа ва бу де уре ђе на као фе де ра тив на ре пу бли ка, за то 
што је ве ро вао „да се са мо у ре пу бли ци мо же раз ви ти пра ва де мо кра ти ја”, 
и што је био убе ђен да би „кроз њу” Ср би „не са мо учвр сти ли... др жав ну 
за јед ни цу с Хр ва ти ма и Сло вен ци ма, не го је евен ту ал но и про ши ри ли.”14

У по ле ми ци са Ве се ли ном Ву ки ће ви ћем Љу бо мир Сто ја но вић је, из-
ме ђу оста лог, од го во рио и на пи та ње због че га је и ка да по стао ре пу бли ка-
нац. Очи глед но, на ње го во ре пу бли кан ско опре де ље ње ути ца ли су по ли-
тич ки жи вот у Кра ље ви ни Ср би ји и спољ но по ли тич ке при ли ке у Евро пи/
све ту кра јем Пр вог свет ског ра та. Све из ра же ни је не де мо крат ско по на ша ње 
ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, то ком Со лун ског про це са 1917. и по-
сле ње га, у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не Ср би је би ло је је дан од кључ них 
мо ме на та у јав ном исту па њу и за ла га њу Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа за иде ју 
ре пу бли ка ни зма и ус по ста вља ња ре пу бли кан ског фе де ра тив ног об ли ка бу-
ду ће др жа ве ју го сло вен ских на ро да.15

С дру ге стра не, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, јед на од нај ве ћих и нај-
моћ ни јих др жа ва на све ту, та ко ђе су би ле ре пу бли ка. У оно вре ме иде ја 
ре пу бли ка ни зма је на гло на пре до ва ла и у јед ном бро ју европ ских др жа ва. 
Из ме ђу оста лог, оства ри ла се, у со вјет ском об ли ку, и у Са ве зу Со вјет ских 
Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка. Та ко ђе, у је сен 1918. у Цен трал ној Евро пи су 
осни ва не ве ћи ном ре пу бли ке, би ло со вјет ске би ло гра ђан ске, на ру ше ви-
на ма не мач ког и аустро у гар ског цар ства (на при мер со вјет ске ре пу бли ке у 
Не мач кој и Ма ђар ској, гра ђан ске у но во о сно ва ној Че хо сло вач кој и Аустри ји, 
по том и Вај мар ска ре пу бли ка у Не мач кој).16 Љу бо мир Сто ја но вић сма трао је 

13 Љу бо мир Сто ја но вић, „Још о уре ђе њу на ше др жа ве”, Но ва Евро па, књ. XVI, бр. 11–12, 
26. но вем бар 1927, стр. 381.

14 Исто, стр. 381.
15 Уве рен, као и Ја ша Про да но вић, ње гов при ја тељ и бу ду ћи ко ле га у Ју го сло вен ској ре-

пу бли кан ској стран ци, да је Со лун ски про цес би ла „уна пред сми шље на за ве ра да се не ви ним 
љу ди ма оду зму гла ве”, Љу бо мир Сто ја но вић се ви ше ни је дво у мио око пи та ња мо нар хи је или 
ре пу бли ке. Већ у то ку Со лун ског про це са 1917. сма трао је да мо нар хи ју у Ср би ји тре ба укло-
ни ти, као и „зли ко вач ки и ко руп тив ни мо нар хи стич ко-фу зи о на шки ре жим” ко ји ју је по др жа-
вао, све у ци љу „пра вил ног и прак тич ног ре ше ња ве ли ког про бле ма” бу ду ћег ју го сло вен ског 
уну тра шњег уре ђе ња. Вид но раз о ча ран де ша ва њи ма на бо ји шти ма Евро пе и у по ли тич ком 
жи во ту срп ске др жа ве у из гнан ству, бу ду ћи во ђа срп ских ре пу бли ка на ца пи сао је Ни ко ли 
Сто ја но ви ћу, Ср би ну из Бо сне и чла ну Ју го сло вен ског од бо ра: „... ја сам са свим из и шао из 
по ли ти ке и не мам ви ше по ли тич ких дру го ва, а но во дру штво у ова квим при ли ка ма не скла-
па се... Сви смо још у ста рим по ли тич ким иде ја ма и пар ти ја ма, и сви гле да мо са мо ка ко ће мо 
про жи ви ти ово вре ме у ино стран ству. Не ка нам је Бог и Вил сон у по мо ћи. А по на шем ра ду 
– зло по нас.” Дра го љуб Јо ва но вић је оце нио ка сни је да је Љу ба Сто ја но вић „до те ме ре осу-
дио Алек сан дров Со лун ски про цес да је спро вео још јед но це па ње не ка да шњих ра ди ка ла и 
осно вао Ре пу бли кан ску стран ку” (Спо ме ни ца Ја ше М. Про да но ви ћа, Бе о град 1952, стр. 184; 
Пи смо Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа Ни ко ли Сто ја но ви ћу од 29. XI/12. XII 1917. и 15/28. VII 1918, 
Ар хив СА НУ, За о став шти на Ни ко ле Сто ја но ви ћа, 10713/1–4; Д Јо ва но вић, н. д., стр. 87).

16 Ан дреј Ми тро вић, Вре ме не тр пе љи вих. По ли тич ка исто ри ја ве ли ких др жа ва 
Евро пе (1919–1939), Бе о град 2012, стр. 17–52.
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да се успе шно ју го сло вен ско ује ди ње ње и уте ме ље ње мо гло из вр ши ти ства-
ра њем фе де ра тив не ре пу бли ке ју го сло вен ских на ро да по угле ду на др жав но 
уре ђе ње САД. Ње го во оду ше вље ње др жав ним уре ђе њем ве ли ке се вер но-
аме рич ке ре пу бли ке при мет но је већ у пре пи сци са Ни ко лом Сто ја но ви ћем 
и Јо ва ном Цви ји ћем из 1917. и 1918, као и у ње го вој ка сни јој бор би за оства-
ре ње ре пу бли кан ске иде је пу тем јав них пре да ва ња, бе се да, бро шу ра, штам пе 
и пе ри о ди ке у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је.17 По ред Љу-
бо ми ра Сто ја но ви ћа, не ко ли ци на срп ских на уч ни ка и по ли ти ча ра та ко ђе је 
то ком ра та раз ви ла од ре ђе не ре пу бли кан ске по гле де на об лик уре ђе ња бу-
ду ће др жа ве ју го сло вен ских на ро да. Ме ђу њи ма су се из два ја ли Јо ван Цви-
јић и ви ше пр ва ка Са мо стал не ра ди кал не стран ке – Јо ван Жу јо вић, Ја ша 
Про да но вић, Бо жи дар Мар ко вић, Ми лан Грол.18

По што се у ав гу сту и сеп тем бру 1918. на зи ра ло окон ча ње че тво ро го-
ди шњег кр ва вог ра то ва ња у ко рист си ла Ан тан те и њи хо вих са ве зни ка, 
оства ре ње ју го сло вен ског ује ди ње ња ви ше ни је из гле да ло не мо гу ће, по себ-
но од ле та 1918, кад су се САД од ре кле одр жа ња Аустро у гар ске у Евро пи. 
По не сен по вољ ним ве сти ма о успе шном на пре до ва њу срп ске и са ве знич ких 
вој ски на Со лун ском фрон ту, ни Љу бо мир Сто ја но вић ви ше ни је сум њао у 
мо гућ ност на стан ка са мо стал не ју го сло вен ске др жа ве. Јо ва ну Цви ји ћу је 
пи сао да је „Ју го сла ви ја... ту”, и пред ла гао да се та да шња срп ска опо зи ци ја 
и на уч на ели та „кон цен три ше” и иза ђе спрем на пред на сту па ју ће ве ли ке 
до га ђа је.19 И та да, у вре ме ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве 1918/19, а по го-
то во ка сни је, у ју го сло вен ској мо нар хи ји, Љу бо мир Сто ја но вић је ис пред 
рас пра ве о об ли ку и фор ми др жав ног уре ђе ња увек пр во ис ти цао да би тре-
ба ло да су сви „на чи сто са глав ним пи та њем: же ле ли Ср би, Хр ва ти и Сло-
вен ци да жи ве у јед ној за јед ни ци, у јед ној... др жа ви.”20 „Ја др жим”, био је 

17 Про у ча ва ју ћи уло гу срп ске и ју го сло вен ске ин те лек ту ал не ели те у ства ра њу ју го-
сло вен ске др жа ве, ста во ве Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о ње ном уре ђе њу ана ли зи ра ла је у сво јим 
ра до ви ма Љу бин ка Тр гов че вић (Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске 
др жа ве 1914–1920, Бе о град 1986, стр. 235–239, 259–265; Иста, „Јо ван Цви јић и Љу бо мир 
Сто ја но вић о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви. Пре пи ска из 1917. и 1918. го ди не”, стр. 193–205; 
Иста, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви то ком Пр вог свет ског 
ра та”, стр. 81–93). На њи хов зна чај за из у ча ва ње ју го сло вен ске иде је ука за ла је и Ми ра Ра до-
је вић (M. Ra do je vić, „Lju bo mir Sto ja no vić u Pr vom svet skom ra tu”, str. 25–27; Иста, На уч ник 
и по ли ти ка. По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа (1874–1946), Бе о град 2007, 
стр. 320–325).

18 Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 
260–265. По сле ра та, ме ђу тим, са мо је ма њи део са мо ста ла ца при шао Љу бо ми ру Сто ја но-
ви ћу при ли ком осни ва ња Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске стран ке 1920, док је ве ћи, пред во ђен 
Љу бо ми ром Да ви до ви ћем и Ми ла ном Гро лом, осно вао ЈДС и опре де лио се за мо нар хиј ски 
об лик др жав ног уре ђе ња но ве ју го сло вен ске др жа ве (М. Ра до је вић, На уч ник и по ли ти ка. 
По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа, стр. 323–328).

19 Пи смо Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа Јо ва ну Цви ји ћу од 28. IX/11. X 1918, Ар хив СА НУ, 
За о став шти на Јо ва на Цви ји ћа, 13484; Љ. Тр гов че вић, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду-
ћој ју го сло вен ској др жа ви то ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 88. Бог дан По по вић је у исто вре-
ме та ко ђе пи сао Сло бо да ну Јо ва но ви ћу о по тре би до бре ор га ни за ци је и „ја ке ак ци је” срп ске 
ин те лек ту ал не ели те и опо зи ци је у но во на ста лим окол но сти ма у Лон до ну (Пи смо Љ. Сто-
ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 29. VI II/5. IX 1918, Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 1235/4).

20 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли о на шем но вом др жав ном уре ђе њу, Бе о град 1919, 
стр. 8–9; Исти, Ре пу бли кан ски по гле ди на не ко ли ко са вре ме них пи та ња, Бе о град 1920, 10–11; 



уве рен ду го вре ме на, „да... сва ки ра зу ман Ср бин, Хр ват и Сло ве нац ’же ли’... 
ако ни због чег дру го га, а оно из при род ног на го на за са мо о др жа њем”. По 
ње го вом ми шље њу, са мо ује ди ње ни ју го сло вен ски на ро ди мо гли су да очу-
ва ју „за до би ве ну сло бо ду” и не пад ну опет у „роп ство”, у ком су ду го вре-
ме на би ли.21

За ла га ње за обра зо ва ње фе де ра тив не ре пу бли ке ју го сло вен ских на ро-
да Љу бо мир Сто ја но вић је обра зла гао чи ње ни цом да је „кул тур ни ни во” три 
ју го сло вен ска на ро да „вр ло не јед нак... у ра зним кра је ви ма”.22 Ср би, Хр ва ти 
и Сло вен ци од свог на се ља ва ња у „ове кра је ве не са мо да ни кад ни су би ли 
сви у јед ној др жа ви, не го ни са ми Ср би ни су ни кад сви би ли ује ди ње ни у 
јед ну др жа ву”. Јер, исто риј ски раз ви так сва три на ро да кроз дуг вре мен ски 
пе ри од био је или не за ви сан ме ђу соб но, или су би ли „под јарм ље ни”, под 
вла шћу не сло вен ских на ро да, што је усло ви ло „под ути ца јем ра зних ве ра 
и ра зних кул ту ра раз ли чан на род ни мен та ли тет”. Сто га се при ли ком по-
ла га ња осно ва но вог др жав ног уре ђе ња ни је сме ло пре не бре га ва ти да се у 
тре нут ку ује ди ње ња код јед ног на ро да већ би ла сте кла „свест о ње го вој 
ин ди ви ду ал но сти, по себ ној кул ту ри, књи жев но сти”, те по себ на ин те ли ген-
ци ја, што се све „ла ко... не за бо ра вља и не на пу шта”.23 Ни је гу био из ви да 
ни вер ске по де ле срод них ју го сло вен ских на ро да, ко је су та ко ђе ути ца ле 
на обра зо ва ње „раз ли чи тог мен та ли те та из ме ђу пра во слав них Ср ба с јед не 

Љу бо мир Сто ја но вић, Ја ша Про да но вић, Ре пу бли кан ски по гле ди на срп скохр ват ско пи та
ње, Бе о град 1922, стр. 2–5. Ме ђу тим, већ од сре ди не 1923. Љу бо мир Сто ја но вић је, не од у-
ста ју ћи од иде је ре пу бли ка ни зма, све ви ше сум њао у искре ност же ље Хр ва та и Сло ве на ца 
да жи ве у за јед нич кој др жа ви са Ср би ма, и то јав но и обра зла гао (Lj. Sto ja no vić, „Još o ulo zi 
Sr ba”, No va Evro pa, knj. X, br. 15, 21. no vem bar 1924, str. 457–463; Љ. Сто ја но вић, „Још о 
’Срп ском пи та њу’”, Isto, knj. XII, br. 14, 11. no vem bar 1925, стр. 413–427; Lj. Sto ja no vić, „Još 
jed nom o ’srp skom pi ta nju’”, isto, knj. XVI, br. 5, 11. sep tem bar 1927, str. 137–139; Љ. Сто ја но-
вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град 1928).

21 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 9–10. Љу бо мир Сто ја но вић је че сто на гла ша-
вао, као и ве ћи на срп ских др жав ни ка и по ли ти ча ра, да су Ју го сло ве ни и „сви ску па још... 
вр ло ма ло број ни пре ма не ким по је ди ним су се ди ма, а шта би тек пред ста вља ли да се 
поцепа[ју]”, али је за раз ли ку од оста лих срп ских во де ћих по ли тич ких чи ни ла ца био пр ви 
ко ји је отво ре но при ме ћи вао да су „нај но ви ји по ја ви” по ка зи ва ли ка ко „та мо (у Хр ват ској 
и Сло ве ни ји – прим. ауто ра) ни је баш све та ко јед но ду шно за за јед ни цу”, те пред ла гао да, 
уко ли ко би се „пре ко сва ког оче ки ва ња... за 10 до 15 го ди на... по ка за ло да Хр ва ти и Сло-
вен ци ни су... у прак ти ци... за до вољ ни... и да је то за њих не згод но”, са ве то вао „не ка се из-
дво је”, и да „оста не мо у ми ру и љу ба ви, као што [су] се раз дво ји ли Швед ска и Нор ве шка” 
(Ре пу бли ка, бр 30, 30. III 1920, стр. 1). Ми лош Ко вић је у сво јим ис тра жи ва њи ма ути ца ја 
за пад но е вроп ских по ли тич ких иде ја на срп ску ин те лек ту ал ну ели ту оку пље ну око ча со-
пи са Срп ски књи жев ни гла сник 1901–1914. по себ но на гла сио ути цај иде је о по тре би што 
број ни је и ве ће на ци је за рад успе шног одр жа ња др жа ве у свет ском по рет ку и су прот ста-
вља ња за во је вач ким те жња ма ве ли ких си ла, у слу ча ју Ср би је и Ср ба су прот ста вља ња 
Аустро у гар ској (Ми лош Ко вић, За пад но е вроп ске по ли тич ке иде је у „Срп ском књи жев ном 
гла сни ку” 1901–1914, ма ги стар ска те за у ру ко пи су, од бра ње на 2003. на ка те дри за Оп шту 
исто ри ју но вог ве ка Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду).

22 Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 29. VI II/11. IX 1918, Ар хив СА НУ, За о став-
шти на Ј. Цви ји ћа, 13484.

23 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 12. „Ко по гле да на на шу про шлост – а са да-
шњи ца је ре зул тат про шло сти – пре се чу ди ти ка ко би се по ка за ла јед но ду шност за за јед-
ни цу” (Љ. Сто ја но вић, „Цен тра ли за ци ја и де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве”, Ре пу бли ка, 
27. III 1920, стр. 1).
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и ка то лич ких Ср ба и Хр ва та са Сло вен ци ма с дру ге стра не”, и са „Му ха-
ме дан ци ма”, ко ји су 1918. за ње га пред ста вља ли „не што тре ће”. Ка сни је је 
твр дио да је Ср ба би ло „од три ве ре, пра во слав них, му ха ме да на ца и ка то-
ли ка”,24 не из два ја ју ћи „му ха ме дан це” по себ но, јер је сма трао да ве ра не 
мо же би ти обе леж је на род но сти.25 Ни је по ри цао да је тре ба ло под сти ца ти 
оно што је ју го сло вен ске на ро де спа ја ло, али је упо зо ра вао да је би ло пу но 
ства ри ко је су их раз два ја ле и чи ни ле не по зна тим јед не дру ги ма. По ли тич ко 
ује ди ње ње Ју го сло ве на до шло је пре ду хов ног, ко је се ни је мо гло оства ри ти 
„на пре чац, јед ном од лу ком, јед ним за ко ном”, већ ду го трај ним и на пор ним 
ра дом.26

Ме ђу тим, ако је за свест о ду хов ном је дин ству би ло по треб но вре ме, 
свест о др жав ном је дин ству се мо гла „по сти ћи вр ло бр зо”. „Кад мо гу у 
Швај цар ској”, пи сао је Љу бо мир Сто ја но вић, „да жи ве у за јед ни ци три на-
ро да, са три раз ли чи та је зи ка и ко ји има ју сва ки иза ле ђа круп не и на пред не 
др жав не је ди ни це сво га ро да и је зи ка, па опет не те же да к њи ма при љу бе 
(а све за хва љу ју ћи сво ме фе де ра тив ном си сте му), ка ко не би мо гли” ју го-
сло вен ски на ро ди „са го то во истим је зи ком, а без ика квих спољ них цен та ра 
ко ји ма би мо гли гра ви ти ра ти”.27 За кљу чи вао је да је та да шњим ју го сло вен-
ским при ли ка ма ви ше од го ва ра ла де цен тра ли зо ва на др жав на за јед ни ца уре-
ђе на на фе де ра тив ном прин ци пу. „Тре ба са мо”, пи сао је, „сми сли ти др жав но 
уре ђе ње... у ко јем ва ља озбиљ но во ди ти ра чу на о осе ћа ји ма” и мен та ли те ту 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, „прак тич но” из бе ћи све што је ту осе тљи вост 
мо гло да увре ди,28 и та ко „по сти ћи да у ње му бу ду пот пу но за до вољ ни... и 
Ср би и Хр ва ти и Сло вен ци”.29 У но вој др жав ној за јед ни ци са Ср би јом, Хр ва-
ти и Сло вен ци тре ба ло је да „осе те да су за и ста сво ји го спо да ри, а не да су 
јед ну упра ву за ме ни ли дру гом.”30

Из ме ђу кон цеп та „јед но став не др жа ве са јед ним за ко но дав ним пар ла-
мен том и ши ро ким об ла сним ауто но ми ја ма”, од но сно уни тар не др жа ве и 
„чи сте фе де ра ци је”, Љу ба Сто ја но вић се опре де лио за дру гу ва ри јан ту мо гу-
ћег ју го сло вен ског др жав ног уре ђе ња.31 По ла зе ћи од чи ње ни це да је др жа-
ва „са мо он да ја ка и ста бил на... ако по чи ва на ствар но сти”, дао је пред ност 

24 Љ. Сто ја но вић, „Цен тра ли за ци ја и де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве”, стр. 1.
25 Исти, Не ко ли ке ми сли, стр. 14. 
26 Исти, „Цен тра ли за ци ја и де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве”, стр. 1.
27 Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 29. VI II/11. IX 1918, А СА НУ, За о став шти на Ј. 

Цви ји ћа, 13484.
28 О не так тич ним по ступ ци ма од лу чу ју ћих срп ских по ли тич ких чи ни ла ца пре ма 

по ли тич ким осе ћа ји ма Хр ва та у вре ме ства ра ња за јед нич ке др жа ве пи сао је то ком 1922. и 
на уч ни и јав ни рад ник Ду шан Пе леш, Ср бин из Хр ват ске („Ан ке та о срп ско-хр ват ским 
од но си ма (XI). Ду шан Пе леш”, СКГ, књ. VII, бр. 1, 1. сеп тем бар 1922, стр. 47–53).

29 За раз ли ку од ве ћи не оста лих по ли тич ких пр ва ка Кра ље ви не СХС, Љу бо мир Сто-
ја но вић ни је по и сто ве ћи вао др жав но је дин ство и на род но је дин ство. Схва тао их је као „две 
ства ри, а не јед ну” и ви ше пу та твр дио да је пр во тре ба ло ре ши ти др жав но је дин ство, „ону 
ко ја је глав на”, и ко ју је би ло „мо гу ће од мах ре ши ти”, док је на род но је дин ство тре ба ло 
„оста ви ти вре ме ну да га оно ре ша ва” („Ан ке та о срп ско-хр ват ским од но си ма (VI). Љу бо-
мир Сто ја но вић”, СКГ, књ. VI, бр. 4, 16. јун 1922, стр. 287).

30 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 13.
31 Љ. Тр гов че вић, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви то-

ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 89.



41

ре пу бли кан ском фе де ра тив ном на спрам мо нар хиј ског уни та ри стич ког об ли-
ка др жав ног уре ђе ња.32

Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа је го ре из ло же на ствар ност упу ћи ва ла на обра-
зо ва ње јед но став не де цен тра ли зо ва не др жа ве на де мо крат ској осно ви, у 
ко јој би сви Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци би ли рав но прав ни гра ђа ни, за јед но са 
„сви ма ту ђим на род но сти ма, ко је се за те ку на др жав ној те ри то ри ји”. Ка ко је 
би ло не мо гу ће „ге о граф ски оде ли ти” Ср бе и Хр ва те, а по го то во Хр ва те и 
Сло вен це, да би се ство ри ле три са ве зне др жа ве, пред ла гао је да се у по чет-
ку од та да шњих исто риј ских обла сти (Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го-
ви не, Дал ма ци је, Ис тре, Хр ват ске са Сла во ни јом и Сре мом, Бач ке и Ба на та)33 
обра зу ју фе де ра тив не је ди ни це са ве зне др жа ве („са мо у прав не по кра ји не”).34 
За јед нич ки др жав ни по сло ви тре ба ло је да бу ду вој ска, спољ на по ли ти ка, 
фи нан си је, са о бра ћај ни це, „је дин ство у еко ном ским од но си ма пре ма дру гим 
др жа ва ма”, ца ри на и „за кон... још ко ји пре ма по тре би.”35

Пре ма за ми сли Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, по сту пак обра зо ва ња но вих са-
мо у прав них по кра ји на мо гао је да се по кре не на осно ву зах те ва од ре ђе ног 
бро ја по сла ни ка у цен трал ној На род ној скуп шти ни.36 У том слу ча ју Скуп-
шти на је тре ба ло да спро ве де из бо ре у сре зо ви ма (ко та ри ма) из ко јих су по ме-
ну ти по сла ни ци по ти ца ли, а пре ма од лу ци ве ћи не пу но прав них би ра ча осно-
ва ла би се но ва са мо у прав на по кра ји на (са ви ше од по ла ми ли о на ста нов ни ка). 
Та ко ђе, пред ла гао је мо гућ ност одва ја ња по је ди них су сед них сре зо ва или 
њи хо вих де ло ва од јед не обла сти и при кљу чи ва ње дру гој, по де лу обла сти 
на две („ако има ју од ре ђе ни број ста нов ни ка”) или њи хо во спа ја ње у јед ну.37 

32 За ла жу ћи се за обра зо ва ње фе де ра тив не ју го сло вен ске ре пу бли ке, Љу бо мир Сто-
ја но вић је по ла зио и од не га тив ног ис ку ства дру гих ве ли ких мо нар хи ја, по пут Аустри је, 
Не мач ке и Ру си је, ко ји ма је узрок про па сти на ла зио „баш у основ ним уре ђе њи ма тих др жа-
ва, а не у ова ким или она ким за ко ни ма, или у по ли тич ким пар ти ја ма”. Стра хо вао је да се 
не што слич но не до го ди и ју го сло вен ским на ро ди ма ако бу ду „на не при род ним и не ра ци о-
нал ним осно ва ма” за сно ва ли сво ју „мла ду др жа ву” (Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 9).

33 Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 28. IX/11. X 1918, Ар хив СА НУ, За о став шти-
на Ј. Цви ји ћа, 13484. Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 
1914–1920, стр. 262; Иста, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви 
то ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 89.

34 Кри ти ку ју ћи не до стат ке цен тра ли зо ва не др жа ве, Љу бо мир Сто ја но вић је и ок то-
бра 1918. и ка сни је увек чвр сто ста јао на ста но ви шту да је у но вој за јед ни ци Ср би ја мо ра-
ла би ти уре ђе на на де мо крат ској осно ви. Ме ђу тим, уре ђе на на де мо крат ском прин ци пу у 
јед но став ној др жа ви, ри зи ко ва ла је да но ви кра је ви пре у зму др жав ну упра ву, што ни је же-
лео за то што ни је ве ро вао у њи хо ву др жа во твор ну свест и спо соб ност. Та ко ђе, цен тра ли-
зо ва но уре ђе на јед но став на др жа ва но си ла је опа сност да сви Ср би ма јо ри зи ра ју Хр ва те и 
Сло вен це, чи ме би им „на ту ри ли сво ју во љу, што би... њих вре ђа ло, и не би” ужи ва ли 
„пра ву сло бо ду”. Пред ви ђао је раз до ре и про те сте, уме сто је дин ства рас цеп и одва ја ње, 
од но сно би ла би ство ре на „но ва Аустри ја” (Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 28. IX/11. 
X 1918, Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13484).

35 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 13–14; Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства
ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, стр. 262–263; Иста, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа 
о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви то ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 89.

36 Љ. Тр гов че вић, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви 
то ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 89.

37 По бор ни ци цен тра ли стич ког др жав ног уре ђе ња ис ти ца ли су као нај ве ћу смет њу 
фе де ра ли за ци ји др жа ве ње но уну тра шње раз гра ни че ње, с об зи ром на то да су Ср би и Хр ва-
ти би ли „ја ко из ме ша ни”. Све до по ли тич ког су ко ба ЈРС са Хр ват ском ре пу бли кан ском 
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Са мо у прав ним по кра ји на ма оста вљао је да са ме би ра ју „сво је гу вер не ре и... 
сво ју скуп шти ну”, ко ја би до но си ла за ко не за ре гу ли са ње по сло ва у окви ру 
сво је обла сти, раз ре зи ва ла на ста нов ни ке „да жби не ра ди по кри ћа” тро шко ва 
об ла сне ад ми ни стра ци је и из др жа ва ња об ла сних уста но ва. Ка ко до не ти за-
ко ни у јед ној обла сти не би ште ти ли дру гој, њи хо ву кон тро лу тре ба ло је да 
вр ши на ро чи ти др жав ни суд, чи је би од лу ке би ле из вр шне.38 Ова ко де цен тра-
ли зо ва на др жа ва тре ба ло је да осло бо ди цен трал ну упра ву ве ли ког бро ја сит-
них по кра јин ских по сло ва ко ји су је мо гли сна ћи у но во ство ре ној др жа ви, 
укло ни мо гу ће и већ та да из глед но ства ра ње ве ли ког и ску пог би ро крат ског 
апа ра та, ина че нео п ход ног за функ ци о ни са ње стро го цен тра ли зо ва не др жа ве.

