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РЕЧ УРЕДНИКА 
 

 
 

ао сведоци вечите унутрашње и спољне динамике живог света сео е су постале 
фокус интересовања друштва и научне заједнице. Зашто аш сео е? Сео е су 
пантемпорални феномен, просторно временско умирање у локусу свог ивства 

као норме. Сео е су ор е или путање ратника. Сео е су протест или путања 
политике. Сео е су екство или путање уметника. Сам уметник и у сопствености 

ивства ежи од норме. Разлаз између стваралачке, просторно-временске форме 
ивства уметника и његове телесности и сопствености – такође је сео а у поље 

естетичког, етичког религиозног. Да ли се исељавамо, досељавамо, расељавамо, 
путујемо, крећемо, прелазимо из живота у вечност, из олести у здравље, ми једнако 
живимо у ономе што су стари Грци означавали као dynamis односно покрет. Тај 
основни принцип живота, посе но људског, тре а посматрати као откровење. 
Двоструки је вид сео а: један вољни и сло одан, од човека или народа иза ран, а 
други наметнут, присилан, несло одан. Без сео а нема живота. То је прва и друга 
људска природа. У првој људској природи одржавају се иолошки импулси који јачају 
људско тело, односно фундус на којем почива друга човекова природа. Можемо је 
назвати вештачком природом или надградњом или културом. И иологија и култура 
имају своје еволуције и револуције. Нису ли то опет сео е? Сео е својим развојем 
исказују разноврсне садржаје и искуства у којима се живот излива, али и суштину која 
синтетички повезује те садржаје. Зато је природа сео а дуална и пророчка, циклична 
и трагична. У процесу адаптације, асимилације и плурализације, сео е су плодоносне 
када се у новом простору сусрећу људи различитих култура и у том сусрету нађу језик 
разумевања и споразумевања. Ако сео е народа, непознате и познате у току 
праисторије и историје човечанства схватимо као психолошку нужност, онда нас 
више неће чудити када утврдимо да је сео а ило увек и да ће их ити. Ову истину 
уочио је и Милош Црњански записавши две лаконске реченице. Има сео а. Смр и 
нема! Иза ових речи крије се ауторитет орфичког и питагорејског учења о 
метапсихозама душе. Ово су главни постулати који су нас навели да 
интердисциплинарно проучавамо феномен сео а. Овај тематски з орник о ухвата 
радове који систематски и научно проучавају про лематику сео а. Он садржи преко 
40 оригиналних и рецензираних научних радова из наше земље, региона, Европе и 
света. З орник је подељен на поглавља која су организована према приложеним 
научним радовима на неколико језика (српски, енглески, руски и француски). Та 
поглавља су: Поли ика и еми рација, књижевнос  и језик ми рације, Ubi bene ibi patria, 
уло а жена у ми рацијама, ис орио рафија у из нанс ву и ис оријски окази о сео ама, 
сео е и олес и/е и емије и о а ак – релиминарна ис раживања.  

Можда на крају тре а изнети неколико општих закључака који проистичу из 
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истраживања чији су резултати приказани у овом З орнику. Тематика свих 
приспелих радова је разуђена са аспекта приступа и дисциплине, а у исто време 
кохерентна са оригиналним печатом и значајним научним допиносом. Први и ио 
да се феномен сео а јавља у свим својим социјалним и економским аспектима од 

ездомне индивидуе до ездомног народа са свим његовим узроцима и (трагичним) 
последицама. Док и се други закључак могао формулисати као константни пораст и 
циклична учесталост сео а, пре свега у медитеранском региону и на Балкану, што за 
последицу има сталне сударе и сусрете култура и конфесија, нарочито у XXI веку.  

Са надом да ће овај тематски з орник отворити неке нове видике и ити 
путоказ истраживачима који долазе, з орник Сео е о  ан ике о анас, замишљен је 
као први у низу који тре а наставити и о огатити темама које су свеприсутне од када 
је човек спознао logos као средство којим се достиже једна од овоземаљских истина.  

Овом приликом желимо да се захвалимо Филозофском факултету у Новом 
Саду, Одсеку за историју, Центру за историјска истраживања, Покрајинском 
секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и 
Покрајинском секретаријату за спорт и омладину на финансијској помоћи, као и 
уваженим колегама који су се прихватили оз иљног посла рецензирања појединачних 
радова и целокупног з орника ез којих ова научна пу ликација не и угледала 
светлост дана.  
 
 

 Снежана Вукадиновић 
 Ифигенија Радуловић 

 Светозар Бошков 
 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

 март 2020. године 
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EDITORS’ NOTE 
 

 
 

rom the viewpoint of constant eyewitnesses who pertain to the everlasting dynamics 
of the living world and human history, it is obvious that the phenomenon of 
migrations has become the focus of entire society, which automatically made it one of 

the burning topics of the scientific community too. Why migrations became such an 
important scientific issue? Migrations are a pan-temporal phenomenon, a dimensional and 
temporal dying in the locus of one's norm. Migrations are the battles of warriors or their 
paths. Migrations may stand for a protest or may be means of politics. Migrations may be an 
escape of an artist or his/her journey. The artist, a creature in constant quest for the profound 
meaning of existence, runs away from the rigid and ephemeral norms. The rift which 
connects the creative, space-time form of the artist's existence and selfness is also a kind of 
migration into the field of the aesthetical, the ethical and the religious. Whether we emigrate, 
immigrate, displace, travel, move, change at the crossing from life to eternity, from disease 
to health or vice versa, we equally dwell in what ancient Greeks referred to as dynamis. This 
basic principle of life, especially human life, should be seen as a revelation. Nevertheless, 
there is a twofold form of migration: the willing one and free, which is chosen by individuals 
or a group of people, and the other one which is forced, involuntarily imposed by external 
factors. There is no life without migration. Migrations are both the first and the second 
human nature. In the first human nature, vital impulses are maintained to support the body, 
that is, the fundus on which the second human nature relies. We can call it artificial nature, 
a superstructure or culture. Both biology and culture have their evolutions and revolutions. 
Aren't those also migrations of another kind? The history of migrations is expressed in 
various forms and contents as well as in numerous experiences in which life flows, while 
those various contents are connected by their very essence. That is why the nature of 
migration is dual and prophetic, cyclical and tragic. During the process of adaptation, 
assimilation and pluralization, migrations may be profoundly fruitful. It is when people of 
different cultures meet in a new space and find the language of understanding in that 
encounter. If one comprehends the migrations, the known and unknown ones during both 
prehistory and history of mankind, as a psychosocial necessity, then we will no longer doubt 
that migrations have always existed and will always continue to exist. This truth was 
Laconically given in two sentences by Miloš Crnjanski, one of the greatest Serbian writers: 
Death does not exist. There are only migrations! Behind those words lies the authority of the 
Orphic and Pythagorean doctrine of the metempsychosis. 

These were the main postulates that led us to deal with the phenomenon of migration 
interdisciplinary and systematically. The outcome is included in the thematic volume 
Migrations from Antiquity to the Present Days. The Volume is divided into seven chapters: 
Politics and Emigration, Literature and Language of Migration, Ubi bene, ibi patria, The Role 
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of Women in Migrations, Historiography in Exile and Historical Evidence of Migrations, and 
Migrations and Diseases/Epidemics with more than 40 peer-reviewed and original scientific 
articles written in several languages (Serbian, English, Russian, French) and an Appendix, a 
collection of preliminary communications. 

Finally, let us make some general remarks referring to the results of the research that 
is now being unfolded before your eyes. The articles may be diverse from the disciplinary 
point of view and approach but at the same time they do not lack coherence as far as  the 
main subject is concerned, all of them bearing an original seal and precious scientific 
contribution. One of the main conclusions would be that the phenomenon of migration 
occurs in all its socio-cultural and economic aspects, starting from the homeless individual 
to the homeless peoples with a variety of causes and (tragic) consequences. While the second 
conclusion may be formulated as follows: migrations are in constant increase and their 
cyclical repetition in the Mediterranean region and the Balkans is more than evident, 
resulting both in clashes and encounters of cultures, societies and confessions, especially in 
the beginning of the 21st century. 

Hoping that the relevant Volume will open new insights on the topic and establish 
itself as a guide for future researchers, Migration from antiquity to the present days was 
conceived as the first in a series of successive volumes which will be enriched with topics that 
have been around us since humans have used logos as the instrument of cognition and truths. 

In the end, we  would like to express our gratitude to the Faculty of Philosophy of the 
University of Novi Sad, the Department of History, the Center for Historical Research, the 
Provincial Secretariat for Sports and Youth and the Provincial Secretariat for Social Policy, 
Demography and Gender Equality for financial assistance and support, as well as to our kind 
and  honorable colleagues  who made the effort and took the responsibility of reviewing the 
articles, as well as all contributors for their patience without whom this thematic volume 
would not have seen the light of the day..  
 
 

 Snežana Vukadinović 
 Ifigenija Radulović 

 Svetozar Boškov 
 University of Novi Sad, Faculty of Philosophy 

Novi Sad, March 2020 
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EX ORIENTIS PARTIBUS NAUIGANS GALLICIAM VENIT: 
WAS THERE COLLUSION BETWEEN 

ST. MARTIN OF BRAGA (c. 519/20–579) AND 
THE BYZANTINE IMPERIAL EXPANSION IN HISPANIA?  

 
 

Аbstract:  The sixth century missionary St. Martin of Braga continues to be a compelling enigmatic 
figure. This is especially so on the question of his possible relationship with Justinian’s 
grand scheme to reconstitute the former Roman Empire. Not all scholars of Martin of 
Braga have engaged the question; a number of them have ventured to offer various 
scenarios that are related to corollary questions: for example, the sources of his formation 
that make him a different monk in the far flung province of Gallaecia where he made his 
mark in the kingdom of the Sueves. I do not pretend in this brief note that I have 
discovered new evidence that demonstrates without a doubt that Martin of Braga was an 
official envoy in collusion with the court of Justinian the Great to evangelize Gallaecia to 
it bring under his authority. This study revisits the question by reconsidering the 
evidence from writers of Gallia and Hispania and the views of modern scholars who have 
delved into this topic. The study enlightens us on the movement of individuals and 
peoples in Late Antiquity that is the theme of this conference.1 

 
Keywords: Martin of Braga, Byzantium, Gallaecia, Pannonia, Gallia, Monastic Migration. 
 
 

1. Introduction 
 

 started my publication career at the beginning of my Ph.D program at the University of 
California, Santa Barbara in 1980, that year and in 1981 two articles appeared on Martin 
Braga in Studia Monastica (Montserrat). They are entitled respectively: ‘The Westward 

Journey of St. Martin of Braga’ and ‘The Missionary Labors of St. Martin of Braga in 6th 
Century Galicia’, since then I have published more on Martin.2 In the 1980 study I said, ‘It must 

 
  I want to thank the organizing committee of the University of Novi Sad for inviting me to this International 

Scientific Conference Migrations from Antiquity to the Present Days 14–15 April 2018 and for the generous 
hospitality. Also I extend my thanks to the Centro Fray Luis de León/ Seattle-Salamanca for financing my trip. I 
appreciate some insights that Prof. Dr. Alexandra Chavarria Arnau (Università degli Studi di Padova) shared with 
me. This study was inspired by a conversation with Prof. Dr. Pablo C. Díaz (Universidad de Salamanca) on an 
excursion bus at an Ourense conference on Martin of Tours in 2016. All conclusions are mine, however. 

1  A well-documented overview of the topic is the book by Dietz 2005.  
2  Respectively, published in Ferreiro 1980: 243–251 and Ferreiro 1981: 11–26. My additional publications on 

Martin of Braga are Ferreiro 2011: 1–32; Ferreiro 2010a, 275–287; Ferreiro 2007: 193–207; Ferreiro 1999–2000: 
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be emphasized that Martin of Braga was not an official missionary from the court of Justinian’.3 
Add to this from the 1981 article, ‘On the other hand, there are no indications of any Suevic 
overtures toward the Byzantines in southern Hispania. This shows that Martin, although 
coming from the east, was not a part of the Byzantine schemes in the peninsula. He was an 
important element in the Byzantinization of Hispania, but not an official envoy from 
Constantinople’.4 Although in the main I still hold to the framework of this view, I am now of 
the position that he was not completely disassociated from the Byzantine Empire – its politics 
and church - and its designs for Hispania. I was perhaps too hasty to minimize unnecessarily 
any possible links between Martin, the Sueves, and the Imperial court in Constantinople. 
Martin had unusual qualities that set him apart from his peers in Gallaecia and of those who 
ventured westward eastward in both directions. The contacts between Constantinople and 
Gallaecia were deeper. Even though our sources are limited they shed light on the question. It 
is lamentable that we do not have a single chronicler of the day that recorded much detail 
about the Sueves, as did Gregory of Tours for Gallia. The factors that compelled Martin of 
Braga to make the long journey to the extremities of the West – finisterra - are not simple and 
are a challenge to unravel. In the ensuing sections I will review our main subject and related 
questions that includes the views of scholars that have written substantially about Martin of 
Braga. On the question of alleged collusion between Martin of Braga and the Byzantines, 
opinions can be divided into the following categories: some deny any collusion; others believe 
it was explicit, and some do not offer an opinion. 

 
2. Martin and his Pannonian Origins 

 
The association of Martin of Braga with Pannonia is a well attested fact in all of our 

sources; nevertheless, opinions have varied as to how deep or relevant was his Pannonian 
origins.5 The Portuguese scholar Luis Ribeiro Soares was the first to doubt the Pannonian 
background of Martin of Braga by suggesting that he left that tumultuous region when he was 
young and that his formation was mainly in Rome with ties to Gallia via the cult of Martin of 
Tours and the works of John Cassian.6 In other words, any connection between Martin and 
Byzantium was at best minimal. Ribeiro Soares has had more detractors than supporters; 
however, not all of his observations have been dismissed as imaginative enthusiasm. What has 
been emerging about Martin’s background is that it was more eclectic than previously believed. 

 
223–242; Ferreiro 1998: 37–62; Ferreiro 1997: 323–356; Ferreiro 1995: 195–210; Ferreiro 1987–1988: 298–306; 
Ferreiro 1988: 225–238; Ferreiro 1986: 145–148; Ferreiro 1983: 372–395. 

3  Ferreiro 1980: 250. 
4  Ferreiro 1981: 16. 
5  Gregory of Tours, Libri historiarum, V, 37, Nam hic Pannoniae ortus fuit, Barlow 1950: 300; Isidore of Seville, 

De viris illustribus, 22, Ex Orientis partibus navigans, Barlow 1950: 301 = Codoñer Merino 1964: 145–146 = 
PL 83: 1100; Venantius Fortunatus, Carminum libri, Ad Martinum episcopum Galliciae, V, 1, Pannoniae, ut 
perhibent, veniens e parte Quiritis, Barlow 1950: 297; Martin of Braga, Epitaphium Eiusdem, Pannoniis 
genitus, Barlow 1950: 283. See, Ares Vázquez 2008: 101–118.  

6  Ribeiro Soares 1997: 16–21. 
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A number of major scholars have offered their views on that theme. It is appropriate to 
begin with Claude W. Barlow who published what is still the most comprehensive critical 
edition of Martin’s works that was followed up with a translation into English. Barlow expressed 
no doubt about Martin being born in Pannonia somewhere between 510 and 520 and that he 
arrived at Gallaecia in 550.7 Beyond that, Barlow had nothing to say about the influences of his 
Pannonian phase. Ursicino Domínguez del Val did not accept the Ribeiro Soares thesis, that 
Martin left Pannonia right away and grew up in Rome.8 José Freire Camaniel in a massive 
detailed study of Gallaecia in the Suevic period contributes many valuable details.9 Martin was 
definitely born in Pannonia where he grew up; if he spent any time in Italy and Gallia it was 
brief while on his way to Gallaecia.10 Comparatively speaking his sojourn in Gallia must have 
been longer; his link to the cult of Martin of Tours and the testimony of Gallic writers reveal 
deeper roots. One of the important insights that Freire Camaniel made is on the text from 
Venantius Fortunatus: Pannoniae, ut perhibent, veniens e parte Quiritis. Ribeiro Soares said that 
the reference e parte Quiritis was proof positive of Martin’s deep Roman roots, forgetting that 
Venantius Fortunatus was the only one who used the expression in association with Pannonia. 
Freire Camaniel clarified the meaning of the text through this translation, Coming, so they say, 
from the region of Roman Pannonia, not from the city of Rome. 11 In that time reference to the 
Romans was synonymous with the Byzantines; Pannonia for the better part of its late antique 
period was under Roman/ Byzantine jurisdiction.  In another study on Late Antique/ Suevic 
Gallaecia, Óscar Núñez García gave some credence to the Roman cultural roots and as the 
possible place of birth as sustained by Ribeiro Soares and by the Portuguese scholar M. J. 
Pinheiro Maciel.  Núñez García defended that references to Pannonia in relation to Martin of 
Braga do not clearly reveal that he was actually born there; it refers only to his family origins.12 
Unfortunately, he offers only an opinion without any explanation; his argument seems to beg 
the question. It devalues, furthermore, crucial testimony from Martin’s own hand and his 
contemporaries. Xosé Eduardo López Pereira is a partisan of the Roman thesis arguing that his 
Pannonian birth is not clear. He thinks that in Pannoniis genitus the genitus can be a reference 
to family genealogy not birthplace.13 The linguistic analysis of Freire Camaniel is the most 
convincing interpretation of the Quiritis reference and it reflects what all of the main texts 
convey on the Pannonian origins question. Noteworthy among them is that of Martin of Braga.  
Overall, it is clear to me that the texts collectively testify to a Pannonian birthplace.  

A fascinating study by the Slovenian scholar Jaroslav Šasel takes us even deeper in our 
understanding of the Pannonia of Martin of Braga. He reminded us that it was a region that 

 
7  Barlow 1950: 1–10; Barlow 1969: 3–16. 
8  Domínguez del Val 1990: 13.   
9   Freire Camaniel 2013: for Martin of Braga, 387–420. 
10  Freire Camaniel 2013: 413–420 at 413.  
11  ‘Viniendo, según dicen, de la región de la romana Panonia’, Freire Camaniel 2013: 417. 
12  ‘Ninguna de estas formas revela en estricto sentido que Martín haya nacido en Panonia, sino que proviene de 

Panonia o que allí están sus orígenes familiares’, Núñez García 2010: 233–246 at 235. Pinheiro Maciel 1980: 
483–561. 

13  López Pereira 1996: 42–43. 
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experience many influences: cultural, religious, and political. They came mainly from Franks, 
Byzantines, Lombards, and Gepids.14 He is even more precise on what part of Pannonia 
Martin was born in and raised; it was Pannonia II, a region with cultural currents that left a 
deep mark on him. Šasel explains that Martin went from Pannonia to the East where he 
emerged strongly grounded in Greek culture.15 With this in view it makes unnecessary to 
propose Rome as the place of Martin’s origins or of any significant formation. That is not to 
say he may not have visited Rome; the sources, however, do not point us in that direction. 

Let us look closely at other relevant texts. Isidore in De viris illvstribvs, 22 is quite 
different from the rest: he wrote Ex Orientis partibus navigans. Isidore omitted Pannonia 
altogether and settled to mention only that Martin sailed from the parts of the Orient. In 
Historia Suevorum writing about Martin’s missionary labors, Isidore did not dwell at all on 
his Pannonian or Oriental past. Rome and Constantinople are strikingly absent! I get the 
sense that Isidore either knew very little about Martin of Braga or he had no interest in 
talking much about him. Gregory of Tours at Libri historiarum, V, 37, was well informed 
enough to state Nam hic Pannoniae ortus fuit. This is not surprising given the contacts that 
Martin of Braga had with Venantius Fortunatus and his zeal for the cult of Martin of Tours 
that he vigorously promoted in Gallaecia.16 The testimony that dispels any doubts is from 
Martin of Braga, from his own Epitaphium Eiusdem, where he wrote: Pannoniis genitus. It is 
concise and to the point; Martin never forgot his native land where he was born and raised 
before setting off on his long journey that took him eventually to Gallaecia.  

One last important point needs to be made about Pannonia. It is the nexus that was 
established between Martin of Tours and Martin of Braga by Gregory of Tours in Libri 
Historiarum, V, 37 and in the longer narrative about Martin’s arrival at Gallaecia De 
virtutibus sancti Martini I, 11; add to this Venantius Fortunatus and Martin of Braga.17 
Isidore omitted Martin of Tours in De viris illustribus and when speaking of Martin of Braga 
there and the Historia Suevorum he never intimated any connection between them or that 
Tours had anything to do with the conversion of Gallaecia. The singular reference to Martin 
of Tours is in the Chronica but only about his miracles in Tours.18 I have demonstrated 

 
14  Šasel 1978: 249–254 at 251–254. 
15  ‘Martino, dunque, era originario delle regioni meridionali della Pannonia e più precisamente di quelle che 

gravitavano a Oriente, giacchè nella sua cultura emerge fortemente lo sfondo grecizante’, Šasel 1978: 253. 
16  Ferreiro 2020b, for their respective cults in Gallaecia see Ferreiro 1997: 323–356; Ferreiro 1999–2000: 223–242; 

Ferreiro 2010d, 381–382; Ferreiro 2011: 1–32.  
17  Gregory of Tours, Libri historiarum, V, 37, Nam hic Pannoniae ortus fuit…. Versiculos qui super ostium sunt a 

parte meridiana in Basilica sancti Martini, ipse composuit, Barlow 1950: 300 and De virtutibus sancti Martini, I, 
11, Libri octo miraculorum, Barlow 1950: 298–300. Venantius Fortunatus, Carminum libri, Ad Martinum episcopum 
Galliciae, V, 1, Ne morer adcelerans, Martini Gallia prisci excellente fide luminis arma capit. Martino servata 
novo, Gallicia, plaude; sortis apostolicae vir tuus iste fuit, Barlow 1950: 297. Martin of Braga, In Basilica, Christi 
venerabile templum/ Constituit, quo clara vigens, Martine, tuorum/ Gratia signorum votis te adesse fatetur/ 
Electum, propriumque tenet te Gallia gaudens/ Pastorem, teneat Gallicia tota patronum, Barlow 1950: 282. 

18  Martinus episcopus Turonorum Galliae ciuitatis multis miraculorum signis effulsit, (352-355), Martín Iglesias 
2003: 169–170 = Patrologia Latina 83: 1051. 
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elsewhere in detail why this indifference by Isidore to Tours and Gallia in general.19 The 
point being, they were both from Pannonia; in my mind a plain reading of the texts leaves 
no doubt. Those who seek to find another location have lost sight of the important link 
between the holy man of Tours and Martin of Braga. 