Обра зла жу ћи не до стат ке цен тра ли зо ва не др жа ве Љу ба Сто ја но вић је 
ука зи вао, из ме ђу оста лог, на то да у њој јед но ме сто по ста је цен тар свих 
де ша ва ња, док сва дру га оста ју „па лан ке”. С дру ге стра не, пред ви ђао је да 
ће у фе де ра тив ној де цен тра ли зо ва ној ју го сло вен ској ре пу бли ци ме ђу соб на 
„утак ми ца по је ди них чла ни ца фе де ра ци је у про све ти,... агри кул ту ри... ин-
ду стри ји... и... по ли тич ким сло бо да ма” по зи тив но ути ца ти на кул тур ни 
раз ви так, на пре дак и из јед на ча ва ње ју го сло вен ских на ро да са дру гим „на-
пред ним на ро ди ма” у Евро пи.39 На по слет ку, „спе ци ја лан срп ско-хр ват ски 
раз лог” на ла гао је ства ра ње де цен тра ли зо ва не др жа ве: „Не ће мо се”, пи сао 
је Љу бо мир Сто ја но вић, „је дан дру гом на ме та ти... сва ђа ти и је дан дру гом 
пре ба ци ва ти да јед ни дру гог екс пло а ти ше мо, не ће мо је дан дру гом бро ји ти 
за ло га је... Чист ра чун, ду га љу бав”.40

Мо нар хи ја, би ло устав на, би ло устав но-пар ла мен тар на, пред ста вља ла 
је „сву да ви ше ма ње при кри вен ап со лу ти зам са из ве сним огра ни че њи ма”.41 

се љач ком стран ком 1923. и све из ра зи ти јег отво ре ног пре тва ра ња ХРСС у хр ват ски на ци-
о на ли стич ки по крет под вођ ством Стје па на Ра ди ћа, Љу бо мир Сто ја но вић од го ва рао је да је 
пи та ње раз гра ни че ња „нај лак ше ре ши ти пле би сци том”, др же ћи да гра ни ца „при том не би 
би ла ’стра те гиј ска’... јер... не би би ла др жав на, већ уну тра шња ауто ном на гра ни ца”. Од но-
сно не „раз гра ни ча ва се срп ска др жа ва од хр ват ске др жа ве, већ срп ска ауто но ми ја од хр ват-
ске... не ма за себ них др жа ва, већ јед на за јед нич ка” („Ан ке та о срп ско-хр ват ским од но си ма 
(VI). Љу бо мир Сто ја но вић”, стр. 288). Ме ђу тим, од 1924. и све ве ћег на ци о на ли зма хр ват ских 
по ли тич ких пр ва ка оку пље них око ХРСС (на кон при зна ња Mо нар хи је 1925. од стра не Хр ват-
ске се љач ке стран ке) и њи хо вих зах те ва за ја сним оме ђи ва њем и из два ја њем у по себ ну 
др жав ну фор ма ци ју де ла ју го сло вен ске те ри то ри је ко ју су сма тра ли хр ват ском (ли ни ја од 
Зе му на до Ко то ра), упо зо ра вао их је да су „вр ло не так тич ни”, јер су он да Ср би мо гли ре ћи 
да је хр ват ска гра ни ца на ре ци Ку пи (Љ. Сто ја но вић, Ср би и Хр ва ти, стр. 15).

38 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр 16–17.
39 „Ако се бр зо не про све тли мо”, упо зо ра вао је Љу бо мир Сто ја но вић, „не ће мо мо ћи 

из др жа ти у кон ку рен ци ји са оста лим на пред ним за пад ним су се ди ма”. По се бан срп ски раз-
лог ко ји га је 1918. упу ћи вао на по тре бу устрој ства де цен тра ли зо ва не др жа ве би ло је пи та ње 
Вар дар ске Ма ке до ни је, за ко ју је стра хо вао да је ве ли ке си ле не до де ле Бу гар ској на кон-
гре су ми ра. Бу ду ћи да Ср би ја у де цен тра ли зо ва ној др жа ви „ни шта не до би ја”, ни је оче ки вао 
да би ло ко ја ве ли ка си ла „до не се на кон гре су ми ра од лу ку, по ко јој би на му че на, опу сто ше-
на, обез љу ђе на и са ве зу вер на Ср би ја из и шла из ра та окр ње на на ра чун Бу га ра, отво ре них 
не при ја те ља Ен тан та” (Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 28. IX/11. X 1918, Ар хив СА НУ, 
За о став шти на Ј. Цви ји ћа, 13484). По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та и укљу чи ва њу це ле 
Вар дар ске Ма ке до ни је као де ла те ри то ри је пред рат не Кра ље ви не Ср би је у са став Кра ље ви-
не СХС/Ју го сла ви је, овај страх ше фа срп ских ре пу бли ка на ца ви ше ни је био то ли ко ак ту е лан.

40 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 20.
41 Исту па ју ћи про тив пар ла мен та ри зма и устав не пар ла мен тар не мо нар хи је, из ме ђу 

оста лог је у при лог сво јих ста во ва на во дио ре чи ру ског ца ра Ни ко ла ја I Ро ма но ва: „Знам 



43

За Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа је „све... то с де мо крат ске тач ке гле ди шта” пред-
ста вља ло „пра зан раз го вор као и те о ри ја о ’бо жан ском пра ву вла да ла ца’.” 
У су шти ни, би ла је „по сре ди са мо бор ба из ме ђу на ро да (де мо кра ти је) за 
сло бо ду и са мо о пре де ље ње с јед не, и ап со лу ти зма вла да о че вог с дру ге 
стра не”. Устав ност је би ла „вр ло про вид но по кри вен ап со лу ти зам”, док је 
пар ла мен тар ност, на во де ћи ре чи Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, оце нио као „то 
исто са мо ма ло дру га чи је”. Та кав од нос из ме ђу на ро да и вла да о ца у оба си-
сте ма при ка зао је на род ном по сло ви цом: „О Тур чи не, за не во љу ку ме! – А 
ти, Вла ше, си лом по бра ти ме”.42 На тврд ње при ста ли ца пар ла мен тар них и 
устав них си сте ма да су се за вре ме ра та по ли тич ки ка би не ти Фран цу ске и 
Ен гле ске по ка за ли „мно го ви ше до ра сли” си ту а ци ји не го чи нов нич ке вла де 
Не мач ке и Аустри је, од го ва рао је од рич но. У ства ри, је ди но је фран цу ска 
вој ска „би ла на ви си ни за дат ка”, док су пар ла мен тар не вла де Фран цу ске и 
Ен гле ске по чи ни ле „то ли ко по гре ша ка да се чо век упра во мо ра чу ди ти” ка ко 
су по бе ди ле у ра ту. С дру ге стра не, струч на не мач ка вла да, ра де ћи по ла ве ка 
на при пре ми осва јач ког ра та, по ка за ла је са вр шен ство од ор га ни за ци је.43

По ре де ћи у на че лу пра во на ро да на власт са пра вом мо нар ха, Љу ба Сто-
ја но вић је за кљу чио да је мо нар хи ја са свим су прот на јед ном од основ них 
де мо крат ских прин ци па – пра ву на ро да да мо же на из ве сно вре ме да би ра 
„др жав ног по гла ва ра за управ ну и из вр шну власт, и сво је пред став ни ке за 
за ко но дав ну, да би мо гао њи хов рад кон тро ли са ти, и од вре ме на на вре ме у 
тој их ду жно сти или утвр ђи ва ти, или дру гим за ме њи ва ти”.44 На вео је још 
не ко ли ко оп штих раз ло га због ко јих је био про тив мо нар хиј ског об ли ка 
упра ве: ста ро сно огра ни че ње мо нар ха – на нај ви шем др жав ном по ло жа ју тре-
ба ло је да бу де „чо век у зре лом до бу, кад је ње го ва спо соб ност нај ја ча”, по том 
да је је дан од „нај спо соб ни јих и нај че сти ти јих љу ди”, што је у мо нар хи ја ма 
би ло рет ко, због че га су по сто ја ли до бри мо нар си, али не и до бре мо нар хи-
је. Европ ско и срп ско ис ку ство по ка зи ва ло је да су се у устав ној пар ла мен-
тар ној мо нар хи ји вла да ри у ве ћи ни слу ча је ва бо ри ли да „про ши ре” сво ју 

шта је ре пу бли ка – ено је у Аме ри ци; знам и шта је ап со лу ти зам – др жим га ево у ру ци, 
али шта је устав на мо нар хи ја, то не знам, ако не бу де лаж” (Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, 
стр. 19). Пар ла мен та ри зам као је дан од об ли ка по ли тич ких ре жи ма за сно ван је на „спе ци-
фич ном ти пу по де ле вла сти”, у прав ној и дру штве ној те о ри ји по знат као „ме ка” по де ла 
или „са рад ња” ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве – пред ста вља та кав тип пред став нич ке вла де у 
ко ме из ме ђу но ми нал ног и ствар ног ме ђу соб ног од но са устав них ор га на по сто је раз ли ке, 
чак про ти ву реч но сти. Пре ма уста ву, за ко но дав но те ло/пар ла мент и прав но нео д го вор ни 
шеф др жа ве рав но прав но де ле за ко но дав ну и бу џет ску власт, док је из вр шна власт у ис-
кљу чи вој над ле жно сти ше фа др жа ве. Пар ла мен тар ни ре жим, ме ђу тим, под ра зу ме ва да се 
шеф др жа ве у ду жем тра ја њу уз др жа ва од сло бод не упо тре бе сво јих устав них пре ро га ти ва, 
иако њи хо во нор ма тив но по сто ја ње, исто као и ка да је у пи та њу за ко но дав на и бу џет ска 
власт пар ла мен та, чи ни прав ну прет по став ку овог ре жи ма. То ком XIX и по го то во у пр вим 
де це ни ја ма XX ве ка у по ли тич кој те о ри ји и прак си се во ди ла по ле ми ка око то га ка ко обез-
бе ди ти да би ло ко ји од устав них чи ни ла ца не зло у по тре би сво ја овла шће ња и пре ко ра чи их, 
те та ко на ру ши сми сао пар ла мен тар ног по рет ка. У ства ри, тра га ло се за су шти ном и функ-
ци о на ли змом пар ла мен та ри зма, те ње го вом од го ва ра ју ћом прав ном де фи ни ци јом (Ол га 
По по вић Об ра до вић, Пар ла мен та ри зам у Ср би ји 1903–1914, Бе о град 1998, стр. 17–46).

42 Љ. Сто ја но вић, „Устав на или пар ла мен тар на мо нар хи ја и де мо кра ти ја”, СКГ, књ. 
III, бр. 8, 16. ав густ 1921, стр. 621.

43 Исто, стр. 623.
44 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 18–19.
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по ло ви ну вла сти, у че му су би ли „не на си ти”: чим би им се у јед ној ства ри 
по пу сти ло су тра би тра жи ли још овла шће ња. Не во ља је би ла и у чи ње ни ци 
што је ве ћи на вла да ра ми сли ла, услед по себ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, 
да су на ро ди би ли „ство ре ни за то да их слу ша ју”, од но сно да су „они ро ђе-
ни са ма му за ма, а оста ли свет са са ма ри ма”. У та квим усло ви ма Љу бо ми ра 
Сто ја но ви ћа ни је чу ди ло што по ли тич ке пар ти је, без об зи ра ко ли ко на-
пред не де мо крат ске про гра ме има ле, ни су мо гле да их оства ре ка да су 
сту па ле на вла ду.45 У ства ри, за кљу чио је да ни јед на де мо крат ска стран ка 
не мо же оства ри ти свој про грам у мо нар хи ји, већ са мо у ре пу бли ци.

По ред ових оп штих раз ло га из дво јио је и по себ не, ко ји су ва жи ли за 
Ср бе, Хр ва те и Сло вен це. Функ ци о нал но де цен тра ли зо ва ну др жа ву за ко ју 
се за ла гао (с об зи ром на раз ли чи ти исто риј ски раз ви так три ју го сло вен ска 
кон сти ту тив на на ро да) сма трао је успе шно оствар љи вом је ди но уко ли ко би 
био ус по ста вљен ре пу бли кан ски об лик др жав не упра ве.46 Ако би се фе де ра-
ли за ци ја др жа ве у пот пу но сти из ве ла у мо нар хи ји, до шло би до па ра док са, 
јер би са мо у прав не по кра ји не би ле по сво јим овла шће њи ма у ства ри ре пу-
бли ке у окви ру мо нар хи је. Сто га је цен тра ли зо ва ној др жа ви мо нар хиј ског 
ти па су прот ста вио др жав ну фор му у об ли ку фе де ра тив не ре пу бли ке „аме-
ри кан ског ти па”, за ко ју је ве ро вао да је је ди на у ста њу да одр жи и утвр ди 
ју го сло вен ску и „ина че вр ло сла бу за јед ни цу”.47 У Кра ље ви ни СХС раз ви-
ја ла се озбиљ на кри за пар ла мен та ри зма,48 а „је ди ни лек” про тив ње шеф 
ре пу бли ка на ца је са гле да вао у ја ча њу из вр шне вла сти. У мо нар хи ји се она 
ла ко мо гла из мет ну ти у дик та ту ру, али не и у пред сед нич кој ре пу бли ци, 
где би се шеф др жа ве би рао са мо на од ре ђе ни пе ри од.49

Мо дел аме рич ке ре пу бли кан ске де мо кра ти је не сум њи во је био бли жи 
схва та њи ма де мо кра ти је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа,50 ути чу ћи на ње го ве ре пу-

45 Љ Сто ја но вић, Ре пу бли кан ски по гле ди на не ко ли ко са вре ме них пи та ња, стр. 44–45.
46 Исто, стр. 30.
47 „Раз у ме се да ова ко уре ђе ње ис кљу чу је мо нар хи ски ре жим, већ ’Ује ди ње не Ју го-

сло вен ске др жа ве’ тре ба да бу ду Ре пу бли ка са пред сед нич ким (Аме рич ким) си сте мом” 
(Пи смо Љ. Сто ја но ви ћа Ј. Цви ји ћу од 28. IX/11. X 1918, Ар хив СА НУ, За о став шти на Ј. Цви-
ји ћа, 13484; Љ. Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве 1914–1920, 
стр. 263; Иста, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви то ком Пр вог 
свет ског ра та”, стр. 88).

48 Bra ni slav Gli go ri je vić, Par la ment i po li tič ke stran ke u Ju go sla vi ji 1919–1929, Be o grad 
1979, str. 73–89, 114–117, 205–252, 269–335.

49 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр 21–22. Глав ни од бор Ју го сло вен ске ре пу бли-
кан ске стран ке, на чи јем се че лу на ла зио, ни је у свом про гра му усво јио ње го ву иде ју да ју го-
сло вен ска др жа ва бу де пред сед нич ка ре пу бли ка, већ се опре де лио за тип пар ла мен тар не 
ре пу бли ке са обе леж ји ма ре пу бли кан ског уре ђе ња Фран цу ске и Швај цар ске. Ју го сло вен ску 
ре пу бли ку тре ба ло је уре ди ти „на фе де ра тив ној осно ви” у ко јој би за јед нич ким ре со ри ма 
упра вља ли ми ни стри ко ји „од го ва ра ју за свој рад јед ном на род ном пред став ни штву за це лу 
зе мљу”, а не пред сед ни ку ре пу бли ке (На че ла, про грам и ста тут Ју го сло вен ске ре пу бли
ка на ске стран ке од 26/I 1920. г. с из ме на ма и до пу на ма од 9/I 1924 г., Бе о град 1924, стр. 
10–11). Све сни не до ста та ка пар ла мен тар ног уре ђе ња, срп ски ре пу бли кан ци су тра га ли за 
си сте мом у ко јем би пар ла мент био све мо ћан у од но су на вла да ју ће фак то ре, а пот пу но за-
ви сан у од но су на на род, ко ји би га кон тро ли сао кроз пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве и 
ре фе рен ду ма (B. Gli go ri je vić, „Dr žav no i dru štve no ure đe nje Ju go sla vi je u gle di šti ma srp skih 
re pu bli ka na ca (1919–1925)”, Isto ri ja XX ve ka, br. 2/1985, str. 13–14).

50 Иако се Љу бо мир Сто ја но вић у по ли тич ком жи во ту Кра ље ви не Ср би је и по том 
Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је не сум њи во у на че лу бо рио за што ве ћу де мо кра ти за ци ју по ли-
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бли кан ске по гле де.51 Сво ја из ла га ња о ре пу бли ка ни зму го то во по пра ви лу 
је по чи њао ци ти ра ју ћи од ред бу Аме рич ке де кла ра ци је не за ви сно сти, по ко-
јој су „сви љу ди ство ре ни јед на ки”. Као та кви ма „тво рац” им је „дао из ве сна 
пра ва, ко ја су од њих не раз двој на; ме ђу тим пра ви ма су пра во на жи вот, на 
сло бо ду и на ста ра ње о свом бла го ста њу. Вла де су ме ђу љу ди ма уста но-
вље не да обез бе де ова пра ва”, а „пра ва њи хо ва моћ про ис ти че из при стан ка 
оних над ко ји ма се вла да”, сма трао је Љу ба Сто ја но вић.52 По што би украт-
ко обра зло жио да је ре пу бли ка у осно ви об лик др жав не упра ве где на род 
сво ју су вер ну власт кроз из бо ре не по сред но пре но си на од ре ђе но вре ме 
оно ме ко га сма тра за „нај до стој ни јег”, раз ма трао је по том два мо гу ћа ре пу-
бли кан ска си сте ма (пред сед нич ки као у Аме ри ци, и пар ла мен тар ни као у 
Фран цу ској), њи хо ве не до стат ке и пред но сти.

Љу ба Сто ја но вић је у овом срав њи ва њу два ре пу бли кан ска си сте ма дао 
пред ност аме рич ком, где је пред сед ни ка би рао на род „исто она ко као и по-
сла ни ке за Скуп шти ну”. На род је на че ти ри го ди не по ве ра вао пред сед ни ку 
управ ну, из вр шну и за ко но дав ну власт, а он је вр ши пре ко др жав них се кре-
та ра или ми ни ста ра, ко је сам по ста вља или сме њу је. Ми ни стри су би ли 
ње го ви чи нов ни ци и оба вља ли др жав не по сло ве с ње го вим при стан ком и 
одо бра ва њем; ни су би ли „по ли тич ки љу ди”, од но сно ни су мо гли у исто 
вре ме би ти и по сла ни ци у Скуп шти ни.53 Пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве 
има ли су и пред сед ник и Скуп шти на, а да би је дан за кон био пу но ва жан 
мо рао је да има при ста нак обе стра не. Бу џет при хо да и рас хо да са ста вља ла 
је Скуп шти на пре ма по да ци ма под не тим од стра не ми ни ста ра.54

У Фран цу ској, пред сед ник је био би ран од стра не Се на та и Скуп шти не 
у за јед нич кој сед ни ци, ни је имао ни ка кве вла сти, „са мо је спо ља” пред ста-

тич ких си сте ма ових др жа ва, ње го во схва та ње ус по ста вља ња до брих пред у сло ва за успе-
шно функ ци о ни са ње де мо кра ти је у срп ским и ју го сло вен ским при ли ка ма до би ја ло је у 
од ре ђе ним мо мен ти ма (по го то во у вре ме срп ских по бе да 1912–1914) из ра зи ту ауто крат ску 
цр ту, на шта је у на у ци скре ну ла па жњу Ми ра Ра до је вић (М. Ра до је вић, На уч ник и по ли
ти ка. По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа, стр. 127–128). Овим се у из ве сној 
ме ри, из ме ђу оста лог, об ја шња ва ње го во оду ше вље ње по ли тич ким си сте мом САД, где 
је пред сед ник др жа ве имао ве ли ку по ли тич ку моћ, огра ни чен је ди но пе ри о дом сво га ман-
да та.

51 Раз ми шља ју ћи о по ли тич ком де ло ва њу Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа Ми лан Грол, ње-
гов по ли тич ки по што ва лац, иде о лог и шеф ЈДС по сле смр ти Љу бо ми ра Да ви до ви ћа 1940, 
за кљу чио је да је „цен зор јав них на ра ви, Љу ба Сто ја но вић... с... у не ку ру ку то та ли тар ним 
схва та њем де мо кра ти је, на ле њир из ве де не, са вр ше не у по рет ку и љу ди ма... у про це њи ва-
њу све га по ла зио од оно га што у да ле кој бу дућ но сти јед ног да на тре ба да бу де”, због че га 
је „свој суд о све му се као као на па њу”. „Не са ви тљив у свом мо рал ном аске ти зму, не за ви сан 
од све га и сва ко га и го тов на сва ко лич но са мо пре го ре ње... пре ска чу ћи пр ви сте пен де мо-
крат ских ле стви ца – ’об ра ђи ва ње ма са’ – Љу ба Сто ја но вић у сво јим раз ла га њи ма о де мо-
кра ти ји пре шао је од мах на дру ги и тре ћи, на пи та ње пред став ни штва тих ма са и пи та ње 
др жав ног по гла ва ра, и за вр шио је осни ва њем Ре пу бли кан ске стран ке” (Ми лан Грол, Ис
ку ше ња де мо кра ти је, Бе о град 2005, стр. 84).

52 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 21. О аме рич кој де кла ра ци ји не за ви сно сти 
ви де ти у: Fran soa Ša tle, Oli vi je Di ja mel, El vin Pi zi je, En ci klo pe dij ski reč nik po li tič ke fi lo zo fi je, 
Srem ski Kar lov ci – No vi Sad 1993.

53 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 26.
54 Исто. B. Gli go ri je vić, „Dr žav no i dru štve no ure đe nje Ju go sla vi je u gle di šti ma srp skih 

re pu bli ka na ca (1919–1925)”, стр. 14–15.
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вљао др жа ву и пот пи си вао за ко не и ука зе.55 Ту се вла да ло као у устав ној 
и пар ла мен тар ној мо нар хи ји, с раз ли ком што „шеф др жав ни” ни је био „до жи-
во тан и на сле дан”, не го се би рао сва ких се дам го ди на. Љу бо мир Сто ја но вић 
је при ме тио не ко ли ко ве ли ких не до ста та ка пар ла мен тар не вла да ви не, од ко-
јих је на пр вом ме сту ис та као ту „не зго ду” што су и управ на и за ко но дав на 
власт би ле кон цен три са не је ди но у ру ка ма скуп штин ске ве ћи не. Ми ни стри, 
за ви сни са мо од Скуп шти не, мо ра ли су да ра де пре ма ње ним на ред ба ма и 
„ни су ни шта дру го до из вр ши о ци во ље скуп штин ске ве ћи не,” за ко ју ни је 
би ло за кон ске од го вор но сти. Сво јим би ра чи ма од го ва ра ли су са мо мо рал-
но, ми ни стар ска од го вор ност је би ла „на хар ти ји”, док је њи хо ве по ступ ке 
увек шти ти ла скуп штин ска ве ћи на чи ји су ор га ни би ли.56 Пар ла мен тар на 
ре пу бли ка је др жав на упра ва са два ше фа, јед ним пра вим – пред сед ни ком 
вла де, и дру гим „са мо по име ну” – пред сед ни ком ре пу бли ке.57

У ства ри, пар ла мен тар на вла да ви на је пар тиј ска вла да ви на, а Љу бо-
мир Сто ја но вић је ње но по сто ја ње под ра зу ме вао у др жа ви где би би ле са мо 
две пар ти је, та ко да би она ко јој би на род дао ве ћи ну гла со ва у том слу ча ју 
има ла пра во „пар ти ски упра вља ти”, јер је ве ћи на на ро да на ње ној стра ни. 
„Ме ђу тим то га не ма”, при ме тио је, „ви ше ни у Ен гле ској,... ко лев ци пар ла-
мен та ри зма”. По сто ја ње ви ше пар ти ја у по ли тич ком жи во ту јед не др жа ве 
(„а то је сад слу чај у свим зе мља ма”) под ра зу ме ва да се оне по сле из бо ра и 
ула ска у Скуп шти ну ме ђу соб но по га ђа ју за рад уче ство ва ња у вла сти, при-
ли ком че га, по ред на чел них раз ли ка, „игра ју исто то ли ку ако не и ве ћу уло-
гу пар ти ски ин те ре си, и лич ни и ма те ри јал ни ин те ре си и... ам би ци је”, услед 
че га че сто нај ви ше тр пе др жав ни по сло ви.58 Ми ни стри се би ра ју не пре ма 
струч но сти и спо соб но сти, већ пре ма свом угле ду и по ло жа ју у пар ти ји. 
До дат на не во ља у ју го сло вен ском слу ча ју би ла је чи ње ни ца да су ми ни-
стри, због не сре ђе не др жав не ад ми ни стра ци је, мо ра ли да „ву ку по сло ве”, 
а „ка ко ће их они ра ди ти”, пи тао се Љу ба Сто ја но вић, „ако су не струч ни 
или не спо соб ни”. Та ко ђе, не зго да је би ла и то што „пар ла мен тар ни ми ни стри 
ства ра ју и пре ко во ље пар ти ско чи нов ни штво... за то што је чи нов нич ки 
апа рат згод но сред ство за ши ре ње пар ти је и ње но одр жа ва ње... што их на то 
на го не њи хо ви пар ти ски по сла ни ци, ко ји се за у зи ма ју за сво је шти ће ни ке, 
или што ра ди сво јих пар ти ских ин те ре са хо ће у сво јој око ли ни да има ју 
’сво је љу де’ као чи нов ни ке”.59 Упо зо ра вао је да све на ве де но ква ри чи нов-
ни ке, бу ду ћи да оста нак на рад ном ме сту и на пре до ва ње у слу жби обез бе-
ђу ју пре „сво јим пар ти зан ством, а не... спо соб но шћу и вред но шћу”.60

Скуп штин ске ве ћи не су због мно штва пар ти ја и раз ли чи тих ин те ре са 
би ле не стал не, што је до во ди ло до њи хо вог рас па да и па да вла де, те дис кон-
ти ну и те та у др жав ним по сло ви ма. Шеф срп ских ре пу бли ка на ца је по себ но 
на гла ша вао да успех пар ла мен тар ног ре жи ма у ствар но сти за ви си од по ли-

55 О на стан ку, раз во ју пар ла мен та ри зма и ње го вим об ли ци ма ви де ти: О. По по вић 
Об ра до вић, н. д., стр. 17–46.

56 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 27.
57 Љ. Сто ја но вић, „Устав на или пар ла мен тар на мо нар хи ја и де мо кра ти ја”, стр. 623.
58 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 27.
59 Исто, стр. 27–28.
60 Исто, стр. 28.
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тич ког обра зо ва ња са мог на ро да. „Ако по је дин ци сма тра ју да су ис пу ни ли 
сво ју гра ђан ску ду жност што су се упи са ли у ка кву пар ти ју, и упо тре би ли 
сво је гра ђан ско пра во ако за њу гла са ју не во де ћи ра чу на о то ме шта и ка ко 
она ра ди”, он да је на де лу „са мо пар ла мен тар на ко ме ди ја”. Уко ли ко, пак, 
„сва ки гра ђа нин за др жи пре ма пар ти ским шта бо ви ма сво ју не за ви сност” 
и на осно ву њи хо вих по стиг ну ћа се од лу чу је да ли ће да гла са за њих или 
не, он да је то „пра ва де мо крат ска упра ва”. На по слет ку, „ка ква је по ли тич-
ка зре лост и свест јед ног на ро да, та ква му је и упра ва, па ма ка кав си стем 
био, или, што ре као по кој ни ми ни стар Ту ца ко вић по сла ни ци ма: ’Ка кви сте 
ви Ен гле зи, та кав сам вам и ја Глед стон’”.61 Љу бо мир Сто ја но вић је по ка-
зи вао „ве ћи страх од пар тиј ске раз у зда но сти ко ја би се у скуп шти ни мо гла 
ја ви ти, не го од опа сно сти да иза бра ни пред сед ник ре пу бли ке спро ве де лич-
ни ре жим”.62

По ред свих „мах на и рђа вих стра на”, Љу бо мир Сто ја но вић је при зна-
вао да је пар ла мен та ри зам био је ди ни на чин да се огра ни чи власт вла да ра.63 
Ни је, ме ђу тим, ви део раз лог да се та кав си стем пре но си, са свим сво јим не-
до ста ци ма, и у ре пу бли ку, по себ но ју го сло вен ску, где „шеф управ не вла-
сти” не би био би ран до жи вот но, већ на крат ко вре ме. Ни је тре ба ло стра-
хо ва ти да би се пред сед нич ка власт мо гла „из мет ну ти у дик та ту ру”, јер је 
Уста вом тре ба ло да бу де огра ни че на на крат ко вре ме, са на гла ском да се 
јед на лич ност не сме ви ше пу та би ра ти уза стоп це, „а у сва ком слу ча ју не 
ви ше од два пу та јед ном иза дру гог”.64 Да би „др жав ни по сло ви” има ли 
„пра ви лан ток” пред ла гао је да, по ред Скуп шти не, ко ја је у бор би за власт 
„мо гла по ћи и стран пу ти цом... и ште ти ти це ли ни”, бу де обра зо ван још је дан 
„ор ган др жав ни ко ји ће с њом има ти исту власт и би ти од ње не за ви сан”. 
„Јед ном реч ју све ма не пар ла мен тар не вла да ви не укла ња ју се. Због то га 
ја”, пи сао је, „прет по ста вљам пред сед нич ку ре пу бли ку пар ла мен тар ној”.65

Не ко ли ко го ди на ка сни је, ка да је др жав ни жи вот ју го сло вен ске кра-
ље ви не уве ли ко па тио од тр за ви ца и ме ђу соб ног оп ту жи ва ња Ср ба, Хр ва-
та и Сло ве на ца, пр вих због се па ра ти зма дру га два на ро да, а ових опет због 
срп ске хе ге мо ни је, Љу бо мир Сто ја но вић је са жа ље њем при ме тио да су се 
ње го ве прет по став ке по твр ди ле, са те жњом да до би ју још го ри об лик и 

61 Љ. Сто ја но вић, „Устав на или пар ла мен тар на мо нар хи ја и де мо кра ти ја”, стр. 624.
62 B. Gli go ri je vić, „Dr žav no i dru štve no ure đe nje Ju go sla vi je u gle di šti ma srp skih re pu bli-

ka na ca 1919–1925”, стр. 15. „Ако се хо ће да во ди има ло ра чу на о де мо кра ти ји, о на род ном 
пра ву” он да је тре ба ло „у мо нар хи ском об ли ку вла да ви не што ја че за га ран то ва ти пра ва и пре-
ро га ти ве пар ла мен та”, јер је са мо пра во вла да ра да је „до жи во тан и на сле дан” би ло до вољ но 
да је „у мно гом ко је че му” мо гао „прак ти ко ва ти лич ни ре жим, и оно му” је ви ше вре де ло 
не го пар ла мен ту „сва ње го ва пра ва”. У ре пу бли ци, где пред сед ник и пар ла мент има ју оба-
ве зу „пе ри о дич ки из ла зи ти пред на род да им по твр ди или оду зме власт”, за Љу бо ми ра Сто-
ја но ви ћа је би ло по жељ но да се уве де устав ни си стем, „да се пред сед ни ку да ве ћа власт не го 
на след ном мо нар ху, или да се пред сед ни ко ва власт из јед на чи са вла шћу пар ла мен та ка ко 
би се мо гли уза јам но огра ни ча ва ти и кон тро ли са ти” (Љ. Сто ја но вић, „Устав на или пар ла-
мен тар на мо нар хи ја и де мо кра ти ја”, стр. 623).