 
3. Travel in Late Antiquity 
 
The overland and maritime travel system East–West in both directions was one of 

the great achievements of the Roman Empire. Movement of people from the Atlantic coast 
of Portugal to the Tigris-Euphrates; whether it was commerce, mobilizing troops, diplomatic 
missions, missionaries, private citizens and so on was hardly anomalous. Granted there were 
some regions more isolated than others. So, the question for us becomes: just how isolated 
was Gallaecia in Late Antiquity and specifically during the Suevic phase? We also have a 
steady epistolary correspondence between Hispania, Rome, Constantinople, Gallia, and 
North Africa. There is extant a substantial correspondence between the bishops of Hispania 
and the See of Rome dating from the third to the seventh century; we know there was more 
than what we have. Taken together, extant or not, it testifies to sustained contacts.20 For the 
wider context, that includes Hispania, of this vigorous travel I refer the reader to the 
monograph by Maribel Dietz that covers the topic from 300–800 A.D.   

Martin of Braga was not an unusual traveler associated with Hispania. I begin with an 
overview of others who went to or left Hispania on journeys before and after Martin. One of 
the earliest was Ossius of Córdoba (c. 256 - c.358) selected by Constantine to preside over the 
Council of Nicaea (325).21 The case of the fourth century Egeria, a pilgrim from Gallaecia, is 
of great interest and relevant. Egeria in her diary, Itineraria (19. 9), recorded that she received 
copies of King Abgar’s letters and had others at home. This indicates a vigorous 
correspondence between two regions at extreme ends of the Mediterranean. Egeria was not 
the only one with such contacts; she was part of continuing contacts that others had already 
established.22  We should not lose sight of North Africa where Orosius fled to when Vandals, 
Alans, and Sueves entered Gallaecia in 414; there he met Augustine of Hippo.23 A 
contemporary from Gallaecia, Hydatius of Chaves (Portugal), reported the presence of 
Greeks in that province, Germani presbiteri Arabicae regionis exinde ad Gallaeciam uenientis 
et aliorum Graecorum relatione comperimus, (Chronicon).24 Another instructive text for 
Greeks in Hispania is the Vitas sanctorum patrum Emeretensium that identified two of them 
by name in Mérida, Paul a doctor and Fidelis his nephew.25 In neighboring Gallia, two 

 
19  Ferreiro 1995: 195–210 and Ferreiro 2019: 217–247. 
20  I include all of this correspondence in my Ferreiro 2020a.   
21  Two important monographs have appeared on Ossius: De Clercq 1954 and the collection of essays, Ayána Calvo 

2013.  
22  Dietz 2005: 52; Gringas 1970 and Ferreiro 2010c, 176–178. 
23  Dietz 2005: 55. The best critical editions are: Garvin 1946 and Maya 1992.  
24  Campos 1984: 78–79. 
25  There is an insightful discussion in Dietz 2005: 168–175 and Chavarria Arnau 2018: 27–28. 
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renowned luminaries were John Cassian (from Scythia – modern day Romania) and Martin 
of Tours (born in Sabaria- in modern day Hungary); they left their mark in Gallia. We have 
also John of Biclar and Leander of Seville, both spent time in Constantinople.26 John’s notice 
about his own experience is found in Isidore’s, De viris illustribus 31, that mentioned his 
studies while in Constantinople – Hic, cum esset adolescens, Constantinopolim perrexit, ibique 
graeca et latina erudition nutritus, septimo demum anno in Hispanias reuersus est. John in his 
Chronicon included personal information about his sojourn in the Imperial city.27 There is a 
dispute among scholars whether Leander was forced into exile to escape persecution from the 
Arian King Leovigild in the 580s or that he went voluntarily. Whatever the reason, it was there 
that he met the future Pope Gregory the Great; an exchange of letters between the two attests 
to the strong friendship forged in Constantinople.28 At the Second Council of Seville (619) 
there is the unique experience of a Syrian Monophysite bishop that debated his views with 
the Catholic bishops at the council.29 We need to add to this high profile list of travelers the 
robust reciprocal commercial traffic throughout these centuries from Hispania to the greater 
Empire that Luis A. García Moreno has documented. Alexandra Chavarria Arnau reminds us 
that it involved more than just merchants, it included military personnel, lawyers, doctors, 
artisans, and clergy. The epigraphic work of Mark Handley has documented this rich 
collection of material.30 The view that Gallaecia was isolated from its external neighbors in 
Rome, Gallia, Byzantium, and North Africa has long been dispelled by modern scholars.  

We still need to flesh out how Martin of Braga’s itinerary fits into this frequent travel 
from East to West. Anselmo López Carreira proposed that Martin may have encountered 
travelers from Gallaecia in Palestine who sparked his interest in the region as a missionary 
field. True or not, one thing is certain; Martin did not travel to Gallaecia randomly.31 Jaroslav 
Šasel is of the opinion that certain encounters occurred already in his native Pannonia that 
influenced him. He suggested that Martin came into contact with many peoples and tribes 
in his homeland and that some of them are reflected in the poem that he wrote for the church 
in Braga dedicated to Martin of Tours.32 Among them were Pannonian Sueves and Goths. If 
so, this allegedly prepared Martin for the Sueves and Goths that had already migrated to 

 
26  Dietz 2005: 160–161. 
27  Codoñer Merino 1964: 151–152. For John of Biclar and his Byzantine experience see, Cardelle de Hartmann 

and Collins 2001: 124–126. 
28   Dietz 2005: 167–168. For the letters exchanged between Leander and Gregory the Great consult, Martyn 2004 

= Norberg 1982a and 1982b; Ferreiro 2020a.  
29  Ferreiro 2003: 247–272 also in Ferreiro 2006: 263–288. 
30  García Moreno 1972: 127–154 and Vallejo Girvés: 2012 and ‘La presencia de personas procedentes de Oriente, 

sin embargo, no estaba solamente vinculada al comercio. En su análisis de la documentación epigráfica, Mark 
Handley ha demostrado cómo también viajaban hacia Occidente militares, profesionales (abogados, médicos, 
artesanos) y religiosos’, Chavarria Arnau 2018: 27. For the Byzantine architectural influences see, Manuel de 
Oliveira Rodrigues 2016: 110–117.  

31  López Carreira 1996: 25. 
32  ‘In patria conobbe tutta una serie di tribù e di membri di esse, che ebbe poi modo di annoverare nel canto 

consacratorio dedicato alla cattedrale’, Šasel 1978: 249–254 at 253. 
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Hispania. At the very least, it equipped him linguistically for the task if necessity arose.33 I 
have some doubts about the usefulness of Germanic languages. When the Sueves and Goths 
arrived at Hispania they were already thoroughly Latinized; Martin need not resort to their 
ancestral languages.34 I think that his hypothesis is useful concerning the cultural ethos of 
Pannonia; there was much at work here regarding Martin’s travel to Gallaecia. Sources 
written in Gallia or Hispania would hardly be expected to report anything more about 
Pannonia, other than it was his homeland. 

To add to this enigmatic and sketchy itinerary it is fair to say that Martin had many 
other places to choose from for his mission home base: Tours, Lérins, Seville, Mérida, among 
others. I have in the preceding section highlighted the close connection between Martin of 
Tours and Martin of Braga. Even allowing for Gregory of Tours’ enthusiasm for the cult of 
Martin of Tours, we cannot dismiss his account of the arrival of Martin of Braga at Gallaecia 
as pious hagiographical fiction. There is was no question in Barlow’s mind of the veracity of 
the main contours of the historical account, hagiographical embellishments aside.35 If we 
add to this some of the views of Anselmo López Carreira and Jaroslav Šasel, it makes sense 
why Martin of Braga decided on Gallaecia. It resulted in the permanent conversion of the 
Sueves to the Catholic faith. 

 
4. Suevic Contacts with Merovingians and Byzantines 
 
We have two explicit references to contacts of the Sueves with Merovingians and 

Byzantines. A third one from the Visigothic kingdom occurred between the rebellious 
Hermenegild and the Byzantines. The Merovingian one is in Gregory of Tours’ De virtutibus 
sancti Martini I, 11 that told of the conversion of the Sueves through the relics of Martin of 
Tours at the shrine in Tours. An embassy was sent from Braga to the shrine by the Suevic King 
Chararic to obtain healing for his sick son. Having failed the first time, a second embassy was 
dispatched by the king. When the miracle was finally obtained, a relic of Martin of Tours was 
sent to Braga where eventually the first church dedicated to Martin of Tours was constructed. 
Martin of Braga and the relics arrived at Gallaecia the very same day from different directions. 
Martin of Braga became a foremost promoter of Martin of Tours’ cult in Gallaecia.  The travel 
of an embassy from Braga to Tours in this instance was not out of the ordinary; we ought not 
to discount that there were others. We have, for example, the embassies from the Visigoths of 
Hispania to Gallia that were recorded by Gregory of Tours in Libri historiarum.36  

A second example is a Suevic embassy sent by King Miro to Constantinople. It is in 
Martin of Braga’s De trina mersione written to a Bishop Boniface on baptism.37 Margarita 
Vallejo Girvés concluded that it was a diplomatic initiative to forge an alliance against the 

 
33  ‘influì sulla decisione che lo prescelse alla menzionata missione nell’Ispania gotico-sueba, istruito a fondo 

com’era, linguisticamente idoneo e indubbiamente uomo di grande talent’, Šasel 1978: 254. 
34  Ferreiro 1987–1988: 298–306. 
35   Ferreiro 1995: 195–210 and Barlow 1950: 5 and 9 note 8. Barlow 1969: 4. 
36  Ferreiro 2012: 49–77. 
37  Ferreiro 2007: 193–207. 
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Arian Visigoths that were increasingly a grave threat to the survival of the Suevic realm.38  
The text reads – In uno autem Patris et Filii et Spiritus Sancti nomine tertio tingi antiqua et 
apostolica est traditio, quam ex Romani antistis auctoritate sacerdotes huius provinciae 
retinent scriptam, et a Constantinopolitanae urbis praesule, praesentibus huius regni legatis qui 
ad Imperium fuerant destinati, in ipsa Paschali festivitate pervisa est.39 In the letter Martin 
gave the example of how baptism was administered in Constantinople. Oscar Núñez García 
and Pablo C. Díaz Martínez think that Martin’s recourse to the baptismal practice in 
Constantinople demonstrates how little he knew about things back East.40 I do not concur 
with this assessment! Martin did not suggest in the least that he had only become aware of 
this practice through the embassy; he was merely assuring Boniface that the same form of 
baptism that was done in Rome and in Constantinople was in concord with that in Gallaecia. 
His reference to Rome is to the correspondence of his predecessor Profuturus of Braga with 
Pope Vigilius on baptism.41 

A question comes to mind that has not been raised about this letter; the connection 
of the Suevic embassy with Martin of Braga. It is a well established fact that King Miro and 
Martin of Braga had a close relationship; it is most evident in the treatise Formula Vitae 
Honestae that Martin wrote for him at the king’s request.42 Miro sent the embassy to seek an 
alliance with the Byzantines; it was not to learn about how baptism was administered there. 
I would find it beyond credulous that Martin of Braga who was Greek speaking, had direct 
experience with the Orient - society and church - would have been left out of the 
preparations for the embassy. Martin likely did not accompany the embassy because of his 
pressing ecclesial duties and he was not a young man anymore. Furthermore, when the 
embassy returned Martin for sure was included to hear the report to Miro; that is how he 
heard in the course of the discussion about the baptismal practices in Constantinople. The 
embassy described the Easter liturgy that they attended that must have been a dazzling 
display. It became useful information for Martin when Boniface expressed doubts about the 
administration of baptism in Gallaecia. Martin assured Boniface that nothing irregular was 
taking place. There is a second reference to the Orient in Martin’s letter that usually gets 
overlooked. I think that it sheds light on Martin’s eastern formation. Towards the end of the 
letter he emphasized to Boniface that his view had the support of the See of Rome, earliest 
practices of the Oriental provinces, what is written by the Church Fathers, and documents 
about liturgical rites - referring to the East -  Quod si hoc nequeunt demonstrat, teneant a 
nobis fiducialiter quod per et per auctoritatem Romanae sedis est traditum, et Orientalium 
provinciarum institutio prisca demonstrat, et antiquorum patrum expositionibus, quin etiam 

 
38  Vallejo Girvés 1994: 61–69. 
39  Barlow 1950: 251–258 at 257. 
40  Núñez García 2010: 236 and Díaz Martínez 2011: 222 note 73. 
41  A partial treatment of the letter is in Ferreiro 2010b, 309–313. In my latest book I examine the entire letter, 

Ferreiro 2020a: 260–291.  
42  Over the centuries this became Martin’s most well-known treatise that was attributed to Seneca until the correct 

authorship was identified in the Italian Renaissance. More comments at, Barlow 1950: 204–250 and Barlow 
1969: 11–13, 87–97. 
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officialium sacramentorum documentis.43 I propose that his reference to the  traditions of the 
East was based on his direct experience of the eastern liturgy before going West and not only 
on what the emissaries reported. The documents in question on the sacraments were the 
ones that he brought to Gallaecia and others already deposited beforehand in Braga. The 
letter at the very least confirms that the Church in Gallaecia looked to Rome and the East 
for guidance on liturgical matters and much more. 

The third is that of Hermenegild, a recent Catholic convert, who rebelled against his 
Arian father King Leovigild. The conversion was the work of Leander of Seville who 
facilitated contacts with Constantinople. Roger Collins observes, Hermenegild….. may also 
have formed diplomatic links with Constantinople through his emissary, bishop Leander of 
Seville. I mention this example to illustrate that embassies to Constantinople were more 
frequent than we might suspect.44  

 
5. Martin of Braga’s Intellectual and Monastic Formation 
 
The intellectual erudition of Martin of Braga was singled out by his contemporaries 

as one of his distinguishing marks. The subject yields information about his origins and 
travels in the eastern provinces of Byzantium. I have been always in full concord with Barlow 
on the education – scholarly and ascetical - of Martin of Braga; his writings demonstrate 
erudition of classical and patristic writers. Venantius Fortunatus expressed his admiration 
of Martin’s knowledge – Cum prima sint vobis nota et secunda domestica: nam Plato 
Aristoteles Chryssipus vel Pittacus cum mihi vix opinione noti sint nec legenti Hilarius 
Gregorius Ambrosius Augustinusque vel…. Gregory of Tours went so far as to hail him second 
to none in his learning – in tantum se litteris inbuit, ut nulli secundus suis temporibus 
haberetur, Isidore lauded his religious and intellectual achievements.45 Barlow had no doubt 
that Martin had a command of Greek; that explains how he was able to teach the monk 
Paschasius Greek to help him translate them to Latin. Barlow, moreover, composed an 
impressive Index fontium of the sources that were of interest to Martin.46 Anselmo López 
Carreira made the suggestive argument that Martin did not receive his formation in 
Constantinople; he thinks it was in Palestine and Egypt. I would remind our readers that 
Justinian was no admirer of Greek philosophy; he did after all shut down the Platonic 
Academy in Athens in 529.47 Jaroslav Šasel added depth to this discussion on the state of 
education in the oriental regions that Martin lived in. In 536, for example, the region fell to 
the Gepids that were known to be intolerant and adverse to Byzantium. This may have 
compelled Martin to move to the Orient [Palestine and Egypt] that offered not just Latin but 
also Greek. For good measure prior to this he may have been exposed to the Gothic and 

 
43  Barlow 1950: 258 and Barlow 1969: 102. 
44  Cardelle de Hartmann and Collins 2001: 133. On Hermenegild see García Moreno: 2008: 152–168. 
45  Barlow 1950: 296, 300, and 301. 
46  Barlow 1950: 3, 314–316. 
47  López Carreira 1996: 20. I made that observation on Justinian in Ferreiro 1981: 17. 
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perhaps Celtic languages.48 Domínguez del Val accepted that Martin was educated in the East 
and perhaps Rome; he did not agree, however, with Ribeiro Soares that Rome was the exclusive 
venue of Martin’s education. Proof of Martin’s deep knowledge of Greek is the collection of 
Greek Eastern canons and Sayings of the Desert Fathers. He enriched the collections of the 
Desert Fathers that were already in circulation in Hispania; Martin, moreover, already had 
acquaintance with some of the Latin ones. At the Second Council of Braga, Martin made a 
distinction between canons that he brought with him to be promulgated at the council – 
Canones ex orientalium antiquorum patrum synodis a venerabile Martino episcopo vel ab omni 
Bracarensi synodo excerpti…..,  and those that were translated poorly from Greek to Latin that 
resulted in obscure expressions which Martin corrected- vel emendati tituli , ubi de clericorum 
seorsum et laicorum sententia restauravit, ut quod translatores a graeco in latinum obscurius 
dixerunt. The council took place twenty-two years after Martin’s arrival at Gallaecia. Martin as 
Metropolitan of Braga was now in a position to introduce the eastern canons.49  His mission, 
above all, was to catechize all in the Suevic kingdom. 

López Pereira voiced serious reservations about the level of intellectual background 
that Martin brought with him; it positioned him at odds with the views of most scholars, 
except for Oscar Núñez García who echoed his views. López Pereira posited that before the 
Sueves settled in Gallaecia there was already a flourishing intellectual culture; he cited Avitus 
of Braga, Baquiarius, Orosius, and Hydatius as evidence. In the absence of any direct 
reference to schools of Latin in the Northwest, he still thinks that Braga and Astorga were 
cultural centers when the Sueves settled in Gallaecia.50 His proposal of cultural centers is 
reasonable if we think of something comparable to Lérins, Lindisfarne, Monte Cassino and 
others. I agree that Martin was not the first to introduce intellectual culture; no doubt, 
however, that he certainly played a role to elevate it with his erudition. I part with López 
Pereira and Núñez García for minimizing his knowledge of Greek and the impact that his 
Oriental travels may have had on him. López Pereira’s scenario on Martin’s education is a 
follows: Martin never read Plato or Aristotle, he did not know well eastern monasticism, his 
Greek was superficial, and he was formed primarily by Cassian. Martin acquired his 
education in Braga that already had contact with the East. López Pereira reached this 
conclusion based on his philological analysis of Martin’s works.51  The problem that I see 

 
48  ‘Siamo dell’avviso che provenisse da una delle città sotto il governo di Teodorico, cadute nel 536 sotto i Gepidi 

intolleranti e fortemente avversi a Bisanzio. Questa fu la ragione che costrinse Martino, che aveva appena ultimato 
le scuole dell’adolescenza, a lasciare la terra d’origine e ad andaré a completare l’istruzione in Oriente. L’istruzione 
giovanile e l’ambiente casalingo gli offrirono non solo il latino e il greco, ma anche la conoscenza della lingua 
gotica e forse di quella celtica’, Šasel 1978: 253. On the Gothic language see Ferreiro: 1987–1988: 298–306. 

49  Vives 1963: 86; Domínguez del Val 1990: 7, 13, and 19.  
50   ‘Non sabemos nada da existencia de escolas Latinas no Noroeste peninsular, pero non cabe dúbida de que 

algunha debía haber, alomenos en Braga, que xunto con Astorga representan os centros culturais máis 
importantes da época. O certo é que, cando os suevos chegan a Gallaecia, xa había aquí escritores como Orosio 
ou como Hidacio’, [In the modern Galician language ]López Pereira 1996: 32–33. 

51  ‘A análise filolóxica revélanos que nunca lera a Platón nin a Aristóteles, nin coñecía ben os ambientes 
monásticos de Oriente; que coñece o grego por aprendizaxe escolar, non por familiaridade con el; que se 
alimenta literariamente sobre todo de Casiano de Marsella a través do seus textos de carácter monástico’, [In 
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with this scenario is that none of Martin’s extant writings lend themselves to use Plato and 
Aristotle; therefore, his philological analysis has severe limits. He believed, moreover, that 
Martin and Paschasius learned Greek in Braga/Dumium [monastery] in a library that had 
substantial manuscripts.52 The Second Council of Braga mentioned collections of the eastern 
canons and the Ecumenical Councils of Nicaea, Constantinople I, Ephesus, and Chalcedon. 
In other councils of the era sometimes letters from Rome and works of the Church Fathers 
were cited; we can be sure there was much more besides.53 The ‘schools’ of López Pereira are 
speculative and need clarification. To say, moreover, that Martin never read Plato or Aristotle 
not only undermines the testimony of Venantius Fortunatus – with whom Martin 
corresponded - it is too dismissive. There are two things to note: One, we do not have enough 
of Martin’s writings to establish López Pereira’s thesis. Second, why would Venantius 
Fortunatus invent this about Martin in the first place if there was nothing there? Núñez 
García followed the proposal uncritically without any supporting arguments; he too is 
dismissive of the sources that spoke of his keen intellect.54 Martin for sure made further 
contributions to Braga/Dumium to make it a depository of learning.  

There is a question that has been on my mind on the eighty four eastern canons 
[Capitula Martini] that Martin brought with him and introduced at the Second Council of 
Braga (572). Domínguez del Val reminded us, as the council indicates, these new canons were 
brought to correct and enhance canons already in Braga.55 Barlow offered this about the 
Capitula Martini, ‘Once again oriental influence was felt through the material which was 
introduced by Martin in faraway Spain’.56 Let us visualize a traveling ascetic monk, with a batch 
of manuscripts of the eastern canons and the Apothegmata Patrum as he travelled across the 
Orient, stopping on the way at Tours and settling in Gallaecia. I ask, Why these manuscripts? 
Did he have them with him from the beginning or did he acquire them as he travelled for the 
express purpose of disseminating them in Gallaecia? It leads me to conclude that his was a 
premeditated plan from the start to introduce them into the Gallaecian church. The main 
purpose was to bring the Church into deeper union with the Church in Rome and 
Constantinople. We see this occur with the promulgation of the Ecumenical Councils in 
Hispania, with Rome usually acting as intermediary. This suggests to me that Martin was an 
agent in some official capacity of the Eastern Church and not directly of Justinian. We know 
that Justinian sent missionaries to some regions; for Hispania and Gallaecia there is no 
testimony. In Gallaecia there was a mature church to deal effectively against Priscillianism, 

 
the modern Galician language] López Pereira 1996: 43–44. 

52  ‘Martiño e Pascasio, o seu discípulo. Ambolos dous saben grego prendido ás sombras do seu mosteiro. No 
mosteiro de Dume había una biblioteca con moitos manuscritos, entre eles os de Casiano de Marsella, e alguns 
deles en grego, [Apophegmata]’, [In the modern Galician language] López Pereira 1996: 43–44. 

53  Sancti canones qui in partibus Orientis ab antiquis patribus constituti sunt Graeco prius sermone conscripti sunt, 
postea autem succedenti tempore in Latina lingua translati sunt, Barlow 1950: 123 = Vives 1963: 86. 

54  Núñez García 2010: 235–236, 244. 
55  Domínguez del Val 1990: 22; Barlow 1950: 3 and Barlow 1969: 5–6 and Freire Camaniel 2013: 644–651 and 

Martínez Díez 1967: 224–243 and Geraldes Freire 1971. 
56  Barlow 1950: 5.  
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Arianism, and paganism; no external intervention was necessary.57 The conversion of 
Gallaecia to the Catholic faith came from Tours not Byzantium. We are in the dark as to who 
sent him on this mission to Gallaecia; was his decision unilateral or in concert with higher 
ecclesial authorities? With the current state of our sources we will not have a full answer to the 
question. One thing is certain: Martin’s move to go West [Gallaecia] was not a random choice. 