63 „...јер у устав ним др жа ва ма без пар ла мен та ри зма са мо је при кри вен ап со лу ти зам. 
Та кве су др жа ве би ле Не мач ка и Аустри ја, и у по след ње вре ме Ру си ја, и ви де ли смо ка ко 
су про шле” (Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 30).

64 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 31.
65 Љ. Сто ја но вић, Не ко ли ке ми сли, стр. 32.
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свр ше так. Хр ват ским пред став ни ци ма оку пље ним око ХСС ста вио је до 
зна ња да су са ми сно си ли од го вор ност за на ста ло ста ње, јер су 1923. од би ли 
са рад њу са ма ло број ном али зна чај ном ску пи ном срп ских ре пу бли ка на ца 
оку пље них око ЈРС. Уме сто ре пу бли кан ске кон цен тра ци је на ши рој ју го-
сло вен ској осно ви, ХСС је 1925. на пу сти ла ре пу бли кан ске иде је, при зна ла 
мо нар хи ју и при хва ти ла цен тра ли стич ко уре ђе ње. Сло вен ци су ве ћи ном 
гле да ли сво је еко ном ске ин те ре се, без об зи ра на све у куп не по сле ди це њи-
хо вих по сло ва по це лу др жав ну еко но ми ју. Та ко су из деј ство ва ли да се за 
„па сив ну” Сло ве ни ју сни зи же ле знич ка та ри фа за пре нос жи та и да се осло-
бо де ца ри не цр кве ни пред ме ти ко ји се из ино стран ства по кла ња ју цр ква ма. 
Ме ђу тим, сни же ним та ри фа ма у пр вом ре ду ко ри сти ли су се сло ве нач ки 
тр гов ци за пре нос сво је ро бе а не жи та, док се ни је мо гло на од го ва ра ју ћи 
на чин кон тро ли са ти да ли су цр кве ни по кло ни ка то лич ким цр ква ма би ли 
ку пље ни или по кло ње ни. У оба слу ча ја ште ти ла је за јед нич ка др жа ва, „а на 
ко рист са мо јед ног де ла ста нов ни ка.”66

Хр ват ски и сло ве нач ки пред став ни ци цен тра ли стич ког др жав ног уре-
ђе ња ишли су, ви ше не го срп ски, „мо жда не све сно, на ру ку ства ра њу срп ске 
хе ге мо ни је” и „до кле је год у цен тра ли са ном... пар ла мен ту ве ћи на Ср ба, 
Хр ва ти и Сло вен ци не ће пре ста ти бо ја ти се за сво ју на род ну ин ди ви ду ал-
ност, и опи ра ће се Ср би ма; а Ср би ће... њи хо во опи ра ње сма тра ти као те жњу 
за се па ра ти змом, и све се ви ше уве ра ва ти о њи хо вој не ло јал но сти пре ма 
др жа ви као це ли ни. Ми ра и уза јам ног по ве ре ња ме ђу на ма, на та кав на чин, 
не мо же би ти” твр дио је Љу бо мир Сто ја но вић. По на вљао је, по ко зна ко ји 
пут, да свих тих не во ља не би би ло да је „др жа ва би ла уре ђе на на фе де ра-
тив ној осно ви”, где би „за јед нич ких ре со ра... под кон тро лом за јед нич ког 
Пар ла мен та, би ло... све га не ко ли ко. Ако би у тој вр хов ној др жа ви сви ре со ри 
би ли... у срп ским ру ка ма, то не би би ло на ште ту Хр ва та и Сло ве на ца, јер 
њи хов круг ра да об у хва тао би це лу др жа ву, и што би би ло штет но по Хр ва-
те и Сло вен це би ло би исто та ко штет но и по Ср бе... Не ста ло би сва чи је хе-
ге мо ни је и стра ха од гу бит ка сво је ин ди ви ду ал но сти. Сва ка од три фе де-
рал не обла сти уре ђи ва ла би са мо стал но и на чи ном ко ји за нај бо ље на ла зи 
сву уну тра шњу ад ми ни стра ци ју сво јим вла сти тим фи нан сиј ским сред стви-
ма. На пре дак јед не обла сти имао би не сум њи ва ути ца ја на дру ге, јер”, пи тао 
се Љу ба Сто ја но вић, „ко се не би угле дао и при мао оно што је бо ље?”, чи ме 
би се „ути рао пут ка јед ној ју го сло вен ској на род но сти у бу дућ но сти.”67

Услед очи глед не не де ло твор но сти и кри зе пар ла мен тар ног си сте ма у 
Кра ље ви ни СХС све че шће су се у дру гој по ло ви ни два де се тих го ди на чу ли 
пред ло зи да „та кво пар ла мен та ри са ње” пре ста не. Љу ба Сто ја но вић ни је од ри-
цао ва жност по сто ја ња пар ла мен та, јер је и по ред свих ње го вих не до ста та ка 

66 Исти, „Још о ’Срп ском пи та њу’”, No va Evro pa, knj. XII, br. 14, 11. no vem bar 1925, 
str. 413–427; Исти, „Још јед ном о ’срп ском пи та њу’”, Isto, knj. XVI, br. 5, 11. sep tem bar 1927, 
str. 137–139).

67 Љ. Сто ја но вић, „Још о ’Срп ском пи та њу’”, No va Evro pa, knj. XII, br. 14, 11. no vem bar 
1925, str. 413–427; Исти, „Још јед ном о ’срп ском пи та њу’”, Isto, knj. XVI, br. 5, 11. sep tem bar 
1927, str. 137–139). Шеф срп ских ре пу бли ка на ца је у ово вре ме био на ста но ви шту о три фе-
де рал не је ди ни це за јед нич ке ју го сло вен ске ре пу бли ке, за раз ли ку од иде је ко ју је за сту пао 
у вре ме ства ра ња за јед нич ке др жа ве о се дам или осам фе де рал них је ди ни ца, об ра зо ва них 
од по сто је ћих исто риј ских по кра ји на.
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ипак пред ста вљао „на чин упра ве... ко ји је у устав ној мо нар хи ји мо гао за шти-
ти ти де мо кра ти ју од вла да лач ког ап со лу ти зма.” На тврд ње да пар ла мент у 
јед ној „мла дој др жа ви” има да бу де за ко но дав но те ло или да се „рас ту ри”, 
ја сно је од го ва рао да он тре ба да по сто ји не у јед ној, не го у сва кој др жа ви, 
и да би, по што се „рас ту ри”, тре ба ло „опет нов” да на ста не. „Ју го сла ви ја је 
још увек са мо јед на при нуд на за јед ни ца од де се так по себ них про вин ци ја. 
Др жа ва хо ће да по ста не прав на за јед ни ца, са из јед на че ним за ко ни ма. Ако то 
на род ни оци не мо гу др жа ви да ти, не ка узму ка пу и по ђу ку ћи” за кљу чио 
је, из ме ђу оста лих, по ме ну ти Ве се лин Ву ки ће вић.68 „Па шта он да?” за пи-
тао се Љу ба Сто ја но вић. Ве се лин Ву ки ће вић ни је за вр шио сво ју ми сао, а 
он ни је хтео да је по га ђа да не би по гре шио. „Али ни ка ко не смем прет по-
ста ви ти”, на дао се, „да је хтео ре ћи: и да се ви ше не вра те, јер би то би ло 
вр ло, вр ло опа сно.”69

Ок то бра 1918. Љу бо мир Сто ја но вић је са мо у ве ре но пи сао Јо ва ну Цви-
ји ћу да се на да „да ће за то (за оства ре ње ју го сло вен ске ре пу бли ке – прим. 
ауто ра) при до би ти и до ста и углед них љу ди, и да ће се вр ло бр зо до ћи до 
успе ха”, те да се та ко олак ша „по ро ђај Ју го сла ви је”, бу ду ћи да „на ше две 
ди на сти је [Карађорђевићи и Пе тро вић Ње гош – прим. аутора] ни ка ко то не 
мо гу из вр ши ти”. Пун по ле та, обра зла гао је да „по ли ти ку не мо же во ди ти 
је дан чо век у свом ка би не ту”, и да у де мо крат ским др жа ва ма „по ли ти чар 
мо ра за со бом има ти гру пу љу ди – пар ти ју”. С об зи ром на то да ни је мо гао 
да оста не у Са мо стал ној ра ди кал ној стран ци, с чи јим се ра дом по сле 1912. 
ни је сла гао, од лу чио је да ће, уко ли ко се у Ср би ји по сле осло бо ђе ња „обра-
зу је јед на по ли тич ка гру па”, с чи јим би се про гра мом сла гао, „при сту пи ти 
јој, и ра ди ти” ко ли ко мо же „на оства ре њу ње ног про гра ма”.70 Ме ђу тим, пи-
та ње ко све то да из ве де и „ожи ви”, ко је је по ста вио се би и свом при ја те љу, 
та ко ђе у ок то бру 1918. по во дом бли ског ју го сло вен ског ује ди ње ња, у ствар-
но сти је уско ро по твр ди ло из ве сну не ве ри цу у спо соб ност срп ске ин те лек-
ту ал не и по ли тич ке ели те да не са мо успе шно осну је но ву ју го сло вен ску 
др жа ву као ре пу бли ку већ и да је за ду жи вре мен ски пе ри од по ста ви на 
здра ве др жав не осно ве.

Ре пу бли кан ски по гле ди Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа од го ва ра ли су ње го вом 
схва та њу де мо кра ти је и исто риј ске ствар но сти у ко јој су се на шли од јед-
ном ује ди ње ни ју го сло вен ски на ро ди. Све стан да су ју го сло вен ски на ро ди 
још увек би ли не по зна ти јед ни дру ги ма, са ја ким на ци о нал ним осе ћа њи ма, 
сма трао је да се кроз ре пу бли кан ско др жав но уре ђе ње обез бе ђу је де мо-
крат ски раз вој ју го сло вен ске за јед ни це. У осно ви, ње го во не пре ста но за-
ла га ње за ре пу бли ку би ло је по кре та но сна жним осе ћа њем за де мо кра ти ју, 
без ко је ни је би ло мо гу ће успе шно ства ра ње ју го сло вен ске на ци је, али ни 
одр жа ње срп ске. Не без раз ло га, Ми лан Грол, ње гов са вре ме ник и по што ва-
лац у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, по сле ду го го ди шњег ба вље ња по ли ти-
ком, за кљу чио је да је „у су шти ни сво јој де мо кра ти ја... ства ра ње на ро да”.71

68 В. М. Ву ки ће вић, „Мо дер на др жа ва и ње но уре ђе ње (на адре су Г. Љ. Сто ја но ви ћа)”, 
стр. 251.

69 Љ. Сто ја но вић, „Још о уре ђе њу на ше др жа ве”, стр. 380.
70 Љ. Тр гов че вић, „Иде је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа о бу ду ћој ју го сло вен ској др жа ви 

то ком Пр вог свет ског ра та”, стр. 91.
71 М. Грол, Ис ку ше ња де мо кра ти је, стр. 114.
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SUMMARY: At the end of the World War I Ljubomir Stojanović publicly stated that 
the future Yugoslav state should be a republic. According to his idea, the Yugoslav republic 
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АНАЛИЗА ОРУЖАНИХ АКЦИЈА ПРИПАДНИКА  
КОМУНИСТИЧКOГ ПОКРЕТА ОТПОРА  

У БЕОГРАДУ (1941–1942)

СА ЖЕ ТАК: На осно ву из ве шта ја оку па ци о них и ко ла бо ра ци о ни стич-
ких по ли циј ских и без бед но сних струк ту ра учи њен је по ку шај кван ти фи ко-
ва ња и ана ли зи ра ња ак ци ја ко му ни стич ких иле га ла ца у Бе о гра ду од ју ла 
1941. до сеп тем бра 1942. Кра так при каз струк ту ре, ка дров ских и ма те ри јал них 
по тен ци ја ла КПЈ, ору жа не си ле и рас по ло же ња обич них гра ђа на ре зул тат су 
те жње ауто ра да при ка же усло ве у којимa су се они од и гра ва ли.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ср би ја, Бе о град, Дру ги свет ски рат, оку па ци ја, КПЈ, 
ко му ни стич ки иле гал ци, ко ла бо ра ци о ни сти, ли кви да ци је

Во ђе ње ору жа не бор бе у ур ба ним усло ви ма оку пи ра ног гра да пред-
ста вља ком плек сан за да так, на чи ји про це нат успе шно сти мо же ути ца ти 
низ фак то ра. Као нај ва жни ји на ме ћу се: ор га ни за ци о на струк ту ра, ка дро ви, 
ма те ри јал ни ре сур си, ору жа на си ла не при ја те ља и рас по ло же ње обич них 
гра ђа на.

Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је (КПЈ) би ла је уре ђе на на бољ ше-
вич ким прин ци пи ма, што је, у нај у жем сми слу, под ра зу ме ва ло да је она цен-
тра ли зо ва на, вер ти кал но устро је на ор га ни за ци ја, чи је је устрој ство би ло 
бли же вој ном мо де лу не го по ли тич кој оп ци ји. По овом обра сцу би ли су 
ор га ни зо ва ни и бе о град ски ко му ни сти под оку па ци јом. Те ри то ри ја Бе о-
гра да по де ље на је на се дам пар тиј ских и ско јев ских ре јо на, ре јо ни су би ли 
по де ље ни на квар то ве, а квар то ви на ће ли је. Глав ни ор ган био је Ме сни 
ко ми тет за Бе о град, ко ји је био за ду жен да усме ра ва и кон тро ли ше рад це-
ло куп не ор га ни за ци је. Чла но ви Ме сног ко ми те та при ма ли су ди рек ти ве од 
По кра јин ског ко ми те та за Ср би ју, а за тим их про сле ђи ва ли ре јо ни ма пре ко 
њи хо вих ру ко вод ста ва. Па ра лел но са пар тиј ском, на ис тој осно ви уре ђе на је 
и ско јев ска ор га ни за ци ја. По ред ових, на те ри то ри ји Бе о гра да, ег зи сти ра-
ли су и ор га ни за ци ја Цр ве не по мо ћи и Тех нич ки апа рат. Чла но ви Цр ве не 
по мо ћи има ли су за да так да при ку пља ју нов ча не при ло ге од при пад ни ка и 
сим па ти зе ра КПЈ, са ни тет ски ма те ри јал, хра ну, оде ћу и оста ло нео п ход но 
за функ ци о ни са ње у иле гал ним усло ви ма. Тех нич ки апа рат имао је на рас-

* raderistanovic@hotmail.com
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по ла га њу штам па ри ју, по се бан си стем ве за, ста но ва и љу ди пре ко ко га су 
умно жа ва ни и де ље ни ле ци, но ви не и оста ли ма те ри јал.1

У скла ду са бољ ше вич ком док три ном, це ла ор га ни за ци ја мо ра ла је 
„да по чи ва на љу ди ма чи ја ће свест би ти ис пу ње на са мо јед ном иде јом и 
са мо јед ним по слом – ре во лу ци јом.”2 „Вој ник ре во лу ци је” мо рао је да: вла-
да те о ри јом марк си зма – ле њи ни зма, во ди аскет ски лич ни жи вот, бу де ди-
сци пли но ван и при хва ти на ре ђе ње без об зи ра ко ли ко се оно ко си ло са ње-
го вим мо рал ним на че ли ма и би ло опа сно по ње гов жи вот, бу де са мо кри-
ти чан, по ка зу је ини ци ја ти ву уну тар пар тиј ске ли ни је, има ду жи пар тиј ски 
али и при тво ре нич ки стаж и бу де упо знат са осно ва ма вој не ве шти не.3 На 
ни воу це ле ор га ни за ци је КПЈ по сто јао је ма ли број љу ди ко ји су би ли бли зу 
овом про фи лу и они су пред ста вља ли ру ко во де ће је згро. 

Прилог 1.4

На узорку од 200 комунистичких илега-
лаца у Београду
Полна припадност М: 159 Ж: 41
Просечна старост год: 23
Занимање Радник: 131 Студент / ђак: 31 Остали: 39
Националност Срби: 183 Остали: 17
Одслужен војни рок 58

На ме ће се пи та ње: ка квим је ка дром КПЈ у Бе о гра ду рас по ла га ла? Пред 
са му оку па ци ју Ју го сла ви је, КПЈ на те ри то ри ји Бе о гра да има ла је око 224 
чла на пар ти је и око 500 чла но ва СКОЈ-а.5 На ше ис тра жи ва ње при ка за но у 
при ло гу 1 по ка за ло је да је бе о град ски ка дар, про сеч но, био стар око 23 го ди-
не. На 200 ко му ни ста са мо се не што ви ше од ¼ мо гло по хва ли ти да по се ду је 
основ но зна ње из обла сти вој не обу ке. Нај ве ћи број бе о град ских ко му ни-
ста до ла зио је из ре до ва рад ни ка, за тим сту де на та и ђа ка. 

На ве де ни по да ци го во ре нам да су они у ве ћи ни пред ста вља ли ску пи ну 
мла дих љу ди, ко ји су би ли још у адо ле сцент ном до бу или су упра во иза шли 
из ње га. По је ди ни пси хо ло зи твр де да ова кву гру пу љу ди ка рак те ри шу: 
тра же ње за ба ве, чвр сте ве зе ко је су у не ким пе ри о ди ма чвр шће не го у по-

1 Ви ше о овој те ми: Ко ста Ни ко лић, Бољ ше ви за ци ја КПЈ 1919–1929: исто риј ске по сле
ди це, Бе о град 1993, 49–84; Гру па ауто ра, Бе о град у ра ту и ре во лу ци ји 1941–1945, Бе о град 
1984, 1, 27.

2 Ко ста Ни ко лић, Бољ ше ви за ци ја КПЈ 1919–1929: исто риј ске по сле ди це, 21.
3 Исто.
4 Приказ је рађен методом случајног узорка на броју од 200 комунистичких иле га ла-

ца. Подаци су узимани из досијеа илегалаца, који су ухапшени од стране агената Одељења 
Специјалне полиције, у периоду од јуна 1941. до марта 1942: ИАБ, УГБ, СП, к. 162, к. 164, 
к. 169, к. 180, к. 181, к. 216, к. 301, к. 432, к. 580, к. 338, к. 300, к. 397, к. 398, к. 422, к. 363, к. 357, 
к. 346, к. 335, к. 309, к. 336, к. 337, к. 338, к. 364.

5 Вен це слав Гли шић, Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је у Ср би ји 1941–1945, Бе о град 
1975, 32.
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ро ди ца ма, ве ли ко ин те ре со ва ње за те ку ће дру штве не про бле ме, по себ но у 
пе ри о ди ма дру штве них кри за и про ме на, „осло ба ђа ње од ро ди тељ ске за ви-
сно сти, те жња за са мо стал но шћу и лич ним иден ти те том”. Скло ни су ма ње 
кон вен ци о нал ном по на ша њу, ко је по не кад пре ра ста у агре сив но па и де ли-
квент но по на ша ње. На њи хо вом че лу обич но се на ла зио је дан или ви ше 
„во ђа у ми шље њу”, ко ји оце њу ју шта је до бро а шта ни је и ути чу на фор ми-
ра ње дру штве них вред но сти и ста во ва гру пе.6 По да так да је нај ве ћи број 
од њих био срп ске на ци о нал но сти на во ди нас на за кљу чак да су ови мла ди-
ћи и де вој ке од ра сли у сре ди ни ко ја, из ме ђу оста лог, ро ман ти чар ски гле да 
на про шлост, ве ли ча сло бо ду и жр тво ва ње за њу. У скла ду са бор бом за рав-
но прав ност по ло ва ко ју је во ди ла КПЈ у пред рат ном пе ри о ду, ви ди мо да је 
и на те ри то ри ји Бе о гра да ус пе ла да ани ми ра ве ћи број же на да при сту пи 
по кре ту. КПЈ је те жи ла за сту пље но сти же на у свим ру ко во де ћим фо ру ми-
ма и има ла је при сва кој ор га ни за ци ји љу де ко ји ра де по „жен ској ли ни ји”. 

Сле де ће пи та ње ко је се на ме ће је: ко су би ли љу ди ко ји су их пред во-
ди ли? 

Уви дом у пред рат не би о гра фи је чла но ва пр вог, по рат ног Ме сног ко ми-
те та КПЈ за Бе о град са зна је мо да су сва ова ли ца про шла кроз рад ма сов них 
ор га ни за ци ја, да су до ла зи ла из ре до ва рад ни ка, да ни јед ном од њих ни је 
био стран из глед за твор ске ће ли је, да их про бле ми са за ко ном ни су по ко ле-
ба ли и од го во ри ли од ко му ни стич ке де лат но сти, да су по се до ва ли ис ку ство 
у во ђе њу иле гал не ор га ни за ци је, да је ве ћи на њих има ла ба рем основ но по-
зна ва ње вој не ве шти не, али и да је оно ве ро ват но би ло те о риј ско с об зи ром 
на то да ни ко од њих ни је уче ство вао у ра ту. Све на ве де но на во ди нас на за-
кљу чак да је во ђе ње бе о град ске ко му ни стич ке ор га ни за ци је по ве ре но љу-
ди ма ко ји ма је ре во лу ци о нар на де лат ност би ла основ но за ни ма ње.7

Што се ти че Ме сног ко ми те та СКОЈ-а за Бе о град, ства ри су ста ја ле ма ло 
дру га чи је. Осим Лу ке Шун ке, се кре та ра овог ор га на, оста ли чла но ви би ли су 
на за чет ку сво је ре во лу ци о нар не ка ри је ре. Сви су при шли ко му ни стич ком 
по кре ту 1939. го ди не, ни су до та да хап ше ни, у про се ку су има ли око 20 го ди-
на, сход но сво јим го ди на ма ни су ни ис пу ња ва ли усло ве за слу же ње вој ног 
ро ка (у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји на од слу же ње вој ног ро ка ишло се са на вр-
ше ном 21. го ди ном). Мо же мо их ока рак те ри са ти као љу де ко ји су ме ђу сво јим 
ко му ни стич ки ори јен ти са ним вр шња ци ма би ли „во ђе у ми шље њу”.8

6 Ни ко ла Рот, Пси хо ло ги ја гру па, Бе о град 2010, 63–66.
7 Ви ше о жи во ту и ра ду Ми ло ша Ма ти је ви ћа Мр ше, Ђу ре Стру га ра, Ву ки це Ми тро-

вић, Ми ло ша Ма ми ћа, Да ви да Па ји ћа, Во је Ле ко ви ћа и Лу ке Шун ке у: Mi loš Ma ti je vić, Na rod ni 
he ro ji Ju go sla vi je, Be o grad 1975, 1, A–M, 498, 499; Ми лош Ма ти је вић Мр ша, Ре во лу ци о нар
ни ли ко ви Бе о гра да, уред ник: Гој ко Ла ђе вић, Бе о град 1972, 2, 5–93; Ву ки ца Ми тро вић, 
Же не у НОБ, Бе о град 1975, 110, 111; Da vid Pa jić, Na rod ni he ro ji Ju go sla vi je, 2, N–Ž, 44; Mi loš 
Ma mić, Lek si kon Na rod no o slo bo di lač ki rat i re vo lu ci ja u Ju go sla vi ji 1941–1945, Be o grad 1980, 
M–Ž, 1079; Во ја Ле ко вић, Lek si kon Na rod no o slo bo di lač ki rat i re vo lu ci ja u Ju go sla vi ji 1941–1945, 
1, A–M, 435; Исто риј ски ар хив Бе о гра да (да ље: ИАБ), Ме мо ар ска гра ђа (да ље: МГ) – 27 
се ћа ња Ми лен ти ја По по ви ћа; ИАБ, К–323; ИАБ, Упра ва гра да Бе о гра да (да ље: УГБ), Оде-
ље ње спе ци јал не по ли ци је (да ље; СП), IV-182/2.

8 Ви ше о би о гра фи ја ма Па вла Ла ба та, Ма ри је Рач ки, Бо жи да ра Ста мен ко ви ћа и Мар-
ка Ни ке зи ћа у њи хо вим до си је и ма: ИАБ, УГБ, СП, IV-182/12; ИАБ, УГБ, СП, IV-182/32, 
ИАБ, УГБ, СП, IV-254/4, ИАБ, УГБ, СП, IV–56; и ли те ра ту ри: Ј. Мар ја но вић, Бе о град, Бе о-
град 1964, 74; Ма ри ја Рач ки, Же не Ср би је у НОБ, 182. 
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КПЈ од ма ја ме се ца 1941. зах те ва од свих сво јих ак ти ви ста да ра де на 
са ку пља њу оруж ја.9 По ред ове на ред бе, у том пе ри о ду, вла да ло је ме ђу бе о-
град ским ко му ни сти ма „оп ште рас по ло же ње” пре ма ко ме се сма тра ло да 
сва ки ко му ни ста мо ра до ћи до „не ког оруж ја”.10 От ку пљи ва ње и узи ма ње 
на о ру жа ња од обич них гра ђа на, пре тре са ње на пу ште них скла ди шта ју го-
сло вен ске вој ске, узи ма ње од вој ни ка ко ји су се вра ћа ли из Април ског ра та, 
из ра да оруж ја кућ не ра ди но сти – пред ста вља ли су ме то де ко ји ма су се слу-
жи ли бе о град ски ко му ни сти ка ко би до шли до на о ру жа ња.11 Сви ови ме то ди 
ни су до но си ли на ро чи те ре зул та те. Оруж ја је би ло ма ло, по го то во ла ког 
стре љач ког на о ру жа ња, ко је је би ло ве ћи ном не по у зда но, услед ње го ве ста-
ро сти и ло шег одр жа ва ња.12 Глав ни кри вац за ова ко ста ње је оку па тор, ко ји 
је кроз до но ше ње раз ли чи тих ме ра на сто јао да што ма ња ко ли чи на на о ру-
жа ња бу де у ру ка ма при пад ни ка ср ске на ци о нал но сти.

О са мој ва жно сти Бе о гра да до вољ но го во ре чи ње ни це да је он у ле то 
1941. био цен тар оку па ци о ног и ко ла бо ра ци о ни стич ког апа ра та, еко ном ско, 
кул тур но-про свет но и ду хов но сре ди ште срп ског на ро да, ва жно са о бра ћај-
но чво ри ште, нај ве ћи град оку пи ра не Ср би је, те је одр жа ва ње ре да и ми ра 
у ње му би ло од пр во ра зред ног зна ча ја за оку па ци о ну упра ву. На те ри то ри ји 
Упра ве гра да Бе о гра да (УГБ), Фелд ко ман да ту ра 599 би ла је об ла сна ко ман-
да ко ја је вр ши ла оку па ци о ну власт. Ко ман да гра да Бе о гра да (Stad tkom man-
dan tur Bel gra de), ка ко је ова ор га ни за ци ја ка сни је до би ла на зив, вр ши ла је 
упра ву и над зор над свим објек ти ма и уста но ва ма ко ји су ре кви ри ра ни за 
ста но ва ње и сме штај мно го број них оку па тор ских је ди ни ца. За ове по тре-
бе фор ми ра на је Гар ни зон ска че та, ко ја се та ко ђе мо гла упо тре бља ва ти као 
аларм на.13 До на пу шта ња је ди ни ца по себ не зо не оси гу ра ња обез бе ђе ње је 
вр ши ла ко манд на гру па и за те по тре бе рас по ла га ла 562. и 920. лан де ши-
цен ба та љо ном.14 По њи хо вом на пу шта њу, ове за дат ке пре у зе ли су је дан 
пе ша диј ски пук, 64. ре зер вни ба та љон не мач ке по ли ци је по рет ка, је дан до 
два лан де ши цен ба та љо на и јед на до две че те вој не по ли ци је.15

Ко ман да гра да Бе о гра да вр ши ла је кон тро лу град ске те ри то ри је, а ра ди 
лак шег па тро ли ра ња и чу ва ња ра зних обје ка та те ри то ри ја Бе о гра да је по де-
ље на на се дам стра жар ских од се ка (Wac he). Сва ки од сек био је пот чи њен 
ко ман ди од се ка (Abschnittskom man do). У на ве де ну свр ху ко ри шћен је је дан 
пе ша диј ски пук, оја чан јед ним до два лан де ши цен ба та љо на. Од ју на 1941. 
до про ле ћа 1942. го ди не ове за дат ке вр ши оја ча ни 734. пе ша диј ски пук не-
мач ке 704. ди ви зи је. Сва ки од сек, у за ви сно сти од ве ли чи не те ри то ри је ко ју 

9 ИАБ, МГ–27, се ћа ња Бла го ја Не шко ви ћа.
10 ИАБ, МГ–338, се ћа ња Бо ре Дре нов ца.
11 ИАБ, МГ–27, се ћа ња Бла го ја Не шко ви ћа, ИАБ, МГ–507, се ћа ња Алек сан дра Шо кор-

ца, ИАБ, МГ–223, се ћа ња Ми ли је Цве ти ћа; Во ји слав На но вић, „Ак тив ност сред њо школ-
ске ор га ни за ци је СКОЈ-а у Бе о гра ду у пе ри о ду од 6. апри ла до но вем бра 1941. го ди не”, 
Го ди шњак гра да Бе о гра да, 8, Бе о град 1961, 125 (са мо су део се ћа ња уче сни ка ко ја ука зу ју 
на при ме ну ова квог ра да).