 
6. Was Martin of Braga a Byzantine Envoy? 
 
Barlow, Domínguez del Val, López Pereira, and Freire Camaniel did not offer any 

opinion on the question of Martin possibly being an envoy of the Imperial court or the 
Eastern Church. Dietz offered these words about Martin’s own explanation gremium divinis 
nutibus actus, they indicate that, Something compelled Martin to travel to the West….. he was 
moved by ‘divine calling’….. This calling was apparently a monastic one: Martin wanted to 
bring monasticism, particularly Eastern Monasticism, to Galicia.58 I think that the expression 
gremium divinis nutibus actus was intended to situate Martin’s life and mission within the 
designs of divine Providence. Pablo C. Díaz Martínez did not see in the events of 552, when 
Athanagild requested Byzantine help against Agila, as having any relevance to Martin of 
Braga, rather ‘This does not signify that Martin was a political envoy, the texts insist on his 
standing as a monk’.59 Yet on the other hand he thinks that Martin’s arrival was not accidental 
and may have been part of a wider embassy, No obstante tampoco parece razonable pensar 
que su llegada fuese accidental; es posible que llegase formando parte de una embajada más 
amplia. He also noted that the archaeology reinforces commercial contacts between Sueves 
and Byzantium.60 In the end, Martin of Braga was not strictly speaking a politician; the 
ecclesial and secular role was hardly unusual in a bishop. Jaroslav Šasel thought that the 
interventions of Byzantium in Hispania were more than coincidental and they in some way 
influenced his westward move to Gallaecia.61 The context he was alluding to is the 
aforementioned appeal by Athanagild for an intervention of Byzantium. Díaz Martínez and 
Šasel, moreover, think it not possible to identify Martin as an official envoy of the Emperor. 
There are some who are sure about collusion, however. 

Offering no evidence did not deter Mario Naldini from affirming that in 550 Martin 
was stimulated by the Emperor Justinian to travel to Gallaecia.62 He did not elaborate in what 
way Martin was ‘stimulated’ by Justinian. Anselmo López Carreira in a chapter entitled ‘De 
Panonia a Bizancio,’ made his case that Martin was sent by Justinian to persuade the Sueves 

 
57  Ferreiro 1988: 225–238; Ferreiro 1983: 372–395 and Ferreiro 2019: 217–247. 
58  Dietz 2005: 163. 
59  ‘Esto ni significa que Martín fuese un enviado político; los textos insisten en su condición de monje’, Díaz 

Martínez 2011: 221. For Athanagild see, Fossella 2013: 30–38. 
60  Díaz Martínez 2011: 222. 
61  ‘Vista la coincidenza dei particolari ci è lectio concludere che Martino giunse in Galizia con ogni probabilità 

proprio in connessione alla detta azione’, Šasel 1978: 251. 
62  ‘Così, intorno al 550, forse stimolato anche dallo stesso imperatore Giustiniano, si portò in Galizia’, Naldini 1991: 7. 
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to become allies against the Arian Visigoths.63 He thought that Martin stayed in 
Constantinople for an extended period, even though the sources do not say so.64 López 
Carreira said that Martin was invested with the authority to present himself to the kings in 
Gallaecia who acknowledge his official status. Martin’s influence was not based on his 
ascetical sanctity only.65 Justinian, moreover, considered his military campaigns in the West 
as crusades against heretics.66 Although what is proposed here is not unreasonable, the fact 
remains that our sources do not so much as suggest any of this. The major weakness is that 
the author marginalized far too much the well documented role of Martin of Tours and his 
shrine as found in Gregory of Tours, Venantius Fortunatus, and Martin of Braga. 

Aires Augusto Nascimento and Maria João V. Branco are confident that Justinian’s 
plan to reconstitute the Roman Empire was not just a territorial project; it included the goal 
of unity of faith everywhere to vanquish paganism and Arianism. Therefore, the Byzantine 
expansion into Hispania was relevant to Gallaecia and Martin of Braga.67 An adjustment 
needs to be made to their chronology on the conversion of the Sueves. They have the 
conversion of Theodomir in 558 as the catalyst for a possible Suevic Catholic alliance with 
Byzantium against the Arian Visigoths.68 Nascimento and Branco apparently dismissed the 
earlier conversion of King Chararic as told by Gregory of Tours. I have demonstrated 
elsewhere, mainly against the thesis of E. A. Thompson, that miraculous embellishments 
aside, the conversion of Chararic was a historical event. Isidore had agendas that caused him 
to deliberately exclude any connection of this conversion to Martin of Tours and his shrine.69 

Margarita Vallejo Girvés is currently the authority on the Byzantines in Hispania.70 
She reminds us that Justinian sent missionaries to convert peoples in various provinces; 
whether Martin of Braga was one of them is another matter. She has been reluctant to adopt 
the position of those who defend that Martin was dispatched as a missionary by Justinian.71  

 
63  López Carreira 1996: 17–25. 
64  ‘Nada falan os textos do seu paso por Constantinopla, a gran metrópoli da época…. Parece sen embargo verosímil 

que parase algún tempo na capital bizantina’, [In the modern Galician language] López Carreira 1996: 19.  
65  ‘Da maneira máis ou menos explícita que se queira, Martiño actuou de feito como un embaixador de Xustiniano 

e os monarcas suevos que trataron con el percibiron perfectamente o seu rango, que non debía provir 
exclusivamente da santidade do seu proceder’, [In the modern Galician language] López Carreira 1996: 19–20. 

66  ‘Xustinino considerou propicia a situación. As campañas militares en Occidente aparecen como unha cruzada 
contra herexes’, [In the modern Galician language] López Carreira 1996: 23–24. 

67  ‘A unidade religiosa era um pressuposto da unidade territorial e a Reconquista para o Império representaria a 
integração numa identidade de fé…… A reconquista territorial representaría a condenação da heresia e a unidade 
da fé equivaleria a um factor de consolidação do poder político’, [In Portuguese] Nascimento and Branco 1997: 22.  

68  ‘Em 558 converte Teodomiro com o seu povo ao catolicismo…. Na realidade, tal conversão trazia vantagens, 
mismos políticas, para todos: se Bizâncio encontraba no reino suevo um aliado ou pelo menos um foco de 
pressão sobre os Visigodos’, [In Portuguese] Nascimento and Branco 1997: 32–33. 

69  Ferreiro 1995: 195–210 and Thompson 1980: 77–92. 
70  Vallejo Girvés 2012 is the most thorough treatment of the literary testimony of the Byzantines in Hispania. The 

comprehensive study of the Byzantine archaeology in Hispania is, Vizcaíno Sánchez 2007. Insightful still is 
Goubert 1944: 5–78. 

71  Vallejo Girvés 2012: 137-138. Those who defended this thesis were: Hamann 1971: 149 and Goubert 1944: 5–
78, at 77. Others who have considered the question are: García Moreno 1981: 243–505, at 304. Díaz y Díaz 
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We have no way of knowing if Justinian entertained sending missionaries to Gallaecia. 
Vallejo Girvés thinks that Martin of Braga would have had problems with Justinian’s heavy 
handed ecclesial policies and some of his doctrinal positions.72 I remind readers that there 
was no need to evangelize Gallaecia with the use of external missionaries; it was already 
firmly Catholic-Orthodox. Their shared faith would be all the more reason for the 
Byzantines and the Sueves to form a political alliance against the Arian Visigoths, ‘In this 
sense it seems without doubt the interest they may have had to maintain good relations with 
the Byzantines, keeping in mind that both had in the peninsula a common enemy, the 
Visigoths’. 73 It was the Suevic King Miro that maintained diplomatic contacts with the 
Merovingians and Byzantines. It is worthy to note that there was never any military presence 
in Suevic Gallaecia on the part of the Byzantines; their mutual interest was strictly seeking 
lasting diplomatic alliances that in the end did not materialize.74 In the end, Vallejo Girvés 
is forced to admit that there is simply not enough evidence to confirm without any doubt 
that Martin was an official agent of the Imperial Court of Byzantium.  

 
7. Conclusion 
 
After this long circuitous route Martin of Braga’s relationship with Byzantium remains 

shrouded in mystery, offering glimpses here and here about his sojourn in the Orient and 
westward journey. Some of my original positions on this topic in the 1980 and 1981 studies 
have not changed. I have come to the conclusion there was more at work than I previously 
identified. We can say that Martin’s links with the Orient were not superficial and that his 
westward venture was not entirely disassociated from the Byzantine entry into Hispania. I 
have proposed in this study that if Martin was not an envoy of the Imperial court; he was in 
some capacity a representative of the Eastern Church. He was not a wandering monk carrying 
specific ecclesial documents; his choice of Gallaecia, divine intervention or not, was 
premeditated. His distinct intellectual formation, piety, knowledge of Greek and Pannonian 
roots set him apart from other ascetic monks of his time. The mark he left on church and 
society in Gallaecia endured; it survived the conquest and dissolution of the Suevic kingdom 
in 585. In the long term Martin’s literary legacy found a place in the Middle Ages and 
Renaissance. On the main question of this study this can be said; after a careful scrutiny of 

 
1982: 3–257, at 56–57 and Díaz y Díaz 1991: 1373–1374, all are conveniently cited in Vallejo Girvés 2012: 138. 

72  Vallejo Girvés 2012: 138. 
73  ‘En este sentido nos parece indudable el interés que debían de tener por mantener una buena relación con los 

bizantinos, habida cuenta de que ambos tenían en la Península a un enemigo común, el visigodo’, Vallejo Girvés 
2012: 225–229 at 229. 

74   John of Biclar wrote an interesting passage for the year 576, Romanus filius Anagasti Patricii magister militia 
gentis Suanorum regem vivum cepit, quem cum suo thesauro, uxore et filiis Constantinopolim adducit, the MGH 
edition shows an alternative reading for gentis Suanorum as gentis Sueuorum, it is clearly not about the Sueves. 
Álvarez Rubiano identified correctly that the Suanorum were a people of the Caucasus, 1943: 1–44 at 38. This 
view was echoed by Campos 1960: 124 and commentary on passage 38 is in Cardelle de Hartmann and Collins 
2001: 124–125.  
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the available evidence we can emphatically conclude that it is most likely that there was no 
official collusion between Martin and the Imperial authorities in Constantinople. 
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EX ORIENTIS PARTIBUS NAUIGANS GALLICIAM UENIT:  

ДА ЛИ ЈЕ СВ. МАРТИН ОД БРАГЕ (ОКО 519/20–579) БИО У ДОСЛУХУ 
С ПОЛИТИКОМ ВИЗАНТИЈСКЕ ЦАРСКЕ ЕКСПАНЗИЈЕ У ХИСПАНИЈИ? 

 
Сажетак 

Св. Мартин од Браге, мисионар из VI века и даље у науци представља интригантну и 
енигматску личност. То се посе но односи на питање његових могућих веза с Јустинијановим 
грандиозним планом да поново успостави некадашњу римску провинцију. Овим питањем се 
нису авили сви истраживачи Мартина од Браге. У својим вишегодишњим истраживањима 
нисам открио нова сведочанства која и ез сумње доказивала да је Мартин од Браге ио 
званични изасланик Јунијана Великог, али сам променио своје прво итно мишљење и 
закључио да је овај монах ио у одређеној мери у дослуху са Јустинијановим двором и 
представницима Источне Цркве како и ширио хришћанство у Галецији и то по царским 
ауторитетом. Он свакако није је ио лутајући монах који је са со ом носио одређена црквене 
списе. Његов из ор Галеције, као Божјег провиђења или не, свакако није ило ез 
предумишљаја. Његова изразите интелектуалне спосо ности, по ожност, знање грчког језика, 
панонски корени, све су то карактеристике које су га одредиле у односу на друге монахе свога 
времена. Он је оставио великог трага на друштво и цркву у Галецији, чак и после распада 
Краљевства Свева. Ова студија преиспитала је ово суштинско питање Мартинових веза са 
византијским двором с о зиром на нова сведочанства галских и хиспанских писаца и 
уважавајући погледе модерних истраживача. У светлу тог преиспитивања у раду смо се авили 
и кретањем појединаца и народа позне антике. 

Кључне речи: Св. Мартин од Браге, Византија, Галеција, Панонија, Галија, монашке 
миграције. 
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ПОВЕЉЕ КРАЉА ВЛАДИСЛАВА 
О ПРЕСЕЉАВАЊУ СРБА ИЗ ДОЊЕГ КОВИНА НА ЧЕПЕЛ  

 
 

Апстракт:  У пролеће 1439. године султан Мурат II је предузео поход на Деспотовину, освојио и 
похарао њен већи део. Циљ похода је ио да се заузме и Смедерево, престоница 
Ср ије. Опсада Смедерева је трајала око три месеца, а за то време турска војска је два 
пута прелазила Дунав и харала по јужном Банату. Том приликом је страдао и град 
Ковин, те су се његови преживели житељи упустили у екство и коначно се населили 
на дунавском острву Чепелу јужно од Будима, на пустом селишту цркве Светог 
Аврама. Краљ Владислав је настојао да своје поданике заштити у њиховом з егу и 
зато је у ту сврху издао три повеље 1440. године. У првој повељи се 
достојанственицима Угарског краљевства за рањује да угрожавају из еглице, а 
затим и заповеда да им омогуће несметан пролазак кроз земљу, у другој повељи краљ 
пресељеницима додељује селиште цркве Светог Аврама за насељавање, а у трећој им 
дозвољава да на поменутом месту подигну род. Повеље садрже и друге важне 
податке о овом догађају, поготово што се у две повеље наводи да су те из еглице 
Ср и, те је и ново насеље на Чепелу понело назив Мали или Српски Ковин. 

 
Кључне 
речи: Ковин, Српски Ковин, миграције, Срби, краљ Владислав. 

 
 

играције Срба у Угарску настале су као последица све већег продора Турака 
на Балканско полуострво. Српско становништво се све више кретало ка 
северу, према пределима који су били што удаљенији од територија на које 

су Турци упадали, харали и на крају трајно освајали. Повлачећи се на север, Срби су 
почели да прелазе и Саву и Дунав и да се трајно насељавају у Угарској.1 Иако се Доњи 
Ковин налазио у Угарској, пресељење Срба на Чепел било је прво веће и организовано 
пресељење Срба дубље у угарску територију. Оно је, као и остале сеобе Срба у Угарску, 
било подстакнуто турским војним акцијама. У пролеће 1439. године султан Мурат II 
је предузео поход на Деспотовину, освојио и похарао њен већи део. У овом походу 

 
1  Ивић 1929: 65–82 ; Ћирковић 1994: 314–329; Лемајић 2006: 38–44, 61–70, 74–80; Микавица, Лемајић, 

Васин, Нинковић 2016: 18–22.  
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Турци су успели да привремено освоје Смедерево, престоницу Србије. Опсада 
Смедерева је трајала око три месеца, а за то време турска војска је два пута прелазила 
Дунав и харала по јужном Банату. Тада је страдао и град Ковин, те су његови 
преживели житељи напустили град и након дужег лутања се населили на дунавском 
острву Чепелу јужно од Будима, на пустом селишту цркве Светог Аврама.2 Краљ 
Владислав је настојао да своје поданике заштити у њиховом збегу и зато је у ту сврху 
издао три повеље 1440. године.3  

Ове заштитне повеље које су изгнаници из Ковина овом приликом добили, 
имају корене у трговачким привилегијама које су раније додељиване становницима 
Ковина у време краља Жигмунда. Развој трговине у Ковину на доњем Дунаву може се 
назрети већ половином четрнаестог века. Тада имамо прве податке о Дубровачким 
трговцима који су ту боравили. Њихово присуство се у науци узима као поуздан 
показатељ постојања трговине у неком месту. Ипак, у прво време њихове појаве у 
Ковину су спорадичне и ретке.4 Живљи трговачки послови у Ковину почињу крајем 
14. века. Краљ Жигмунд је у жељи да ојача одбрану подстицао развој пограничних 
градова. Према писању Илариона Руварца, краљ Жигмунд је Ковину издао повељу о 
привилегијама јануара 1396, позивајући се на раније дате привилегије том граду. У тој 
повељи се каже да су становници Ковина по целој Угарској ослобођени сваког ђумрука 
и да се нико не усуди да га од њих узима. До краја 14. века Ковин се развио у значајно 
трговачко насеље у коме се налазила комора соли и где се убирала тридесетнина.5 

Вероватно су због тога Дубровчани после пустошења Митровице 1396. године 
своје послове преорјентисали на Ковин. Већ почетком 15. века имамо податке о 
њиховом парничењу. Према подацима судских комисија 1409. године је у овом граду 
боравило бар 15 трговаца колико их је побројано, али је несумњиво да их је било 
много више. И наредних година су се парничили. У споровима августа 1412. године 
набројана су четири представника властеле, од којих су тројица из познате породице 
Бобаљевић и 22-23 пучана, али их је морало бити више.6 Привредни живот Ковина се 
заснивао на низу привилегија и повластица које су овом граду давали и потврђивали 
угарски краљеви. Право на одржавање сајма у време празника Успења пресвете 
Богородице краљ Жигмунд је становницима Ковина је дао 1405, а 1412. године је 
уступио на коришћење пуста селишта Баваниште и Скореновац.7 Најшире 
привилегије Ковин је добио 1428. године. Тада је краљ Жигмунд повељом издатом у 

 
2  Спремић 1994: 221–222;  Pertusi 1979: 348. 
3  Ковинске привилегије, укључујући и три повеље о којима је овде реч, је са рао и о јавио Иштван 

Магдич. С обзиром да је ово издање најпотпуније, узели смо га као основ за превод и анализу повеља. 
(Magdics 1888: 21–25). Важно је поменути и то да је привилегија за дољељене Србе из Ковина израђена 
према сличној привилегији која је 1428. године додељена бугарским досељеницима на острво Рожд. 
(Malysz 1967: 113–125). 

4  Тадић 1935: 42–43; Smičiklas 1915: 201–202. 
5  Руварац 1934: 423–424; Ivánfi 1872: 160–161; Рокаи 1969: 92;  Id. 1983: 141, 160; Динић-Кнежевић 1988: 25. 
6  Ћирковић 1970: 82–84; Динић-Кнежевић 1986: 70, 174; Динић 1958: 15; Храбак 1980: 60; Id. 2006: 102–103. 
7  Magdics 1888: 1–4; Витковић 1887: 1–5; Динић-Кнежевић 1988: 26. 
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Карансебешу 29. новембра 1428. године грађане Ковина ослободио плаћања пореза 
како личног тако и на робу, свих давања у новцу и услугама краљу и његовој комори, 
а посебно су ослобођењи плаћања lucrum camerae. Села Баваниште и Скореновац, 
која им је раније уступио само на коришћење, сада им је дао за насељавање, уз то да 
поменуте привилегије важе и за будуће становнике ових села. Омогућено им је да 
тргују по целој земљи без ометања од стране племства и других старешина. Било је 
забрањено прелатима, баронима, старешинама, кастеланима, племићима, сеоским и 
градским судијама да им суде, да их  приводе и хапсе и терају да плаћају било какве 
казне. У случају спора са њима, надлежан је био ковински судија, што је било врло 
значајно. Осим тога, добили су право лова на рибу у свим рекама и текућим водама у 
околини Ковина осим у забрањеним рибњацима. Добили су и право одржавања 
слободне тржнице без плаћања пореза сваког понедељка, уторка и среде до подне. 
Дозвољено им је и да старешину парохијске цркве, након смрти пређашњег, сами 
бирају и да им је за то довољна само потребна канонска потврда надлежног бискупа. 
Грађани Ковина су били дужни да чувају краљевске прелазе и капије, да дају годишње 
200 либара воска. Странцима или трговцима који живе ван Ковина дозвољено је да 
продају тканину и вино само у време вашара у том граду, и то само на велико. Тканина 
се није смела продавати на меру већ искључиво у читавим котурима, а вино се није 
смело продавати у пинтама него у целим бачвама. Ова мера је вероватно требала да 
утиче на заштиту домаћих трговаца који су се углавном бавили само локалном 
трговином на мало.8 Године 1435. краљ Жигмунд је долелио Ковину ius stapuli. Сви 
трговци домаћи и страни сву своју робу која је на продају и за размену, било да она 
циркулишу из смера од Угарске према Србији или обрнуто, из Србије према Угарској, 
морали су изложити у Ковину и тамо је продати или разменити, а даље су могли само 
са оном робом коју овде нису успели да продају. Исто је важило и за трговце из Србије 
који се крећу према другим деловима Србије, те ни у том случају нису смели да се 
врате са истим тим стварима.9  

У Ковину је вероватно стално било дубровачких трговаца, некад више некад 
мање, али се конзули и судије поново после 1412. године бирају тек 18. јануара 1430. 
године. Ових година су жупани ковинске жупаније наизменично били браћа Матко и 
Франко Таловци. Дубровачка влада се марта 1432. обраћа Матку, тада жупану Ковина, 
и моли га да се краљ Жигмунд заложи код папе да се дубровачким трговцима дозволи 
трговина са неверницима на Леванту. Априла 1435. године се поново обраћа Матку 
као жупану Ковина са молбом да се заузме за њихове трговце по Угарској да могу 
слободно по свим местима продавати и куповати робу.10 

Привредни живот Ковина се развијао заснован на привилегијама које су 
даровали краљеви али неповољну оклолност за његов даљи економски живот су 

 
8  Magdics 1888: 4–9; Витковић 1887: 5–10; Fejer 1844: 928–929; Динић-Кнежевић 1988: 26; Руварац 1934: 

428–429. 
9  Magdics 1888: 13–15. 
10  Динић-Кнежевић, 1986: 174–175. 
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чинили турски упади у јужни Банат. Већ у фебруару 1438. краљ Алберт је стао у 
заштиту становника Ковина за које каже да су они крећући се кроз различите области  
угарског краљевства  у потрази за основним потрепштинама или каквом другом 
муком натерани,  долазили на поседе племића где су лоше третирани те је он настојао 
да их заштити од самовоље великаше и још једом потврди сва њихова права. У питању 
су очигледно становници Ковина који су бежали од турског харања.11 