12 ИАБ, МГ–27, се ћа ња Бла го ја Не шко ви ћа, 36, 57.
13 Mu ha rem Kre so, Nje mač ka oku pa ci o na upra va u Be o gra du 1941–1944, Be o grad 1979, 87.
14 Не бој ша Ђо кић, Вој но у прав ни ко ман дант у Ср би ји и ко ман дант Ср би је, Ле ско вач ки 

збор ник, бр. 50, Ле ско вац 2006, 263–264.
15 Mu ha rem Kre so, n. d, 87.
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кон тро ли ше и бро ја обје ка та ко ји обeзб еђује, имао је на рас по ла га њу до две 
пе ша диј ске че те. Ка ко на во ди исто ри чар Не бој ша Ђо кић, јед на че та по сад-
них не мач ких је ди ни ца бро ја ла је од 140 до 200 љу ди.16 Оста так је ди ни ца 
са чи ња ва ле су ка сар ну, ре зер ву Опе ра тив ног шта ба стра же (Ein satzstab 
Wac he), спрем ног у сва ком тре нут ку да ре а гу је у слу ча ју по тре бе.17 Те ри-
то ри ја Бе о гра да у то вре ме би ла је по де ље на на 16 квар то ва Упра ве гра да 
Бе о гра да. Шест стра жар ских од се ка по кри ва ли су под руч је од по два квар-
та, а сед ми од че ти ри квар та.18

Окон ча њем Април ског ра та, Опе ра тив на гру па по ли ци је (Ein sat z grup pen 
der Si Po und des SD) сме ште на је у Бе о град. Сво ју де лат ност све ла је на те ри-
то ри ју оку пи ра не Ср би је и по ста ла ди рек тив на и над зор на уста но ва. Опе-
ра тив на гру па по ли ци је на ве де ну функ ци ју углав ном је оба вља ла пре ко 
Ге ста поа (Ge he i me Stаatspolizei-Ge sta po) – тај не др жав не по ли ци је.19 За су-
зби ја ње ко му ни зма и марк си стич ког по кре та би ло је за ду же но од сек Ге ста поа 
IV-а, на чи јем че лу се на ла зио Ерик Ви не ке.20 Фор ми ра на је и Опе ра тив-
на ко ман да по ли ци је, ко ја је углав ном оба вља ла опе ра тив но-ег зе ку тив ну 
функ ци ју.21 

По ред по ли циј ских слу жби, сво ју ис по ста ву у Бе о гра ду има ла је и Вој-
на оба ве штај на слу жба Аб вер (Ab we hr), ко ја је ви ше де ло ва ла као над зор на 
уста но ва не го као не по сред но опе ра тив на, вој но-ад ми ни стра тив на власт. 
Њен град ски оба ве штај ни пункт (Mel de kopf) био је нај о пре мље ни ји и имао 
је број не по ве ре ни ке.22 Аст-у Бе о град би ла је под ре ђе на и гру па тај не вој не 
по ли ци је (GFP-Grup pe 20). Она је по на ло гу Аст-а Бе о град, вој них су до ва, 
крај ско ман да ту ре 599 и дру гих вој них вла сти вр ши ла хап ше ња, во ди ла 
ис тра ге, при ку пља ла по дат ке, из во ди ла пре тре се итд.23

Опе ра тив ни штаб Рај хслај те ра Ро зен бер га, про па ганд ни од ред Србијa 
(Pro pa gan da-Аbteilung ,,S”), ис по ста ва Ми ни стар ства спољ них по сло ва Тре-
ћег Рај ха (Bevollmächtigte Auswär ti gen Am tes be im Militärbefehlshaber in 
Ser bien), ор га ни за ци ја Тот (Die Or ga ni za tion Todt-OT) ни су вр ши ле по ли циј-
ску власт на те ри то ри ји УГБ-а, али су без об зи ра на ову чи ње ни цу њи хо ви 
при пад ни ци, сво јим при су ством, уве ћа ва ли број на о ру жа них љу ди на бе о-
град ским ули ца ма чи ји је ма тер њи је зик био не мач ки. 

Но во фор ми ра ни оку па ци о ни апа рат нај ја чу пот по ру је про на шао у 
фолк сдој че ри ма. У пред рат ном пе ри о ду у Бе о гра ду је жи ве ло око 11.000 
фолк сдој че ра. Овај број ће до кра ја ра та на ра сти до бро ја од око 25.000 љу ди. 
Од по ло ви не апри ла ре дов не ступ це у Оп штин ским но ви на ма чи не огла си 
у ко ји ма се по тра жу ју ту ма чи и шо фе ри не мач ке на род но сти за по тре бе 
оку па ци о них вла сти у Бе о гра ду.24 Нео п ход но је на овом ме сту на гла си ти 

16 Не бој ша Ђо кић, н. д, 264.
17 Исто.
18 Исто, 88.
19 Bra ni slav Bo žo vić, Na ci stič ka oba ve štaj na slu žba, Be o grad 1963, 140–144.
20 Ne mač ka oba ve štaj na slu žba (da lje: NOS), Be o grad 1959, IV, 418.
21 Mi lan Ko lja nin, „Struk tu ra i de lo va nje po li ci je na ci stič ke Ne mač ke u oku pi ra noj Sr bi ji 

1941–1944”, Isto ri ja 20. ve ka, Be o grad 2011/3, 149.
22 Мuharem Kre so, n.d, 92.
23 NOS, IV, 369–382.
24 Оп штин ске но ви не, бр. 17, 29. 4. 1941, 3.
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да су ту ма чи, ко ји су ра ди ли при оба ве штај ним и по ли циј ским слу жба ма, 
че сто иска ка ли из свог де ло кру га ра да и ор га ни зо ва ли аген ту ре, одр жа ва-
ли ве зе из ме ђу аге на та и не мач ких ор га на итд. Осим у по сло ви ма ту ма ча, 
фолк сдој че ри су у Бе о гра ду ко ри шће ни и за обез бе ђи ва ње по је ди них обје-
ка та и спро во ђе ње ухап ше них ли ца.25 

За пра вил но са гле да ва ње са мог ка рак те ра не мач ког оку па ци о ног си-
сте ма по треб но је ука за ти на ње гов по кре тач ки ме ха ни зам. То је без сва ке 
сум ње би ла на ци стич ка иде о ло ги ја. У сво јој осно ви има ла је ра си стич ко 
уче ње о су пер и ор но сти ари јев ске ра се, пред о дре ђе не да вла да све том, у 
ко ме би на ро ди по пут сло вен ских пред ста вља ли ро бов ску рад ну сна гу, а 
на ро ди као што је је вреј ски би као оли че ње „ап со лут ног зла” мо ра ли би ти 
пот пу но уни ште ни.26 

Об но вље на је и Упра ва гра да Бе о гра да, ко ја је за др жа ла пред рат ни 
де ло круг ра да не ко се ћи се са на ре ђе њи ма не мач ких оку па ци о них вла сти. 
Упо сле ни ци УГБ-а спро во ди ли су управ ну и по ли циј ску власт на те ри то-
ри ји Оп шти не гра да Бе о гра да и 10 окол них оп шти на (Ве ли ко мо кро лу шке, 
Ви шњич ке, Жар ко вач ке, Же ле знич ке, Ја ји нач ке, Кне же вач ке, Ку мо дра шке, 
Ма ло мо кро лу шке, Ми ри јев ске и Ре снич ке). Оку па тор је Пан че во, Зе мун и 
Оп шти ну Бе жа ни ја из у зео из над ле жно сти УГБ-а. Упра ва гра да би ла је не-
по сред но под ре ђе на ко ме са ру уну тра шњих по сло ва.27 Др жав ну по ли циј ску 
власт УГБ је, на по ве ре ној јој те ри то ри ји, вр ши ла пре ко Оде ље ња спе ци-
јал не по ли ци је, Кри вич не по ли ци је, Ме сне по ли ци је, Са о бра ћај не по ли ци је, 
по ли циј ске стра же и Збо ра по ли циј ских аге на та, као и че ти ри од се ка: фи-
нан сиј ског, од се ка цен трал не при јав ни це, тех нич ке по ли ци је и од се ка за 
чу ва ње мо ра ла.28

Идеј ни тво рац Оде ље ња спе ци јал не по ли ци је био је Дра ги Јо ва но вић. 
Функ ци о ни са ло је на те ме љи ма пред рат ног Оде ље ња оп ште по ли ци је, од 
ког је де ли мич но пре у зе ло де ло круг ра да и ка дро ве.29 Слу жбе ни ци IV од се-
ка Оде ље ња спе ци јал не по ли ци је ра ди ли су у пред рат ном пе ри о ду на су зби-
ја њу де лат но сти ко му ни стич ког по кре та. Не ће мо по гре ши ти ако ка же мо 
да су Бо жи дар Бе ћа ре вић, вр ши лац ду жно сти ше фа овог од се ка и ње го ве 
ко ле ге, би ли нај бо љи по зна ва о ци ор га ни за ци о не струк ту ре, об ли ка де ло ва-
ња и са мих ка дро ва КПЈ на те ри то ри ји Бе о гра да. Не ка од пр вих хап ше ња 
ко му ни ста у Бе о гра ду, у ју ну 1941, би ла су про дукт ра да овог од се ка.

Функ ци ју под руч них ор га на вр ши ло је 16 квар то ва и два по ли циј ска 
ко ме са ри ја та же ле знич ке и па ро бро дар ске по ли ци је. Они су пред ста вља ли 
ад ми ни стра тив не је ди ни це ко је су вр ши ле по ли циј ску власт на по ве ре ној 
им те ри то ри ји (одр жа ва ње ре да и ми ра, па тро ли ра ње, кон тро ла пут ни ка, 
из ла зак на ме сто зло чи на итд).30 

25 Mi lan Ko lja nin, n. d, 151.
26 Mi lan Ri sto vić, Ne mač ki no vi po re dak i Ju go i stoč na Evro pa 1940/41–1944/45; Pla no vi 

o bu duć no sti i prak sa, Be o grad 1991, 22–47.
27 Исто, 110.
28 Бра ни слав Бо жо вић, Спе ци јал на по ли ци ја у Бе о гра ду 1941–1944, Бе о град 2003, 30.
29 Бра ни слав Бо жо вић, Бе о град из ме ђу два свет ска ра та: Упра ва гра да Бе о гра да 

1918–1941, Бе о град 1995, 198.
30 Бра ни слав Бо жо вић, Бе о град под ко ме сар ском упра вом 1941. го ди не, 433–434.
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Пре ма пред рат ном устрој ству жан дар ме ри је, је дан њен пук био је од-
ре ђен за обез бе ђи ва ње те ри то ри је Упра ве гра да. Пук је био по де љен у че те, 
а че те у во до ве. Вод је имао од 4 до 10 или ви ше жан дар ме риј ских ста ни ца. 
Ста ни це су има ле од 4 до 20 жан дар ма, а јед на је по кри ва ла од 80 до 200 
км².31 Жан дар ме ри ја је од 6. ма ја 1941. по но во ус по ста вље на и при до да та 
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, као ње го во IV оде ље ње. Ула ском у 
оквир Аћи мо ви ће вог ми ни стар ства пре ста ла је да бу де по моћ ни род вој ске 
и од тог пе ри о да ор ган је др жав них вла сти, за ду жен за јав ну без бед ност у 
гра до ви ма и уну тра шњо сти.32 По сле оп се жних при пре ма и раз го во ра во ђе-
них углав ном на ре ла ци ји Мајс нер–Не дић, 3. мар та 1942. го ди не, уки ну та 
је Жан дар ме ри ја и обра зо ва на Срп ска др жав на стра жа (СДС), са за дат ком 
да вр ши по ли циј ску и гра нич ну слу жбу на те ри то ри ји Ср би је.33 Обра зо ва-
на је Ко ман да срп ске др жав не стра же УГБ-а, ко ја до 3. апри ла исте го ди не 
до сти же број ност од 50 офи ци ра и 1.247 вој ни ка.34

По ред ко ла бо ра ци о ни ста и при пад ни ци ор га ни за ци је Ју го сло вен ског 
на род ног по кре та „Збор” ушли су у отво ре ну са рад њу са оку па то ром. Љо-
ти ћев ци су у пред рат ном пе ри о ду би ли нај же шћи кри ти ча ри ко му ни зма. 
Ко му ни сти су редовно на па да ни пре ко гла си ла „Збо ра”, а че сто се де ша ва-
ло да се на бе о град ским ули ца ма по бор ни ци ове две иде о ло ги је фи зич ки 
об ра чу на ва ју. Фелд ко ман да ту ра 599 одо бри ла је рад „Збо ра” 25. ма ја 1941, 
а ње гов штаб на ла зио се у Бе о гра ду у Крун ској ули ци бр. 12.35

По сле оп се жне ана ли зе пред рат них бе о град ских но вин ских из да ња, 
исто ри чар ка Оли ве ра Ми ло са вље вић за кљу чу је, „да три де се тих го ди на 
го то во да ни је би ло еле ме на та иде о ло ги је фа ши зма или ње го ве прак се, без 
об зи ра на ко ју фор му де сни чар ског на ци о на ли стич ког по кре та се ми сли 
ко ји је остао не по знат бе о град ској јав но сти.”36 Мо жда су де мон стра ци је од 
27. мар та нај бо ља по твр да ове те зе. По ред сло бо дар ског ду ха и ан ти гер ман-
ског рас по ло же ња, Бе о гра ђа ни нам у на ве де ним де мон стра ци ја ма от кри ва ју 
још јед ну цр ту срп ског на ци о нал ног ка рак те ра, а то је спрем ност да се, услед 
па три от ског за но са и оду ше вље ња, не оба зи ру на мо гу ће по сле ди це. 

Бом бар до ва ње Бе о гра да, крах у Април ском ра ту, рас пар ча ва ње зе мље 
и ње на оку па ци ја по сле ди це су ко је са јед не стра не ни су мо гле да по диг ну 
„по пу лар ност” Не ма ца, али ни су би ле до бре ни за по ди за ње бор бе ног рас-
по ло же ња стaновништв а. Ка ко би смо по ку ша ли да схва ти мо у ком прав цу 

31 Бра ни слав Бо жо вић, Бе о град из ме ђу два свет ска ра та: Упра ва гра да Бе о гра да 
1918–1941, 167.

32 Бо јан Ди ми три је вић, Вој ска Не ди ће ве Ср би је: ору жа не сна ге срп ске вла де 1941–
1945, Бе о град 2011, 18.

33 Фор ми ра ње СДС-а пред ста вља ло је об је ди ња ва ње ору жа не си ле, ко ја се на ла зи ла 
под ди рект ном ко ман дом Не ди ће ве вла де. СДС се са сто јао из град ске, пољ ске и гра нич не 
стра же, а на ње ном че лу је ста јао ко ман дант. Ви ше о фро ми ра њу и ра ду СДС у књи зи: Бо јан 
Ди ми три је вић, н. д.

34 Бо јан Ди ми три је вић, н. д, 177.
35 Ви ше о ра ду ор га ни за ци је „Збор” у: Mir ko Bo jić, Ju go sla ven ski na rod ni po kret „Zbor”: 

1935–1945: je dan kri tič ki pri kaz, Be o grad 1996; Мла ден Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо
ти ћа, Бе о град 1984. 

36 Оли ве ра Ми ло са вље вић, Са вре ме ни ци фа ши зма, 1, Пер цеп ци ја фа ши зма у бе о град
ској јав но сти: 1933–1941, Бе о град 2010, 563.



су се раз ви ја ла раз ми шља ња гра ђа на Бе о гра да, мо ра мо, услов но ре че но, да 
за ми сли мо раз глед ни цу оку пи ра ног Бе о гра да.

Пр ви да ни под оку па ци јом би ли су нај те жи. Фи зи о но ми ја са мог гра да 
из ме ни ла се у Април ском бом бар до ва њу. Ве ли ки број гра ђа на остао је без 
кро ва над гла вом, ни је би ло во де, све тла, град ског са о бра ћа ја. Бол ни це су 
би ле пре пу не ра ње ни ка, а ле ше ви у ру ше ви на ма и на дру гим ме сти ма још 
ни су би ли укло ње ни. Ни је би ло до вољ но ни основ них жи вот них на мир-
ни ца.37 

На по ја ву пр ве гра ђан ске не по слу шно сти оку па тор је упо зо рио Бе о гра-
ђа не да се не ће ус те за ти од упо тре бе на че ла ко лек тив не одо го вор но сти.38 
Ни за ле су се на ред бе ко ман дан та Бе о гра да. Бе о гра ђа ни су оба ве ште ни да ће 
сва ки онај „ко ји у за по сед ну тој обла сти пре ду зме де ла на си ља или са бо та же 
ма ко је вр сте про тив не мач ке вој ске или ње них при пад ни ка и по стро је ња” 
би ти ка жњен смр ћу. Ли ста ак тив но сти ко је су Бе о гра ђа ни ма би ле за бра-
ње не би ла је сле де ћа: оку пља ње на ули ца ма или одр жа ва ње би ло ка квих 
ма ни фе ста ци ја, пи са ње у но ви на ма или ча со пи си ма ве сти ко је „мо гу би ти 
ште та Не мач ком Рај ху”, јав но слу ша ње не не мач ких ра дио ста ни ца, ши ре ње 
не при ја тељ ских ве сти о Не мач кој, др жа ње от прем них ра дио ста ни ца итд. 
На ре ђе но је да се пре да све ва тре но оруж је (укљу чу ју ћи и ло вач ко) као и 
му ни ци ја, руч не гра на те и екс пло зив. Оном ко не би у за то пред ви ђе ном 
ро ку из вр шио ово на ре ђе ње за пре ће но је смрт ном ка зном, а у лак шим слу-
ча је ви ма за тво ром. Кре та ње ули ца ма до зво ље но је од 5 до 19 ча со ва.39

За је дан део Бе о гра ђа на по ме ну те за бра не ни су би ле је ди ни из вор не-
ми ра и стра ха. Оку па тор је, у ду ху сво је иде о ло ги је, бе о град ским Је вре ји ма 
и Ро ми ма на мет нуо по се бан ре жим. Ис кљу че ни су из јав ног и при вред ног 
жи во та, на мет ну та им је оба ве за при нуд ног ра да и од у зе та имо ви на. Ис пред 
бе о град ских пар ко ва, ку па ли шта и оста лих ме ста јавнe за ба ве би ле су ис так-
ну те та бле са нат пи сом „Für Ju den ver bo ten” (За Је вре је за бра ње но). Сва ки 
Је вре јин и Ром био је ду жан да но си жу ту тра ку на ко јој је пи са ло „Је вре јин” 
или „Ци га нин”.40

Из у зи ма њем Зе му на, Пан че ва и Оп шти не Бе жа ни ја из те ри то ри је Упра-
ве гра да Бе о града остао је без свог при вред ног за ле ђа, што је мо ра ло да ути-
че на снаб де ве ност гра да. У дру гој по ло ви ни ма ја Оп штин ске но ви не из ве-
шта ва ју да је про ја је ди ни хлеб ко ји се мо же на ћи у бе о град ским пе ка ра ма 
и да „ско ро сву да она је сла бо, од но сно рђа во пе че на, пу на во де гње та ва. Ако 
сто ји дан-два она по ста је гор ка и ви ше се не мо же је сти”.41 За без ме сне да не 
про гла ше ни су че твр так и пе так, а ин те ре сант но је да се ова на ред ба ни је 
од но си ла на ри бу и пи ле ти ну.42 Че ка ње у ре до ви ма за хлеб, ду ван и оста ле 
на мир ни це би ло је ре дов на по ја ва. За бра ње но је по ве ћа ва ње це на, што ни је 
спре чи ло по је ди не пе ка ре, ме са ре и тр гов це да ура де су прот но. До шло је и 
до по ја ве цр не бер зе.

37 Бра ни слав Бо жо вић, Бе о град под ко ме сар ском упра вом 1941. го ди не, 146.
38 Исто.
39 Исто, 12.
40 Исто, 15, 41, 42, 100–104.
41 Оп штин ске но ви не, бр. 41, 23. 5. 1941, 3.
42 Збир ка на ре да ба и упут ста ва, из да ње Оп шти не гра да Бе о гра да, Бе о град 1941, 63. 
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Ни про свет не при ли ке у гра ду ни су би ле ни шта бо ље. Нај ве ћи про-
блем био је сме штај ђа ка, јер су по је ди не основ не и сред ње шко ле оста ле 
без згра да ко је су де лом уни ште не, а де лом од у зе те за по тре бе оку па то ра. 
Не ке шко ле би ле су при ну ђе не да одр жа ва ју на ста ву у дру гим згра да ма, а 
пре ма ис тра жи ва њу Ми о дра га Си ми ћа 14 сред њих и 12 основ них шко ла 
ни је об но ви ло рад. Са ма на ста ва у пе ри о ду мај–јун би ла је не ре дов на.43 

Оку па тор је пре ко свог Про па ганд ног оде ље ња за Ју го и сток, тј. ње го-
вих ре фе ра та за филм, штам пу, по зо ри ште и ли те ра ту ру кон тро ли сао и 
усме ра вао рад свих сред ста ва јав ног ин фор ми са ња на те ри то ри ји оку пи ра-
не Ср би је.44 На ре ђе но је да се вла сни ци спра ва за умно жа ва ње пи са ног ма те-
ри ја ла при ја ве окру жним ко ман да ма, а ко ли ко се да ле ко ишло у же љи да 
се сви ко му ни ка ци о ни ка на ли ста ве под над зор го во ри на ред ба пре ма ко јој 
су го лу ба ри би ли у оба ве зи да по би ју сво је го лу бо ве пи смо но ше.45

На овај на чин оку па тор је же лео да за тво ри про ток свих ин фор ма ци ја 
и при пре ми те рен за пла си ра ње про па ган де. Је дан од глав них ка на ла пре ко 
ко га су на ци сти са сво јом про па ган дом мо гли да до пру до око 86% Бе о гра-
ђа на (то ли ки про це нат љу ди је у пред рат ном пе ри о ду био пи смен у Бе о гра-
ду) би ла је штам па. На слов не стра не Оп штин ских но ви на и Но вог вре ме на 
и пар стра ни ца за њи ма, ре дов но су би ле ре зер ви са не за из ве шта је са фрон-
то ва, али и за до ма ће те ме углав ном усме ре не на ра све тља ва ње до га ђа ја 
ко ји су прет хо ди ли Април ском ра ту. Ни ко ла Рот твр дио је да под пој мом 
про па ган де „нај ши ре по сма тра но, озна ча ва мо на ме ру да се пу тем по себ не 
ко му ни ка ци је, у ци љу оства ре ња од ре ђе них иде ја и пла но ва, из ме не ста во ви 
ли ца, гру па или на ро да.”46 Ана ли зом са др жа ја на ве де них чла на ка ја сно при-
ме ћу је мо слич ну ин тен ци ју код оку па то ра. Не мач ка се при ка зу је као жр тва 
а не као агре сор, ука зу је се на гу бит ке Ве ли ке Бри та ни је на свим фрон то-
ви ма, ре дов но се из ве шта ва о ра за ра њу ње них гра до ва, за Април ски рат и 
стра да ња окри вљу ју се ју го сло вен ска вла да и краљ, оку па тор се при ка зу је 
као при ја тељ срп ског на ро да, а све са на ме ром да се па ци фи ку је оку пи ра ни 
про стор и обес хра бри евен ту ал но по кре та ње от по ра.47

Де ло ви срп ског жи вља, ко ји су се по де лом Ју го сла ви је на шли у не мач-
кој, ита ли јан ској, бу гар ској и ма ђар ској оку па ци о ној зо ни и на де ло ви ма 
те ри то ри је ко ја је при па ла НДХ би ли су из ло же ни ре пре си ји и на сил ном 
про те ри ва њу. Ве ћи део њих ис ка зи вао је же љу да до ђе у Бе о град.48 Мо гло 
се оче ки ва ти да ови љу ди, ко ји су пре ко но ћи оста ја ли без сво је це ло куп не 
имо ви не и би ли из ло же ни фи зич ком и пси хич ком мал тре ти ра њу, не ће гле-
да ти на оку па то ра бла го на кло но и да ће до дат но ути ца ти на под гре ва ње 
већ уза вре ле ат мос фе ре у Бе о гра ду. Пре ма се ћа њу Дра га на Ми ти ћа, у то вре-

43 Ми о драг Си мић, Шко ле у Бе о гра ду у вре ме оку па ци је од 1941. до 1944, Го ди шњак 
гра да Бе о гра да, 21, Бе о град 1974, 75–89.

44 Mu ha rem Kre so, n. d., 74.
45 Bran ko Pe tra no vić, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 19391945, Be o grad 1992, 133.
46 Ni ko la Rot, Osno vi so ci jal ne psi ho lo gi je, Be o grad 1987, 363.
47 За на ве де ну ана ли зу узе ли смо члан ке из но ви на Но во вре ме и Оп штин ске но ви не 

об ја вље не у пе ри о ду од 16. ма ја до 21. ју на 1941.
48 Slo bo dan Mi lo še vić, Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi ra ne Sr bi je 1941–1945, 

Be o grad 1981, 256.
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ме чла на СКОЈ-а, део њих са ку пљао се у пар ку код хо те ла „Мо сква” и при-
чао „о стра шним по ко љи ма не ви ног ста нов ни штва од стра не уста ша.”49

*
Графикон бр. 150

Ва жност Бе о гра да ни је про ма кла ни Ко му ни стич кој пар ти ји Ју го сла-
ви је. Чел ни љу ди ове пар ти је на пу сти ли су За греб и у Бе о гра ду фор ми ра ли 
цен тар, ода кле су пла ни ра ли да во де бор бу про тив „им пе ри ја ли стич ких 
осва ја ча”, „рас крин ка ва ју бур жо а зи ју” и вр ше при пре ме за по кре та ње ре во-
лу ци је. На пад Не мач ке на СССР 22. ју на рас пр шио је те зу ју го сло вен ских 
ко му ни ста о Дру гом свет ском ра ту као им пе ри ја ли стич ком и са мим тим, 
про тив ном ин те ре си ма про ле та ри ја та. Фор му ли са на је но ва по ли тич ка плат-
фор ма, чи ја су шти на је би ла оку пља ње свих сна га спрем них за бор бу про-
тив оку па то ра под вођ ством КПЈ. Ди рек ти ва Мо скве да се у Ју го сла ви ји 
на пра ви ам би јент у ко ме би се оку па тор осе тио као у „оп сед ну тој твр ђа ви” 

49 ИАБ, МГ–290, се ћа ња Дра га на Ми ти ћа, 1.
50 Подаци за овај графикон узети су из следеће архивске грађе; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/

VIII; ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII; ИАБ, УГБ, СП, IV-172; ИАБ, 
УГБ, СП, IV-44/VI; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3; ИАБ, УГБ, СП, IV-44-А; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/
VII; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/V; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-44/VIX; ИАБ, УГБ, СП, IV-92/2; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XIV; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; 
ИАБ, УГБ, СП, IV-21/51; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XX; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/I; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-45/4; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XII; ИАБ, УГБ, СП, IV-56/2-34; ИАБ, УГБ, СП, IV-153/1; 
ИАБ, УГБ, СП, IV-156/74; ИАБ, УГБ, СП, IV-169/9; ИАБ, УГБ, СП, IV-196/88; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-30; ИАБ, Заповедник службе безбедности и полиције безбедности (даље: БДС), 
Б-91; Војни архив (даље: ВА), Немачка окупаторска војска (даље: Н. А.), к. 32, бр. рег. 14/1-а; 
ВА, Недићева архива (даље: Нда), к. 52, Ф-1, Д-4, 46



и уве ре ње да ће се услед сна ге со вјет ског оруж ја Дру ги свет ски рат бр зо 
окон ча ти пред ста вља ју чи ни о це ко ји су од лу чу ју ће ути ца ли на то да се као 
мо дел бор бе иза бе ре отво ре ни ору жа ни уста нак.51 

Упр кос чи ње ни ца ма да је КПЈ до фор му ли са ња но ве плат фор ме ус пе-
ла да у Бе о гра ду по ве же сво је ре до ве по ки да не у Април ском ра ту и ме тод 
ра да при ла го ди но во на ста лим усло ви ма, ми шље ња смо да у ле то 1941. ни је 
има ла до вољ но ка па ци те та по треб них за во ђе ње успе шне ору жа не бор бе у 
ур ба ним усло ви ма. Глав ни не до ста так би ли су ка дро ви и на о ру жа ње. 