Невоље за Ковин су настављене након опсаде Смедерева 1439. када су Турци два 
пута прешли Дунав и похарали Ковин, те велики број његових становника одвели у 
робље. Они који су преживели и избегли ропство напустили су Ковин и отишли према 
Будиму. Краљ Владислав је настојао да их заштити у њиховом збегу. Забранио је 
великашима да хапсе, узнемиравају и наносите штету било које врсте поменутим 
грађанима када се они нађу на њиховим имањима, местима наплате царине и међу 
њима, већ да им дозволе да са својом децом и имовином без било каквог узнемиравања 
и сметње мирно и спокојно посвуда бораве и задрже се где желе.12 Ови изгнаници, 
махом Срби, су се на крају свог пута сместили на дунавском острву Чепел јужно од 
Будима на пустом селишту цркве светог Аврама. Краљ Владислав им је 10. октобра 
1440. доделио то земљиште и потврдио раније дате привилегије града Ковина. 
Дозволио је да овим Србима буде омогућено да тамо живе и да поседују земље, ливаде, 
воде и друга добра унутар граница нареченог села, а под истим слободама и 
привилегијама које су имали у граду Ковину са припадајућим селима. Тренутним и 
будућим жупанима овог острва је наложио да ни на који начин не осујећују Србе у 
њиховом доласку и боравку у овом месту.13 Једном новом повељом издатом истог дана 
краљ је дозволио новим становницима Чепела да на реци Дунаву у близини свог 
боравишта и унутар њихових граница подигну брод, те да га обезбеде лађама и 
чамцима, и да одатле лађом превозе све путнике и њихову робу и да тај брод заувек 
поседују.14 Овај нови Ковин је називан Горњи, Мали или Српски Ковин. Њему су 
додељене исте привилегије које је имао Ковин на доњем Дунаву. Краљ Владислав је у 
посебној повељи 1. јула 1455. потврдио ове повластице и привилегије и наложио 
Владиславу Горјанском, угарском палатину и жупану чепелског острва, и његовом 
заменику да се те повластице поштују.15  Садржај ових привилегија потврдио је поново 
16. марта 1458. године краљ Матија на молбу грађана Малог Ковина, а слично је чинио 
и касније у више наврата. На тај начин су становници Ковина привилегије које су 
стекли у Ковину на доњем Дунаву пренели у своје новоосновано насеље на Чепелу.16 

Што се тиче Ковина на доњем Дунаву, он се опоравио тек након Дуге војне, али 
није достигао пређашњи сјај. Становници Малог Ковина су још неко време одржавали 
везе са својим родним градом.  Краљ Владислав је на молбу грађана Ковина изнова и 

 
11  Magdics 1888: 19–21 
12  Ibid. 21–23 
13  Magdics 1888: 23–24; Руварац 1934: 429–430; Лудаић 1862: 57–58; Витковић 1887: 13–14. 
14  Magdics 1888: 24–25; Динић-Кнежевић 1988: 28; Руварац 1934: 431.  
15  Magdics 1888: 32–34. 
16  Magdics 1888: 36–37; Руварац 1934: 432; Витковић 1887: 24–44;  Kubinyi 1990: 141–142. 
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од речи до речи у новој повељи издатој 2. јуна 1453. године потврдио све привилегије 
и повластице које је својевремено овом граду био доделио краљ Жигмунд повељом од 
29. новембра 1428.17  

Дубровчана је изгледа у то доба још увек било у доњем Ковину, али након 1458. 
и догађаја везаних за борбе деспота Лазара и Михаила Силађија на подручју 
побрешких градова, они се у Ковину више не спомињу.18 Последња привилегија коју је 
угарски краљ изадао Доњем Ковину, а којом располажемо је из 1455. године.19 
Међутим, Ковин је град за који имамо сачуване најопширније и најконкретније 
привилегије на овим просторима. На привилегијама су инсистирали и када су 
напустили Ковин на доњем Дунаву и преселили се на Чепел. Новоосновани Мали 
Ковин је самим овим положајем био предодређен да се даље развија. Као што је 
поменуто у његовој близини се налазио брод који је уступљен новим становницима. 
Мали Ковин је убрзо израстао у значајан трг у овом делу Угарске. Његови становници 
су трговали са Будимом, али су одлазили и у Ердељ и на запад. Трговци из Малог 
Ковина се помињу на царини у Муразомбату (данас Мурска Собота у Словенији).20 За 
осниваче Малог Ковина се изричито на више места каже да су били Срби, те су управо 
они свој нови дом уздигли на ниво важног трговачког места,  тако да је логично 
претпоставити и да су се и они у Ковину на доњем Дунаву бавили трговином, а не 
само Дубровчани. Из тога произилази да су Срби из Ковина на доњем Дунаву су били 
носиоци краљевских привилегија које су пренели у Мали Ковин, што сведочи да се 
трговином бавило и домаће српско становништво.  

Важно је напоменути да је ова миграција Срба из Ковина, прва већа 
организована и документована пенетрација Срба дубље у Угарску, и самим тим 
означава почетак једне епохе, и једне појаве која ће се наставити и узети много већег 
маха у наредном периоду. Њиховим стопама такође потерани од Турака кренуће и 
Срби из Србије и насељавати јужне пределе Угарске. То је имало за последицу 
промену етничке структуре јужне Угарске и отвориће пут каснијем политичком 
деловању Срба Пречана, најпре у Војној граници, а затим  идеји историјског 
континуитета која ће бити симболисана Српском војводином 1848/1849, и потом 
непрекидном борбом за уједињење са Краљевином Србијом. Стога, поменуте три 
повеље краља Владислава сматрамо изузетно важним документима који сведоче о 
овој појави те их овом приликом дајемо на латинском језику према поменутом издању 
Иштвана Магдича, а затим и у преводу на српски језик како би их приближили широј 
читалачкој јавности. 

 
Uladislaus, Dei Gratia Hungariae, Poloniae, Dalmatiae etc. Rex, Lithvaniaeque princeps Supremus 
et Haeres Russiae etc. Fidelibus Nostris Universis et singulis, Praelatis, Baronibus, Comitibus, 
Castellanis, Nobilibus, ipsorumque Officialibus, item Civitatibus, Oppidis et villis liberis, 

 
17  Magdics 1888: 25–27; Витковић 1887: 15–22. 
18  Динић-Кнежевић 1986: 176. 
19  Magdics 1888: 34–36. 
20  Kubinyi 1990: 140–145. 



 
 
 
 
 МИЛИЦА КИСИЋ, ДЕЈАНА ВАСИН 
 
 

40 
 
 

ipsorumque Rectoribus, Judicibus et Villicis, nec noc Tricesimatoribus et Tributariis Nostris scilicet 
et Reginalibus ac aliorum quorumque, tam in Terris, quam super aquis ubilibet constitutis et 
existentibus, praesentibus et futuris, praesentium notitiam habituris, salutem et Gratiam. Quia 
fideles Nostri, Petrus Judex ac universi Cives et Hospites Oppidi Nostri Keviensis, nunc propter 
metum et formidinem Saevissimorum Turcarum, tenutis propriis persecutorum, qui cum valida 
ipsorum potentia Partes Nostras Inferiores et ipsum Oppidum Nostrum Keviense subintrarunt 
vastaturi, desertis propriis ipsorum habitaculis, cum Liberis atque Bonis eorum, per Diversas Regni 
Nostri Partes procedendo et sub tectis aliorum divagando victum ....................... Idem ipsos Judicem 
et Cives nostros ac familiares, resque et Bona eorundem, in Vestris Tenutis, Terris, Dominiis, 
Possessionibus, honoribusque seu Officialatibus ac Vestri in Medio Praedictarumque 
Tricesimarum et Tributorum Locis, ad Instantiam quorumvis arestare, seu prohiberi facere 
nolentes, eidem Vestrae Universitatis fidelitati firmissime praecipientes mandamus, quatenus dum 
et quandocunque praenotati Petrus Judex ac Cives dictae Civitatis Nostrae Keviensis, vel eorum 
alter, cum dictis ipsorum Liberis ac rebus et Bonis, at praescripta Vestra Tenuta, Terras, Dominia, 
Possessiones, Officialatus, aut Vestri in medium, dictorumque Tricesimarum et Tributorum Loca 
pervenerint, ex tunc eosdem vel aliquem ex ipsis, nec non familiares ac res et Bona eorundem 
quaecunque, ad quorumvis Instantiam arestare seu prohiberi facere aut per alium quemcunque 
modum impedire, preturbare seu quomodolibet damnificare, nullatenus praesumatis, ipsos ac 
eorum quemlibet cum praescriptis ipsorum Liberis ac Bonis et rebus, absque perturbatione et 
impedimento aliquali, ubique morari, stare et recedere pacifice et quiete. Si qui enim quidquam 
actionis vel quaestionis Contra ipsos Judicem et Cives Nostros habent, vel se habere sperant, hi id 
coram Nostra Majestate Legitime prosequantur, ex parte quorum Nos .................. Justitiae 
debitaeque Satisfactionis exhibebimus complementum omni contra eos querulanti, prout dictaverit 
ordo Juris, secus ergo facere non ausuri in praemissis, gratiae Nostrae sub obtentu. Praesentesque 
post earum Lecturam semper reddi jubemus praesentanti. Datum Budae, in festo Sancti Stephani 
Regis, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo quadragesimo.  
 
Владислав, по милости Божјој краљ Угарске, Пољске, Далмације, итд, врховни поглавар 
Литваније и наследник Русије итд. Свим својим поданицима заједно и појединачно –  
прелатима, баронима, жупанима, кастеланима, племићима и њиховим службеницима, 
такође и слободним градовима, варошима и селима и њиховим управитељима, судијама и 
сељацима, исто тако и порезницима и цариницима, како мојим тако и краљичиним, и 
садашњим и будућим, како на копну тако и на водама, где год да постоје, а који ће прочитати 
ову повељу, упућујем поздрав и захвалност. Пошто су моји поданици, судија и Петар и сви 
грађани и гости мог града Ковина, сада због страха и ужаса пред крволочним Турцима који 
су се устремили на њихова имања и који су са поприличном војном силом продрли у доњи 
део мог краљевства и сам Ковин са циљем да га опустоше, па су они (житељи Ковина) 
напустили своја станишта и са децом и материјалним добрима се упутили у разне делове 
мог краљевства, где под туђим кровом лутају у потрази за елементарним 
потрепштинама____________. Не желећи да било ко и из било ког разлога хапси или 
спутава поменутог судију и ове моје грађане и поданике, те да не отуђује њихова добра и 
имовину /када се нађу/ на вашим поседима, имањима, међу вама или на местима наплате 
пореза и царине, најстроже вам заповедам и налажем, свима вама, да ни на који начин и ни 
из каквог разлога не хапсите, не спутавате, не узнемиравате и не наносите штету било које 
врсте поменутим грађанима и судији Петру у приликама када се они нађу на вашим 
поседима, имањима, местима наплате царине и међу вама, већ да им дозволите да са својом 
децом и имовином без узнемиравања и сметње мирно и спокојно посвуда бораве и задрже 
се. Уколико неко буде имао приговор против нареченог судије или мојих грађана или 
помисли да има спор с њима, тај нека се по закону судски обрати Мом величанству, а ја ћу 
________________ сваком житељу пружити сатисфакцију и исказати му правду у складу са 



 
 
 
 

 ПОВЕЉЕ КРАЉА ВЛАДИСЛАВА О ПРЕСЕЉАВАЊУ СРБА ИЗ ДОЊЕГ КОВИНА НА ЧЕПЕЛ  
 
 

41 
 
 

законом. Не усуђујте се да, под окриљем моје милости, поступате другачије. Након читања 
заповедам да се повеља увек врати ономе ко ју је изложио. Издато у Будиму, на празник 
Светог краља Стефана, лета Господњег 1440. (20.8.1440).   
 
 
Nos Uladislaus, Dei Gratia Hungariae, Poloniae, Dalmatiae, Croatiae etc. Rex, Litvaniaeque 
Princeps Supremus et haeres Russiae, significamus, quibus expedit Universis, quod Nos, quorum 
ex Officii debito interest onera portare afflictorum, eorumque Corda variis Oppressionibus 
tribulata pii relevaminis beneficio clementer consolari, attentis illis Tribulationibus, et 
afflictionibus dolendis quas Fideles nostri Rasciani, alias in Oppido nostro Kevi ac villis Balvanyos 
et Skronovecz vocatis, ad idem spectantibus commorantes, a saevi Turcis qui proh dolor! peccatis 
exigentibus grassata Partes nostras Inferiores crudeli Tyrannide vastarunt saepius post se se adeo 
susceperunt, ut jam ab illinc miserabiliter fugati, cum Uxoribus, et prolibus, in Insula Nostra 
Csepel, in quodam deserto loco, prope et Circumcirca quamdam Ecclesiam in honorem Sancti 
Abrahami Patriarchae fundatam, ubi scilicet et antiquitus Villa fuisse dicitur, descendere, 
constructisque et aedificatis sibi Domibus et Habitaculis, ibidem sub illis Libertatibus, et 
praerogativis, quibus in dicto Oppido Kevi, et viilas ad idem Spectantibus usi fuerunt, morari, 
terrasque et Prata ac Aquas et alias Utilitates, intra metas ejusdem desertae Villae habitas, possidere 
valeant atque possint, perpetuis Successivis temporibus Universis, Salvo jure alieno, harum 
nostrarum vigore et Testimonio Litterarum mediante; mandamus vobis Comitibus dictae Insulae 
praesentibus et futuris, ne ipsos Rascianos in hujusmodi descensu et habitatione eorundem, contra 
formam dictae Concessionis nostrae et Libertatum eorum, praesummatis quovis modo impedire. 
Praesentibus perlectis Exhibeti restitutis. Datum Budae Feria Secunda proxima post Festum S. 
Francisci Conffessoris, Anno Domini Millesimo, quadringentesimo, quadragesimo.            
 
Ја Владислав, по милости Божјој краљ Угарске, Пољске, Далмације, Хрватске итд, врховни 
принцепс Литваније и наследник Русије, стављам на знање свима којих се то тиче да ја, чија 
је дужност да поднесем терет невоља и да милостиво доброчинством утехе залечим срца 
оних које су притисле разноразне муке, а узевши у обзир и оне болне невоље и недаће које 
су снашле моје верне Србе у граду Ковину и селима Баваниште и Скореновац, а која 
припадају Ковину, и који су, о јада!, притерани непочинствима сурових Турака што су у 
више наврата тирански опустошили доње делове мог краљевства, те су се Срби одатле 
тужно протерани са женама и децом спустили на острво Чепел, на неко напуштено место, у 
чијој близини је била основана црква у част Св. патријарха Аврама, и где кажу да се у древна 
времена налазило село, и да су тамо подигли себи домове и пребивалишта, нека им, дакле, 
буде омогућено да тамо живе и да поседују земље, ливаде, воде и друга добра унутар граница 
нареченог села, а под истим слободама и привилегијама које су имали у граду Ковину са 
припадајућим селима, и то за сва будућа времена без задирања у туђе право, о чему нека 
сведочи ова моја повеља. Вама, садашњим и будућим жупанима овог острва налажем да ни 
на који начин не осујећујете Србе у њиховом доласку и боравку, а што би било у 
супротности са поменутом мојом привилегијом и њиховим слободама. Након читања ове 
повеље вратити је ономе ко ју је донео, Издато у Будиму у понедељак након празника Светог 
Фрање Исповедника, лета Господњег 1440. (10. октобра 1440).    
 
Nos Uladisaus, Dei Gratia Rex Hungariae, Poloniae, Dalmatiae, Crioatiae, Lytvainaeque Princeps 
supremus et Haeres Russae etc. Notum facimus serie praesentium, quibus expedit universis, quod 
nos tum ad humillimae suplicationis instantiam fidelium nostrorum Rascianorum, quibus in insula 
nostra Csepel quondam terram desertam, in cujus facie ecclesia deserta in honorem S. Abraham 
Patriarchae fundata est, ubi et antiquitus villa fuisse dicitur, pro loco habitationis et descensus 
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eorum concessimus, per eos nobis porrectae, tum etiam pro utilitate sicuti eorundem, sic vicinis 
caeterorum Regnicolarum nostrorum, eisdem Rascianis id duximus annuendum, quibus 
concedimus praesentium per vigorem, ut ipsi in fluvio Danubii prope hujusmodi descensum, seu 
locum habitationis eorum et intra metas eorum vadum instituere, eundemque navibus et carinis 
fulcire, ac in eodem universos viatores et alios quoslibet homines, hinc inde cum eorum rebus et 
bonis navi ducere, eundemque vadum perpetuo tenere valeant et possidere, absque tamen 
praejudicio juris Vadorum aliorum. Quocirca vos fideles nostros, universos mercatores, institores, 
viatores et alios cujusvis status homines, praesentibus affidamus et certificamus, quatenus a modo 
in posterum cum omnibus rebus et bonis vestris, absque formidine humana, in dicto vado soluto 
justae navigationes tributo, hinc inde toties quoties necesse fuerit naufretum. Et haec volumus et 
alio loco publice palam facto proclamari. Praesentibus perlectis exhibentibus restitutis. Datum 
Budae feria secunda proxima post festum S. Francisci Confessoris Anno Domini Milesimo 
Quadringentesimo quadragesimo.  
 
Ја Владислав, по милости Божјој краљ Угарске, Пољске, Далмације, Хрватске итд, врховни 
принцепс Литваније и наследник Русије, овом повељом дајем на знање свима којих се то 
дотиче, да ја, а на интервенцију понизне молбе коју су ми упутили моји верни Срби којима 
сам већ као место боравка уступио напуштену земљу на острву Чепел, где се налази и 
напуштена црква, основана у част св. патријарха Аврама, и где је, кажу, у давна времена 
постојало село, држим дакле, да нареченим Србима ваља одобрити – што посредством ове 
повеље и чиним – да, како на своју, тако и на корист оближњих становника мог краљевства, 
на реци Дунаву у близини свог боравишта и унутар њихових граница подигну брод, те да га 
обезбеде лађама и чамцима, и да одатле лађом превозе све путнике и које год намернике са 
њиховим стварима и добрима; нека им, дакле, буде омогућено да овај брод држе и поседују 
од сада па навек, а ипак без нарушавања права других бродова. Стога вас, сви моји верни 
трговци, предузимачи, путници и који год људи, све овом повељом уверавам и потврђујем 
да одсад па надаље можете без икакве бојазни овде прелазити реку са свим својим стварима 
и добрима колико год пута то буде неопходно, а након што платите правичну надокнаду. А 
ово желим да јавно буде прокламовано и другде. Након што ова повеља буде прочитана, 
нека буде враћена доносиоцу. Издато у Будиму 10. октобра 1440. 
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THE CHARTERS OF  KING VLADISLAV 

ON THE MIGRATION OF SERBS FROM LOWER KOVIN TO CHEPEL 
 

Summary 
In the spring of 1439, the Ottoman sultan Murad II organized a military campaign on Serbian 

Despotate, conquering and plundering most of its territory. The  aim of the campaign was to take over 
Serbia’s capital Smederevo. The siege of Smederevo lasted for approximately three months, enabling the 
Turkish army to cross the Danube on two occasions, desolating the territory of Southern Banat. The 
town of Kovin was also devastated in these operations, which forced its inhabitants who survived this 
devastation to flee to the north.  After a long wandering they finally settled on the Danube island of 
Chepel south of Buda, in a deserted village near the church of St. Abraham. In order to protect his 
subjects in their misfortune, King Vladislav issued three charters in the 1440. According to the first chart, 
the Hungarian nobles are banned from oppressing refugees, and they are also commanded to allow them 
to move freely across the country. The second chart grants them the land near St. Abraham Church to 
settle on, and by the third one king allowed them to have ferryboat near their settlement. The Charts also 
contain other important information about this migration, including the fact that aforementioned 
refugees were Serbs, so the new settlement on Chepel was named Little or Serbian Kovin.  

These protective Charts, which were granted to the exiles of Kovin, have roots in the 
commercial privileges, previously donated to the inhabitants of Kovin in the time of King Sigismund. 
At that time Kovin was also inhabited by the merchants from Dubrovnik, the most active merchants 
on the territory of Serbia and southern Hungary in the Middle Ages.  

This migration of Serbs from Lower Kovin is the first organized and documented penetration 
of Serbs deeper into Hungary, and therefore marks the beginning of a phenomenon that will continue, 
becoming more frequent in the later period. The Serbs from Serbia, also driven by the Turks, would 
follow their way and settle at the southern regions of Hungary. The result of this process was a change 
in the ethnic structure of Southern Hungary that would open the way to the later political activity of 
the Serbs in Hungary, at the Military Border at first and then later in Serbian Vojvodina. Therefore, the 
aforementioned charts are considered to be rather important documents depicting that phenomenon. 
The charts are presented in Latin, according to the edition of Istvan Magdic, followed by their 
translation into Serbian, thus becoming more susceptible and useful. 

Keywords: Kovin, serbian Kovin, migration, Serbs, King Vladislav. 
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ПОСЛЕДИЦЕ УКИДАЊА ВЛАШКОГ СТАТУСА 
У БЕОГРАДСКОЈ НАХИЈИ НА ДЕМОГРАФСКУ СЛИКУ 

ТОГ ПОДРУЧЈА  
 
 

Апстракт:  У овом истраживању акценат је стављен на последице промене социјалног и 
пореског статуса становништва по демографску слику простора. О рађене су 
демографске промене настале у трећој и четвртој деценији XVI века на подручју 

еоградске управне о ласти. Указано је на специфичности у насељености и 
структури насеља, као и на популационе мера које су спроведене после успостављања 
османске власти. Посе но је размотрено укидања статуса влаха као узрок промена у 
насељености. Сагледани су подаци које пружају османски пописни дефтери из 
периода непосредно пре и после укидања повлашћеног положаја за становништво 
овог подручја. Посе на пажња посвећена је упоређивању података из пописа влаха 
из 1528. године и два пописа из четврте деценије XVI века. Изнети су закључци о 
насељености и демографским кретањима, такође, указано је на процесе 
прилагођавања раније влашког становништва статусу раје. 

 
Кључне 
речи: Београдска нахија, власи, раја, демографске промене, насељеност, миграције. 

 
 

сманска освајања балканских простора праћена су демографским променама 
које су у већој или мањој мери изражене на ширем пространству. Тежње 
османских власти да просторе које су освојили и задрже пратила је акивана 

популациона политика, као и постепено увођење нове власти и институција. 
Демографске промене узрокoване османским освајањима имају различит интензитет, 
размере и последице. Миграције становништва, такође, се могу одредити као тихе и 
спонтане сеобе мањег интензитета и организована масовна и систематска пресељења. 
Таласи миграција, које је било тешко обуздати и стабилизовати са обе стане границе, 
показују мало спонтаности, а више директне или индиректне принуде. Такође, фазе 
миграција нису били истог интензитета нити мотивисаности. Нису су се одвијале 
само у смеру од југа ка северу, ма да је овај смер кретања најизраженији. Правци су 
били различити и условљени су политичким приликама, али и популациним мерама 
држава. Ипак, миграције су само део сложеног механизма који је утицао на 
насељеност простора уз границу два велика царства, и треба их схватити као део 

 
  Рад је део пројекта: Насеља и с ановниш во ср ских земаља у озном сре њем веку (XIV-XV век) (ев. 

р. 177010). 
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ширег историјско-демографског аспекта. 1 
Током овог истраживања пажње неће бити усмерена на масовне таласе 

миграција преко границе, нити на систематска насељавања становништва. Акценат је 
стављен на промену социјалног и пореског статуса становништва као узрока 
извесних промена у насељености. У том смислу, посебно је размотрено укидања 
статуса влаха и последице овог догађаја по демографску слику простора. Ради 
добијања што прецизнијег прегледа посматано је мање подручје, које је обухваћено 
једном нахијом – београдском. Погодност подручја београдске нахије за овај вид 
истраживања огледа се у околности да је сачувано, а и објављено, више пописних 
дефтера из периода 1521–1560. године, а посебно у неколико година пре и после 
укидања влашког статуса.2 Ово подручје, поред тога, представља немалу географску и 
админстративну целину од преко стотину насеља, тако да се подаци о последицама 
укидања влашког статуса могу саматрати релевантним и користити током 
компаративних истраживања за друга суседна подручја.   