На ша те за до би ја по твр ду кроз ана ли зу ак ци ја из ве де них у ју лу и ав гу-
сту 1941. Пре ма по да ци ма из из ве шта ја ко ла бо ра ци о ни стич ких и оку па тор-
ских ор га на, при ка за них у гра фи ко ну бр. 1, ви ди мо да је бе о град ска ор га-
ни за ци ја у ју лу из ве ла 32 ак ци је, од че га де вет ак ци ја па ље ња оку па тор ске и 
ко ла бо ра ци о ни стич ке штам пе, де вет на па да на мо тор на во зи ла, шест на па да 
на објек те оку па то ра, је дан на пад на објек те гра ђа на и се дам ак ци ја пре се-
ца ња те ле ко му ни ка ци о них ли ни ја. У ав гу сту је из ве де но 30 ак ци ја, од че га 
пет на па да на мо тор на во зи ла, пет на па да на објек те оку па то ра, че ти ри на-
па да на објек те гра ђа на, се дам пре се ца ња те ле ко му ни ка ци о них ли ни ја и 
де вет атен та та.

При мер ко ји нај бо ље све до чи о не е фи ка сно сти бе о град ских ко му ни-
ста у овом пе ри о ду је су по ку ша ји па ље ња и оне спо со бља ва ња мо тор них 
во зи ла. Од 14 ак ци ја ова квог ка рак те ра ни јед на ни је ре зул ти ра ла па ље њем 
во зи ла у пот пу но сти, пет пу та ре ги стро ва на је ма ња ма те ри јал на ште та, а 
оста ле ак ци је ни су про у зро ко ва ле ште ту.52 Сам ме тод ко јим су се ко му ни-
сти ко ри сти ли при ли ком па ље ња во зи ла до вео је до ова квих ре зул та та. 
Нај бр жи на чин да се по жар про ши ри и за хва ти чи та во мо тор но во зи ло, био 
је да ва тра пр во про дре до ре зер во а ра за го ри во. Бе о град ски ко му ни сти ни су 
ко ри сти ли овај ме тод, они су по ли ва ли спољ не де ло ве во зи ла бен зи ном и 
па ли ли. Ка ко је ве ћи на ак ци ја из во ђе на по да ну, увек би се на шао вла сник 
ауто мо би ла или слу чај ни про ла зник ко ји би бр зо уга сио по жар. Ба ца ње ши-
ља ка на пут са мо је тре нут но оне спо со бља ва ло во зи ло и ште та на чи ње на 
ова квим ак ци ја ма, би ла је за не мар љи ва.53 Ко му ни стич ки ак ти ви сти по ка за-
ли су се успе шним у пре се ца њу те ле ко му ни ка ци о них ли ни ја: од 14 ак ци ја 
ова квог ка рак те ра 10 је би ло успе шно, али и њи хов ефе кат био је са мо тре-
ну тан, јер су те рен ске еки пе истог да на по но во ус по ста вља ле ве зу.54 Нај ве ћу 
ма те ри јал ну ште ту оку па то ру и ко ла бо ра ци о ни сти ма пра ви ле су ак ци је са-
бо та жа на њи хо вим објек ти ма и до бри ма. Укуп но је из ве де но 11 ак ци ја ове 
вр сте. Нај у спе шни ја је би ла па ље ње га ра же „Форд” у Гро бљан ској ули ци, 
ко ја је у пот пу но сти уни ште на.55 Оста ле ак ци је ни су на не ле ве ћу ште ту. 

51 Ар хив Ју го сла ви је (да ље: АЈ), Збир ка де пе ша; Цен трал ни Ко ми тет КПЈ – Ко му ни-
стич ка Ин тер на ци о на ла (да ље: ЦК КПЈ-КИ), 1941/1.

52 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI II; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XXI; 
ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIX; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-44/ IV; ИАБ, БДС, Б-91.

53 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
54 ИАБ, УГБ, СП, IV-172; ИАБ, УГБ, СП, IV-44-А; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI; ИАБ, 

УГБ, СП, IV-44/V.
55 ВА, Н. А, к. 32, бр. рег. 14/1-а.
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Из вр ше но је и пет на па да на објек те при ват них ли ца ко ја су сво је услу ге 
пру жа ла и оку па то ру, од че га је је дан про зро ко вао ште ту од 100.000 ди на-
ра, а у оста лим ак ци ја ма при чи ње на је ма ња ма те ри јал на или ни ка ква ште-
та. У две ак ци је на па да на објек те оку па то ра и обич них гра ђа на ко ри шће не 
су и тем пи ра не бом бе, што је по ка за тељ да су ме ђу бе град ским ко му ни сти-
ма по сто ја ли љу ди ко ји су зна ли да пра ве ова ко со фи сти ци ра но оруж је и 
ру ку ју њим.56 С об зи ром на то да ова кве ак ци је ни су би ле број не, мо же мо 
за кљу чи ти да их је би ло ма ло и да ни су има ли до вољ но ма те ри ја ла.

По ред на но ше ња ште те оку па то ру и ко ла бо ра ци о ни сти ма, бе о град ска 
ор га ни за ци ја је у овом пе ри о ду из во ди ла и ак ци је пре ко ко јих је по ку ша ва ла 
да по ша ље „по ру ку” обич ним гра ђа ни ма. Јед на од ак ци ја ова квог ка рак те ра 
би ла је па ље ње оку па тор ске и ко ла бо ра ци о ни стич ке штам пе. У ју лу је из ве-
де но де вет по ку ша ја па ље ња но ви на, од че га је са мо је дан био без у спе шан.57 
Ор га ни по ли ци је ре а го ва ли су ме ра ма на ова кве ак ци је, па је њи хо во из во-
ђе ње по ста ло су ви ше опа сно, што је до ве ло до то га да у ав гу сту не ма мо 
ре ги стро ва но ни јед но па ље ње но ви на. У ову гру пу ак ци ја мо же мо увр сти ти 
и ле пље ње и де ље ње про па ганд ног ма те ри ја ла, те пи са ње па ро ла. 

У ав гу сту је из ве де но и де вет ору жа них на па да. На ни ша ну бе о град-
ских ко му ни ста на шла су се: тро ји ца не мач ких вој ни ка, три ор га на УГБ, је дан 
ви со ки зва нич ник ко ла бо ра ци о ни стич ког си сте ма и је дан оби чан гра ђа нин. 
Од овог бро ја, са мо дру ги по ку шај атен та та на аген та Жи во ту Јо ва но ви ћа 
мо же мо сма тра ти успе шним, с об зи ром на то да је он по сле ње га на пу стио 
слу жбу.58 На пад на рад ни цу Мил ку Ву ке лић све до чи да су се, за раз ли ку 
од пред рат ног пе ри о да, ка да је КПЈ са ве то ва ла да се пре ма са рад ни ци ма 
по ли ци је „ство ри бе дем пре зи ра и бој ко та”, у ра ту ко му ни сти пре ма њи ма 
оп хо ди ли на дру га чи ји на чин. На ме ће се пи та ње: шта је узро ко ва ло ову про-
ме ну? Сва ко по је ди нач но хап ше ње и са рад ња ухап ше ни ка или де нун ци ја-
то ра са по ли ци јом мо гло је до ве сти до та ла са хап ше ња. Ова кве про ва ле 
де ша ва ле су се и у пред рат ном пе ри о ду, али је кључ на раз ли ка би ла што је 
ухап ше не, уме сто из др жа ва ња ка зне у Срем ској Ми тро ви ци, По жа рев цу, 
Ле по гла ви и дру гим за тво ри ма Кра ље ви не, че као ло гор на Ба њи ци или 
„по ли гон” за ег зе ку ци ју у Ја јин ци ма. Због то га је КПЈ ова квим ак ци ја ма 
на сто ја ла да оне спо со би по је ди на ли ца да и да ље на но се ште ту по кре ту, 
али и да обес хра бри по тен ци јал не са рад ни ке.

Ко му ни сти су ак ци је у ју лу и ав гу сту из во ди ли ско ро сва ко днев но, а 
по не кад и ви ше пу та днев но. Ак ци је су из во ђе не ин тен зив ни је у ци љу пра-
вље ња ат мос фе ре у ко јој би се „оку па тор осе тио као у оку пи ра ној твр ђа ви”, 
ко ја би по мо гла да се под стак не за ин те ре со ва ност ма са, што би у крај њој 
ли ни ји до ве ло до ди за ња отво ре ног устан ка у Бе о гра ду. Не ма мо ме ха ни зам 
ко јим би смо утвр ди ли на ко ји на чин су кон стант на па ље ња но ви на, по ку-

56 ИАБ, УГБ, СП, IV-45/4; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
57 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI II; ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII; 

ИАБ, УГБ, СП, IV-44/IV; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XIV; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; ВА, Нда, к. 
52, ф. 1, д. 2.

58 ИАБ, УГБ, СП, IV-44; ИАБ, УГБ, СП, IV-56/2-12; ИАБ, УГБ, СП, IV-153/1; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-3/28; ИАБ, УГБ, СП, IV-156/74; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII; ИАБ, УГБ, СП, IV-153/1; 
ВА, Нда, к. 52, Ф-1, Д-4, 46.
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ша ји па ље ња ауто мо би ла, га ра жа, обје ка та, по вре ме ни ору жа ни на па ди и 
оста ле ак ци је ути ца ли на оку па то ра и ко ла бо ра ци о ни сте, али мо же мо да 
прет по ста ви мо да тих да на ни је би ло угод но ше та ти бе о град ским ули ца ма 
у уни фор ми. Од по чет ка ју ла па до кра ја ав гу ста из вр ши о ци ве ћи не ак ци ја 
би ли су ко му ни сти, ак тив ни и у пред рат ном пе ри о ду. Ма ли број обич них гра-
ђа на ко ји је по оку па ци ји при шао КПЈ уче ство вао је у вр ше њу са мих ак ци ја. 
На су прот овом по дат ку, сто ји бор бе но и ан ти гер ман ско рас по ло же ње ве ћи-
не Бе о гра ђа на, ја сно ис ка за но на де мон стра ци ја ма 27. мар та. Не мо же мо а да 
се не за пи та мо, где су „не ста ли” они Бе о гра ђа ни ко ји су уз ви ки ва ли „Бо ље 
рат не го пакт”? На ше је ми шље ње да су по сле ди це Април ског ра та и ег зи-
стен ци јал ни про бле ми ко је је до не ла оку па ци ја де ло ва ли отре жњу ју ће на ве-
ћи ну и да су, у же љи да са чу ва ју се бе и сво ју по ро ди цу, ре ши ли да се па си ви-
зи ра ју. Је дан део при шао је дру гом по кре ту от по ра, а си гур но је би ло и оних 
ко ји су се због ан ти ко му ни стич ке про па ган де или пред рат ног ани мо зи те та 
пре ма при пад ни ци ма ове иде ло ги је укљу чи ли у ко ла бо ра ци о ни стич ки ла гер.

Ме ре ко је су оку па тор и ко ла бо ра ци о ни сти спро во ди ли у на ме ри да 
спре че из во ђе ње ак ци ја, али и да па ра ли шу рад КПЈ у Бе о гра ду, мо гу се 
по де ли ти у три гру пе. Пр вој при па да ју ре пре сив не. Ор га ни по ли ци је су од 
22. ју на кон стант но хап си ли ко му ни сте, ор га ни зо ван је ло гор у ко ји су упу-
ћи ва ни ухап ше ни, уве ден је прин цип ко лек тив не од го вор но сти чи ји је ре-
зул тат био стре ља ње ве ли ког бро ја за тво ре них при ста ли ца КПЈ и Је вре ја, 
као од го вор на по је ди не ак ци је бе о град ских иле га ла ца.59 У дру гу гру пу 
мо же мо увр сти ти пре вен тив не и за штит не ме ре. Оку па тор и ко ла бо ра ци о-
ни сти су по сле пр вих ак ци ја на сто ја ли да обез бе де објек те и ли ца ко ји су 
мо гли би ти по тен ци јал не ме те, вр ше не су бло ка де и ре ви зи је град ских квар-
то ва итд. Ни су са мо ко му ни сти по ку ша ва ли да по кре ну ак тив ност ши ро ких 
на род них ма са. И оку па то ру је би ло ја сно да ако осво ји по др шку Бе о гра ђа-
на КПЈ би се на шла, тер ми но ло ги јом Ко мин тер не, у „оп сед ну тој твр ђа ви”. 
Ан ти ко му ни стич ка про па ган да, нов ча но ка жња ва ње Бе о гра да, јав но ве ша-
ње, фор ми ра ње гра ђан ске стра же, прет ња ло го ром или смр ћу сви ма они ма 
ко ји пот по ма жу ко му ни сте не ке су од ме ра чи јим је до но ше њем оку па тор, 
у пр вој ли ни ји, же лео да де лу је на обич не гра ђа не.60

Ре зул та ти на ве де них ме ра би ли су нај ви дљи ви ји у сеп тем бру 1941. го-
ди не. КПЈ, по го ђе на про ва лом у ко јој су ухап ше ни чел ни љу ди бе о град ске 
ор га ни за ци је и де мо ра ли за ци јом људ ства, при ну ђе на је да ме ња так ти ку и 
уме сто офан зив них во ди де фан зив не ак ци је. Ор га ни зу ју се удар не гру пе у 
на ме ри да се ли кви ди ра ју ви со ки зва нич ни ци ко ла бо ра ци о ни стич ког и 
оку па ци о ног си сте ма, по ли цај ци, кон фи ден ти, али и сви оста ли ко ји су сво-
јим ра дом, пре ма оце ни ко му ни ста, на но си ли ште ту њи хо вом по кре ту. Ова-
кав ме тод оста ће на сна зи све до сеп тем бра 1942, ка да пре ста је сва ки вид 
ор га ни зо ва не ору жа не бор бе.61

59 Но во Вре ме, бр. 62, 18. 7. 1941, 1; ВА, Н.А, к. 32, бр. рег. 14/1-а. 
60 Но во Вре ме, бр. 62, 18. 7. 1941, 1; Но во Вре ме, бр.72, 28. 7. 1941, 1; Но во Вре ме, бр. 

76, 1. 8. 1941, 3; Об но ва, бр. 23, 31. 7. 1941, 1; Но во Вре ме, бр. 90, 17. 8. 1941, 1.
61 Ви ше о овој те ми; Ра де Ри ста но вић, Ли кви да ци је као је дан од об ли ка бор бе ко му-

ни стич ких иле га ла ца у Бе о гра ду то ком 1941. го ди не, Вој ноисто риј ски гла сник, Бе о град 
2011/2, 50–71.
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Графикон бр. 262

Пре ма по да ци ма из из во ра ко ла бо ра ци о ни стич ке и не мач ке про ве ни-
јен ци је, при ка за ним гра фи ко ном бр. 2, бе о град ски ко му ни сти из ве ли су, у 
пе ри о ду од сеп тем бра 1941. до кра ја 1942, 19 атен та та на те ри то ри ји УГБ-а. 
На ни ша ну ко му ни стич ких иле га ла ца на шли су се: де вет пу та ко ла бо ра-
ци о ни сти, шест пу та обич ни гра ђа ни и че ти ри пу та при пад ни ци не мач ке 
ору жа не си ле.

Од де вет на па да на ко ла бо ра ци о ни сте, пет је из вр ше но на аген те УГБ, 
два на ко ла бо ра ци о ни стич ке зва нич ни ке и два на при пад ни ке Ру ског за-
штит ног кор пу са. Ор га ни Оде ље ња спе ци јал не по ли ци је сво јим ра дом су 
на но си ли огром ну ште ту КПЈ, што је и до ве ло до то га да се ви ше пу та на ђу 
на уда ру бе о град ских иле га ла ца. Др Ве ли мир Да ни ло вић и Дра го љуб Ште-
рић не мо гу се по ва жно сти свр ста ти у пр ви ред ко ла бо ра ци о ни стич ких зва-
нич ни ка, што је знак да су пре вен тив не ме ре оку па то ра за шти ти ле чел не 
љу де овог ре жи ма. Иден тич на си ту а ци ја је и у спро во ђе њу на па да на ор га не 
оку па то ра. Од че ти ри атен та та на при пад ни ке не мач ке ору жа не си ле, сва 
че ти ри су из вр ше на на обич не вој ни ке. Шест на па да на ци ви ле све до чи да 
су се, и у овом пе ри о ду, ко му ни сти др жа ли ли ни је чи ја је па ро ла би ла „Смрт 
из дај ни ци ма”.

Од 19 ак ци ја, 10 је има ло фа та лан ис ход по ме ту, че ти ри пу та атен та-
то ри су ус пе ли са мо да ра не и пет пу та ме та је оста ла не по вре ђе на. Ова ко 
ви сок број не у спе лих атен та та мо же мо об ја сни ти не ис ку ством њи хо вих 
ак те ра. Уби ти не при ја те ља на сред ули це, из не по сред не бли зи не, прак тич но 
гле да ју ћи га у очи, пред ста вља рад њу за ко ју је по треб на по себ на фи зич ка 
и мен тал на при пре ма. У би о гра фи ја ма ко му ни стич ких атен та то ра ни смо 
мо гли да на ђе мо ни је дан по да так ко ји све до чи да су ова ли ца про шла кроз 
ди вер зант ске кур се ве или не ке слич не шко ле. Бе о град ски ко му ни сти би ли 
су при мо ра ни да се „уве жба ва ју у хо ду”, што се нај бо ље уоча ва на при ме ру 

62 ВА, Нда, к.57, Ф1, Д-53; ВА, Нда, к.52, ф-1, д-8; ИАБ, УГБ, СП, IV-44; ИАБ, УГБ, 
СП, 45/8, IV- 156; ИАБ, УГБ, СП, IV-45/5; ИАБ, УГБ, СП, IV- 222; ИАБ, УГБ, СП, IV-3/27, 
2; ИАБ, УГБ, СП, IV-45, 20; ИАБ, УГБ, СП, IV-45/8; ИАБ, Д-X-484; ИАБ, УГБ, СП, IV-109; 
ИАБ, УГБ, СП, IV-73/96; ИАБ, УГБ, СП, IV-156/47; ИАБ, УГБ, СП, IV, 202.
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Ђу ре Ма ђер чи ћа: у свом пр вом атен та ту, у то вре ме де вет на е сто го ди шњи 
бра вар ни је ус пео ни да упо тре би оруж је, дру ги пут је из не по сред не бли зи-
не ис па лио шест ме та ка, али ус пео је са мо да ра ни ме ту, у тре ћем атен та ту 
пу цао је у ме ту, по го дио је, хлад но крв но при шао и ис па лио јој ме так у уста.63 

На ме ће се пи та ње: на ко ји на чин је КПЈ гру пу рад ни ка, ђа ка и сту де-
на та тран сфор ми са ла у вој ску спрем ну да кре не у из вр ше ње свих за да та ка 
ко ји се по ста ве? Кључ ни фак тор ле жи у ко му ни стич кој иде о ло ги ји, ко ја мо же 
да се свр ста у ред агре сив них иде о ло ги ја, чи ји је основ ни са др жај „ре дук-
ци ја и ро та ци ја свје сти на са др жа је ко ри сне за иде о ло ги ју”.64 Ни смо при ста-
ли це мо но ка у зал но сти у исто риј ским по ја ва ма, што нас на во ди да у па три-
о ти зму, ло кал па три о ти зму, по ре ме ће ном си сте му вред но сти услед рат ног 
ста ња и осо би на ма ко је се ве зу ју за ве ћи ну мла дих љу ди (же ља за до ка зи-
ва њем, бун тов ни штво, ско ло ност ка ма ње кон вен ци о нал ном по на ша њу итд.) 
ви ди мо до дат не под стре ка че.

У две по ме то ду раз ли чи те фа зе бор бе про тив оку па то ра у Бе о гра ду 
КПЈ ни је ус пе ла да оства ри про јек то ва не ци ље ве. Сна га и ме ре оку па то ра, 
не до ста так ка дро ва и оруж ја би ли су не пре ла зна пре пре ка на овом пу ту. 
КПЈ је од сво јих при пад ни ка, од пре ла ска у иле гал ност, тра жи ла да во де 
бес ком про ми сну бор бу, без об зи ра на окол но сти. На при ме ру ору жа них 
ак ци ја у Бе о гра ду ви ди мо да се на ве де ног ста ва др жа ла и у пр вој и дру гој 
го ди ни оку па ци је: „так ти ка че ка ња” до окон ча ња Дру гог свет ског ра та ни је 
би ла свој стве на при пад ни ци ма овог ан ти фа ши стич ког по кре та. 

ANALYSES OF ARMED ACTIONS OF COMMUNIST  
RESISTANCE MOVEMENT IN BELGRADE (1941–1942)

by

Rade Ristanović 
raderistanovic@hotmail.com

SUMMARY: According to the data of occupation and colaborationist police and secu-
rity structures, communist resistance movement, from July 1941 until September 1942, carried 
out 81 armed actions and sabotages. In two methodically different phases of struggle against 
occupiers in Belgrade, the Communist Party of Yugoslavia coud not implement projected 
goals. Military strength, preventive and represive measures of the occupier, lack of military 
equipment and trained men were the insurmountable obstacles for fulfilling the planned 
missions. The Communist Party of Yugoslavia, since transition to illegal, asked its members 

63 Ђу ро Ма ђер чић ро ђен је 9. апри ла 1922. го ди не у ме сту Жив ко ви ћа Ко са, код Вој-
ни ћа у Хр ват ској. По за ни ма њу је био бра вар ски рад ник, ни је слу жио вој ску. У ко му ни стич-
ком по кре ту био је ак ти ван и у пред рат ном пе ри о ду, а члан КПЈ по стао је у ок то бру 1941. 
го ди не. Од је се ни 1941. Ма ђер чић је по стао члан удар не гру пе и уче ство вао је, пре ма соп стве-
ном при зна њу, у три атен та та. По след ња ак ци ја ко ју је из вео био је атен тат на Ђор ђа Ко смај-
ца, под над зор ни ка УГБ, у мар ту 1942. По сле ове ак ци је ухап шен је и на кон ис тра ге упу ћен у 
ло гор на Ба њи ци. Из ве ден је из ло го ра 11. ав гу ста 1942. и стре љан (ИАБ, УГБ, СП, IV-156/32); 
Lo gor Ba nji ca: lo go ra ši: knji ge za to če ni ka kon cen tra ci o nog lo go ra Be o grad–Ba nji ca (1941–1944), 
pri re di li: Evi ca Mic ko vić, Mi le na Ra doj čić, I, Be o grad 2009, I, 401.

64 Ци ти ра но пре ма; Ra do mir Smiljаnić, Pre vod, po le mič ki ko men ta ri i raz ma tra nja knji ge 
Majn Kampf Adol fa Hi tle ra, Zre nja nin 2001, 516.
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to struggle without compromise not paying attention to current cicumstances. On the example 
of armed actions carried out in Belgrade we can conclude that the Communist Party of Yu-
goslavia held a stand during the first and second year of occupation: strategy wait and see, 
until the end of the World War II, will not be distinctive for the members of this resistance 
movement. 

KEYWORDS: Serbia, Belgrade, World War II, occupation, the Communist Party of 
Yugoslavia, communist illegals, collaborators, liquidations
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АУТОБИОГРАФИЈА АРХИМАНДРИТА 
ПАВЛА (КЕНГЕЛЦА)

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је при ка зан, фо то тип ски ре про ду ко ван и са вре ме-
ном азбу ком пре пи сан сво је руч ни ру ко пис ар хи ман дри та Па вла (Кен гел ца), 
у ко јем је из нет ње гов жи во то пис до 1803. го ди не. Ру ко пис не ма ни ка квог 
на сло ва, а ов де је, ра ди лак шег озна ча ва ња, услов но при хва ћен на слов Ауто
би о гра фи ја, ко ји је уста љен у ли те ра ту ри.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Па вле Кен ге лац, Ки кин да, ма на стир Све то га Ге ор ги ја 
на Бр за ви, Ауто би о гра фи ја, Је сте ство сло ви је

Приступ. Па вле (Кен ге лац), син Христoфора и Је вро си ме, ро ђен је у 
Ки кин ди 29. ју на 1766. као прет по след њи од два на ест си но ва сво јих ро ди-
те ља. Мла дост му је би ла бур на: у спре ма њу за тр го вин ски по зив, у пу то ва-
њи ма и шко ло ва њи ма до че као је и сво ју три де се ту. Он да се упу стио у по-
ли тич ку бор бу за пра ва у Ки кинд ском ди стрик ту, што му је до не ло мно го 
не при ли ка. За тим је при стао уз епи ско па те ми швар ског Пе тра (Пе тро ви ћа)1 
– збли жи ла их је, ве ро ват но, уче ност – и с њи ме би вао у Те ми шва ру, али и 
у Бе чу2. Го ди не 1796. ру ко по ло жен је за ђа ко на; по са ве ту вла ди ке при мио 
је 1798. мо на шки по стриг, ру ко по ло жен је за пре зви те ра и про из ве ден за 
ар хи ман дри та ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви. Го ди не 1800. др жао 
је пре да ва ња на Бо го слов ском те ча ју у Те ми шва ру; на за вр шном ис пи ту, 
ко ји је про те као све ча но, уз при су ство дво ји це пра во слав них ар хи је ре ја, 
ри мо ка то лич ког би ску па ча над ског са сви том и број ним углед ним зва ни-
ца ма, оста вио је ути сак сво јом ла тин ском, за тим и не мач ком бе се дом [Прота 
Ко стић 1926: 10]. Вла ди ка Пе тар (Пе тро вић) је кра јем те го ди не умро. Не-
по сред но пред смрт са ста вио је те ста мент, по ко јем је од ре дио да по ло ви на 
књи га ње го ве би бли о те ке (389 ра зних де ла, у 910 то мо ва) при пад не ар хи-
ман дри ту Па влу, по из бо ру ко ји он бу де учи нио [Костић 1935: 455]. 

* Ин же њер у пен зи ји, књи жев ник, исто ри чар, Те ми швар: adri a na si da@yahoo.com
1 Пе тар (Пе тро вић) био је епи скоп гор њо кар ло вач ки 1774–1784, арад ски 1784–1786, и 

те ми швар ски од 1786. до смр ти 1800.
2 С об зи ром на не дво сми сле ну тврд њу у Ауто би о гра фи ји да је од по ло ви не 1796. из ве-

сно вре ме про вео у Бе чу уз вла ди ку Пе тра (Пе тро ви ћа) при Угар ској двор ској кан це ла ри ји, 
оста је за го нет но што га Са ва Те ке ли ја уоп ште не по ми ње у свом Днев ни ку, ко ји је за го ди ну 
1796. пот пу но са чу ван и об ја вљен у Но вом Са ду при Ма ти ци срп ској 1992. и по но во 2011.
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По смр ти епи ско па Пе тра (Пе тро ви ћа) ар хи ман дрит Па вле је до шао у 
су коб с ма на стир ским брат ством, па ле су те шке оп ту жбе, па је, по на ре ђе-
њу ми тро по ли та Сте фа на (Стра ти ми ро ви ћа), пре ме штен у ма на стир Без дин 
на по слу ша ње. Тек је по сле не ко ли ко го ди на до ка зи ва ња сво је пра ви це, по 
цар ском на ре ђе њу вра ћен у свој по стриг као ар хи ман дрит. Ме ђу тим, ка да 
је 1807. от кри вен ре верс ко ји у без на ђу не про ми шље но бе ше дао ора деј ском 
уни јат ском вла ди ци да ће, бу де ли по ста вљен за епи ско па, пре ћи и сво ју 
па ству пре ве сти на уни ју, иако се јав но по ка јао, ка жњен је ви ше го ди шњом 
епи ти ми јом и да ље ис кљу чен из сва ко га из бо ра за епи ско па [Грубић и др. 
2010: 14].

Остав ши ре зиг ни ра но у ма на сти ру, ар хи ман дрит Па вле (Кен ге лац) се 
по све тио ма на стир ској еко но ми ји али и на у ци: нај пре се ба вио ар хе о ло ги јом 
и по ли тич ком ге о гра фи јом, за тим је 1811. об ја вио пр ви срп ски при ро до пис, 
Је сте ство сло ви је, а 1821. пр ви том Свет ске исто ри је; 1827. за ла гао се у Те-
ми шва ру за осни ва ње Друж ства љу би те ља књи же ства срб ског, а го ди на ма 
се до пи си вао са мно гим та да њим ин те лек ту ал ци ма.

Као са свим нео бич на но ви на, као на уч на син те за ко јој ма ло ко од Ср ба 
та да бе ше до ра стао, Је сте ство сло ви је је зва нич но до че ка но на нож, а ње гов 
аутор оп ту жи ван што за по сту пак не до сто јан све ште но мо на шком чи ну, што 
за не при стој ност, што за пла ги јат. Ма да је, ка ко се твр ди, би ло и не ких 
лич них не тр пе љи во сти, мо жда ње го ви са вре ме ни ци ни су мо гли да пој ме и 
пра вил но оце не та кав ис ко рак у на у ци код Ср ба. Тре ба ло је да про те че мно го 
во де Бр за вом, па да се ува жи пи сме ни од зив пре дсед ни ка Ру ске ака де ми је 
на у ка да је у пи та њу зна чај но и са свим ори ги нал но на уч но де ло.