Београд је дуго времена одолевао надирућем исламском царству и био једина 
угарска тврђава јужно од Саве и Дунава. Дуготрајна опсада је окончана предајом овог 
стратешки важног града, 28. или 29. августа 1521. године.3 Освајање Београда 
узроковало је измене у територијално–управној организацији простора уз северну 
границу исламског царства. Одлуком од 15. септембра 1521. године Београд је постао 
седиште Смедеревског санџака, а шира околина града издвојена је у посебану нахију. 
Сасвим је разумљиво да је стари урбани центар преузео примат у управној 
организацији северних делова Царства. У Београд је пренето седиште санџакбега и 
кадије, а тврђава је била снабдевена бројном војном посадом. 4 Београдска нахија није 
обухватала само насеља у околини града, која су представљала градски дистрикт, већ 
и нека која су се раније налазила у оквиру Османског царства. Границе Београдске 
нахије на северу и истоку биле су одређене великим рекама, Савом и Дунавом. На 
западу је допирала до тока Тамнаве, и обухватала села Барич и Бело поље. На југу се у 
оквиру нахије нашла долина Барајевске реке, и избијала на Дунав низводно од Гроцке.5 
Ради се о једној од већих нахија Смедеревског санџака која је према попису из 1528. 
године имала 158 села.6 

Поред тога што демографске прилике уз северну границу Османског царства 
нису биле стабилне током друге половине XV и првих деценија XVI века, освајање 
Београда покренуло је још један велики талас миграција и демографских колебања. 
Уствари, на ширем подручју око Београда дошло је до појаве која би се могла 
окарактерисати као замена становништва. Миграције становништва са овог 
простора биле су присутне и раније, као последица упада османске војске и опште 

 
1  Ћирковић 1990: 46; Ћирковић 1994: 431–434. 
2  Ша ановић 1964: 19–398. 
3  Елезовић, Шкриванић 1956: 1–83; Калић-Мијушковић 1967:  253-361; Aslantaş 2011: 25–29. 
4  Ша ановић 1955: 62; Миљковић-Бојанић 2004: 50; Крстић 2017: 197–206. 
5  Већина насеља еоградске нахије је у ицирано. Радовановић 1975: 29–41; Крстић 2002: 144–147. 
6  Ша ановић 1964: 33–112.  
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нестабилности пограничног подучја. Међутим, у првим годинама након освајања 
долази до знатних демографских промена. Преживели уграски раниоци и 
становници Београда су пуштени да се пре аце у Угарску, док је за преживеле Ср е 
уследило дуже путовање.7 Познато је да је становништво из околине Београда, 
одлуком османских власти пресељено у околину Галипоља.8 Овакав вид масовног и 
присилног пресељавања, чак прогонства, нису редак случај у османској популационој 
политици. Ради се о мери остваривања сигурности граничног подручја и из егавању 

ежања локалног становништва.  
Популационе мере Османског царства на подручју еоградске нахије рзо су 

резултирале поновним настањивањем. Организовано насељавање овог подручја само 
је једна од спроведених мера. Не може се прецизније утврдити са ког је простора 
доведено становништво настањено на подручју шире околине Београда. Може се само 
претпоставити да се ради о становништву које је и раније уживало влашки статус, 
вероватно са искуством у служ и Османског царства. Поред тога, ило је и 
припадника других полувојних редова посе но међу припадницима градске посаде 
Београда, у насељима на важним путним правцима.  

У пописним дефтерима еоградске нахије могу се препознати и други елементи 
активне популационе политике у првим деценијама након освајања. Смедеревски 
санџак ег Бали- ег до ио је ферман од султана са наређењем да се пусте, ненасељене 
земље, око Београда дају у закуп како и их њихови корисници населили.9 На указану 
појаву замене становништва, указује и велики рој мезри на подручју еоградске 
нахије. Ова селишта најчешће представљају остатке ивших насеља. У попису из 1528. 
године пописано је око двадесет мезри, од којих је највећи рој уписан као мукате, а 
на неким од њих за ележени су примери насељавања те су у попису уписани и њихови 
становници.10 Упоређивањем статуса мезри у различитим пописима до ијају се још 
израженији примери о насељавању запустелих селишта. Примери насеља насталих на 
ранијој мезри су Сланац, Халај, Ораховац и др.11  

Последице замене становништва, ипак, у етничком погледу нису иле велике. 
Она је знатно веће размере имала у пределима северније од Саве и Дунава, где је 
масовније досељавање српског становништва изазвало промену етничке структуре. 
На простору Смедеревског санџака и околној територији, упркос миграцијама, 
становништво је остало српско и православно. Ста илизовање демографске слике на 
простору јужне о але Саве и Дунава, уследило је после ду љег продора Османског 

 
7  Калић-Мијушковић 1967: 238–268. 
8  Бојанић-Лукаћ 1967: 91–96;  Феридун 1995–1996: 237–255. 
9  Ша ановић 1964: 60.  
10  Ibid: 60, 100, 103. 
11  Ibid: 17, 24, 25, 70, 239, 123, 234, 333, 396–397, 525. Мезра Сланац је најпре уписна уз село Мираковац 

(Миријево) са напоменом да је о расла трском која се жање, а касније је прерасла у села Горњи и Доњи 
Сланци која су припадала вакуфу Мехмед– ега Јахјапашића. Халај је у  попису 1516. и 1521/23. године 
уписан је као мезра у лизини Железника, а у попису из 1528/30. године то је немало село (25 потпуних, 
17 неожењених и 2 муслиманска домаћинства). Слично је и са мезром Ораховац која се у каснијим 
пописима помиње као село  Раховац. 
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царстава на Угарску територију, последице Мохачке итке.  
Једна од најзначајнијих популационих мера Османског царства на простору 

северне Ср ије је насељавање становништва са влашким статусом и  успостављање 
овог друштвено-економског положаја међу локалним становништвом.12 Власи као 
друштвени слој у Османском царству више пута су иле предмет истраживања.13 
Указано је да је ова институција из српског средњег века пренета у османски управни 
и друштвени систем. Османској држави власи су или потре ни првенствено з ог 
њихове војне служ е и начина на који је она функционисала, стога су они интегрисани 
у војне структуре Царства. Такође, препознати су и као посе на правна и економска 
категорија.14 Потре а за оваквим видовима сталног полувојничког организовања 
локалног становништва у пограничним пределима, навела је османске власти да 
статус влаха до ују становници читавих нахија и већих управних о ласти.  

 Османска освајања у трећој и четвртој деценији XVI века померила су северну 
границу Царства далеко од српских о ласти. Веома важна прекретница је укидање 
влашког статуса за становништво смедеревског, крушевачког, зворничког санџака, 
као и видинског и осанског. Ово мењање социјалног статуса велике групе 
становништва морало је довести до одређених демографских последица. Сматра се да 
је овим чином покренут талас миграција.15 

Да и се сагледале демографске промене у еоградској нахији иће упоређени 
подаци из пописа влаха 1528. године, пописа којим је становништво уписано под 
харач, највероватније из 1532. године, а затим и пописа ове о ласти из 1536. године. 
Иако је до следећег познатог пописа, који потиче из 1560. године, пришло три и по 
деценије, узета су у о зир и демографске промене настале у том периоду.  

У еоградској нахији 1528. године пописано је укупно 158 насеља, са уписано 
2.142 старешина влашких домаћинстава и 2367 а ија, тј. придодатих мушких 
чланова.16 Просечна величина влашких села у Београдској нахији 1528. године износи 
око 12 кућа по селу. Та цифра не одступа много од просека за читав Смедеревски 
санџак, где је просечна величина влашког села око 13 кућа.17 У статистику о величини 
села урачунате су само старешине влашких кућа, а не и а ији, придодати чланови 
домаћинства, који су такође одрасли мушкарци са својим породицама. Слика о 
насељености и изгледала сасвим другачије ако се узму у о зир ови придодати 
чланови, јер негде њихов рој надмашује рој носиоца домаћинства. На пример, у селу 
Младеновац на 15 домова долази 25 та ија, у Кокарину на 11 носиоца кућа долази 25 
придодатих чланова, а у неким селима и више.18 Укупно у еоградској нахији према 
овом попису рој придодатих чланова је већи од роја носиоца домаћинства, тако на 

 
12   Више о давању влашког статуса становништву северне Ср ије: Бојанић-Лукач: 1971, 255–268; Ђурђев 

1984: 9–34; Миљковић 2010: 49–68; Isailović 2017, 25–42. 
13  Преглед значајнијих радова о власима у Османском царству: Миљковић 2010: 5–22.  
14  Миљковић, Крстић 2009: 301–319; Isailović 2017: 25–42. 
15  Миљковић 2010: 65–67. 
16  Ша ановић 1964: 33–112; Крстић 2005: 181; Крстић 2018: 207. 
17  Миљковић-Бојанић 2004: 159. 
18  Ша ановић 1964: 93–94.  
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једног та ија долази 0,9 старешина домаћинства. То значи да и рој мушких глава, 
могао да уде и дупло већи. Ови подаци отварају и друго демографско питање какво 
је структура породице. Структуру српске породице и начин живота, какав осликава 
попис становништва са влашким статусом, у складу је са познатим подацима о 
организацији породичног живота у средњовековној Ср ији. Кућа, као пореска 
јединица, често је већа породична задруга. Овај вид породице заступљен је, чак 
доминантан, у средњовековном српском друштву. Уочавају се два типа задруге: 
очинске, у којима заједницу чине отац и синови, или ратске, у којима више ожењених 

раћа живи у истом домаћинству. Разлози живота у великим породицама су 
традиционални и економски, лакше савладавање радних о авеза на заједничком 
имању, као и пореских задужења. Инокосне породице ипак постоје и делију и у 
средњовековној Ср ији и у под османском влашћу.19 

Од велике важности за демографску слику овог простора је попис еоградске 
нахије извршен непосредно после укидања влашког статуса, чији је циљ уписивање 
ових становника „под харач“. Попис није датиран што је изазвало различита тумачења 
о времену настанка.20 Ипак, новија истраживања показују да је настао највероватније 
1532. године.21 Важно је нагласити да многи мушкарци који су у попису влаха 1528. 
године уписани као та ији, касније се појављују као носиоци посе них домаћинстава. 
Упоређивањем имена становника у пописима долази се до сазнања да се ради о истим 
људима. 

Пример села Лигоровац је само један од ројних у којима је уочљив овај процес. 
У овом насељу је 1528. године уписано 7 породица за влашким статусом. Међутим, 
ради се о породичним задругама са више ожењених мушкараца, па су тако 
пописивачи уписали још 11 придодатих чланова домаћинства, та ија. У попису из 
1532. године ово село је ројало 15 потпуних породица и 1 неожењеног. Упоређивањем 
података долази се до закључка да је 5 старешина домаћинстава који су наведени 1528. 
године, остало на челу кућа и у следећем попису. Поред тога, још 6 оних који су раније 

или придодати чланови, раћа или синови, у попису раје уписано као носиоци 
посе них домаћинстава.22 Слични примери могу се препознати у ројним несељима. 
Тако је у селу Пркосава у попису влаха (1528) уписана задружна породица оца и 
двојице синова: Ра ул син Вукосавића, с њим Вуко ра  ње ов син, Дра иша, ње ов ра . 
У попису спроведеном после укидања влашког статуса ова породица више није 
чинила једну пореску јединицу него три, па су уписни посе но: Ра ул син Вукосава; 
Вуко ра  син Ра ула; Дра иша син Ра ула.23 Сличан је у пример породичне задруге 
Вучихне и четворице његових синова Лазара, Радула, Вучерина и Радосава из села 
Ивојевац. Када су изгу или статус влаха отац је остао носилац једног домаћинства 

 
19  Мишић 2015: 357–381. 
20  Ша ановић 1964: 114–115, попис смешта у период између 1528. и 1530. године, са назнаком да је вероватније 

настао лиже последњој години. Овакво датовање је до скора ило опште заступљено у историографији. 
21  Катић 2015а: 40. 
22  Ша ановић1964: 38, 184.  
23  Ibid: 81, 180. 
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(вероватно у кући са једним сином) док су остала тројица синова пописани посе но. 
У следећем попису из 1536. године отац се више не помиње на челу домаћинстава, док 
су двојица синова Вучерин и Радослав и даље на својим аштинама.24 Разлози 
посе ног уписивања старешина рајинских домаћинстава не одражавају начин 
функционисања породице, већ начин опорезивања становништва. Сврха пописа је 
фискална и ележење пореских о везника, код влаха то је кућа, а код раје мушка глава.   

Недатирани попис, који новија истраживања смештају у 1532. годину, може 
ити полазна основа за сагледавање демографских прилика у еоградској нахији. У 

њему су ранији власи уписани „под харач“, а то је извршено непосредно после одлуке 
централне власти о томе.25 Према овом попису еоградска нахија је имала 155 села са 
укупно 2823 домаћинства.26 Генерално, подаци из пописа указују на ста илну слику 
насељености овог подручја. Већ је напоменуто да се з ог разлика у начину 
пописивања влаха и раје подаци не могу сасвим поуздано упоредити. Поред тога мора 
се напоменути да је локално становништво пописано у нови попис и тада су му 
одређене нове пореске о авезе. У кратком року није могло доћи до организованих 
противљења овом материјално тежем положају, нити расељавања. Да и се сагледале 
последице промене социјалног статуса мора се извршити поређење са подацима из 
следећег пописа.  

Следећи попис еоградске нахије извршен је 1536. године и тада је уписано 161 
село, нешто више него у претходним.27 Нека од насеља су по први пут уписана у 
оквиру еоградске административне о ласти јер су раније припадала прилепској 
нахији, чије је деловање ило краткотрајно и са циљем стварања јаче управе у 
пограничном подручју. Укупан рој пореских о везника еоградске нахије уписан у 
овом попису износи 3129.28 Приметан је пораст укупног роја становника, али тре а 
узети у о зир и нешто већи рој насеља. Такође, подаци о насељености и величини 
села не одступају знатно од претходних пописа. 

Да и се до или што адекватнији резултати демографских кретања у овом 
истраживању посматрана су насеља која су поменута у о а пописа еоградаске нахије 
(из 1532. и 1536.), а има их 141. Упоређивањем података дошло се до запажања да се у 
77 села (54% од роја посматраних насеља) рој становника повећао, у 51 селу рој 
становника је опао, док је 13 остао исти. Број становника се увећао и у малим и у 
великим селима, у некима за свега неколико кућа, док у другима знатније. На пример, 

 
24  Ibid: 39, 150. 
25  Ibid:117–242 
26  У овом истраживању коришћени су подаци о укупном роју домаћинстава у насељима, који је до ијен 

са ирањем изворних података о роју потпуних хришћанских домова, удовичких и самачких, као и 
муслиманских кућа. Пописни дефтериове категорије уписују посе но из фискалних разлога јер се 
разликује начин опорезивања, али они у демографском погледу представљају домаћинство. Сличне 
податке о роју домова, само разврстане по пописним категоријама доноси: Крстић 2018: 207.  

27  Ша ановић1964: 244–397. 
28  Крстић 2018: 207: износи податак да еоградска нахија 1536. године има 163 села и 2665 домаћинстава. 

Вероватно се ради о роју потпуних хришћанских домова. Могуће да постоје и друге разлике у 
методологији коришћења изворне грађе, па се подаци до ијени у нашем истраживању не подударају са 
онима изнетим у цитираном раду.  
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у селу Заци рој кућа се за свега четири године повећао са 23 на 38, у Орловцу са 12 на 
22, а у селу Светодоли са 5 на 11.29 Наравно, има насеља у којима се рој становника 
смањио, али не знатно. Само је једно село запустело, Коњуш, које је раније имало 2 
куће, од тога је једно домаћинство одумрло, а друга породица се преселила у друго 
село, о чему постоји за елешка у попису.30 Дакле, ради се о природном процесу.  

Поређење података из пописа 1532. и 1536. године указује на веома важан 
закључак да до расељавања сановништва није дошло у овом периоду. За ележен је и 
известан демографски раст за ове четири године. Дакле, у првим годинама после 
укидања влашког статуса становништво није испољило нарочито агресивну нити 
миграторну реакцију на нови социјални статус. Напротив, изворни подаци показују 
ста илну демографску слику у првих неколико година.  

 Остаје отворено питање да ли је промена социо-економског статуса довела до 
извесних последица и миграционих таласа у наредним деценијама. После освајања 
Будима 1541. године и учвршћивање османске власти на простору Угарске, нарочито 
после освајања Баната 1551/1552. године, уследиле су интензивне популационе мере 
са циљем ољег насељавања ових простора. Подаци из османских извора и новија 
историографска истраживања су показала да су простори Баната и Бачке и других 
делова османске Паноније током друге половине XVI века интензивно насељавани 
српским становништвом, као и да су пореске о авезе становништва у тим о ластима 

иле лаже.31 
Следећи сачувани попис еоградске нахије потиче из 1560. године, иако 

хронолошки удаљен од одлуке о укидању влашког статуса, може послужити за 
праћење демографских кретања.32 Такође, подручје шире околине Београда у периоду 
од четврте до седме деценије XVI века претрпело је и извесне промене у 
административно-управном погледу. Формирана је нахија Авала, а дошло је до 
прерасподеле унутар већ постојећих.33 Према попису из 1560. године заједно 

еоградска и авалска нахија имале су 149 села са укупно 2573 домаћинстава.34 Дакле, 
административно је о ухваћен мањи рој села него у претходним пописима, али 
евидентно је и смањење укупне популације.  

За сагледавања демографских кретања између 1536. и 1560. године узета су у 
о зир насеља која се појављују у о а пописа, а таквих је 139. У овом периоду у 58 села 
(око 41,7%) дошло је до повећања роја становника, док је у 79 села (56,8%) рој 
становника опао, а у два насеља остао исти. У већини насеља пораст или смањење 

 
29  Ша ановић 1964: 203, 351, 159, 342. 
30  Ibid: 325. 
31  Катић 2003: 150–151; Крстић, 2014: 59–63. 
32  Ша ановић1964: 461–573. 
33  Нахија Авала издвојена је у посе ну управну о ласт у периоду између 1536 и 1560. У попису из 1560. 

Године поред града Авала овој нахији је припадало 64 села. Њој су припала насеља која су раније 
углавном припадала прилепској и еоградској нахији. Стога ће у овом истраживању ити праћен 
континуитет насеља и демографска кретања ез о зира на нахијску организацију. За попис насеља 
Авалске нахије Ша ановић1964: 534–573; О тврђави и управној о ласти Авала: Катић, 2015 , 153–172. 

34  Ша ановић1964: 461–573. 
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роја становника је умерен, тако да и се могао сматрати природним процесом. Ипак, 
за ележени су и случајеви насеља у којима се рој становника знатно смањио (Бело 
Поље са 33 на 7 кућа, Лештани са 45 на 24 кућа), али постоје и села која су се знатно 
увећала (Кумодраг са 31 на 82). Поред тога, два села су опустела у поменутом 
периоду.35 Највећи рој насеља ележи континуитет са претходним дефтерима са овог 
подручја. Попис из 1560. не ележи знатне миграције и нису присутне за елешке да се 
становништво неког насеља иселило.  

У историографији преовладава став да се после укидања влашког статуса 
становништво које је уживало овај положај раселило у потрази за ољим условима 
живота.36 На основу података о еоградској нахији такав закључак се не и могао 
извести. Да и се као основни узрок миграција и демографског пада могло означити 
укидања влашког статуса, до реакције и кретања и морало доћи већ у првим 
годинама након подхарачења становништва. Напротив, у еоградском крају није 
за ележено опадање укупног роја домаћинстава, нити су за ележена исељавања, чак 
ни мањег о има. Стиче се утисак да је становништво прихватило статус раје и остало 
на својим огњиштима. Једна од важних одлика насељености еоградске нахије је 
чињеница да је овај простор умерено и равномерно настањен селима мање и средње 
величине. Ова околност се може тумачити као последица планског насељавања овог 
простора, о чему је ило речи. Ста илну слику насељености у сеоским насељима 

еоградског краја могу подкрепити и подаци о просечној величини села. Тако је 
просечна величина села 1532. износила 18,5 кућа, четири године касније 19,4 кућа, а 
1560. године 17,3 кућа по селу. У суседним  деловима Смедеревског санџака, посе но 
у кучевској нахији, рој ситних (до 5 кућа) и пустих села је велики, за разлику од 

еоградске нахије где је патуљастих села свега неколико. Истовремено, овде нису 
за ележена ни велика сеоска насеља, каква су постојала широм некадашње српске 
државе, посе но уз Велику Мораву, где се сусрећу села са преко 100 кућа чак и у 
периодима миграционих таласа и демографских осцилација.37  

Основни закључак да у првим годинама после укидања влашког статуса у 
еоградској нахији није дошло до опадања роја становника, тре а упоредити са 

познатим истраживањима о демографским приликама у суседним о ластима. Такође, 
тре а се осврнути и на запажање да су у дефтерима из треће и четврте деценије XVI века 
ретке за елешке о расељавању становника, док се, наспрам тога, подаци о миграцијама  
чешће сусрећу у ранијим пописима. Тако су у пописима из 1476. и 1516. године у 
смедеревском санџаку за ележени ројни примери расељавања раје, као и знатније 
опадање роја становника. Близина границе и упади војске са угарске територије, често 
предвођене српским великашима, изазивали су неста илност и покретање 
становништва.38 На демографску ситуацију утицај су имале и епидемије куге, које су 

 
35  Ради се о мањим насељима: Раховац је 1536. г. имао 6 кућа, а Трњина 4 куће. Ша ановић1964: 333, 394, 525.  
36  Миљковић-Бојанић 2004: 171, 239. 
37  Миљковић-Бојанић 2004: 159; Крстић 2005: 179–182. 
38  Миљковић-Бојанић 2004: 159–165. 
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иле честе почетком XVI века.39 Такође, за ележени су и периоди суша и глади. У 
рударским подручјима на насељеност је утицај имао и економско-привредни развој. 

Истовремено са укидањем влашког статуса на становништво смедеревског 
санџака, иста мера спроведена је и у зворничкој управној о ласти. Ранија 
истраживања показала су знатно опадање роја становника у првим деценијама XVI 
века у овој о ласти. Тако је у зворничком санџаку у периоду од 1519. до 1533. године, 

рој становника преполовљен.40 Ипак, ово опадање се не може директно повезати са 
укидањем влашког статуса. Подаци из следеће две деценије такође указују на опадање 
популације. Крупањ и Рађевина доживеле веома упадљив гу итак становништва у 
периоду између пописа 1528. и 1548. године. У Јадру који је припадао Зворничком 
санџаку за пет година, од 1528-1533. године, рој домаћинстава је са 1.575 спао на 1.205 
домаћинства.41 За овај период демографске промене и се могле довести у везу са 
потхарачењем влаха. 