У сва ком слу ча ју, уче ни љу ди су схва та ли вред ност ове књи ге: ар хи ман-
дрит ма на сти ра Све то га Ге ор ги ја на Бр за ви Сте фан (Ми ха ло вић) по кло нио 
је 1854. је дан при ме рак ар хи ман дри ту хо до шком Кор не ли ју (Жив ко ви ћу) 
[Момировић, III, 5455]3, те ми швар ски епи скоп Ан то ни је (На ко) по кло нио је 
је дан при ме рак гим на зиј ској омла ди ни4, а зна чај на је и чи ње ни ца да је де ло 
на срп ски са вре ме ни је зик пре вео епи скоп бу дим ски Лу ки јан (Пан те лић)5.

Слич на при зна ња, ме ђу тим, аутор ни је до че као.
Ду го рас тр зан су ко би ма са пот чи ње ни ма и над ре ђе ни ма, го ди на ма 

се ина те ћи али и по ко ра ва ју ћи с пу стом на дом да ће до ћи до епи скоп ског 
пре сто ла, ис тро шен и ра дом, и ду го го ди шњом на пе то шћу, иако ак ти ван 
и по кре тан, умро је из не на да у Те ми шва ру 7. мар та 1834. Са хра њен је у за-
јед нич кој брат ској гроб ни ци уза зид ма на стир ске цр кве Све то га Ге ор ги ја. 
Опо јан је мо на шким опе лом, ни су над ње го вим ле сом др жа ни пом пе зни 
го во ри, ни је об ја вљен ни је дан не кро лог, на гро бу а ни ина че у ма на сти ру 
ни је по ста вљен ни ка кав нат пис. Пре дат je зе мљи са свим по до сто јан ству 
мо на ха.

3 При ме рак је на ђен у ма на сти ру Ме си ћу.
4 При ме рак са за пи сом на ла зи се у Епар хиј ској би бли о те ци у Те ми шва ру под ин вен-

тар ским бро јем 362.
5 Књи гу је из дао Исто риј ски ар хив Ки кин де 2011. За ни мљи ва је гра фич ка опре ма: 

нај пре је фо то тип ски пре нет ори ги нал ни текст, а за тим сле ди пре вод пре о све ће но га епи-
ско па Лу ки ја на (Пан те ли ћа). 
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Не по сред ни по вод за об ја вљи ва ње овог спи са је сте на пис Алек сан дра 
Гру би ћа и Ми о дра га Јо ва но ви ћа: Па вле Кен ђе лац6 (1766–1834) у 12. од то-
мо ва на сло вље них Жи вот и де ло срп ских на уч ни ка (из да ње Срп ске ака де-
ми је на у ка и умет но сти, Бе о град, 2010, стр. 1–69). Раз ма тра ју ћи сло же ну лич-
ност овог ар хи ман дри та, ауто ри су се по зи ва ли не ко ли ко пу та на ње го ву 
Ауто би о гра фи ју, ко ју је де ли мич но ци ти рао епи скоп гор њо кар ло вач ки Ила-
ри он (Зе рем ски) [1927: 358] а за ко ју су, као и не ки ауто ри пре њих [Рајковић 
1880: 45–67, Ра дој чић 1927: 290], прет по ста вља ли да је из гу бље на.

Ауто би о гра фи ја се пак на ла зи у про то ко лу ма на сти ра Све то га Ге ор ги-
ја на Бр за ви, чи ји сам на слов са мо де ли мич но мо гао раш чи та ти као: „Про то-
кол о по стри гје в [...]7 бра ти јах устро јен 1. де кем бри ја 1778”. Из са др жа ја про-
из и ла зи да је про то кол уста но вио Ге ра сим (Ада мо вић)8, ко ји је 28. ок то бра 
1778. усто ли чен за ма на стир ског ар хи ман дри та. У про то ко лу је за вео „ко ли-
ко же брат ства в сем мо на стир је об ре тох, ка ко до ље в Про то ко ље је дин по је-
ди но му сље ду јет, ме ђу ко ји ми сут и из двиг ну та го мо на стир ја Пар то ша 30. 
но јем ври ја 1778. пре се ље ни”. Уз тај пр во бит ни текст ка сни је су по вре ме но до-
пи си ва ни би о граф ски по да ци о мо на си ма; по след њи упис је из 1807. го ди не.

Про то кол се чу ва у Епар хиј ској би бли о те ци у Те ми шва ру под ин вен-
тар ским бро јем 2933. и ја сам га имао у ру ка ма око 1980. го ди не, ка да сам 
по ма гао при пре ме шта њу књи га Епар хиј ске би бли о те ке на ме тал не по ли-
це, за тим сам га 1992. фо то ко пи рао и пре пи сао, а по дат ке сам по чео ко ри-
сти ти тек 2012, ка да ми је пре о све ће ни епи скоп срем ски Ва си ли је (Ва дић) 
по ве рио да до ра дим спис о мо на си ма Кар ло вач ке ми тро по ли је, ко ји бе ше 
за по чео бла же но по чив ши епи скоп шу ма диј ски Са ва (Ву ко вић). У том про-
то ко лу на ла зи се (на стр. 8–10) и сво је руч на Ауто би о гра фи ја ар хи ман дри-
та Па вла (Кен гел ца), у ко јој су до га ђа ји до 1803, и то раз ви је ни у по гле ду 
мла до сти и шко ло ва ња, а крат ки и шту ри у ве зи са не при ли ка ма ко је је имао 
све док 1803. ни је по но во, сло вом цар ско га на ло га, вра ћен као ар хи ман дрит 
у свој по стриг. Пи са на је као о тре ћем ли цу – ре кло би се по се ћа њу и не од-
мах 1803: на два ме ста оста вље не су ма ње пра зни не за за бо ра вље не да ту-
ме, ко ји до кра ја ни су ни до пи са ни, а ина че је епи скоп Ила ри он (Зе рем ски) 
от крио број не вре мен ске не по ду дар но сти из ло же них до га ђа ја. 

Ру ко пис не ма ни ка квог на сло ва, а ов де је, ра ди лак шег озна ча ва ња, 
услов но при хва ћен на слов ко ји је у ли те ра ту ри уста љен.

Ра ди чи тљи во сти и при сту пач но сти текст сам пре пи сао са вре ме ном 
срп ском ћи ри ли цом, уз раз ре ше ње скра ће ни ца, али да би ко хо ће мо гао ко-
ри сти ти и ори ги нал, на сто јао сам да се ру ко пис Ауто би о гра фи је и фо то-
тип ски пре не се.

Вред но је по но ви ти да је ову Ауто би о гра фи ју 1905. го ди не имао пред 
со бом и ка сни је пре ма пре пи су из ње де ло ве ци ти рао епи скоп Ила ри он (Зе-

6 Оста је за го нет но за што се по је ди ни ауто ри опре де љу ју за (стра ни) об лик Кен ђе лац, 
с об зи ром да се ар хи ман дрит Па вле на сво јим срп ским књи га ма и спи си ма ре дов но озна-
ча вао као Кен ге лац.

7 Не ра шчи та на реч.
8 По стри жник ма на сти ра Без ди на, био је ар хи ман дрит у ма на сти ру Све то га Ге ор-

ги ја на Бр за ви 1778–1783, за тим ар хи ман дрит ши ша то вач ки; 1786. иза бран је за епи ско па 
ер дељ ског; на тој ду жно сти је умро 1796.
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рем ски), но да ли је она је ди на и да ли се упра во она сма тра из гу бље ном 
оста је да се да ље ис тра жи.

АутобиографијаархимандритаПавла(Кенгелца). [стр. 8:] Сми ре ниј 
раб Бо жиј и узник Исус Хри стов Па вел Кен ге лац ро ди сја в Ве ли кој Ки-
кин дје, в Ба на тје и То рон тал ском ко ми та те су шчеј, 1766го ље та 29го јуниjа. 
До че ти ре на де сја та го ље та во зра ста сво је го уча сја в Ве ли кој Ки кин дје 
серб ској књи зје, та же от не шен бист в Се ге дин и пре дан Ан дре ју Мак си мо-
ви чу, гра жда ни ну и куп цу се ге дин ско му, на об у че ни је ку пе че ства. Пре бив 
ту три ље та, и оти де в Бу дим к Са вје Пан да зи чу, куп цу и гра жда ни ну бу-
дим ско му, и ис пол нив у не го је ди но ље то, от да де сја в Стол ниј Бе ли град к 
Мар ти ну Ки ро ви чу в ку пе че ство, и про ба вив та мо два ље та, всег да за на у ком 
жа жда ше. Та же двиг сја от ту ду, во звра ти сја к ро ди те лем сво јим в Ве ли ку 
Ки кин ду, и мо ља ше их да би је му њеч то пе ња зеј на пут и на у ку да ли. Отец 
је го Хри сто фор Кен ге лац, се на тор, не имиј мно жа је от трех фо рин тов, да де 
је му, ре че: Се љу бе зниј си не мој, је ли ко имје ју все те бје да ју, и сверх то го 
бла го сло ве ни је мо је: шед ис пол ни же ла ни је тво је, на у чи сја и бу ди ми жезл 
во ста ро сти мо јеј, и гдје бу де ши, ја ви ми да, ашче во змо гу, је шче пе ња зеј 
по шљу ти; ашче ли не во змо гу, опро сти ми, и иш чи по мошч от дру гих, нај-
па че от пре бо га та го Бо га. При јем 3 фо рин тов, об ло би за ро ди тел ски ја ру ки 
и до вол но слез про ли, јем сја пу та и оти де пје ше в Гор њу ју Угри ју, в град 
Ке змарк, и обр јет там ње ко је го Јо а на Са би нај, лу те ран ска го ис по вје да ни ја 
и учи те ља гра ма ти ки, [стр. 8п:] че ло вје ка серб ски и чи та ти и пи са ти до бро 
умје ју шча го, бја ше бо се кре тар у Гре шли ки9, епи ско па карлш тад ска го, та же 
учи тељ в Но вом Са дје, и та ко на у чи сја серб ско му ја зи ку. Сеј Јо ан приј ми 
је го в дом свој че ло вје ко љу би ја ра ди и то ли киј труд по ка зу ја је му, он же на-
про тив то го усу гу бља ше труд и рев но стве но ју, ја ко да в је ди њем ље тје до 
ше сти ја шко ли до сти же и в на у ках па че всјех ју но шеј пре у спје ва ше. Окон-
чав та мо ше сту ју шко лу, приј де в По жун, и ту пре бив је ди но ље то в на у ках, 
оти де в Шо прон. Та мо три ље та, уч ја дру ги ја дје ти, сам на у ки сли ша ше, и 
по мо шчи ју Ата на си ја и Алек си ја Ка ра ма тин про ба ви, и от ту ду двиг сја, оти-
де сквоз Мо ра ву и Пол ску, мно ги ја гра ди по сје шча ја на тјем пу ти, в Дан циг, 
и от ту ду от пли в Ри гу, и из Ри ги в Пе тер бург. Та мо хо да тај ством Те о до ра 
Јан ко вич от Ми ри је во, ко ле ги јал на го со вјет ни ка, иног да Те ми швар ска го 
кру га нор мал них школ ди рек то ра, пријм лен бист в Алек сан дро нев скиј мо-
на стир в Се ми на ри ум, и от ар хи е пи ско па и ми тро по ли та пе тро бург ска го и 
но во го род ска го Га ври ла је ди но ље то и осм ме сје цеј всја ким бла го дје ја ни-
јем бо га то уш че дрен. Окон чав та мо бо го сло ви је и мно ги ја гра ди по сје тив, 
пре да де сја пла ва ни ју мор ско му, ви дје [стр. 9:] Швед ску, ви дје Да ни ју, уочи 
Ври та ни ју, по сје ти Га ли ју и до плив вспјат до Хам бур га приј де в град Ха лу, 
и ту в Уни вер си те тје два и пол ље та пре бив окон ча фи ло со фи ју, пра ва и 
ини ја на у ки, и во звра тив сја от ту ду сквоз Сак со ни ју, Пем ску и Ав стри ју, приј-
де 1794о ље та сеп тем ври ја 5го в сво је оте че ство, ко је го ро ди те ли, бра ти ја и 
срод ни ци је го не по зна ша. Пре бив же в Ве ли кој Ки кин дје до 1го мар та 1796о 

9 То је био на ди мак епи ско па Јо си фа (Сто ја но ви ћа), ко ји је 1754. ру ко по ло жен и по-
ста вљен за епи ско па ко стај нич ко-зри но пољ ског, а 1771. за епи ско па гор њо кар ло вач ког; 1774. 
је уми ро вљен по мол би, а 1775. је умро. 
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ље та, ме жду ко јим вре ме нем по слан бист от 10 об шчеств Ки кинд ска го ди-
штрик та ја ко же по сол их в Ви је ну к цар ско му ли цу, по пра на ја пра ва и 
при ви ле ги ји их во зоб но ви ти, и ис хо да тај ство вав Ко ми си ју ја же в Ди штрикт 
приј де и тја го ти об шчи ја усли шав ши, мно га бла го дје ја ни ја Ди штрик ту на 
то воз по сље до ва ша. Та же оти де в Ви је ну к ар хи је ре ју те ми швар ско му и при 
Угар ској кан це ла ри ји ре фе рен ту и цар ско му со вјет ни ку го спо ди ну Пе тру 
от Пе тро вич, иже два ље та ско ро к се бје при зи ва ше је го, да би мо на ше скиј 
чин приј мил; и скло нив сја к то му, дне 28го ју ни ја 1796го ље та на Во зне се-
ни је Го спод ње в Гре че ској цер кви в Ви је ње хра ма Во зне се ни ја Хри сто ва в 
по лу ди ја ко на ар хи је ре јем Пе тром от Пе тро вич про из ве ден, а 8го ју ли ја то-
го же ље та в Бу ди мје на Со ше стви је Свја та го Ду ха ар хи је ре јем бу дим ским 
го спо ди ном Ди о ни си јем от По по вич в ди ја ко на и ар хи ди ја ко на ру ко по ло жен 
бист. По сем приј де в Те ми швар [стр. 9п:] с ар хи је ре јем Пе тром от Пе тро-
вич, и про ба вив ше в Те ми швар је два ме сја ца па ки оти до ша в Ви је ну и та мо, 
ово в дје ље ре фе ра ди го спо ди на Пе тро ви ча ка са ју шчи ја сја, ово в епар хи-
јал них, ово же в до ма шних дје љех го спо ди ну Пе тро ви чу со дје ла ти по ма га ше 
и упра зња ше сја. 1798го ав гу ста 1го во звра тив сја с го спо ди ном Пе тро ви чем 
в Те ми швар, иже је му во вје ри пра вле ни је кон си сто ри јал них, епар хи јал них 
и до ма шних дјел, и во је же је му вја шчу ју ва жност к от пра вље ни ју та ко вих 
дјел да ти, 18о ок то ври ја 1798о ље та по стри жен, со прич тен и ру ко по ло жен 
бист в је ро мо на ха хра ма и мо на стир ја Свја та го Ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја 
ар хи је ре јем вер шач ким Го спо ди ном Јо си фом Јо а но вич от Ша ка бент в том 
мо на стир је. То го же ље та 26го ок то ври ја в ка те драл њеј цер кви те ми швар-
ској про из ве ден бист ар хи је ре јем Го спо ди ном Пе тром от Пе тро вич в ар хи-
ман дри та оби те ли Свја та го Ге ор ги ја и 8го но јем ври ја 1798о Го спо ди ном про -
то пре сви те ром те ми швар ским Јо а ном от Шу боњ, Ки ри лом Ра до са вље вич 
па ро хом фа брич ким и Го спо ди ном Си ме о ном Пе тро вич, кон си сто ри јал ним 
фи шка лом, в мо на стир вве ден, за ар хи ман дри та огла шен и ин шта ли ран, при-
су ству ју шчим [стр. 10:] Го спо ди ну Јо си фу Кар дош, сол га би ро ву, и ју ра со ру 
Ла бо ди, ја ко же от стра ни слав на го Те ми швар ска го ко ми та та на тој ко нец 
уре жде ним ко ми са ром. Је го Екс це лен ци ји Го спо ди ну ар хи е пи ско пу и ми-
тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви чу от Кул пин про из ве де ни ју је го в ар хи-
ман дри та не го дја шчу и је ро мо на хом то ја же оби те ли, нај па че Ав гу сти ну 
Пе тро ви чу, игу ме ну, то му су про ти вља шчим сја и ме ждо у соб ње с ним со-
пр ју шчим сја до 1803го ље та [...]10 в не раз пра вле ни ји ви сја ше ар хи ман дрит-
ство је го, по не же са мо му мо нар ху при бјег ше је ро мо на си с гну сним про тив 
је го об ја вле ни јем, је же арад ско му ар хи је ре ју Го спо ди ну Па влу от Ава ку мо-
вич на из ви дје ни је пре да но бист, иже мер зиј на не го, мно гиј труд упо тре-
бља ше да би је го из мо на стир ја Свја та го Ге ор ги ја двиг ну ти и в ар хи е пи-
ско пи ју аки на от зем ство ва ни је пре мје сти ти и по сла ти могл. Оба че и он от 
сво је ја сто ро ни нич то же пре не прег ну је же ко оправ да ни ју и к за о ста ни ју је го 
в по стри зје сво јем слу жа ше и в том пре пи ра ни ји бол ше от двух-три стјех 
та ба ков па пи ра обе стра не спи сав ше, по мја ну то му арад ско му ар хи је ре ју пре-
да ша, иже Все ви со чај ше му дво ру на рас пра вле ни је по сла. Все ми ло сти вјеј-
шиј мо нарх, ви дја не ви ност је го, со вер ше но оправ да и в мо на стир Свја та го 
Ге ор ги ја па ки вве сти је го по ве ље, је же чрез са ма го ар хи је ре ја те ми швар-

10 Ма ла пра зни на у ру ко пи су.
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ска го го спо ди на Сте фа на от Ава ку мо вич 1803о [...]11, ја ко же гор је ре че сја, 
сбист сја.

11 Ма ла пра зни на у ру ко пи су.
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П Р И К А З И  И  Б Е Л Е Ш К Е
UDC 329.18(091)

Con stan tin Ior dac hi (edi tor): Com pa ra ti ve fa scist stu di es: New per spec ti ves, 
Ro u tled ge, Taylor and Fran cis gro up, Lon don – New York 2010

У окви ру еди ци је „Ревизијe исто ри је” (Re-
w ri ting hi sto ri es), по све ће не но вим ту ма че-
њи ма зна чај них исто ри о граф ских те ма по-
пут Хо ло ка у ста, узро ка Хлад ног ра та или 
кра ха ко му ни стич ког бло ка, ве ли ка из да вач-
ка кор по ра ци ја „Ра тлиџ, Теј лор и Френ сис” 
об ја ви ла је те мат ски збор ник ра до ва Упо ред
не сту ди је фа ши зма: Но ве пер спек ти ве, 
ко ји је уре дио Кон стан тин Јор да чи. На ме ра 
при ре ђи ва ча би ла је да у окви ру јед не пу-
бли ка ци је по ну ди чи та о ци ма пре сек нај зна-
чај ни јих и нај ак ту ел ни јих ис тра жи ва ња по-
све ће них про бле ма ти ци фа ши зма, а по себ но 
из у зет но сло же ном пи та њу де фи ни са ња ове 
по ли тич ке иде о ло ги је и ње ним исто риј ским 
кон тек сти ма. Јор да чи је у увод ном тек сту 
на пре ко 40 стра ни ца пред ста вио исто ри јат 
на уч ног про у ча ва ња фа ши зма, опи су ју ћи 
ис тра жи вач ке тен ден ци је у про шло сти и да-
нас ак ту ел не те ме, пре све га про блем де фи-
ни са ња тзв. „фа ши стич ког ми ни му ма”, тј. 
ми ни мал них усло ва по треб них да се не ки 
по ли тич ки по крет или иде о ло ги ја ока рак те-
ри шу као фа ши стич ки. На кон увод ног тек-
ста при ре ђи ва ча, у збор ни ку је пре зен то ва но 
14 ра до ва, гру пи са них и кон тек сту а ли зо ва-
них у три те мат ске це ли не. 

Пр ва од њих но си на зив „Де фи ни са ње ге-
не рич ког фа ши зма: Но ви кон сен зус?” и са-
др жи шест тек сто ва по све ће них де фи ни ци-
ји пој мо ва фа ши зам, ге не рич ки фа ши зам и 
фа ши стич ки ми ни мум. Текст ко ји отва ра ово 
по гла вље је рад ис так ну тог изра ел ског исто-
ри ча ра Зи ва Стер нхе ла (Ze ev Ster nhell), јед-
но став но на сло вљен: „Фа ши зам”. У вр ло са-
же тој фор ми (рад је за пра во пре у зе та ен-
ци кло пе диј ска од ред ни ца из The Blac kwell 
Encyclo pe dia of Po li ti cal Tho ught, Oxford 
1987) Стер нхел де фи ни ше фа ши зам као иде-
о ло ги ју, по крет и ре жим, да ју ћи му па не в-
роп ски кон текст. Ко ре не фа ши зма на ла зи 
у син те зи ор ган ског на ци о на ли зма и ан ти-
марк си стич ког со ци ја ли зма, пра ће ну не га-
ци јом ли бе рал них те ко ви на. Знат но оп шир-
ни ји у ела бо ра ци ји узро ка и ге не зе фа ши зма, 
као и ње го вих зна чај них еле ме на та, био је 

Џорџ Л. Мо се (Ge or ge L. Mos se) у свом ра ду 
„Ка оп штој те о ри ји фа ши зма”. За раз ли ку 
од ве ћи не ауто ра ко ји су се ба ви ли овим 
те ма ма, Мо се је у фо кус свог ис тра жи ва ња 
ста вио фа ши стич ку кул ту ру, то та ли тар ни 
ка рак тер фа ши стич ке сва ко дне ви це и по-
ку шао да у исто риј ским из во ри ма на ђе „по-
глед из ну тра”, тј. ре а ли стич ну пер цеп ци ју 
овог ауто ри тар ног си сте ма од стра не све-
до ка и уче сни ка у са мим до га ђа ји ма. Ње гов 
за кљу чак био је да је фа ши зам по сво јој при-
ро ди вид на ци о на ли зма, али са ре во лу ци о-
нар ним ка рак те ром. Ипак, ин си сти рао је на 
при зна ва њу осо бе но сти свих фа ши зму срод-
них по кре та у Евро пи, по ре де ћи Му со ли ни-
је ву Ита ли ју са Фран ко вом Шпа ни јом, или 
лич но сти Му со ли ни ја и Хи тле ра и ис ти чу ћи 
раз ли ке. Упра во су ове иде о ло шке и исто-
риј ске осо бе но сти фа ши стич ких и про фа-
ши стич ких по кре та у Евро пи ме ђу рат ног 
пер и о да би ле у сре ди шту ис тра жи ва ња 
Стен ли ја Пеј на (Stan ley G. Payne), чи ји је 
рад „Фа ши зам: рад на вер зи ја де фи ни ци је” 
пре штам пан у овом збор ни ку (реч је о по-
нов но об ја вље ном увод ном по гла вљу мо-
но гра фи је A Hi story of Fa scism 1919–1945, 
Routledge 1995). Ука зу ју ћи на иде о ло шко по-
сма тра ње овог про бле ма у про шло сти, Пејн 
кри ти ку је прак су у ко јој су, при ли ком ком-
па ра тив ног из у ча ва ња, код свих екс трем-
но де сни чар ских по кре та ме ђу рат не Евро пе 
ис ти ца не њи хо ве слич но сти, док су осо бе-
но сти за не ма ри ва не. Ре чи кри ти ке Пејн упу-
ћу је и на ра чун „фа ши стич ког ми ни му ма” од 
шест та ча ка ко ји је у на у ку увео Ернст Нол-
те (Ernst Nolte), а ко ји се у окви ри ма срп ске 
исто ри о гра фи је и по ли ти ко ло ги је и да ље 
сма тра по ла зном осно вом за вред но ва ње не-
ког по ли тич ког по кре та. Сли чан став из ра-
жа ва и у слу ча ју да нас ве о ма ак ту ел не „па-
лин ге не тич ке” (не где и: „па лин ге не рич ке”) 
те о ри је фа ши зма, ко ју је на у ци пред ста вио 
Ро џер Гри фин (Roger Griffin), а чи ја би до-
след на при ме на ме ђу фа ши стич ке по кре-
те свр ста ла и не ко ли ко ле ви чар ских, као и 
ве ћи број кон зер ва тив но-на ци о на ли стич ких 
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по ли тич ких по кре та. Уме сто је дин стве не де-
фи ни ци је фа ши зма Пејн ну ди „ана ли тич ко 
ору ђе” у ви ду тро слој не ти по ло шке де скрип-
ци је фа ши зма. Она се са сто ји од: а) иде о ло-
ги је и ци ље ва; б) фа ши стич ких не га ци ја; в) 
сти ла и ор га ни за ци је по кре та. При ме на ове 
ме то де у ком па ра тив ном из у ча ва њу екс трем-
но де сни чар ских по кре та ме ђу рат не Евро пе 
омо гу ћу је знат но бо љу и пре ци зни ју ди фе-
рен ци ја ци ју. У об ја вље ном ра ду је, пре ма 
из вр ше ној кла си фи ка ци ји, дат и пре глед по 
др жа ва ма: као фа ши стич ки по крет у Шпа-
ни ји озна че на је је ди но Фа лан га, док су кар-
ли сти и „Re no va cion Espa no la” озна че ни као 
„ра ди кал но де сни чар ски”, а CE DA као кон-
зер ва тив но де сни чар ски по крет. У слу ча ју 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, као је ди ни фа ши-
стич ки по крет озна че не су уста ше, као ра-
ди кал но де сни чар ски Збор и ОР ЈУ НА, док 
су ре жим кра ља Алек сан дра и ЈРЗ Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа свр ста ни у кон зер ва тив но-
де сни чар ске по кре те.

Рад Ро џе ра Гри фи на (Ro ger Grif fin) „Фа-
ши зам: оп шти увод” пред ста вља пре штам-
па но увод но по гла вље збор ни ка ра до ва Фа
ши зам, об ја вље ног у Окс фор ду 1995. го ди не. 
У ње му аутор са же то при ка зу је исто ри ју 
из у ча ва ња фа ши зма и ука зу је на зна чај не 
еле мен те ове иде о ло ги је и ре жи ма, ну де ћи 
па лин ге не тич ку/па лин ге не рич ку те о ри ју 
фа ши зма као при вре ме но ре ше ње про бле ма 
де фи ни са ња овог пој ма. У окви ру пр вог по-
гла вља збор ни ка ра до ва Упо ред не сту ди је 
фа ши зма: Но ве пер спек ти ве об ја вљен је још 
је дан рад Р. Гри фи на: „Пр вен ство кул ту ре: 
рас ту ћи кон сен зус уну тар фа ши стич ких сту-
ди ја”. У фо ку су овог крат ког тек ста на ла зи 
се рас пра ва око мо гу ћег ака дем ског кон сен-
зу са, пре ма ко јем је при ро да фа ши зма ул тра-
на ци о на ли стич ка и ре во лу ци о нар на. На овај 
рад се те мат ски на до ве зу је текст Ро џе ра 
Итве ла (Ro ger Eat well) „При ро да ге не рич-
ког фа ши зма: фа ши стич ки ми ни мум и фа-
ши стич ка ма три ца”. Тра га ју ћи за нај а де кват-
ни јим на чи ном де фи ни са ња и кла си фи ка ци-
је фа ши зма, аутор је ака дем ској за јед ни ци 
по ну дио свој ме то до ло шки мо дел, ко ји се 
са сто ји из оп ште де фи ни ци је фа ши зма и 
„спек трал ног мо де ла” од че ти ри еле мен та 
(1. исто ри је, 2. ге о по ли тич ког кон тек ста, 3. 
по ли тич ке еко но ми је и 4. вођ ства и ор га ни-
за ци је ак ти ви зма, пар ти је и про па ган де). Рад 
са др жи и де таљ не ана ли тич ке освр те на све 
бит не еле мен те фа ши стич ке иде о ло ги је и 
дру штва, чи ме на са свим аде ква тан на чин 
за о кру жу је пр во по гла вље овог збор ни ка. 

Дру го по гла вље збор ни ка ра до ва но си на-
зив „Исто риј ски фа ши зам: ме ђу на ци о нал-
на по ре ђе ња”. Пр ви рад у овом по гла вљу је 

текст аме рич ког исто ри ча ра Ро бер та Пак сто-
на (Ro bert O. Pax ton) „Пет ступ ње ва фа ши-
зма”. У ње му аутор пред ста вља свој мо дел 
по сма тра ња ево лу ци је фа ши зма кроз пет 
ступ ње ва: 1) на ста ја ње фа ши стич ких по кре-
та; 2) њи хов пре о бра жај у по ли тич ке по кре-
те и зна чај не по ли тич ке фак то ре у сво јим 
сре ди на ма; 3) успон на власт; 4) пе ри од вла-
да ви не по кре та и 5) пе ри од „смр ти” по кре та, 
услед ра ди ка ли за ци је или ен тро пи је. Овај 
ме то до ло шки при ступ је у ра ду пот кре пљен 
при ме ри ма из исто ри је број них про фа ши-
стич ких и фа ши стич ких по кре та. На ње га 
се на до ве зу је текст Мај кла Ма на (Mic hael 
Mann) „Фа ши сти”, у ко ме аутор по ре ди при-
ро ду и по јав не об ли ке фа ши зма код пет 
европ ских на ро да: Ита ли ја на, Не ма ца, Ма-
ђа ра, Ру му на и Шпа на ца. Рад Ари сто те ла 
Ка ли са (Ari sto tle A. Kal lis) „Фа ши стич ки мо-
дел ре жи ма: ти по ло ги ја” по све ћен је ком-
па ра тив ној ана ли зи фа ши стич ких ре жи ма 
ме ђу рат не Евро пе. У цен тру ис тра жи ва ња 
су иде о ло ги ја, по ли тич ка кон со ли да ци ја, по-
ли ти ка на вла сти и пла но ви за ду го роч ну 
про ме ну дру штва, као основ ни еле мен ти де-
ло ва ња фа ши стич ких ре жи ма, а по себ но је 
ис так нут про блем њи хо ве ди фе рен ци ја ци-
је од дру гих ауто ри тар них ре жи ма, услед 
број них за јед нич ких осо би на. Сло же ност 
овог про бле ма до так ну та је и у ра ду Ја на 
Кер шоа (Ian Ker shaw) „Хи тлер и по себ ност 
на ци зма”. У овом тек сту Кер шо (ина че аутор 
не ко ли ко зна чај них мо но гра фи ја о Адол фу 
Хи тле ру) об ја шња ва осо бе ност на ци стич ког 
си сте ма ком би на ци јом исто риј ских окол но-
сти, „струк тур них сна га” (пре све га не мач-
ке по ли тич ке кул ту ре и ми ли та ри стич ке 
тра ди ци је) и лич но сти са мог Хи тле ра. 

„Фа ши зам као то та ли та ри зам и по ли-
тич ка ре ли ги ја” на зив је тре ћег по гла вља. 
Отва ра га ис так ну ти ита ли јан ски исто ри-
чар Еми лио Ђен ти ле (Emi lio Gen ti le) ра дом 
„Са кра ли за ци ја по ли ти ке: де фи ни ци је, ин-
тер пре та ци је и ре флек си је ве за не за пи та-
ње се ку лар не ре ли ги је и то та ли та ри зма”. 
Текст је по све ћен сло же ном од но су из ме ђу 
ре ли ги је и то та ли та ри зма, по себ но ства ра њу 
тзв. „то та ли тар них ре ли ги ја”, тј. ми то ло ги-
за ци ји по ли тич ких по кре та, њи хо ве исто ри-
је и во ђа. Ве ли ку па жњу ко ју је Ђен ти ле ов 
текст иза звао у на уч ној јав но сти Јор да чи је 
пре нео и у свој збор ник, об ја вљи ва њем тек-
ста Ро џе ра Гри фи на „Им пли ка ци је Ђен ти-
ле о ве еку мен ске те о ри је по ли тич ке ре ли ги-
је на сту ди је екс тре ми зма”, у ко ме се ма хом 
рас пра вља о про ши ре њу де фи ни ци је пој ма 
„по ли тич ка ре ли ги ја”. Овом те мом се, пре-
вас ход но у кон тек сту на ци зма, ба ви и Ри-
чард Стајг ман-Гал (Ric hard Ste ig man-Gall) 



81

у свом тек сту „На ци зам и ожи вља ва ње те о-
ри је по ли тич ке ре ли ги је”. По сма тра ју ћи на-
ци стич ку иде о ло ги ју и дру штво, аутор ис ти-
че број не при ме ре ми то ло ги за ци је, из град ње 
кул та лич но сти и све при сут но сти по ли ти ке 
у сва ко днев ном жи во ту, де фи ни шу ћи на ци-
зам као par ex cel len ce по ли тич ку ре ли ги ју. 
По след њи рад у овом збор ни ку де ло је при-
ре ђи ва ча Кон стан ти на Јор да чи ја: „Бо жи ји 
рат ни ци: ро ман ти чар ска па лин ге не за, ми ли-
та ри зам и фа ши зам у мо дер ној Ру му ни ји”. 
Ви ше слој ном ана ли зом „Гво зде не гар де” 
(Гар де Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла) Јор да чи 
при ка зу је кључ не иде о ло шке еле мен те у ру-
мун ском фа ши зму и ул тра на ци о на ли зму: 
ро ман ти чар ски до жи вљај исто ри је, осо бе-
ни пра во слав ни ми сти ци зам са ис так ну тим 
ме стом Св. ар хан ге ла Ми ха и ла, са кра ли за-
ци ју по ли ти ке, ми ли та ри за ци ју и кон зер ва-
ти ви зам дру штва. Због свог оби ма и ин фор-
ма тив но сти, овај рад пред ста вља ква ли тет-
ну исто ри ју ру мун ског фа ши зма у ма лом и 
сва ка ко је вре дан до при нос ком па ра тив ном 
из у ча ва њу фа ши зма. 

Збор ник ра до ва Упо ред не сту ди је фа ши
зма: Но ве пер спек ти ве об ја вљен је у це ли ни 

на ен гле ском је зи ку. Сва ки рад пра ћен је 
екс тен зив ним спи ском ли те ра ту ре и ин фор-
ма ци јом о ауто ру, а збор ник са др жи и ре ги-
стар пој мо ва и лич них име на. Из бо ром те ма 
и укљу чи ва њем нај и стак ну ти јих ауто ра из 
раз ли чи тих обла сти про у ча ва ња фа ши зма 
Кон стан тин Јор да чи је ус пео да на јед ном 
ме сту по ну ди ака дем ској за јед ни ци скуп 
ем пи риј ских са зна ња и ме то до ло шких при-
сту па ве ли ке на уч не вред но сти. Чи та њем 
збор ни ка ра до ва Упо ред не сту ди је фа ши
зма: Но ве пер спек ти ве уоча ва ју се све сло-
же но сти про бле ма де фи ни са ња и тер ми-
но ло шког од ре ђе ња фа ши зма, али се мо же 
при ме ти ти и ве ли ки ис тра жи вач ки на пор 
ко ји се већ де це ни ја ма ула же у уна пре ђе ње 
ме то до ло шких окви ра и ус по ста вља ње ре ла-
тив ног на уч ног кон сен зу са по том пи та њу. 
Би ло да је реч о исто ри о граф ском, со ци о ло-
шком или по ли ти ко ло шком ис тра жи ва њу 
фа ши зма, овај збор ник ра до ва мо рао би 
да по ста не не за о би ла зан фак тор и по ла зна 
осно ва да љих про у ча ва ња.

Алек сан дар Сто ја но вић

UDC 321.64:929 Hitler A.

Егзорцизам Хитлера или окупација и денацификација Немачке
(Frederick Taylor, Exorcising Hitler. The occupation and denazification  

of Germany, Bloomsbury Publishing Plc, London, 2012)

На ко ји на чин су Нем ци ви де ли оку па ци-
ју Не мач ке? Ка кве су би ле њи хо ве ре ак ци је 
на про цес де на ци фи ка ци је, ко ји је био на 
раз ли чи те на чи не спро во ђен у че ти ри оку-
па ци о не зо не? Шта су са ве зни ци ви де ли као 
при о ри те те у упра вља њу оку пи ра ном Не-
мач ком? Да ли је свим са ве знич ким др жа-
ва ма де на ци фи ка ци ја би ла при о ри тет? Фре-
де рик Теј лор, аутор ове књи ге, ну ди нам 
по тен ци јал не од го во ре на ова пи та ња. Ком-
би на ци јом ис тра жи ва ња из вор не гра ђе, са-
ку пља ња ис ка за све до ка тог вре ме на и днев-
ни ка ко је су оста ви ли за со бом и, на рав но, 
ко ри шће њем струч не ли те ра ту ре, Теј лор по-
ку ша ва да де ми сти фи ку је овај про цес де на-
ци фи ка ци је, че сто ви ђен као иде а лан при мер 
су о ча ва ња са про шло шћу. При ка зи ва њем 
де на ци фи ка ци је из пер спек ти ве љу ди ко ји 
су би ли ње ни ак те ри и са вре ме ни ци – би ло 
да су по бед ни ци у ра ту или по ра же ни, они 
ко ји до но се од лу ке или они на ко је те од лу-
ке ди рект но ути чу – аутор да је ли це овом 

про це су. Ме ђу тим, то сва ка ко не би би ло до-
вољ но да се на пра ви лан на чин схва ти овај 
по ду хват „про чи шће ња” Не мач ке. Лич на 
све до чан ства су увек сме ште на у ши ри исто-
риј ски кон текст све та и Евро пе на кон ра та, 
у пе ри о ду од 1945. до 1947. го ди не. Без да тог 
исто риј ског кон тек ста у ко ме се од ви ја овај 
сво је вр сни „ег зор ци зам Хи тле ра”, пра вил но 
раз у ме ва ње овог пе ри о да би ло би не мо гу ће, 
што Теј лор вр ло до бро схва та.

Пр во, ка пи тал но де ло овог исто ри ча ра са 
Окс фор да, по све ће но кон тро верз ном са ве-
знич ком бом бар до ва њу Дре зде на, да је нам 
до бру пред ста ву о то ме шта је пред мет ин те-
ре со ва ња Фре де ри ка Теј ло ра. Кон тро верз не 
те ме, ко је су че сто гле да не из јед ног угла или 
че сто ста вља ње ван кон тек ста, су оно што 
пред ста вља те му Теј ло ро вих књи га. Без 
же ље да вр ши ре ви зи ју исто ри је или да ре-
ла ти ви зу је те жи ну по је ди них до га ђа ја из 
Дру гог свет ског ра та, Фре де рик Теј лор се 
и у сво јој по след њој књи зи, ко ја се ти че 
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де на ци фи ка ци је Не мач ке, по тру дио да дâ 
при каз овог про це са из ви ше угло ва. На тај 
на чин, сем што де ми сти фи ку је де на ци фи-
ка ци ју, аутор да је чи та о цу на увид чи та ву 
па ле ту пер спек ти ва овог про це са. Од пла на 
Мор ген та уа да Не мач ку вра ти у до ба пред-
-ин ду стриј ског раз во ја, до Мар ша ло вог пла-
на ко ји ће под ста ћи не ве ро ва тан не мач ки 
опо ра вак на кон 1947. го ди не; од Нир нбер-
шког про це са до чу ве них „Упит ни ка” (Fra
ge bo gen) ко ји ма се утвр ђи ва ла на ци стич ка 
про шлост не мач ког на ро да у аме рич кој оку-
па ци о ној зо ни; од „хо ри зон тал не ко ла бо ра-
ци је” или „фра тер ни за ци је” не мач ких же на 
са по бед ни ци ма до хро нич не гла ди ко ја је 
вла да ла це лом Не мач ком у пр ве две го ди не 
оку па ци је; од аме рич ког ви ђе ња – пре ко бри-
тан ског и фран цу ског – до ру ског ви ђе ња 
де на ци фи ка ци је; од то га ка ко Са ве зни ци 
ви де Нем це до то га ка ко Нем ци ви де сво је 
„оку па то ре” Фре де рик Теј лор да је јед ну све-
о бу хват ну при чу ко ја тре ба чи та о цу да обез-
бе ди не са мо раз у ме ва ње исто риј ског кон-
тек ста де на ци фи ка ци је већ и увид у жи во те 
обич них љу ди ко ји су би ли део тог про це са 
и на ко је је он ути цао.

Са ма књи га кон ци пи ра на је та ко да чи та-
о цу, кроз три на ест по гла вља и јед но до дат но 
по гла вље, на зва но при год но „Епи лог: Ле-
че ње сном” (Epi lo gue: The Sle ep Cu re), омо-
гућава да пра ти суд би ну Не мач ке, ње них 
по ра же них ста нов ни ка и по бед ни ка ко ји су 
од ре ђи ва ли њи хо ву суд би ну, од по след њих 
ме се ци по сто ја ња Тре ћег Рај ха до 1947. го-
ди не и до но ше ња Мар ша ло вог пла на.

Три на ест по гла вља, ко ја чи не кор пус ове 
књи ге, мо гу би ти по де ље ња у ма ње те мат-
ске це ли не, сва ка са ста вље на од по не ко ли-
ко по гла вља. Пр во по гла вље, на зва но при-
год но „Ула зак у Рајх” (In to the Re ich), да је 
чи та о цу ши ру сли ку де на ци фи ка ци је и ста-
вља је у исто риј ски кон текст. Аутор је ов де 
из ло жио и пре глед вој них опе ра ци ја на За-
пад ном (тзв. Зиг фри до ва ли ни ја) и Ис точ ном 
фрон ту (Ис точ на Пру ска и Пољ ска). При пре-
ме са мог Тре ћег Рај ха за не ми но ван по раз 
и оку па ци ју, ег зо дус Не ма ца из Пољ ске, 
Че хо сло вач ке и Ис точ не Пру ске пред на до-
ла зе ћом Цр ве ном ар ми јом, као и раз ли чи те 
суд би не не мач ког ста нов ни штва у пр ва два 
ме се ца на кон по ра за и оку па ци је Не мач ке 
те ма су сле де ћа три по гла вља. Ов де је ак це-
нат ста вљен пре све га на Не мач ку и Нем це, 
као по ра же ном на роду. Хро но ло шки гле да-
но, у пр ва че ти ри по гла вља опи сан је пе ри од 
од ок то бра 1944. до ју ла 1945. го ди не.

Дру га че ти ри по гла вља опи су ју од нос Са-
ве зни ка пре ма по бе ђе ним Нем ци ма, ко ји је 
био ви ше не го ком пли ко ван. Са на ме ром да 

их ка зне, си ле по бед ни це су мо ра ле да се 
су о че и са по тен ци јал ном ху ма ни тар ном ка-
та стро фом иза зва ном гла ђу ме ђу не мач ким 
ста нов ни штвом, што не ки ма од њих ни је 
из гле да ло као не пра вед на ка зна. „Кроз очи 
по бед ни ка” (Thro ugh Con qu e ror’s Eyes), 
„Глад” (Hun ger), „Це на” (The Pri ce) и „Плен 
иде по бед ни ци ма” (To the Vic tors the Spo ils) 
су по гла вља ко ја спа да ју у дру гу те мат ску 
це ли ну и осве тља ва ју од но се са ве знич ких 
ад ми ни стра ци ја и вој ни ка са јед не и не мач-
ког ста нов ни штва са дру ге стра не. Вре мен-
ски гле да но, об у хва та пе ри од од кра ја 1945. 
до зи ме 1946/47. го ди не.

По след ња це ли на, та ко ђе са ста вље на од 
че ти ри по гла вља, ста вља на гла сак на сâм 
про цес „де на ци фи ка ци је” и на то ка ко је он 
ви ђен у сва кој од оку па ци о них зо на. Оно на 
шта аутор да је по се бан на гла сак су до ме ти 
овог по ду хва та, али и кон тро вер зе по пи та-
њу „про чи шћа ва ња” не мач ког дру штва, где 
је ви ше од осам ми ли о на Не ма ца при па да ло 
или би ло на не ки на чин по ве за но са На ци о-
нал-со ци ја ли стич ком не мач ком рад нич ком 
пар ти јом (НСДАП). Ова по гла вља об у хва-
та ју исти вре мен ски оквир као и прет ход на 
че ти ри. По след ње по гла вље, „На да” (Ho pe), 
ба ви се 1947. го ди ном и на го ве шта ји ма про-
ме не зва нич не по ли ти ке Са ве зни ка (пре све-
га САД-а) пре ма не мач ком на ро ду, у ви ду 
Мар ша ло вог пла на.

До дат но по гла вље, ко је пред ста вља епи-
лог, да је чи та о цу увид у оно што ће се са Не-
мач ком, ра зо ре ном и на иви ци из у ми ра ња 
од гла ди, де си ти на кон 1949. го ди не и до ла-
ска Кон ра да Аде на у е ра на по зи ци ју кан це-
ла ра тзв. За пад не Не мач ке па све до по чет ка 
XXI ве ка. Сва ка ко нај за ни мљи ви ји део књи-
ге пред ста вља из бор фо то гра фи ја ко је бе-
ле же сам ула зак Са ве зни ка у Тре ћи Рајх и 
њи хо ве ме то де спро во ђе ња де на ци фи ка ци је, 
жи вот обич них љу ди за вре ме овог пе ри о-
да, али и ус по ста вља ње по сле рат них не мач-
ких др жа ва и њи хо вог по ли тич ког вођ ства.

Тре ба на гла си ти, за све оне ко ји се ба ве те-
ма ма ко је се ти чу тран зи ци о не прав де – на-
ро чи то су о ча ва њем са про шло шћу – књи га 
се не ба ви екс пли цит но том те мом јер је пре 
све га де ло исто ри ча ра. Да кле, не по сто је чи-
та ва по гла вља ко ја су по све ће на су ђе њи ма 
у Нир нбер гу и ка сни је, од ше зде се тих го ди-
на XX ве ка у Лу двиг сбур гу, као ни о ка тар-
зи не мач ког на ро да на кон тур бу лент них 
ше зде се тих и пре и спи ти ва њу на ци стич ке 
про шло сти ста рих ге не ра ци ја од стра не не-
мач ке омла ди не. Ипак, ова књи га да је увид 
у ста ње у Не мач кој, као и у са мо ста ње не-
мач ког на ро да не по сред но на кон Дру гог 
свет ског ра та. Ко је су би ле њи хо ве основ не 
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људ ске по тре бе и ка кве су би ле суд би не по-
је ди на ца? Ка кве су би ле њи хо ве ре ак ци је 
на ствар ност ко ја се дра ма тич но бр зо ме ња-
ла кра јем Дру гог свет ског ра та и у пр вим 
го ди на ма на кон ње га? Ово де ло омо гу ћа ва 
чи та о цу, на ро чи то они ма ко је се ба ве ми ров-
ним сту ди ја ма или тран зи ци о ном прав дом, 

да схва ти по зи ци ју тих љу ди и да на пра ви 
на чин раз у ме ка ко су се од лу ке ко је су до-
но ше не у Ва шинг то ну, Мо скви, Лон до ну и 
Па ри зу ре флек то ва ле на жи вот гра ђа на по-
сле рат не Не мач ке.

Сте фан Ра дој ко вић

UDC 378(497.11 Beograd)

Новинарска и дипломатска висока школа у Београду 1948–1953.  
Студија и документи, приредио Драгомир Бонџић, Београд 2013.

Исто ри јом обра зов них уста но ва углав ном 
су се ба ви ли за по сле ни у тим уста но ва ма, 
струч ња ци за од ре ђе не на уч не гра не, а не 
исто ри ча ри. Ре зул тат та квог ра да су при год-
не спо ме ни це, из да те по во дом од ре ђе них 
ју би ле ја, ко је обич но не по сма тра ју од ре ђе-
ну уста но ву у ши рем кон тек сту, већ са мо 
до но се основ не по дат ке о осни ва њу и ра ду 
уста но ве и низ хро но ло шких и би о граф ских 
по да та ка. Из у зе так од овог пра ви ла је по-
след ња књи га др Дра го ми ра Бон џи ћа, ко ја 
се на до ве зу је на ње го ве прет ход не ра до ве 
ко ји се ба ве исто ри јом про све те у Ср би ји и 
Ју го сла ви ји у 20. ве ку, по себ но у ње го вој 
дру гој по ло ви ни. Пи та њем Но ви нар ске и ди-
пло мат ске ви со ке шко ле у Бе о гра ду у пе-
ри о ду 1948–1953. аутор се већ ра ни је ба вио 
у исто и ме ном ра ду об ја вље ном у То ко ви ма 
исто ри је (2007/3). Струк ту ру књи ге чи не 
пред го вор, увод на сту ди ја, иза бра ни до ку-
мен ти, ра зно вр сни при ло зи, ре зи ме, спи сак 
ко ри шће них из во ра и ли те ра ту ре, спи сак 
скра ће ни ца, ре ги стар лич них име на и бе-
ле шка о при ре ђи ва чу.

У де таљ ној увод ној сту ди ји (9–61) аутор 
је об ра дио све ре ле вант не аспек те у ве зи са 
осни ва њем, ра дом и уки да њем ове са ве зне 
уста но ве фа кул тет ског ран га. Иде ју и основ-
не смер ни це за осни ва ње Шко ле дао је Агит-
проп ЦК КПЈ ма ја 1948, при че му је она за-
ми шље на као „уста но ва у ко јој ће чла но ви 
Пар ти је сти ца ти струч на зна ња и оп шту кул-
ту ру за ба вље ње но ви нар ством и ди пло ма-
ти јом, али и про ду бљи ва ти марк си стич ко 
обра зо ва ње и учвр шћи ва ти ода ност ре жи-
му”. Рад Шко ле су од по чет ка пра ти ли број-
ни про бле ми – не до ста так про сто ра и на-
став ног ка дра, про бле ми са на став ним пла-
ном ко ји је ви ше пу та ме њан и до ра ђи ван, 
не до ста так уџ бе ни ка и ли те ра ту ре. Об ра-
ђе ни су и усло ви и на чин при је ма у Шко лу, 

сти пен ди ра ње и стан дард сту де на та, сме-
штај у сту дент ским до мо ви ма, пре да ва ња 
го сту ју ћих про фе со ра, оба ве зна прак са у 
то ку ле та за сту ден те но ви нар ског од се ка, 
као и низ ван на став них ак тив но сти ко је се 
од но се на дру штве ни, кул тур ни, за бав ни и 
спорт ски жи вот сту де на та. Та ко ђе, аутор је 
ду жну па жњу по све тио пар тиј ској ор га ни-
за ци ји (во ди ла је ра чу на о свим сег мен ти ма 
жи во та и ра да сту де на та и на став ни ка), раз-
ли чи тим об ли ци ма не ди сци пли не, про бле-
ми ма у ве зи са Ин фор мби ро ом (ис тра зи над 
сту ден ти ма и спро ве де ним ме ра ма), кри ти-
ци ра да пар тиј ске ор га ни за ци је и ње ном рас-
пу шта њу, уки да њу Шко ле (због „по ли тич ких 
про бле ма”, рас пу шта ња пар тиј ске ор га ни-
за ци је, стал них ор га ни за ци о них и ка дров-
ских про бле ма), пи та њу ста ту са сту де на та 
и се ми нар ским ра до ви ма. На кра ју су на ве-
де не би о гра фи је по је ди них сту де на та ко ји 
су ка сни је из гра ди ли успе шне ка ри је ре, као 
и име на оних ко ји су сво јом де лат но шћу 
оста ви ли вид ни јег тра га у но ви нар ству и ди-
пло ма ти ји. Увод на сту ди ја је упот пу ње на 
ни зом ста ти стич ких по да та ка и пре глед ним 
та бе ла ма (број сту де на та, њи хо ва пол на 
струк ту ра, ре пу блич ка при пад ност, со ци-
јал но по ре кло).

Цен трал ни део књи ге пред ста вља ју „До-
ку мен та” (63–317). Реч је о 260 до ку ме на та 
ко ји се хро но ло шки од но се на пе ри од од сре-
ди не ма ја 1948, по чев ши од пла но ва о осни-
ва њу и ра ду Шко ле, до фе бру а ра 1953. ка да 
је Шко ла пре ста ла са ра дом. До ку мен ти су 
нај ве ћим де лом из фон да са ме Шко ле ко ји 
се на ла зи у Ар хи ву Ју го сла ви је, али има и 
оних ко ји су из оста лих ре ле вант них фон-
до ва Ар хи ва Ју го сла ви је, Исто риј ског ар хи-
ва Бе о гра да и Ди пло мат ског ар хи ва Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва Ср би је. Реч је о 
раз ли чи тим ти по ви ма до ку ме на та: из ве шта-
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ји ма, за пи сни ци ма, на став ним пла но ви ма, 
пи сми ма, до пи си ма, уред ба ма, кон кур си ма, 
огла си ма, ре ше њи ма, оба ве ште њи ма, мол ба-
ма, пра вил ни ци ма, пар тиј ским ка рак те ри-
сти ка ма по је ди них лич но сти, би о гра фи ја-
ма, ми шље њи ма о по је ди ним лич но сти ма, 
раз ли чи тим уго во ри ма, пред ло зи ма, из ја ва-
ма, ди пло ма ма и уве ре њи ма. По ре чи ма са-
мог ауто ра, иза бра ни до ку мен ти „нај бо ље 
осли ка ва ју на ме ре осни ва ча, ток ра да, те-
шко ће у ра ду, жи вот и рад сту де на та, уло гу 
Пар ти је, по ли тич ке про бле ме, уки да ње и за-
вр ше так ра да Шко ле”. По ред ства ри ко је се 
од но се на рад Шко ле, иза бра ни до ку мен ти 
су сво је вр сно све до чан ство о јед ном вре ме-
ну – о ве ли ком не до стат ку про сто ри ја за 
пре да ва ње и ста но ва ње услед рат них ра-
за ра ња и ве ли ког при ли ва ста нов ни штва у 
Бе о град; о ве ћем бро ју бо ле сних сту де на та, 
због ло ших усло ва жи во та и про пу ста при-
ли ком здрав стве них пре гле да, па чак и о јед-
ном смрт ном слу ча ју; о по је ди ним на став ни-
ци ма ко ји ни су има ли „фор мал не на став нич-
ке ква ли фи ка ци је”, већ су зна ња сти ца ли 
са мо стал ним ра дом и део свог рад ног ве ка 
про ве ли као пре да ва чи ин тер на ци о нал них 
шко ла за обра зо ва ње ко му ни стич ких ка дро-
ва у Мо скви, a део, сле де ћи пар тиј ске ди-
рек ти ве, по раз ли чи тим европ ским пре сто-
ни ца ма, па и у „ин тер бри га да ма” за вре ме 
Гра ђан ског ра та у Шпа ни ји; о уда ља ва њу на-
став ни ка из Шко ле због „шо ви ни стич ких” 
из ја ва (исме ва ње од но са Цр но го ра ца пре ма 
ра ду). На од ре ђе ни на чин ово вре ме нам при-
бли жа ва и ко ри шће на тер ми но ло ги ја и фра-
зе ко је се сре ћу у до ку мен ти ма („ин те лек ту-
ал чић, бе о град ски фра јер, не до вољ но по ли-
тич ки зрео”, „пот пу но по ли тич ки успа ван 
(фи скул тур ник)”, „ти пи чан ма ло гра ђа нин 
‘пур гер’”, „сит но бур жо а ског по ре кла”, иро-
нич но „мо же дру же, ка ко су мо гли на ши 
бор ци од 1941”, или на зи ви за оне ко ји има-
ју „здрав и оштар кри те ри јум”: „ли ни јаш”, 
„ти пич ни сре ски ру ко во ди лац”). Ме ђу нај-
ин те ре сант ни ја све до чан ства спа да ју она 
ко ја се од но се на су коб Ју го сла ви је и Ин-
фор мби роа, од но сно Со вјет ског Са ве за. Овај 
ва жан до га ђај, ко ји је имао зна чај не спољ но-
по ли тич ке и уну тра шњо по ли тич ке им пли-
ка ци је за со ци ја ли стич ку Ју го сла ви ју, од ра-
зио се и на рад НДВШ јер је „на стра но гле-
да ње” на су коб имао ве ћи број сту де на та. 
Спро ве де на ис тра га ре зул ти ра ла је ис кљу-
че њем сту де на та из НДВШ и Пар ти је, али и 
за твор ским ка зна ма (од ла ском на „дру штве-
но-по прав ни рад”). У до ку мен ти ма сре ће мо 
из ја ве, са слу ша ња, при ја ве, од лу ке о ис кљу-
че њу из да љег шко ло ва ња, мол бе за по вра так 
на шко ло ва ње оних ко ји су „ре ви ди ра ли” 

сво је ста во ве и ка рак те ри сти ке по је ди них 
сту де на та. Из до ку ме на та се ви ди да су при-
ја те љи, па и ро ђа ци, при ја вљи ва ли јед ни 
дру ге, да су од ре ђе ни лич ни раз ло зи („лич на 
мр жња”) има ли уде ла у не ки ма од при ја ва, 
да су у по је ди ним из ја ва ма оп ту жба ма ства-
ри би ле „хи пер бо ли са не”. Мо же се ви де ти 
ка ко су те кла раз ма тра ња од ре ђе них „слу-
ча је ва”, ка ко се „ре ви ди ра ју” ста во ви, као и 
спек тар ста во ва (и у окви ру њих раз ли чи те 
ни јан се) сту де на та пре ма Ре зо лу ци ји – од 
оних ко ји су би ли чвр сто убе ђе ни у ис прав-
ност ста во ва КПЈ, пре ко оних ко ји су се ко-
ле ба ли, до оних ко ји су по др жа ва ли ста во ве 
из не те у Ре зо лу ци ји. У скло пу пи та ња ко ја 
се од но се на су коб са ИБ-ом ин те ре сант ни 
су и кри тич ки ста во ви по је ди них сту де на та 
пре ма рас ко шном жи во ту ру ко во ди ла ца, низ 
за мер ки на ра чун уну тра шњо по ли тич ких 
ме ра, као и ви це ви ко ји су при ча ни „на ра-
чун Пар ти је и Вла де”, „на ра чун со ци ја ли-
зма и дру га Ти та” („виц о ор ке стру у ко ме 
сви ра ју Тру ман, Чер чил, Ста љин и Ти то, 
ко ји сви ра ‘ма ло та мо-ма ло ова мо’”, „виц о 
жи вот ном стан дар ду, по ко ме је друг Ки дрич 
до био брух по ди жу ћи жи вот ни стан дард у 
на шој зе мљи”). Пра ће ње пи та ња на ко ја се 
од но се иза бра ни до ку мен ти при бли же но је 
чи та о цу ко ри сним и струч но са чи ње ним 
на по ме на ма.