Подаци за Крушевачки санџак, такође, указују на значајно смањење роја 
становника у првим деценијама XVI века.42 Тако је у нахији Козник од 1516. до 1536. 
године рој пореских о везника опао са 3.230 на 1.520, што је гу итак становништва 
од 53%.43 У нахији Петрус 1516. уписано је 2206, 1530. – 1592 домаћинства, док је у 
наредних шест година рој опао на 1121 кућа.44 На примеру нахије Бован уочава се 
исти процес па је односу на пописе из 1516. до 1530. године рој становника опао за 
29,7%, док је у наредних шест година тај процес нешто интензивнији, те је за ележено 
опадање од 32,6%.45 Сличан тренд опадања у Крушевачком санџаку за ележен и пре и 
после укидања влашког статуса. У овој о ласти рој влашких домаћинстава је ио 
мањи него у смедеревском, па су вероватно и последице укидања овог привилегованог 
положаја иле мање. Разлози демографског пада у првим деценијама XVI века су 

ројни. Ипак, ово подручје ележи и велики пораст роја становника у другој 
половини истог века.46 

Подаци који указују на смањење роја становника у првим деценијама XVI 
века, потичу са ширег простора Балканског полуострва. Сличан тренд опадања 
за ележен је у санџацима и нахијама на које се не односи поменута наред а о укидању 
влашког статуса. На пример, за ележено је смањење роја становника и у 
Ђустендилском санџаку, коме је припадала Врањска нахија.47 Депопулацију тре а 
посматрати као сложен процес, и јако се ретко дешава да је узрок ове појаве само у 
социјално економским разлозима. Штавише, социјални положај становништва је 
ретко основни узрок миграција.  

 
39  Хра ак 1957: 19–37. 
40  Ханџић 1986, 23–211. 
41  Бојанић 1986: 147; Бојанић 1985: 85. 
42  Васић 1972: 52–54.  
43  Амедовски, Петовић, Гарић-Перовић: 2011, 14. 
44  Гарић-Петровић, Амедовски 2015: 130–131. 
45  Амедовски 2010: 225–242. 
46  Гарић-Петровић, Амедовски 2015: 130–134. 
47  Стојановски 1985: 35–47 
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Ипак, не тре а ни смањивати значај  промена насталих укидањем влашког 
статуса. Тре а указати и да је одлука о укидању имала последице на које су османске 
власти морале реаговати. Тако је 1540. године враћен положај повлашћеним групама 
за становништво осанског и видинског санџака.48 Могуће да је у овим подручјима 
дошло до већих демографских осцилација, или је сам простор, или политичке 
околности захтевале ову меру. Да ли је враћање влашког статуса у околним санџацима 
изазвало реакцију међу ранијим уживаоцима ових повластица у Смедеревском 
санџаку, тешко је поуздано одговорити.  

На крају, тре а указати на специфичан развој демографских прилика у 
еоградској нахији у односу на остале делове Смедеревског санџака. Већ је поменута 

извесна „замена становништва“ настала у годинама освајања Београда. Подручје је 
настањено захваљујући интензивним популационим мерама османских власти. 
Становништво еоградске нахије, те 1532. године, чине већином људи који су ту 
настањени око једну деценију, који су у питомом шумадијском пределу вероватно 
имали знатно оље услове живота него на старим стаништима. После тога је уследио 
период лагог демографског раста за ележен у трећој и четвртој деценији XVI века. 

Ипак, сагледавање демографске слике ширег подруча захтева много опсежније 
истраживање. Када се говори о последицима укидања влашког статуса, само се на 
малом простору могу извршити упоређивања која и ила репрезентативна. За таква 
истраживања ило и неопходно имати попис одређеног подручја непосредно пре 
укидања привилегија, као и ар два пописа раје са истог подручја начињен у краћем 
врменском размаку после тога. На подручјима за која постоје такви изворни подаци, 
тре а поново преиспитати да ли је 1531-1532. године прекретница у демографским 
приликама. Укидање влашког статуса као тема за историјско-демографска 
истраживања само је у траговима истражено и то једно од питања којим и удући 
истраживачи могу посветити пажњу. 
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THE CONSEQUENCES OF THE ABOLITION 

OF THE STATUS OF VLACHS IN THE BELGRADE NAHIA 
FOR THE DEMOGRAPHIC PICTURE OF THAT AREA 

 
Summary 

This study deals with the consequences of changing the social and tax status of the population 
for the demographic picture of the area. The abolition of the status of vlachs, as a cause of certain 
population change, has been especially considered. In order to get an overview as precise as possible, a 
smaller area has been observed, and it belonged to only one nahiya – the Belgrade one. The suitability 
of the area of the Belgrade nahiya for this type of research is reflected in the fact that there are a few 
preserved census defters from the period 1521-1536, i.e. several years before and after the abolition of 
the status of vlachs. Firstly, the question of the general population of the observed area in the first 
decades of the 16th century has been considered. It has been noticed that there were significant changes 
in the structure of population shortly after the conquest of Belgrade in 1521. This phenomenon was of 
such great proportions that it could be perceived as a certain change of population. One of the important 
population measures of the Ottoman authorities was giving the status of vlachs to the local people. 
However, as a result of spreading the Empire to the north, there was no more need for this type of 
organization, and thus, the status of vlachs for the people of the sanjaks of Smederevo, Krusevac and 
Zvornik, was abolished around 1531/1532. This change of the social status of a large group of population 
had to lead to certain demographic consequences. In the historiography, the prevalent belief is that 
population moved away looking for better living conditions after the abolition of the status of vlachs.  

The census records of the Belgrade nahiya from 1528, 1532, 1536 and 1560  have been 
compared and it has provided a more detailed picture of the population and its structure. Due to 
differences in the way of registering vlachs and ordinary people, it is not possible to compare data quite 
accurately. It is necessary to take into consideration the tabis from the census of vlachs in 1528 in order 
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to compare them with the census of ordinary people from the next decade. It was noticed that a lot of 
men were registered as added members of a household (taby) in 1528, while they were mentioned as 
owners of a household around two years after that.  The census taken in 1532 only brought new taxes 
to the previously vlach population, so that in this short period of time, there was no place for a change 
in population. The comparison of census records from 1532 and 1536 leads to a very important 
conclusion that the moving of population did not happen in this period.  Certain demographic growth 
was recorded during these four years, and the number of houses increased in even 54% of populated 
places. The impression is that the population accepted the status of ordinary people and stayed in their 
homes. The data from census from 1560 indicates that in the next few decades the demographic picture 
is stable, although the total number of inhabitants has decreased. 

The basic conclusion that there was no decline in the number of inhabitants in the first years 
after the abolition of the status of vlachs was compared with well-known studies of the demographic 
conditions in the neighbouring areas. It turned out that the data which suggested the decline in the 
number of inhabitants referred to a larger area of the Balkan Peninsula. There are not many areas where 
there are preserved census records shortly before and after the abolition of the status of vlachs, so that 
it is not possible to say that the previously mentioned depopulation and this event were connected. 
Accepting the position of ordinary people was only one of the elements which had an influence on the 
demographic changes, but it is also necessary to take into account the plague epidemic, economic 
conditions, political and military stability of a particular area, as well as other conditions. 

Keywords: Belgrade nahiya, vlachs, raya, demographic changes, population, migrations. 
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МЕЂУНАРОДНИ ПОЛОЖАЈ 
ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЕМИГРАЦИЈИ 
 
 

Апстракт:  У раду се разматра питање функционисања влада у емиграцији, а посе ан акценат 
је стављен на међународни положај Владе Краљевине Југославије у емиграцији у 
Лондону и Каиру током Другог светског рата. Односи са другим земљама у том 
периоду или су веома развијени, а квалитет и интензитет тих односа зависио је 
од геостратешке улоге појединих земаља, као и њиховог положаја у рату. Један од 
најсложенијих односа Влада Краљевине је имала са формалним домаћином, 
Великом Британијом, док су односи с другим владама које су се нашле у 
емиграцији, укључујући и Француску, или грађени на паритетној основи. 

 
Кључне 
речи: 

Влада у емиграцији, Краљевина Југославија, Међународни односи, Краљ Петар II, 
прекид дипломатских односа. 

 
 

ало је земаља и народа у историји који су самостално и једино својом вољом 
одлучили да крену пут емиграције. Најчешће је спољни фактор тај који  
подстиче померање народа и власти са неке територије. У давна времена тај 

фактор је ило угњетавање и тлачење (Јевреји у Египту, потом у Вавилону) или нека 
велика сила (Хуни у случају Велике сео е народа). 

Након средњег века, неки друштвени слојеви, појединци и народи морали су 
да з ог свог деловања, вероисповести, уверења или порекла напусте матичне 
просторе. Новина коју XX век доноси јесте да се први пут јавља политичка емиграција 
државе, тј. њених институција, војске и дела народа, који настављају да делују у 
потпуности ван своје територије. 

Први пут се то догодило у Првом светском рату управо с Краљевином Ср ијом. 
Иако недовољно јака да се супротстави војном притиску Аустроугарске, где је однос 
војне снаге ишао и преко 10:1 у корист двојне монархије, Краљевина Ср ија је 
успешно одолевала у рату од јула 1914. па до краја 1915.1 Иако је Београд накратко ио 
заузет 1914, Влада и други државни органи су несметано (додуше у ратним условима) 
функционисали из ратне престонице Ниша. Слично је ило и у неким другим 
савезничким државама, попут Краљевине Белгије и Краљевине Румуније, где су 
централне власти имале контролу ар на деловима своје државне територије. 

 
1  О Првом светском рату видети лиже у: Митровић: 1984. као и у Радојевић, Димић: 2014.  
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Преседан је настао када су под новим притиском и кампањом централних сила 
Аустроугарске, Краљевине Бугарске и уз значајну помоћ Немачке, државне 
институције Ср ије и главнина војске, одступиле на Косово и Метохију и пред самом 
државном међом одлучиле да напусте простор Краљевине. Тај моменат означава 
почетак праксе која ће се усталити током XX века: и поред војног слома неке земље 
или политичке опције, њени представници одлазе у емиграцију и тамо настављају свој 
рад, чувајући њен међународно признати континуитет. 

Српска држава с војском и институцијама је преко Ал аније одступила на Крф 
и у друге делове Грчке, Француску и на простор данашњег Туниса. Тамо су наставиле 
да раде државне институције, Влада, министарства, Народна анка, школе, црква, 
војне институције и краљевски двор. У осталим земљама несметано су радила 
дипломатска председништва, а међународни положај државе није ио нарушен 
привременим гу итком територије. Осло ођењем Битоља у новем ру 1916, држава је 
повратила ар мали део своје територије над којим је могла да има ефективну власт.  

Још теже је ило руским грађанским и војним структурама које су након пораза 
у Окто арској револуцији иле приморане да напусте територију своје земље и 
настане се у Европи и на Далеком Истоку. Чињеница да су као из еглице у непознато 
отишле комплетне војне јединице, школе, олнице, државне институције (које су 
великим делом наставиле да функционишу на простору Краљевине СХС/Југославије) 
чини ту слику најпри лижнијом ал анској голготи Ср ије.2 

На почетку Другог светског рата, пољска влада и делови војске Репу лике 
Пољске, која није могла да издржи силину немачког напада, успевају да преко других 
земаља из егну и нађу се како у Великој Британији, тако и у СССР. На тај начин Влада 
Пољске са (привременим) седиштем у Лондону представља једини међународноправно 
признати фактор и једини је представник Репу лике Пољске.  

Владе земаља које су након тога нападнуте, имале су још мање среће, па су се 
пут емиграције отискивале знатно мање групе народних представника и војске. Тако 
су се у Лондону нашле легитимне владе и поједини други представници краљевина 
Холандије, Белгије, Норвешке, Југославије и Грчке и Великог војводства Луксем урга. 
Такође су поједини и ивши министри или председници држава формирали нове 
владе које су имали међународно признање, као Француска и Чехословачка.3 

Њихова заједничка одлика ило је функционисање у знатно отежаним 
околностима, где се су се државе које су представљали и њима руководили, сводиле 
на међународно признање (савезничког, тј. ,,неокупираног“ дела света), уз постојање 
значајнијих или релативно скромних војних снага које су се ориле у саставу 

 
2  О руским из еглицама у Краљевини СХС/Југославији видети више у: Белоеми рација у Ју ославији 1918 

– 1941. 
3   Де Гол је ио члан последње Владе Треће Репу лике, али ју је самовољно напустио, не хотећи да 

прихвати окупацију и формирао је паралелну Владу у Лондону коју су савезничке земље признале. Са 
Бенешовом Чехословачком ствари стоје другачије, јер је уз сагласност тих истих савезника, земља 
престала да постоји у предвечерје Другог светског рата. По из ијању рата, Бенеш је окупио 
истомишљенике и савезници су га прихватили као јединог представника Чехословачке. 
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савезничких армија.4 
Већина суверена тих земаља успела је да из егне, тако да се ар по 

дипломатским листама које су тих година излазиле у Лондону5 одвијао политички 
живот налик на сталне мултилатералне састанке на највишем нивоу, иако се 
суштински сводио на опстанак и развој међународних односа и одржање 
међународног су јективитета. 

У таквим околностима готово сви потези тих влада су се одвијали у равни 
спољнополитичких односа, чак и код унутрашње политичких питања, попут 
достављања помоћи народу на окупираним подручјима, емисије новца, деловања 
централне анке и сл. И само питање простирања унутрашњег законодавства над 
сопственим држављанима ило измештено у међународни контекст.6 

Није ни свим владама у емиграцији положај ио исти. Неке су имале фактичку 
контролу над деловима предратних територија (махом колонијама и прекоморским 
поседима7), а поједине, махом централноевропске, као и владе Југославије и Грчке, 

иле су потпуно одсечене од својих матичних територија. 
Политичке прилике у Краљевини су се почетком 1941, када се у Европи 

захуктавао Други светски рат, додатно искомпликовале. Пристанак на приступање 
Тројном пакту 25. марта 1941. довео је до масовног народног отпора и демонстрација 
у којима су учествовале најшире народне масе и симпатизери и чланови већине 
политичких опција у земљи. Војни пуч 27. марта8, који је јасно одсликавао вољу 
народа, донео је темељне промене у држави. Малолетни краљ Петар је преузео власт; 

 
4  Питање учешћа ,,остатака“ војних формација на страни савезника заслужује засе но истраживање. Оне 

су иле различите снаге и ројности од десетина хиљада (Французи, Пољаци), до сим оличног ројног 
стања (Југославија, Холандија и др). Борили су се махом на западним фронтовима, где су учествовали у 
свим видовима војски како Велике Британије, тако и САД. Њихов рој је попуњаван од заро љених 
припадника немачких и италијанских војних формација, како на западном фронту (Северна Африка) 
тако и на источном, где су се формирале посе не велике војне јединице од ораца са простора Пољске, 
Чехословачке и Краљевине Југославије. Потоњи су махом потицали од усташке Црне Легије заро љене 
у Стаљинграду. У саставу Црвене армије учествовали су у Београдској операцији 1944.  

5  АЈ, 103, Ф-81, дипломатске листе при Влади у Лондону. 
6  Ради прецизности ваља напоменути да су и такве владе ез фактичке контроле земаља које су 

представљале имале пуни међународни легитимитет. Оне су наставиле учешће у међународним 
форумима, а посе но су се залагале за изградњу новог света након окончања ратних дејстава. Управо 
су оне, уз сарадњу са САД, СССР и Великом Британијом изнеле формирање Уједињених нација. 

7  Као што је то ио случај са Француском и њеним прекоморским поседима, где су се за простор 
неколико пута већи од Француске ориле снаге одане Влади у Вишију и оне које је контролисао Де Гол. 
Негде уз помоћ Велике Британије (Сирија), а већим делом з ог преданости и пожртвовању француских 
патриота који нису признавали окупацију, осло ођене су велике територије, од острва уз амерички 
континент и по удаљеним меридијанима, па све до, како се касније показало, кључних територија за 
сла љење Трећег рајха и његових савезника на западним и јужним фронтовима. С друге стране, Белгија 
је несметано контролисала своју колонију Конго и успевала да се њена Влада нађе у знатно повољнијем 
положају током ратних година од осталих, пре свих словенских земаља централне и јужне Европе или 
пак Краљевине Грчке. 

8  Погледати з орник радова 27. мар  1941 - 70 о ина касније. 
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Владу су под ђенералом Симовићем о разовали представници свих парламентарних 
странака (сва три народа), а становништво је радо прихватило тај заокрет од 
политике Владе Драгише Цветковића и намесника кнеза Павла Карађорђевића.  

Влада је увиђајући међународни положај Краљевине и опште прилике, 
покушала да на спољнополитичком плану донекле умањи значај пуча и пружи 
уверавања да неће ити итних промена у односу према неутралности и централним 
силама, као и да се однос према Тројном пакту неће променити. Истовремено је 
покушала да изврши велике промене у административном апарату, постављајући 
нове људе на многе важне положаје, од анова до управника града Београда. 
Схватајући тежину ситуације Влада је прогласила општу мо илизацију коју није 
стигла да реализује у пуном о иму,9 па у тренутку немачког напада нису све војне 
јединице иле ни из лиза попуњене и спремне.10 

Када је 6. априла почео крвави Априлски рат, појединачни херојски отпор 
Немцима11 слом војске и повлачење краља, Владе, дела војске и представника 
државног апарата донео је потпуно нове околности. Њихово путешествије авионима, 
појединим родовима и подморницом „Не ојша“ од Црне Горе преко Крфа, Атине, 
Крита до Јерусалима и Александрије досад није детаљније о рађено у науци.12  

Влада 1941. није ила спремна за најгоре на начин на који је ила спремна Влада 
1914. Постојала је ојазан да и измештање Владе и државних институција13 додатно 
провоцирало Немачку и Италију. У самом ом ардовању Београда поред 
непроцењивог гу итка изузетно вредне з ирке средњовековних рукописа и књига и 
целокупног и лиотечког фонда Народне и лиотеке, погођено је и оштећено више 
владиних зграда и установа од јавног значаја, као и Двор, а министар грађевине Фран 
Куловец је погинуо.  

Влада је наставила да о авља своју дужност држећи седнице ван Београда, а 
анске управе и град Београд су функционисали, мада се у њиховом раду могло уочити 

одсуство комуникације са централном влашћу и извесна доза панике и самовлашћа.14 

 
9  Димитријевић, Миладиновић, Мицевски 2012: 426–442 
10  Бјелајац 2007: 424–428. 
11  Историјска је неправда да је већина херојских дела и личних жртвовања војника и официра у 

Априлском рату 1941. остала неодликована током целог рата, као и у комунистичкој Југославији. 
Једини пример недвосмислене жртве коју су одликовали и краљ и нова власт у Југославији (додуше тек 
1973.) ила је поги ија поручника Спасића и Машере, који су дигли у ваздух разарач „Загре “ крајем 
Априлског рата 1941. Први споменик раниоци не а изнад Београда из 6. и појединци из 4. и 5. 
ловачког пука до ијају тек деведесетих година XX века, и тек их 2002. тадашњи председник СРЈ В. 
Коштуница постхумно одликује, као и посаду монитора  „Драва“ (њу је одликовао и краљ у Лондону). 
Видети лиже у Жикић 2017: 9–39. 

12  Поред више сведочења, најдетаљније и можда и најпластичније сведочење о повлачењу је сведочење 
Милоша Трифуновића које је Коста Ст. Павловић пренео у свом дневнику. Павловић, Ст. 2011: 206–207. 

13  Заправо, једна од ретких државних институција која је пред ратном опасношћу успешно извела 
прелокацију је Народна анка, која је трезор пренела на простор Сарајева и Ужица. 

14  Тако генерал Пандуровић сведочи о поступцима ана Натлачена, захтевима за повлачење војске са 
словеначких земаља и дози панике и дефетизма у Љу љани. Бјелајац 2007: 127–138. 
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Влада је заседала у подземном склоништу у Малом Зворнику, Севојну и на 
Палама15, да и се потом окупила код Никшића одакле је авионима кренула пут Грчке 
у нову емиграцију. У том периоду напустили су је њен потпредседник Влатко Мачек и 
министри Куленовић и Андрес, уз о разложење да желе да остану међу народом који 
су представљали,16 а министар Марко Даковић је погинуо у Грчкој приликом пада 
авиона (у истом удесу погинуо је најпознатији историчар тог времена Владимир 
Ћоровић). У Владу су ушли Јурај Крњевић и Франце Сној.17 Са Владом се повлачио и 

ан Хрватске, Иван Шу ашић. 
Влада је пре ачена до летелишта под контролом Британаца у Аргиону, а одатле 

у Атину.18 Том приликом је изгу љен један авион. На седници у Атини 17. априла 
одлучено је да се з ог опште ситуације, одступи на Крит, а даље за Александрију, па 
возом за Јерусалим. Краљ Петар, Симовић, Јовановић и министри Нинчић и Илић су 
долетели из Грчке у Каиро, па за Јерусалим.  

Већ на другој седници Владе одржаној у Јерусалиму 29. априла разматрана је 
спољнополитичка ситуација и стање дипломатске мреже, а и пре тог датума вођени 
су интензивни разговори, како у Атини, тако и у Каиру са савезницима, пре свега 
Британцима, о усклађивању даљих акција и спасавању из еглица које су приспеле у 
Турску са југа Краљевине, или оних које су се о реле у Грчкој.19 

Према записницима са седница Владе, може се уочити да су већ 30. априла 
одо рене мере за снажење дипломатске мреже, преузимањем државних чиновника из 
других ресора, правилно резонујући да ће се рад Владе пре свега одвијати кроз вођење 
спољних послова.20 

На седници Владе 6. маја је, з ог лошег рада и очигледне панике, опозван 
посланик Вукчевић из Грчке, који је напустио Крит пре осталих из еглица, док је у 
самој Грчкој заро љено и није успело да из егне (највећи део је погинуо) више од 1400 
југословенских држављана, међу њима значајан рој виших официра. 

Влада Душана Симовића је за свог постојања (27. март 1941- 6. јануар 1942) 
одржала 54 седнице, од тога само четири у Београду, девет у повлачењу кроз земљу, 
једну у Атини, 17 у Јерусалиму, а највећи рој, 23 у Лондону.21 

Дипломатска и конзуларна мрежа Краљевине након  6. априла 1941. може се 
поделити на три одвојене целине: једну чине представништва која су се налазила у 

 
15  Најпотпуније сведочење о раду Владе у тим преломним тренуцима оставио је њен члан, министар Сава 

Косановић. Видети у АЈ, 83, Ф-2, Записници са седница Владе. 
16  Било је разлика у њиховом даљем политичком ангажовању. Пошто је Мачек ио сматран политичким 

вођом Хрвата, а из егао је да јавно подржи усташки режим у НДХ (али не и нову државу) он је рат 
провео у изолацији (кућном притвору). С друге стране, Куленовић је подржао Павелића и његов 
усташки режим и постао је допоглавник и вођа свих муслимана у НДХ. 

17  Пијевац, Јончић 2004: VIII–IX. 
18  Миликић 2017: 86–90. 
19  Пијевац, Јончић 2004: 14–15. 
20  Пијевац, Јончић 2004: 17. 
21  Пијевац, Јончић 2004: 18. 
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земљама Тројног пакта или на територијама које је контролисала Немачка, другу 
представништва у савезничким, а трећу у неутралним земљама. 

Суд ина дипломата и конзуларних чиновника из прве групе ила је различита. 
Док су поједине земље (Италија, Румунија, Бугарска и др) дозволиле у складу са 
међународним правом да југословенски представници напусте територију и оду на 
неутрално тло трећих земаља, дотле је једна велика група дипломата и других 
чиновника и представника Краљевине под вођством посланика Иве Андрића (више 
од 200) из Немачке, окупираног дела Француске, Холандије, ивше Чехословачке, па 
чак и из окупиране Грчке, ила интернирана на о али Боденског језера. Они су тек 1. 
јуна специјалним возом доведени у Београд, а онда су неке од њих, кршећи све 
дипломатске норме, окупатори одмах по доласку ухапсили и послали у логоре из којих 
се многи нису ни вратили.22 

Они у неутралним земљама су наилазили на про леме (пошто је Шпанија 
признала НДХ, а сличан је случај ио са Вишијевском Француском и Швајцарском), 
али су представништва настављала да раде под другим именом (канцеларије, ирои и 
сл). С друге стране, посланства у савезничким земљама, као и у Турској, Египту и сл. 
преузела су много значајнију и самосталнију улогу. Тако су посланства и конзулати 
постајала седишта Владе, о авештајни центри, центри за прикупљање помоћи у 
људству и средствима и др.23 

Још пре доласка у Лондон развијају се значајни спољнополитички контакти са 
другим земљама савезницима. Тако је још 1. маја 1941. у Јерусалиму чехословачки 
конзул молио да Влада призна Чехословачку владу у емиграцији. У рзо су поред 
успостављених контаката са свим Владама у Лондону о новљени и формални 
дипломатски односи и постављени посланици пред тим Владама. Са Канадом и 
Јужноафричком Унијом односи су уздигнути на ранг посланства (седница Владе 13. 
окто ра 1941). Постављањем посланика попуњена су дипломатска места у 

илатералним односима са савезничким владама у Лондону, као и места при 
међународним организацијама и телима у оснивању, при чему је тежиште ило на 
Међународном црвеном крсту.  

Влада је ила чврсто опредељена Владе да развија и проду љује односе и са 
оним телима које ар формално нису имала континуитет међународног права и 
признања државности. Тако је пуковник Божин Симић је постављен за делегата код 
Националног комитета Француске, генерала Де Гола (3. новем ра 1941). Односи са Де 

 
22  АЈ, 103, Ф-134. 
23  По окончању Априлског рата и одласка у емиграцију, остала су да функционишу следећа посланства 

Краљевине Југославије: у Лондону, Вашингтону, Москви, Анкари, Берну, Стокхолму, Лиса ону, 
Техерану, Каиру, Рио де Жанеиру, Сантјагу и Буенос Ајресу (доцније је отворено и посланство у Отави), 
док је отправник послова ио у Шпанији. Генерални  и о ични конзулати су постојали у: Цариграду, 
Јерусалиму, Њујорку, Монтреалу, те Женеви, Цириху и Чикагу. У Ватикану је постојало стално 
представништво, али је посланик у рзо ио протеран из Италије у Португал, тако да су се односи са 
Светом столицом водили на два колосека: преко Лиса она где је седео посланик и преко отправника 
послова који се склонио унутар Ватикана. 
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Головом Француском су се тако до ро развијали да је она 1944. југословенској Влади, 
и мимо дозволе Велике Британије, допустила да у Алжиру отвори о авештајни центар 
који је одржавао радио везу са ЈВуО у земљи.24 

Нису занемарени ни други представници и представништва појединих земаља 
који су се налазили у Лондону, иако нису у правном смислу заступали своје земље. Ту 
је реч о представницима појединих земаља Тројног пакта, попут Италије, Ал аније, 
Аустрије, Румуније или Бугарске. Са њима нису формализовани односи, али су 
контакти постојали. 

Рад југословенских посланстава и других представништава током рата ио је 
унеколико измењен. Поред основне делатности, одржавања и развијања 

илатералних односа, посе но у неутралним земљама, и други задаци су или 
стављени пред њих. Примарно је постало питање прикупљања информација из земље 
(тако су стигле прве информације о страшним страдањима Ср а на простору НДХ 
које је прерасло у геноцид, у лето 1941), а такође су прихватане ројне из еглице и они 
који су успели да по егну из заро љеничких логора. Тако су посланства у Берну, 
Мадриду, Лиса ону и конзулати у Цариграду и Марсељу постала са ирни центри за 
из еглице, где им се поред материјалне и правне помоћи организовао даљи транспорт 
по одо рењу Владе. 

Југословенска ДКП мрежа је често представљала и једини контакт између лица 
у емиграцији и оних у земљи, чланова њихових породица и других. Тако су преко 
Швајцарске, Турске и Ватикана слата писма и финансијска средства у домовину. 
О ављан је и о авештајни рад. Информације о стању у земљи су при ављане и 
прислушкивањем дипломатских представништава тзв. НДХ, где су по квалитету 
предњачиле оне до ијене из Мадрида.25  

Посе но развијени односи међу владама у емиграцији су успостављени са 
Грчком и Пољском. Поред предратних садржајних и изузетно до рих односа, у оваквим 
ратним приликама, проширивани су на новим основама и до ијали су на квалитету. 

Вреди се осврнути на Југословенско-грчки споразум о Балканској унији од 15. 
јануара 1942, 26 донекле сличан Пољско-чехословачком уговору од 11. новем ра 1940. 
Чак се размишљало о дотатној институционализацији сарадње међу тим споразумима 
и земљама потписницама. 

Влада је од одласка у емиграцију тежила да следи спољнополитички правац 
водећих земаља савезника. У децем ру 1941. прекинула је дипломатске односе и 
о јавила рат Јапану, а 1. јануара 1942. приступила је Декларацији Уједињених нација, 
потврђујући решеност да у рату против окупатора истраје до краја. Такви поступци 
су значајно допринели међународном положају Владе и поштовању државног 
интегритета Краљевине Југославије.27 

 
24  Кнежевић 2004: 191. 
25  АЈ, 103, Ф-63. 
26  АЈ, 103, Ф-54. 
27  Николић 2008: 11.  
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Однос Владе према савезницима разликовао се од земље до земље. Док је однос 
са другим владама које су се нашле у емиграцији ио изграђен на паритетним 
основама, дотле је однос према великим савезницима (Великој Британији, САД и 
СССР) ио знатно другачији.  

Од свих тих земаља, најкомплекснији однос ( ар до пред крај рата) ио је према 
Великој Британији. Пре рата су род инске везе и искрено англофилство првог 
намесника, кнеза Павла, допринели узајамном при лижавању. Тада јача ритански 
економски утицај у Краљевини пласирањем ританског капитала у рудник Трепча, 
који се као мешовито друштво додатно укрупњавао.28 Тако је поред рудника подно 
Звечана, преузет и рудник Злетово у Македонији, један од рудника на врху Копаоника, 
а пред сам рат је изграђена и модерна топионица у Звечану. То нису иле једине 

ританске инвестиције, пошто је више предузећа ило оснивано и у западним 
крајевима Југославије.  

Заједно са економским, јачао је и политички, војни, али и о авештајни утицај. 
Британска о авештајна мрежа је временом покрила целу Краљевину, и неки 
југословенски држављани су имали веома важне улоге у њој.29 И по отпочињању рата, 
а посе но након слома Француске 1940, наставља се тесна сарадња између Београда и 
Лондона. Штитећи своје интересе, Лондон је подстицао нерасположење народа према 
политици Владе Цветковић-Мачек и при лижавања Тројном пакту. Још нису 
довољно расветљени утицаји на догађаје 25. марта и пуч 27. марта 1941, али се може 
претпоставити да је Лондон имао извесног утицаја на вође пучиста, ар кроз пружање 
логистичке помоћи. Сам чин протеста и опште нерасположење према приступању 
Тројном пакту је свакако потекао из народа, и то најширих друштвених група. То је 
само искористила ританска политика за своје циљеве.  

Евакуација југословенске Владе и дела војних трупа је организована у сагласју 
са ританским Генералшта ом и уз помоћ експедиционих трупа у Грчкој. Од ступања 
на тло под директном политичком и војном контролом Уједињеног Краљевства 
(Египта, а потом и Палестине), Влада Краљевине Југославије се нашла у незавидној 
позицији, у потпуности изложена дејству ританског утицаја.  

Иако је Влада имала извесне девизне и златне резерве на располагању и плаћала 
све трошкове свог функционисања и оравка ван граница Краљевине, она је ипак 
изгу ила знатну дозу самосталности у креирању политике. Владу су раздирале ду оке 
поделе од првих дана ван земље на националној основи.30 Користећи то, Британија се 
наметала често као ар итар, подржавајући разне стране у крхкој Влади у емиграцији. 
У неким случајевима је подржавала и чиниоце ван Владе, организујући Каирску аферу 
у војсци 194231, или пак изолујући младог краља Петра. 

 
28  ТНА, ФО 371/14360. 
29  Можда најпознатији и најочигледнији пример за то јесте агент трицикл, односно Душан Попов. О 

његовом деловању, улози и положају између Немачке, Велике Британије и Југославије, као и његовој 
о авештајној групи, видети више у: ТНА, КВ 2-1083. 

30  Николић 2008: 18–25. 
31  Јовановић 1993: 162–168. 
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Мешање Велике Британије у унутрашње ствари Владе Краљевине у емиграцији 
ило је толико ду око да су ка инети о арани јер нису или по мери ратном ка инету 

Винстона Черчила; Влада је морала да 1943-1944. промени седиште и пређе у Каиро, а 
константно је постојао про лем у комуникацији између министра војног, ђенерала 
Михаиловића и Владе, пошто су Британци држали готово искључиви монопол на 
радио везу између сло одних територија у Ср ији и Владе у емиграцији. 

Користећи привилеговани положај домаћина и стављајући своје уске интересе у 
први план, Велика Британија је наметнула и правац спољне и правац унутрашње 
политике Влади у емиграцији. Још од 1942. почела је да фаворизује комунистички 
покрет отпора наместо лојалиста оличених у ЈВуО које је предводио легитимни члан 
Владе. Од 1943. Черчилов ка инет се понаша још „проактивније“: у доступним 

ританским архивима јасно се види да је тражено да се пронађу, а по потре и и 
фа рикују, компромитујући материјали, како и се једино Тито подржао у Југославији.32 

Притисак на краља је до половине 1944. постао толики, да је он противно вољи 
већине Ср а у јуну поверио мандат за нову Владу дотадашњем ану Хрватске, Ивану 
Шу ашићу, који је направио радикални заокрет у унутрашњој политици, састајући се 
са Титом и улазећи у формалноправни однос са њим. Од тада, па све до 1945, наступа 
период двовлашћа, где стварну власт и контролу над осло ођеним деловима земље 
има Тито, а Влада у емиграцији има само привид власти у очима савезника. Шу ашић 
је тако пружио правни легитимитет и континуитет власти партизанском покрету, 
који је одмах извео класну револуцију и преузео власт. Мало је рећи да је та, последња 
епизода крвавог грађанског рата у Ср ији и широм простора Краљевине Југославије, 
однела и последњу наду за демократске процесе у земљи и сатрла велики рој свих 
сталежа, пре свега српског народа, који је или изгинуо у Босни 1944-1945. или је 
отишао у емиграцију. 

Ипак, таква политика Лондона није нимало допринела заштити ританских 
интереса у Југославији. У данима по осло ођењу, ританске компаније у Југославији 
су заузете, а недуго затим и национализоване, а нове, партизанске власти су иле 
спремне и да хапсе високе ританске официре који су имали за задатак да сагледају 
степен уништења Трепче.33  

Како и се сагледала шира слика ританске политике у Другом светском рату, 
мора се узети у о зир да је примарни циљ ила по еда над Хитлером, али је грађење 
односа на новим основама са СССР и при ављање ексклузивних зона утицаја у новој 
Европи и свету ило важан циљ Лондона. Није само Краљевина Југославија имала 
про лема са флагрантним мешањем у унутрашње ствари. Примера ради, Де Гол је тек 
уз снажну подршку САД успео да се наметне као легитиман представник Француске 
и поврати део прекоморских територија у Северној Африци, али и да осигура да 
француске трупе прве осло оде Париз 1944.  

Од свих влада у емиграцији, нај оље је у односима с домаћином вероватно 

 
32  ТНА, ФО 536/9, инструкције СОЕ из 1944. 
33  ТНА ФО 371/48851. 
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прошла Влада Грчке: и њој се Лондон константно мешао у унутрашње послове, али је 
ар из орила да ритански војници децем ра 1944. уђу у Атину и зауставе даљу 

ескалацију крвавог грађанског рата у земљи стављајући се на страну легитимне власти. 
Када је реч о односима Краљевине са САД током Другог светског рата, они су 

се развијали у другачијим околностима. САД су тек децем ра 1941. ушле у рат, али је 
помоћ који су упућивале Великој Британији, а потом и СССР ила веома значајна.  

Југословенски посланик у Вашингтону, Константин Фотић је од првих дана по 
нападу на Југославију ио принуђен да води доста аутономну политику према земљи 
домаћину, з ог одсуства комуникација са Министарством иностраних послова.34  

Међу многим угледним и спосо ним југословенским дипломатима, Фотић се 
издвајао и истицао својим квалитетом, контактима и делима. Према сачуваним 
извештајима35 и ројним сећањима, њега је издвајао положај који је стекао у 
Вашингтону и могућност да непосредно комуницира с домаћинима, пре свега са 
Белом кућом и председником Рузвелтом. Поред тога, успео је да окупи и помогне у 
организацији, како Српске православне цркве, тако и српских исељеника у САД.36  

Већ смо напоменули да је Владу од првих дана изгнанства пратила оз иљна 
подела по националним линијама. Посланик Фотић је један од првих (свакако уз 
посланика у Мадриду, Јована Дучића, који је и напустио то место и дошао у САД где 
су се заједно залагали за ,,српску ствар“) који је јасно заступао српске националне 
интересе наместо југословенских, одлучно се супротстављајући томе да се хрватски 
национални интереси претпоставе свим другим питањима у Краљевини.  

Његова спосо ност, контакти, агилност, али и отворена подршка Дучићу и 
Америчком Ср о рану, који су већ у лето 1941. о авестили америчку јавност о 
стравичним покољима српског народа у НДХ, означили су га као једну од примарних 
мета хрватских политичара у Влади и дела министара који су се налазили у САД, као 
и ана Шу ашића. Фотић је успешно организовао посету краља Петра САД 1942, 
пласирао питање Југославије као један од видљивих приоритета политике САД према 
Европи, а учинио је много на пољу тзв. ,,меке дипломатије“ популаришући питање 
отпора у Краљевини и легитимног представника Владе у земљи, чиме су се пунили 
новински ступци и о чему су снимани филмови.37 Истовремено је настојао да суз ије 
јаку хрватску кампању за послератно преуређење Југославије на основама хрватског 
националног плана, уз опште негирање злочина над Ср има. Простор Америке је 
свакако ило место највећег суко а емиграција два народа. 

Односи са трећим великим савезником, СССР заслужују много више простора. 
Како су дипломатски односи о новљени тек 1940. године, они су у предвечерје рата у 
Југославији доживели знатан узлет. У раним јутарњим сатима 6. априла 1941, 
потписан је и пакт о пријатељству, који је остао мртво слово на папиру з ог догађаја 

 
34  О личности посланика Фотића видети у: АЈ, МИП КЈ (334), Ф-199. 
35  АЈ, 103, Ф-62, Односи са САД. 
36  Владика Сава 1994: 503–505. 
37  Миликић 2017: 90–93. 
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који су уследили. Односи су се толико погоршали да је непуна два месеца касније ило 
отказано гостопримство посланику Милану Гавриловићу и целокупном посланству 
Краљевине у Москви. 

Током рата односи су приметно или нешто хладнији, али не и мањег 
интензитета. Москва је фаворизовала један од два покрета отпора у Југославији - 
партизански, што се није ни трудила да прикрије. Пружала је о илату помоћ Титу, а 
временом је подстицала и Велику Британију да при егне таквој политици. Степен 
мешања Москве у рад Владе није још довољно разјашњен, као ни однос последњег 
председника Владе, Ивана Шу ашића са СССР. Може се закључити да се Совјестки 
савез поставио као медијатор између Тита и Шу ашића, можда и на ду љи начин него 
што је то учинила Велика Британија. 
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THE INTERNATIONAL POSITION 
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Summary 

The author is analysing the international positon of the Government of the Kingdom of 
Yugoslavia, which after it had fled the country in April 1941, resumed international subjectivity through 
activities in the Kingdom of Greece first, then in Jerusalem, London and Cairo as well. The émigré 
government returned to London, and then, at least formally, went back home to liberated Belgrade.  

A comparative analysis based on extensive archival materials explored at home and in London, 
as well as significant literature, has made it possible for the author to offer an overview of the émigré 
government’s foreign political relations with unoccupied allies, including the United States, the Union 
of Soviet Socialist Republics and Great Britain, other governments-in-exile (Poland, Czechoslovakia, 
the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Holland etc.) and neutral states (Turkey and Vatican), but 
some Axis powers, too. The author has also summarized decisions to suspend diplomatic and consular 
relations with the states under Germany’s influence.  

The paper also examines the impact the Yugoslav emigres had had on creating a policy towards 
the Yugoslav government in the host countries. The expatriate community in the U.S., divided along 
ideological lines, clearly shaped the U.S. policy towards the cabinet. Likewise, the consequences of the 
“Cairo Affair” in 1942 left a permanent mark on the British attitude towards the future of the Kingdom.  

The author is also studying the closing stages of the Yugoslav government in London, in 1944, 
when the Tito-Subasic agreement effectively shut down the government structures, following closely 
reactions by other governments to the newly created Yugoslav circumstances. 

Keywords: Government-in-exile, Kingdom of Yugoslavia, international relations, King Peter 
II, suspension of diplomatic relations. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются феномен бегства советского гражданского населения в 
Центральную Европу (с акцентом на Словакию) в конце Второй мировой войны. 
Реконструируется путь так называемой слoвацкой ветви беженцев и процесс их 
принятия в Словакии, анализируется причины бегства, количество и структура 
беженцев, изучaeтся их местонахождение в стране и их участие в рабочем процессе, и, 
наконец, направление их дальнейшей эвакуации на запад в результате освобождения 
Словакии.  Aвторы отмечают, что что Словацкая Республика в течение короткого 
времени подготовилась и в принципе eй удалось успешно справиться с миграционным 
потоком из Восточной Европы в 1944 г. В конечном счете, в конце лета 1944 г. былo 
принято около 17,5-18,5 тыс. беженцeв (в основном из Украины), получивших право на 
постоянное проживание на территории республики. Правительство и местные органы 
власти пытались обеспечить беженцев жильем и прилагали усилиe их интеграции в 
рабочий процесс страны. В процесс приема и помощи беженцaм включились 
государственные ведомствeные, общественные и благотворительные организации. В 
целом коренное население относилось к беженцам хорошо и сочувственно. Их 
короткий эпизод пребывания в стране прервалo Cловацкое национальное восстание и, 
следовательно, приход восточного фронта на территорию Словакии. Это вызвало 
дальнейшee бегство и последующую эвакуацию беженцев на запад. 
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1. Введение  
 

тступление немецких войск с Северного Кавказа, начавшееся 1 января 1943 г., 
привело к эмиграции гражданских лиц с территории СССР, которые 
сотрудничали с немецким оккупационным режимом, а также тех, кто 

предпочел бежать от наступающего советского режима. Осход или эвакуация 
населения проводились постепенно с востока на запад и поэтому не были 
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спровоцированы паникой или наличием непосредственной угрозы. Лагеря беженцев 
за пределами зоны боевых действий создавала немецкая службы тыла, но в это же 
время возникали и неорганизованные поселения беженцев, сразу за линией 
немецкого фронта. Беженцы по началу думали, что немецкое отступление будет 
временным, и верили в скорое возвращение в родные места. Возможно, число 
беженцев было бы гораздо больше, если бы они знали, что немецкая администрация 
больше не вернется. 

Военные поражения немецкой армии в 1943 г. продолжались, поэтому 
пришлось искать долгосрочное решение проблемы совецких беженцев. Для 
отступающего гражданского населения были предназначены особые пути сообщения, 
поскольку одновременно отступали и немецкие войска и добровольческие 
подразделения, состоящие из народов СССР. Возникала сложная тыловая ситуация, 
хотя все немецкие полевые командиры были обязаны оказывать прохождению 
беженцeв любую возможную помощь. Беженцы (и их скот) терпели от нехватки 
продовольствия и корма, страдали от трудностей лагерной жизни, подвергались 
бушеванию погoдных условий и даже бомбардировались советской авиацией.1 

Ситуация на восточном фронте вынуждала неустанно передвигать лагеря 
беженцев на запад – с Северного Кавказа сначала на Кубань и Дон, а затем и на 
северное побережье Азовского и Черного морей, пока они не оказались на 
территории Восточной Украины. После дальнейших немецких неуспешных 
сражений беженцы были перемещены на запад от Днепра – за немецкую линию 
обороны (строилась с весны 1943 года), которая, в результате неудачной войны в этом 
году, считалась немцами за последний рубеж отступления. Под натиском советского 
военного наступления и эта надежда вскоре рассеялась 

С отступлением немецких войск дальше на запад росло и количество беженцев. 
Перемещение фронта к границам западных советских республик (Эстонии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии и Украины) означало дальнейшее массовое бегство жителей из 
этих стран, которые в 1944 г. пересекли линию западной советской границы и 
оказались в Центральной Европе. Одна ветвь, из этого эмиграционного потокa, 
очутилась в 1944 году и в Словакиии.  

 
2. Материалы и методы 
 
В качестве материалов привлечены документы центральных архивов (Военный 

исторический архив, Словацкий национальный архив) и региональных архивов 
Словатской Республики. Помимо этого были использованы словатские и зарубежные 
научные публикации по теме исследования, опубликованные в новейшее время. 

Методологическую основу исследования составили принципы объективности 
и историзма, предполагающие непредвзятый подход к анализу изучаемых проблем, 
критическое отношение к источникам (аналитический, вероятностно-статистический 

 
1  Auský 2003: 104. 
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и типологический методы), вынесение суждений в результате анализа совокупности 
фактов, а также показ явлений в развитии и контексте исторической обстановки. 

 
3. Oбсуждение 
 
1943 год стал началом уникального социального феномена, когда часть 

населения Советского Союза бежала от наступающей Красной армии (армии своей же 
страны). Это явление свидетельствовал о том, что на территории CCCP что-то было не 
так, что-то не в порядкe. Было бы логично, если бы гражданское советское население в 
результате приближающегося фронта активнee участвовало в антифашистскoм 
сопротивлению, партизанскoм движению или иным образом поддерживало Великую 
Отечественную войну советского народа в борьбе с фашистскими полчищами, которые 
оккупировали их родину. Однако, произошлo противоположнoe явление. Часть 
населения, особенно из западных советских республик, под защитой оккупирующей 
армии и с ее помощью бежала от своей армии–освободительници, пересеклa советскую 
западную границу, и, уходя от приближающейся линии фронта, перемещалась все 
дальше на запад, в соседние страны, которые еще находились под немецким влиянием. 
Уже сам этот факт свидетельствовал о масштабе и глубине недовольства населения 
СССР сталинским режимом. 