Пре зен то ва на до ку мен та и по дат ке о ра ду 
шко ле упот пу ња ва ју при ло зи ко ји се на ла-
зе на кра ју књи ге. У пр вом при ло гу – „На-
став но осо бље и слу жбе ни ци НДВШ 1948–
1953” (319–348) – да та су име на са основ ним 
по да ци ма из жи во та и ра да, а по себ но ра да 
на НДВШ, стал них и хо но рар них на став-
ни ка и ру ко во ди ла ца шко ле, као и спи сак 
име на тех нич ког осо бља (укуп но око 130 
осо ба). За ис так ну ти је по је дин це да те су и 
кра ће би о гра фи је. Не до ста так на став ног осо-
бља био је нај ве ћи про блем то ком ра да Шко-
ле. Ма ли део на став ног осо бља чи ни ли су 
стал ни на став ни ци, док је ве ћи на на став-
ни ка ан га жо ва на хо но рар но, и то из ре до ва 
про фе со ра оста лих фа кул те та Бе о град ског 
уни вер зи те та и струч ња ка из ра зних др жав-
них, при вред них и на уч них уста но ва. Овом 
при ли ком, илу стра ци је ра ди, по ме ну ће мо 
са мо не ке од ис так ну ти јих лич но сти ко је су 
пре да ва ле на НДВШ: Ми лан Бар тош, Јо ван 
Ђор ђе вић, Во ји слав Ђу рић, Бо рис Зи херл, 
Ду шан Не дељ ко вић, Пе ро Сли јеп че вић, Ра-
ди вој Ува лић, Ду шан Ти мо ти је вић (про фе-
сор и де кан) и Ни ко ла Чо бе љић.

У дру гом при ло гу, „Сту ден ти ко ји су ди-
пло ми ра ли на НДВШ 1952/53” (349–392), 
да та су име на са основ ним би о граф ским 
по да ци ма и по да ци ма о сту ди ра њу и ди пло-



ми ра њу 205 ди пло ми ра них сту де на та. Ме ђу 
свр ше ним сту ден ти ма на ла зи се ви ше лич-
но сти ко ји су сво јом де лат но шћу у ди пло ма-
ти ји, но ви нар ству, пу бли ци сти ци и на у ци 
оста ви ли ви дан траг: Љу би ша Ада мо вић, 
Ми лан Бу ла јић, Са ва Жи ва нов, Жи во рад 
Ко ва че вић, Алек сан дар Не на до вић, Иван ка 
Бе ше вић Бо ре ли и мно ги дру ги. Ни је на од-
мет по ме ну ти и не ке од оних ко ји ни су сти-
гли да ди пло ми ра ју на НДВШ због уки да-
ња Шко ле (Вла ди мир Бу ла то вић Виб) или 
из ба ци ва ња „због не при ја тељ ског ра да” (Југ 
Гри зељ), као ни не ке од оних ко ји су из раз-
ли чи тих раз ло га са мо стал но на пу сти ли сту-
ди је (Ду шан Ра до вић, Хај ру дин Кр ва вац, 
Ми ро слав Пе чуј лић, Јан ко Пле тер ски, Ду-
шан Би бер). О ста ту су ко ји је Шко ла тре ба ло 
да има на од ре ђе ни на чин го во ри и то што 
су се ме ђу ње ним по ла зни ци ма на ла зи ли и 
бли ски ро ђа ци по је ди них ис так ну тих лич-
но сти, на при мер – мла ђи брат Ми ло ва на 
Ђи ла са, Аким, или ћер ка Ота Би ха љи Ме-
ри на, Мир ја на.

У „Фо то при ло зи ма” (393–408) на ла зе се 
фак си ми ли по је ди них до ку ме на та ко ја се 
од но се на осни ва ње, рад и га ше ње НДВШ, 
као и пе ча ти Шко ле и ин сти ту ци ја ко је су 
би ле за њу над ле жне, пот пи си ру ко во ди ла ца 
Шко ле, на слов не стра не уџ бе ни ка, исеч ци 
из штам пе ко ји се од но се на Шко лу и сли ке 
по је ди них лич но сти ко је су на раз ли чи те 
на чи не би ле ве за не за Шко лу.

Струк ту ра књи ге, ква ли тет увод не сту ди-
је, из бор до ку ме на та и ра зно вр сних при ло га, 
као и струч но ура ђе не на по ме не омо гу ћа ва ју 
да се те ма из на сло ва књи ге све о бу хват но са-
гле да. Осни ва ње и рад НДВШ би ли су озби-
љан по ку шај да се ство ри ви со ко школ ска 
уста но ва ко ја ће да ва ти струч не ка дро ве за 
ди пло ма ти ју и но ви нар ство. Овај по ку шај 
су да рио се са ни зом објек тив них те шко ћа, 
али са ма чи ње ни ца да се ме ђу 205 ди пло ми-
ра них сту де на та на ла зи ви ше оних ко ји су 
оста ви ли ви дљи вог тра га у сво јим про фе-
си ја ма го во ри о то ме да је дао од ре ђе не ре-
зул та те. По сле уки да ња НДВШ ка дро ви за 
ди пло ма ти ју и но ви нар ство су, као и пре 
ње ног осни ва ња, на ла же ни ме ђу свр ше ним 
сту ден ти ма дру штве них фа кул те та (пре све-
га Прав ног, Еко ном ског и Фи ло зоф ског фа-
кул те та), ко ји би про шли до дат ну обу ку и 
уса вр ша ва ње кроз прак су. Ме ђу тим, иде ја 
о осни ва њу ви со ко школ ске уста но ве у ко јој 
би се фор ми ра ли ка дро ви за но ви нар ство и 
ди пло ма ти ју на ста ви ла је да жи ви и то ком 
50-их, да би се по чет ком 60-их ре а ли зо ва ла 
осни ва њем Ви со ке шко ле по ли тич ких на у ка 
(бу ду ћи Фа ку лет по ли тич ких на у ка). До дат-
ну вред ност књи ге, као што је већ по ме ну то, 
пред ста вља то што иза бра ни до ку мен ти, по-
ред де лат но сти са ме НДВШ, пру жа ју део 
сли ке јед ног вре ме на, ко ри стан за сва ког ко 
се ба ви на ве де ним пе ри о дом. 

Мо мир Нин ко вић
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Кон тро верз на лич ност до жи вот ног ју го-
сло вен ског пред сед ни ка, ли де ра ју го сло вен-
ских ко му ни ста и вр хов ног ко ман дан та На-
род но о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је у 
Дру гом свет ском ра ту и ју го сло вен ске ору-
жа не си ле у по сле рат ном пе ри о ду у по след-
ње вре ме при вла чи све ве ћу па жњу ни за ис-
тра жи ва ча – исто ри ча ра, по ли ти ко ло га, со-
ци о ло га, но ви на ра и пу бли ци ста. По се бан 
део ње го вог бур ног жи во то пи са ко ји на ро-
чи то ин три ги ра ка ко ис тра жи ва че та ко и 
ши ру јав ност ве зан је за пе ри од ње го вог жи-
во та и по ли тич ког ра да пре до ла ска на че ло 
ју го сло вен ских ко му ни ста, при че му је из-
ра зи то ин три гант на епи зо да ње го вог жи-

во та ко ја се ти че бо рав ка у Мо скви из ме ђу 
1935. и 1937. Ра ди ло се о бур ном вре ме ну 
те шких по ли тич ких бор би и об ра чу на уну-
тар ко му ни стич ког по кре та, „чист ки” у Со-
вјет ском Са ве зу и про фи ли са ња ста љи ни-
стич ког на чи на во ђе ња ка ко со вјет ске та ко 
и оста лих ко му ни стич ких пар ти ја. На дру-
гој стра ни, за Јо си па Бро за Ти та се ра ди ло 
о пе ри о ду у ко ме је он сти гао на рад у цен-
трал ни апа рат Ко мин тер не – спе ци фич ни 
„штаб свет ске ре во лу ци је”, ка ко су то ис ти-
ца ли ко му ни сти, до ла ску на че ло бал кан-
ске сек ци је те ор га ни за ци је и не по сред не 
при пре ме за пре у зи ма ње кор ми ла ју го сло-
вен ских ко му ни ста у усло ви ма кад је ста ро 
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вођ ство Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је 
под ле гло ста љи ни стич ком по гро му и кад се 
чи ни ло да су ју го сло вен ски ко му ни сти обез-
гла вље ни и да им пре ти не ка вр ста „при нуд-
не упра ве” на мет ну те од стра не Ко мин тер не.

Упра во та епи зо да Бро зо вог жи во та и ра да 
у ме ђу на род ном ко му ни стич ком по кре ту 
пред ста вља те му сту ди је ру ског исто ри ча ра 
мла ђе гене ра ци је Ни ки те Бон да ре ва, чи ја је 
ис тра жи вач ка па жња усме ре на ка из у ча ва њу 
са вре ме не исто ри је не ка да шњег ју го сло вен-
ског про сто ра и со вјет ске по ли ти ке на Бал-
ка ну то ком ХХ ве ка. За да так ко ји је Бон да-
рев пред се бе по ста вио ни је био ни ма ло лак. 
Са ма кон спи ра тив на при ро да ко му ни стич-
ког по кре та, дух Ста љи но ве епо хе у ко јој се 
бе ле жи ло са мо оно што се мо ра ло за бе ле жи-
ти, а у стра ху од ре пре си је кри ле им пре си-
је, ста во ви и раз ми шља ња, али и по ли ти ка 
чу ва ња и пру жа ња ис тра жи ва чи ма на увид 
до ку ме на та ко ји се на ла зе у ру ским ар хи ви-
ма на мет ну ли су пред ауто ра низ про бле ма 
ме то до ло шке и хе у ри стич ке при ро де, не пре-
ста но по ста вља ју ћи пред чи та о це пи та ње: У 
ко јој и ка квој ме ри су ауто ру би ли до ступ-
ни ре ле вант ни исто риј ски из во ри? Да ли је 
аутор сво јим огром ним тру дом и за ла га њем 
ус пео да оства ри увид у до ку мен та ци ју ру-
ских ар хи ва, пр вен стве но Ру ског др жав ног 
ар хи ва со ци јал но-по ли тич ке исто ри је, или 
су пу ком ад ми ни стра тив ном од лу ком ва-
жни исто риј ски из во ри оста ли ван ње го вог 
ви до кру га?

Сту ди ју Ни ки те Бон да ре ва чи не увод, три 
де ла, за кљу чак, два при ло га, спи сак из во ра 
и ли те ра ту ре и имен ски ре ги стар. У са мом 
увод ном де лу аутор ис ти че свој при ступ 
те ми и на ја вљу је прав це бу ду ће ана ли зе и 
на ра ци је. Пр ви део се ти че по ли тич ких усло-
ва и ста ња у ме ђу на род ном ко му ни стич ком 
по кре ту сре ди ном 30-их го ди на. Тај део са-
др жи кра ћи осврт на са ме узро ке, при ро ду 
и раз вој ни пут ме ђу на род ног ко му ни стич-
ког по кре та, де та љан при каз на ци о нал них и 
со ци јал них фак то ра у Бро зо вој би о гра фи ји, 
као и по се бан па саж о ње го вој по ли тич кој 
би о гра фи ји пре до ла ска у Со вјет ски Са вез 
1935, од но сно пор трет јед ног ко му ни сте од 
ње го вог ула ска у ко му ни стич ку пар ти ју, 
пре ко члан ства и пр вих ак ци ја у пар ти ји 
до до ла ска на зна чај не функ ци је у окви ру 
ју го сло вен ске Ко му ни стич ке пар ти је.

Дру ги део књи ге по све ћен је ра ду Јо си па 
Бро за Ти та у Ко мин тер ни то ком 1935, од-
но сно две ма упо ри шним тач ка ма ње го вог 
пар тиј ског ра да по до ла ску у Мо скву – ак-
тив но сти ма на ме сту ре фе рен та бал кан ске 
сек ци је Ко мин тер не и уче шћу у ра ду Сед-

мог кон гре са Ко мин тер не, ко ји је сво јим од-
лу ка ма утвр дио основ не прав це ак тив но сти 
ме ђу на род ног ко му ни стич ког по кре та то ком 
на ред не де це ни је. Тре ћи део је сли ко ви то 
на зван „У мо сков ској иле га ли” и од но си се 
на кључ ни пе ри од Бро зо вог бо рав ка у Мо-
скви. Пре све га, го во ри се о Бро зо вом ви ше 
не го бур ном лич ном жи во ту, од но си ма с 
бив шом су пру гом и упо зна ва њу бу ду ће, о 
ин три гант ном бра ку о ко ме се ћу та ло у на-
ред ним де це ни ја ма, про бле ми ма са си ном и 
од но су про фе си о нал ног ре во лу ци о на ра пре-
ма по ро дич ном жи во ту. Ва жно по гла вље 
го во ри о ра ду Јо си па Бро за Ти та у ју го сло-
вен ском пар тиј ском пред став ни штву при 
Ко мин тер ни. На кра ју при по ве да ња о мо-
сков ским да ни ма по то њег ју го сло вен ског 
пред сед ни ка Бон да рев се освр ће на пи та ње 
фор ми ра ња но вог ру ко вод ства Ко му ни стич-
ке пар ти је Ју го сла ви је и Бро зов од ла зак из 
Мо скве до ди ру ју ћи те му ко ја у до ма ћој али 
и свет ској исто ри о гра фи ји иза зи ва опреч на 
ту ма че ња, а ве за на је за сам на чин до ла ска 
Бро за на ру ко во де ће ме сто ју го сло вен ског 
ко му ни стич ког по кре та. У са мом за кључ ку 
аутор су ми ра ре зул та те свог ис тра жи ва ња, 
али и ис ти че отво ре на пи та ња из Бро зо ве 
би о гра фи је на ко ја још увек ни је мо гу ће да ти 
по у зда не од го во ре. 

Пр ви при лог пред ста вља де та љан осврт на 
ста ње исто ри о гра фи је о Јо си пу Бро зу Ти ту, 
епо хи ко ју је он сво јим де ло ва њем не сум-
њи во обе ле жио и до га ђа ји ма и про це си ма 
ве за ним за исто ри ју ју го сло вен ске др жа ве у 
вре ме ну у ко ме се он на ла зио на ње ном че лу. 
Ауто ру се мо же за ме ри ти што зна чај не де ло-
ве тог при ло га ни је упо тре био у пред го во ру 
књи ге, чи ме би ње гов ис тра жи вач ки на пор 
и ре зул тат до био на ква ли те ту, ја сно ћи са-
мог ис ка за и ме то до ло шком уоб ли ча ва њу 
тек ста књи ге. Дру ги при лог до но си ви ше 
не го исто ри о граф ски ин три гант ну при чу о 
раз ли чи тим пу бли ци стич ким при ка зи ма 
Бро зо ве лич но сти и пи са ња „жу те штам пе” 
о ње го вом жи во ту, по ре клу и по ли тич ком 
де ло ва њу.

Оп ште узев ши, сту ди ја Ни ки те Бон да ре ва 
пред ста вља ва жан до при нос ис тра жи ва њу 
исто ри о граф ски ком плек сне лич но сти Јо си-
па Бро за Ти та и ње го вог по ли тич ког де ло-
ва ња ко је је суд бин ски од ре ди ло исто ри ју 
ју го сло вен ске др жа ве. Сам при ступ те ми, на-
чин пред ста вља ња ис тра жи вач ких ре зул-
та та, ко ри шће ни из во ри и ли те ра ту ра чи не 
књи гу Ни ки те Бон да ре ва не за о би ла зним 
шти вом ис тра жи ва ча исто ри је Ју го сла ви је 
и лич но сти Јо си па Бро за Ти та.

Алек сан дар Жи во тић
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Бо ри во је Ми ло ше вић је ви ши аси стент на 
пред ме ту На ци о нал на исто ри ја од по чет ка 
XIX ви је ка до 1918. го ди не на Од сје ку за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Ба ња лу ци. На пи сао је ви ше ра до ва и 
при ре дио не ко ли ко де се ти на је ди ни ца за Ен-
ци кло пе ди ју Ака де ми је на у ка и умјет но сти 
Ре пу бли ке Срп ске. Књи га Пра во слав но све
штен ство у дру штве ном раз во ју Бо сан ске 
Кра ји не у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком 
XX ви је ка је ди је лом из ми је ње на и до пу ње-
на вер зи ја ма ги стар ског ра да ко ји је аутор 
од бра нио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба-
ња лу ци ју ла 2011. При ку пља ју ћи гра ђу аутор 
је оба вио за ма шна ис тра жи ва ња у Ар хи ву 
Бо сне и Хер це го ви не у Са ра је ву, Ар хи ву Ре-
пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци, Ар хи ву Па три-
јар ши је СПЦ у Бе о гра ду.

Срп ска пра во слав на цр ква у Бо сни и Хер-
це го ви ни кроз сво ју исто ри ју је, осим вјер-
ских, има ла и оби љеж ја по ли тич ке и кул тур-
не ор га ни за ци је. На ци о нал но ор га ни зо ва ње 
срп ског на ро да у XIX ви је ку од ви ја ло се нај-
при је кроз цр кву и ње не уста но ве, да би тек 
по чет ком XX ви је ка ту уло гу пре у зе ле тек 
ста са ла ин те ли ген ци ја и по ли тич ке стран ке 
у по во ју. Срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви-
ни оли ча ва ли су ње го ви све ште ни ци, ко ји су 
ујед но би ли глав ни но си о ци срп ских тра-
ди ци ја и ви је ков них те жњи. Аустро у гар ска 
оку па ци ја из ми је ни ла је по ли тич ки ста тус 
по кра ји на, 28. мар та 1880. но ва власт је пот-
пи са ла Кон вен ци ју са Ва се љен ском па три-
јар ши јом. Аустро у гар ска упра ва тим чи ном 
сте кла је пра во име но ва ња вла ди ка и ми-
тро по ли та и стр пљи во пот ко па ва ла цр кву 
и шко лу, по сљед ња уто чи шта на род них сло-
бо да. Ср би су от по че ли бор бу за цр кве но-
-школ ску ауто но ми ју, у ко ју се укљу чи ло и 
све штен ство, а ко ја се за вр ши ла дје ли мич-
ним успје хом 1905. Вје штим ма ни пу ли са-
њем нов ча ним суб вен ци ја ма и по ли тич ким 
при ти сци ма власт је успје ла да при вре ме но 

раз би је је дин ство Срп ске пра во слав не цр кве 
и све ште ни ке по ди је ли на „вла ди не” и „на-
род не”. Све штен ство је та ко ђе би ло из ло же-
но стал ном ка то лич ком про зе ли ти зму, с ци-
љем да се уве ћа број ка то ли ка у зе мљи. У 
раз до бљу од 1914. до 1918. го ди не срп ско све-
штен ство је по ци је ну ве ли ких људ ских и 
ма те ри јал них жр та ва сли је ди ло на ци о нал не 
иде а ле осло бо ђе ња и ује ди ње ња. У са вре ме-
ној срп ској исто ри о гра фи ји ова те ма ни је 
ис тра жи ва на у ве ћим на уч ним ци је ли на ма.

 Мо но гра фи ја са др жи, по ред уоби чај ног 
„Пред го во ра”, „Уво да” и „За кључ ка”, де вет 
те мат ских ци је ли на: „Ба њо луч ка бо го сло-
ви ја у на ци о нал ном и кул тур ном бу ђе њу 
Бо сан ске Кра ји не”, „Уче шће кра ји шког све-
штен ства у Бо сан ском устан ку 1875–1878. 
го ди не”, „Аустро у гар ска оку па ци ја и про-
мје не у ор га ни за ци ји Срп ске пра во слав не 
цр кве у Бо сни и Хер це го ви ни”, „Све ште ни-
ци у по кре ту Ср ба за цр кве но-школ ску ауто-
но ми ју”, „Осни ва ње Ба њо луч ко-би хаћ ке ми-
тро по ли је и пр ви ар хи је ре ји”, „Све ште ни ци 
у кул тур ном и про свјет ном жи во ту Бо сан-
ске Кра ји не”, „На род ни жи вот, на ви ке и оби-
ча ји све штен ства”, „Срп ска пра во слав на 
цр ква и све штен ство и ка то лич ка про па ган-
да”, „Стра да ње срп ске пра во слав не цр кве 
и све штен ства Бо сан ске Кра ји не у Пр вом 
свјет ском ра ту”. Ове цје ли не су да ље, ра ди 
пре глед но сти, раш чла ње не на низ под на-
сло ва. Мо но гра фи ја пред ста вља дра го цјен 
при лог упо зна ва њу исто риј ске уло ге Срп ске 
пра во слав не цр кве и тре ба ло би да по слу жи 
као под стрек да жи вот и уло га пра во слав ног 
све штен ства по ста не пред мет ши рих и де-
таљ ни јих ис тра жи ва ња. По што је при ја вио 
док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „Пра-
во слав но све штен ство у Бо сни и Хер це го-
ви ни у аустро у гар ском раз до бљу”, аутор ће 
не сум њи во да ти свој до при нос.

Ра до ван Су бић
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АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ

СТЕ ВАН БУ ГАР СКИ (Срп ски Се мар тон [Sânmartinu Sârbesc], Ру му-
ни ја, 1939). Ин же њер у пен зи ји, пи сац, исто ри о граф. 

За вр шио је Срп ску гим на зи ју у Те ми шва ру, по том је са Пе да го шког 
ин сти ту та у Бу ку ре шту ис кљу чен због „ан ти пар тиј ског и ан ти др жав ног 
ста ва”, те због „вер бал ног де лик та” за тво рен (1958–1962). Ди пло ми рао је на 
Ма шин ском фа кул те ту у Те ми шва ру 1971. Из у ча ва срп ско кул тур но на сле-
ђе у Ру му ни ји. Члан је Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, глав ни уред ник 
Те ми швар ског збор ни ка, са рад ник СА НУ, члан Са ве за пи са ца Ру му ни је и 
по ча сни члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. До бит ник је на гра де Са ве за пи-
са ца Ру му ни је, на гра де Те ми швар ске фи ли ја ле Са ве за пи са ца Ру му ни је, те 
награда „Лаза Костић” (Новосадски сајам књиге), „Гушчије перо” (ПЧЕСА), 
„Растко Петровић” (Матица исе љеника Србије), Pro cultura (Тамишка жу-
панијска дирекција за културу). 

Ва жни ја де ла: По Се мар то ну кр оз пр о стор и вре ме, Бу ку решт 1982; 
Оно што се пам ти, Бу ку решт 1983; Срп ско пра во сла вље у Ру му ни ји: Пре
глед Пра во слав не срп ске епар хи је те ми швар ске, Но ви Сад 1995; Ма на стир 
Без дин: При лог за мо но гра фи ју, Те ми швар 1999 (с Љ. Сте па но вим); Се мар
тон ски ле то пи си, I–II, Те ми швар 2004; Срп ски ан самбл у Те ми шва ру: По ла 
ве ка од осни ва ња, Те ми швар 2004 (с Љ. Сте па но вим); Књи жев ни рад пр о те 
Сло бо да на Ко сти ћа, Те ми швар 2006; Ди ми три је П. Ти рол: Жи вот и де ло, 
Те ми швар 2007 (с Љ. Сте па но вим); За ви чај на књи жев ност Ср ба из Ру му
ни је: 1918–1947, Те ми швар 2007; Lyce um Te me sva ri en se, Те ми швар 2008; Ср би 
у Те ми шва ру: Ме ха ла, Те ми швар 2008 (с Љ. Сте па но вим); Исто риј ски и кул
тур ни спо ме ни ци Ср ба у ру мун ском Ба на ту, Те ми швар 2008 (с Љ. Сте па но-
вим); По ли тич ке пар ти је Ср ба у Ру му ни ји: 1918–1938, Те ми швар 2008; Вла
ди ка Ан то ни је (На ко) епи скоп те ми швар ски, Те ми швар 2010; Ма тич ни 
пр о то кол Ср ба у Ба ра га ну, Те ми швар, 2011; Ср би у Те ми шва ру: Град, Те ми-
швар 2011 (с Љ. Сте па но вим); при ре дио: Бе ћа рац, Бу ку решт, 1982 (са С. Мар-
ко вим), Днев ник Са ве Те ке ли је (Но ви Сад 1992, 2011).

АЛЕК САН ДРА ВУ ЛЕ ТИЋ (1972). На уч ни са рад ник Исто риј ског ин сти-
ту та СА НУ.

Сту ди је исто ри је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
(1995, „Ви де ло као из вор за по ли ти ку Срп ске на пред не стран ке”). Mаги-
стрирала 2001 („По ро ди ца за вре ме дру ге вла де кне за Ми ха и ла”) и од бра-
ни ла док тор ску ди сер та ци ју 2008 („Брак у Кне же ви ни Ср би ји”). Област 
ис тра жи ва ња: дру штве на исто ри ја Ср би је у 19. ве ку, исто ри ја по ро ди це.

Ва жни ја де ла: По ро ди ца у Ср би ји сре ди ном 19. ве ка, Бе о град 2002; 
Из ме ђу по се ла и ба ло ва: Жи вот у Ср би ји у 19. ве ку, Бе о град 2005 (с Ј. Ми-
ја и ло вић).
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АЛЕК САН ДАР ЛУ КИЋ (Бе о град, 1985). Ис тра жи вач у Ин  сти ту ту за 
но ви ју исто ри ју Ср би је у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао (2009) и ма сте ри рао (2010, „Осни ва ње Ју го сло вен ске ре пу-
бли кан ске стран ке 1920”) на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. Област ин те ре со ва ња: Исто ри ја ју го сло вен ске и ре пу бли кан ске 
иде је у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји.

РА ДИ ВОЈ РА ДИЋ (Лив но, 1954). Ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Бе о гра ду и шеф Ка те дре и се ми на ра за ви зан то ло ги ју.

Ди пло ми рао јe (1980), ма ги стри рао (1985) и док то ри рао (1991) на Оде ље-
њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Бо ра вио је на ви ше ме-
сеч ном на уч ном уса вр ша ва њу у Ати ни (1985–1986) и у Цен тру за ви зан тиј ске 
сту ди је у Ва шинг то ну (САД, 1997–1997). Пре да је Исто ри ју Ви зан ти је и на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њалу ци и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ис точ-
ном Са ра је ву (Па ле). Го сту ју ћи је про фе сор на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Уче ство вао је на ви ше ме ђу на род них на уч них ску по-
ва у зе мљи и ино стран ству и до са да је об ја вио ви ше на уч них и струч них 
ра до ва у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма. Област на уч ног ин те ре со ва ња: 
по зно ви зан тиј ска исто ри ја и ве зе из ме ђу Ви зан ти је и ју жно сло вен ских зе-
ма ља у ка сном сред њем ве ку, сва ко днев ни жи вот у ви зан тиј ском све ту. За 
књи гу Вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391) до био је Ок то бар ску на гра ду 
гра да Бе о гра да за на у ку (1993). За књи гу Страх у по зној Ви зан ти ји, 1180–1453 
(I–II) до био је на гра ду „Ла за Ко стић” на Но во сад ском сај му књи га, на гра ду 
„Све то зар Ми ле тић” за пу бли ци сти ку и на гра ду Ву ко ве за ду жби не за на у ку 
(2000). Члан је ре дак ци је ча со пи са Ста ри срп ски Ар хив и ре дак ци је ча со-
пи са На ша про шлост. Аутор је Сту бо ва кул ту ре (од 1999).

Ва жни ја де ла: Из Ца ри гра да у срп ске зе мље: сту ди је из ви зан тиј ске и 
срп ске исто ри је, Бе о град 2003; Ср би пре Ада ма и по сле ње га, Бе о град 2003; 
Ви зан ти ја: пур пур и пер га мент, Бе о град 2006; Ца ри град: При че са Бос фо
ра, Бе о град 2007; Јо ван V Па ле о лог, ви зан тиј ски цар (1341–1391), Бе о град 
2008; Ви за ни ти ја и Ср би ја, Бе о град 2010; Кри за исто ри је: срп ска исто ри о
гра фи ја и дру штве ни иза зо ви кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка, Бе о град 2009 
(ко а у тор); Ро меј ски свет: Kрат ка исто ри ја сва ко днев ног жи во та у Ви зан
ти ји, Бе о град 2012; Три јумф хри шћан ства: Кон стан тин, Ниш и Ми лан ски 
едикт, Бе о град 2013; Цр но стол еће: вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391), 
Бе о град 2013.

РА ДЕ РИ СТА НО ВИЋ (Бе о град, 1983). Исто ри чар – ма стер.
Ди пло ми рао на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Ис точ-

ном Са ра је ву (2010). Ма сте ри рао на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Ни шу (2013) те мом „Ак ци је ко му ни стич ких иле га ла ца у Бе о гра ду 
1941–1942”. Ба ви се про у ча ва њем те ма из Дру гог свет ског ра та. Уже обла-
сти на уч ног ис тра жи ва ња су му: от пор у оку пи ра ном Бе о гра ду, ко ла бо ра-
ци о ни стич ке по ли циј ске струк ту ре и сва ко днев ни жи вот под оку па ци јом.

Ва жни ја де ла: Ак ци је ко му ни стич ких иле га ла ца у Бе о гра ду 1941–1942, 
Бе о град 2013.
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