Речь идет о третьей волне эмиграции из Восточной Европы, которая 
произошла во время Второй мировой войны. Как известно, первая волна эмиграции 
произошла в начале ХХ в. из царской России, вторая – во время гражданской войны 
и первых послереволюционных лет (1917–1922) из Советской России (так называемая 
«Белая эмиграция»). Изучаемый эмиграционный поток, который обрушился на 
Словакии в конце лета 1944 г., относится к третьей волне эмиграции из Советского 
Союза. Часть этой южной ветви эмиграции (беженцы сосредоточенные в западных 
областях Украины) в течение июля-августа 1944 г. докатилась к границам тогдашней 
Словацкой Республики (1939–1945). Часть беженцев из Западной Украины, 
координируемых немецкими органами тыла, перемещалась в юго-западном 
направлении – через территорию Венгрии в Австрию (румынское правительство 
отказалось принять беженцев из СССР).2 Вторая часть следовала через Генерал-
губернаторство (Польшу) в Германию и Словакию, а также через территорию 
Словакии в Венгрию или Австрию. 

В статье рассматриваются причины побега советских беженцев в 
Центральную Европу (с акцентом на Словакию), реконструируется путь так 
называемой слoвацкой ветви беженцев и процесс их принятия в Словакии, 
анализируется количество и структура беженцев, изучaeтся их местонахождение в 
стране и их участие в рабочем процессе, и, наконец, направление их дальнейшей 
эвакуации на запад в результате прихода восточного фронта и освобождения 
Словакии.   

 
2  Auský 2003: 107. 
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4. Результаты 
 
С наступлением Красной Армии в 1944 г. ситуация в Западной Украине, кде 

сосредоточилась часть советских беженцeв, с каждым днем становилась сложнее. 
Обеспокоенность наблюдалась не только среди немецких солдат, членов 
оккупационной администрации или местных полицейских сил на службе у немцев, 
но и среди украинских гражданских лиц. Наплыв беженцев с Кавказа, европейской 
части России и Восточной Украины знаменовал собой неизбежное приближение 
восточного фронта. Украинцы, которые сотрудничали с немцами, понимая, что их 
ожидает в случае возвращения советской власти, также решили уйти из родной 
страны (в этом духе велась и соответствующая пропаганда со стороны немецких и 
украинских антибольшевистских организаций, сотрудничающих с нацистами). 
Люди, которые все еще оставались на службе у немцев, эвакуировали членов своих 
семей, ожидая, что скоро эмигрируют и они сами. Кроме того, к эмиграции начали 
готовиться и другие слои населения (прежде всего интеллигенция), которые не 
хотели допускать и мысли о том, что им придется остаться в стране, управляемой 
сталинской диктатурой. 

Изучаемая нами группа беженцев, которая происходила в основном из 
восточной части Генерал-губернаторствa – Галицкого дистриктa (Западной 
Украины), к которой принадлежала и часть населения Восточной Украины, 
прилегающих белорусских земель и европейской части России, из-за приближения 
фронта направлялась, прежде всего, на территорию южной Польши. Целью немецких 
властей, координирующих этот поток беженцев, являлось его последующее 
перемещение на территорию тыла, подальше от линии фронта. К нему 
присоединились и русские (так называемые «белые»), которые эмигрировали в 
Польшу в межвоенный период и осели в окрестностях Варшавы, Люблина и Кракова, 
a также этническиe украинци и лемки (польскиe русины), обитающиe юго-восточную 
Польшу (Лемковину). 

Начиная с апреля 1944 г. эмигранты сосредотачивались в основном в районах 
вблизи крупных дорог, которые вели в Словакию. Наибольшее число беженцев было 
сосредоточено в западных районах Лемковины в окрестностях Крыницы (Krynica) и 
Мушины (Muszina). В восточной Лемковине группы эмигрантов задерживались 
около Команча (Komańcza), Большого Вислока (Wisłok Wielki), Чистогорба 
(Czystogarb) и в лагере для беженцев недалеко от города Санок (Sanok).  

Категории советских беженцев. В данных группах и лагерях находились три 
категории советских эмигрантов. Наибольшую часть составляли так называемые 
политические беженцы. Это было население, которое в большинстве своем лояльно 
относилось к немецкому оккупационному режиму и которое активно или пассивно 
сотрудничало с немцами, но в основном c националистическими организациями (к 
примеру, пока говорить о украинцах, c Оргaнизацией украинских националистов). 
Кроме того, это были люди, которые придерживались идеи независимых государств без 
большевистской власти. Люди, которые не хотели принимать советский режим, 
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интеллигенция, греко-католическое духовенство, дезертиры из Красной Армии, а также 
люди, которые на себе ощутили давление советского репрессивного аппарата, испытали 
практику депортации и ГУЛАГа, прошли тюрмaми НКВД и т.д. Это было население, 
которое с приходом Красной Армии и вновь установленной советской властью ожидало 
новую волну преследований, гонений и послевоенных репрессий которых, естественно, 
боялось. Они были полны решимости уйти с немцами на Запад навсегда. 

Вторая часть беженцев состояла из людей, которые не хотели покидать свои 
родные края, но поддались пропаганде и агитации, проводимой немецкой 
администрацией и местными националистами, призывающими покинуть страну и 
отправиться за границу. Они не знали, что делать дальше. Ждали и втайне надеялись, 
что ситуация на восточном фронте изменится и немецкое отступление прекратится. 
Они хотели вернуться с немецкой армией в свои местa жительства. 

К третьей, наиболее малочисленной части беженцев, относились те люди, 
которые боялись боевых действий и того, что фронт пройдет через те районы, в 
которых они проживали. Они хотели переждать критические моменты в ближнем 
зарубежье – в лесах и горах соседней Лемковины в Польше, или же северовосточной 
Словакии, а позже надеялись вернуться в родные места.3 

Помимо гражданских беженцев в области концентрировались российские и 
украинские члены различных антисоветских воинских формирований, 
сотрудничающих с немцами, а также различные другие политические и 
антикоммунистические организации сопротивления разных видов и окраски. Вся эта 
людская масса во второй половине 1944 г. была сосредоточена в юго-восточной 
Польше, и поэтому она должна была направляться в другие страны и режимы, 
которые сотрудничали с Берлином. Кроме самой Германии, куда были перемещенa 
часть этих беженцев, предполагалось передвижение главным образом в Словакию, 
Венгрию, Австрию и некоторые другие страны на юге и западе. 

В этих условиях было ясно, что Словакия не избежит притока беженцев с 
Востока. Кроме того, часть эмигрантов, сосредоточенная на прилегающих землях 
восточной Лемковины, начала без разрешения немецких и словацких властей в июле 
1944 г. неорганизованно пересекать польско-словацкую границу и селиться в 
приграничных районах Северной Словакии.4 

Подготовка и принятиe беженцев в Словакии. По договоренности с 
берлинскими властями и Управлением генерал-губернатора в Кракове, словацкое 
правительство согласилось принять группу беженцев, которая была сосредоточена 
вдоль словацко-польской границы и ждала только разрешения на въезд в страну.5 
Братиславское правительство было заинтересовано в приеме беженцев, но в 
организованном порядке и только невооруженных гражданских лиц и тех, которые 
могли бы участвовать в трудовой деятельности на благо словацкой экономики. Как 

 
3  Ріпецький 2001: 101-102. 
4  Lacko 2005: 253. 
5  VHA-1. 
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отметил в своем отчете для Венского областного штаба Sicherheitsdienst (Служба 
безопасности главы Рейха (Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers SS – SD) глава 
информационных сетей IV центра SD в Словакии: «Словацкая Республика согласна 
принять на основе двусторонних соглашений и решений словацкого правительства 
определеннoе количество украинских, польских, а также русских беженцев. 20 тыс. 
эмигрантов к этому моменты уже были переправлены в Венгрию. Еще 30 тыс. 
отправлены в Рейх. Несколько тысяч беженцев должны принимать участие в местном 
(т.е. словацком) производственном процессе».6 

На словацкой стороне начали лихорадочную подготовку для принятия 
беженцев и предоставления им убежища. Решением правительства вся тяжесть 
операции по приему эмигрантов легла на министерства обороны и внутренних дел, 
при взаимодействии с другими ведомствами. Начальный этап принятия и 
организации помощи беженцам должно было проводить Министерство 
национальной обороны (МНО), а задачу их транспортировки в определенные места 
поселений и последующий уход взяло на себя Министерство внутренних дел (МВД) 
Словацкой Республики. 

С этой целью около 20 июля 1944 г. МНО установило Управлениe по оказанию 
помощи беженцам (УОПБ). Его персонал состоял из кадра министерства обороны. 
Начальником Управления был назначен генерал II. класса Штефан Юрэх (Štefan 
Jurech) из Военно-научнoго институтa МНО. В то же время на северном рубеже 
Словакии начали создаваться пропускные пункты для приёма беженцев. На северо-
западном отрезке границы был создан пропускнoй пункт вблизи Чадцe (Čadca), на 
северо-востоке – Мнишек-над-Попрадом (Mníšek nad Popradom) близко Старoй 
Любовни (Stará Ľubovňa) Их задачей был приём, охранa и сопровождениe беженцев 
на транспортные станции. В то же время был создан Штаб сосредоточения беженцев 
в Жилине (Žilina) с целью регистрации всех беженцев, которые прошли 
организованной (через пропускные пункты) или неорганизованной формой, и 
отправки их в другие районы страны. В центральной части Словакии был в короткое 
время создан Лагерь для беженцев Оремов Лаз (Oremov Laz) южнее Зволена (Zvolen) 
и искались другие варианты расселения советских эмигрантов в отдельных районах 
страны. В процессе работ по подготовке к принятию беженцев из Генерал-
губернаторствa разрабатывались и конкретные инструкции по приему, учету и 
расположению советских эмигрантов в Словацкой Республике. За подготовительным 
этапом операции пристально следило ведомство немецкого генералa в словацком 
МНО подполковникa Ститсингера (Stitzinger).7 

Первый эшелон с беженцами прибыл в Словакию – в Чадцу 24 июля 1944 г. 
(перевозил 1000 чел.)8 a другой транспорт прибыл ночью с 26 по 27 июля 1944 г. 

 
6  Schvarc 2006: 429. 
7  VHA-2. 
8  VHA-3 
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(около 800 чел. – греко-католическоe духовенствo и их семьи из Украины).9 Но это 
были транспорты отправленные в Словакию преждевременно (еще в период 
подготовки) и поэтому другие железнодорожные перевозки были приостановлены на 
несколько дней. Oднако 30 июля 1944 г. было объявлено днем начала 
организованного принятия беженцев в пунктах пересечения границы, a в целом 
предполагалось, что в Словакию прибудут более 50 тыс. чел.10 Получив информацию 
о готовности Словацкой Республики принять беженцев, немецкие тыловые службы 
в Генерал-губернаторствe преступили к их активной транспортировке.11 Таким 
образом поезда c беженцaми начали вновь и регулярно прибывать  в Чадцу от 30 июля 
1944 г. Первый из них (уже в процессе организованного принятия) имел 57 вагонов и 
перевозил 800 человек из Кракова (большинство украинцев, 180 россиян и др.).12 За 
ним последовали другие. В то же время на северо-востоке Словакии – через 
пропускнoй пункт Мнишек-над-Попрадом – хлынул в страну поток беженцев 
двигающихся пешком или конными повозками.  

В первые же дни организованного приема беженцев пограничные переходы 
Cловакии буквально трещали по швам от наплыва въезжающих в страну людей. 
Кроме организованных транспортов через пропускные пункты в Чадце и Мнишекa-
над-Попрадом, беженцы из соседних польских территорий начали переходить в 
Словакию неорганизованными пешими группaми и через другие меньшие словацко-
польские пограничные переходы восточнее Старoй Любовни (с польской стороны oт 
Мушины (Myszyna) по Радошице (Radoszyce), соответственно oт Чирча (Čirč) по 
Палоту (Palota) на словацкой стороне). Эта ситуация, вероятно, возникла из-за 
недоразумения между МНО и МВД Словацкой Республики, поскольку министр 
внутренних дел разрешил пограничным таможенным органaм принимать всех 
беженцев. По этой причине армейский штаб в восточной Словакии быстро создавал 
смешанные пограничные комиссии для концентрации беженцев (в временных 
лагерях в Гуменне (Humenné) и Прешове (Prešov)) и транспортные станции в Орлове-
Плавече (Orlov-Plaveč) и Медзилаборце (Medzilaborce).13 Оттуда беженцы 
направлялись в Маргецаны (Margecany), а затем на железнодорожную станцию 
Плeшовце-Сасa (Pliešovce-Sasa) в близи Лагеря Оремов Лаз или в другое место 
назначения, cогласно дальнейшим приказам УОПБ. В своих указаниях армейский 
штаб предупреждaл: «Нужно соблюдать меры безопасности с момента принятия 
беженцев комисиями, путем погрузки и транспортировки (...), а именно меры 
общественного порядка, медицинские и ветеринарные. К беженцам нужно 
относиться строго, но достойно».14 

 
9  Lacko 2005: 233; ŠABpŽ. 
10  VHA-4. 
11  Von München... 2008: 95 
12  VHA-6. 
13  ŠAP-1. 
14  VHA-7. 
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В основном, после прохождения карантина в пунктах сбора и регистрации в 
Жилине, беженцы постепенно направлялись в разные области страны, но главное в 
центральную и западную Словакию. Большинство беженцев было доставлено к месту 
назначения по железной дороге, меньшая часть передвигалась в пеших колоннах или 
посредством автотранспорта в сопровождении cловацких служб безопасности.15 
Только к 25 августа 1944 г. ситуация на границе стабилизировалась и, в последующие 
дни, наблюдался непостоянный поток беженцев.  

Вся операция по приёму беженцев была неожиданно прекращена 29 августа 
1944 г. в связи со вспышкой Словацкого народного восстания в центральной части 
страны (центром восстания стала Банска Быстрица). В один момент рухнула 
структура приема беженцев. В это время в страну поспешно входили немецкие 
оккупационные войска, приказы братиславских властей в регионах 
бойкотировaлись, многие военнослужащие и жандармы пeреходили к повстанцам. В 
результате принимать эмигрантов, по существу, уже было некому. В соответствии с 
этим и интерес эмигрантов к убежищу в Словакии резко сократился.  

Транзит Каминскoго бригады (РОНА) через Словакию. Одновременно с 
приемом советских беженцев в Словакии и в согласии с германскими властями 
начали с 30 июля 1944 г. через территорию страны проходить и транзитные 
транспорты с беженцами и военными группами из СССР и Польши в Венгрию (в 
частности, в лагеря в Кошице (Košice)).16 Через Восточную Словакию (по трассе 
Снина-Слaнец (Snina–Slanec)) в августе 1944 года было перевезено несколько 
транспортов беженцев в Восточную Венгрию.17 В то же время, через Старую Любовню 
перевозились вооруженные украинские милиции в Будапешт.18 Через Чадцу в 
направлении Кошице шли транспорта так называемoй Каминского бригады (SS 
Sturmbrigade R.O.N.A. под командованием Бронислава Владиславовича Каминского; 
с начала 1944 года – 29-я ваффен-гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская)). 

В конце июля 1944 г. полицейский атташе германского посольства в Словакии 
Франц Гольц (Franz Goltz) передал письмо в Президиум Министерства внутренних 
дел Словацкой Республики, в котором просил согласия на транзитную перевозку 
Каминского бригады «из Генерал-Губернаторства через Верхнюю Силезию и 
Словакию в Венгрию». В своем письме он предупреждал, что «Каминского 
организация насчитывает от 25 до 30 тыс. человек, включая женщин и детей 
(Каминского солдатам немецких власти разрешили иметь при себе кочевых членов 
семьи – примечание автора). Помимо тяжелых вооружений и техники ведут с собой 
около 6 тыс. лошадей и от 6 до 8 тыс. голов крупного рогатого скота...».19 

 
15  VHA-8. 
16  Korček 1999: 154. 
17  VHA-9. 
18  ŠAL-1. 
19  VHA-10. 
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Словацкая правительственная комиссия по решению вопросов, связанных с 
эвакуацией населения Украины и Польши, на своем заседании 28 июля 1944 г. в 
Братиславе, приняла решение o создании специальной группу МНО, которая должна 
была следить за перевозкой Каминского бригады через Словакию. Штаб этoй 
специальнoй группы (под командованием Йозефа Такача) был создан на пропускнoм 
пунктe в Чадце. В распоряжениe Й. Такача министерствo внутренних дел выделилo 50 
жандармов a МНО одно военное подразделение асистентции. Районный комитет в 
Чадце к группе подключил врачей, медсестер, дезинфекторов и ветеринарнoго врачa.20 

Впоследствии специальная группа связалась с германскими властями и 
руководителями отдельных транспортов из Каминского бригады ещё на территории 
Генерал-Губернаторства и содействoвала при погрузке бригаду в поездa на станции в 
Звардони (Zwardoń). После прибытия эшелонов в Чадцу они были обысканы и 
обезоружены (оружие было помещено в специальный вагон, который был 
заблокирован и охранялся во время перевозки по территории Словакии). Каждый 
транспорт сопровождался шестью словацкими жандармами и двенадцатью 
солдатами. Их задачeй было предотвратить высадки людей во время 
транспортировки и транспорт затем передать венгерским пограничным органам.21  

Первый транспорт с членами Каминского бригады прибыл в Чадцу 30 июля 
1944 г. Поезд, состоящий из 27 вагонов, перевозил 683 человек, из которых было 200 
мужчин, 260 женщин и 223 детей. Kроме того, 3 вагона бензинa, 3 вагона детской 
мебели, 3 вагона с автомобилями, 1 вагон боеприпасoв и продовольственных запасов. 
В соответствии с инструкциями было проведено разоружение и, при эскорте 
словацких органов безопасности, транспорт отошел из Чадче в Гань (Gáň).22 В 
последующие дни приходили транспорты везущие штаб Каминского бригады (три 
эшелона) со вспомогательными и соединительными подразделениями. Пехотные 
полки и бронетанковый полк перевозились в конце августа 1944 г. В окрестностях 
Кошицe бригада должна была пройти тщательную реорганизацию и быть 
восстановлена в боях на Восточном фронте.23 

Другие транспорты, вместе с военными отделами Каминскoго бригады, 
перевозили женщин и детей (в основном членoв семей, или родственников павших 
солдат) а также группы членов СС из Минска и Брянска, казакoв, «Фольксдойче» из 
СССР и ряд гражданских лиц – эмигрантов из Кракова, украинцeв, русских, полякoв, 
белорусoв и других.24 

Некоторые гражданские лица и солдаты из Каминскoго бригады неоднократно 
пытались бежать из транспорта и получить убежище в Словакии. Но cловацкое 
правительство бескомпромиссно приказало, чтобы все лицa из Каминскoго бригады, 

 
20  VHA-11; ŠABpČ. 
21  VHA-12. 
22  VHA-13. 
23  VHA-14. 
24  VHA-15. 
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которые пытаются отделиться и остаться в Словакии, были арестованы и отправлены 
обратно в Чадцу, откуда они должны были быть отправленны другим транспортом в 
Венгрию или иным образом перевезены на венгерскую границу.25 

Количество и структура беженцев в Словакии. Большинство беженцев, 
которые были приняты в июле - августе 1944 г., былo словацкими властями 
размещено именно в Центральной Словакии, главным образом в южных ее районах 
(Нова Баня (Nová Baňa), Крупина (Krupina), Модры Камень (Modrý Kameň), 
Ловинобаня (Lovinobaňa), Гнуштя (Hnúšťa) и Ревуца (Revúca)), в меньшей степени – 
в северных. К концу августа 1944 г. на всей территории центральной Словакии было 
сосредоточено около 8000 беженцев, из них 3524 – в Лагере Оремов Лаз, что 
составляло примерно половину от общего числа прибывших эмигрантов в 
Словацкую Республику. 

В восточной части Словакии находилось значительно меньше беженцев, так 
как данный регион был объявлен боевой операционнoй зоной.26 Эмигрантов 
размещали в основном в Высоких Татрах (в гостиницах) в количестве от 600 до 800 
челoвек (прежде всего, православное духовенство вместе со своими семьями), в 
окрестностях Прешова (Prešov) (старшие греко-католические сановники со своей 
свитой), районе Кежмарка (Kežmarok) (эмигранты межвоенного периода, русские из 
Польши) и Добшины (Dobšiná).27 В целом, в восточной Словакии находилось около 
4500 беженцев.  

В западной Словакии почти 900 эмигрантов были размещены в Братиславе, 714 
в Тренчине (среди них было большое количество медиков), 600 на Загорьи (в Голичи 
(Holíč), Скалице (Skalica), Малацках (Malacki), Мияве (Myjava)) и в других районах 
(Пештяны (Piešťany), Пезинок (Pezinok) и т.д.). В общей сложности в западной части 
страны находилось почти 4000 чел.28 

По официальным данным Управления по оказанию помощи беженцам, к 24 
августа 1944 г. в Словакии находились 16 674 эмигранта.29 Еще около 1000 чел. после 
короткого пребывания в Жилине были отправлены в Германию (согласно другим 
данным, более 2000 чел.). Общий анализ исторических документов показывает, что в 
итоге к 29 августа 1944 г. на территорию Словакии прибыло от 17,5 до 18,5 тыс. чел. 
Более точная цифра из-за начала восстания не может быть установлена.30 

Заслуживающeй внимания является структура беженцев, которые прибыли в 
Словакию в июле – августе 1944 г., а также их судьбы, на которые повлияли военные 
действия. Большинство принятых эмигрантов составляли украинцы, меньшую часть 
– русские. Среди эмигрантов были также поляки, латыши, литовцы, белорусы и 
представители других национальностей, которые принадлежали к различным 

 
25  ŠABBpZ. 
26  Pekár 2006: 282. 
27  Lacko 2005: 245. 
28  VHA-16. 
29  ŠAL-2. 
30  VHA-17. 
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народам и этническим группам в составе СССР. Около 2/3 беженцев прибыло из 
западных регионов Украины (Генерал-губернаторствo), в особенности из Галиции (в 
том числе Лемковины). Также были беженцы из других районов Рейхскомиссариатa 
Украина (восточной, центральной и южной частей Украины) и в меньшей степени – 
европейской части России (Поволжье, Кавказ), отдельных стран Балтии, Белоруссии, 
Молдовы и др. Что касается религиозной структуры, то среди эмигрантов явно 
преобладали православные, в меньшей степени, греко-католики. Незначительную 
часть составляли беженцы католического вероисповедания.31  

Следует также отметить, что от линии боевых действий наступающей Красной 
Армии и советской власти бежали не только отдельные люди (включая большое 
количество безпризорных детей), но целые семьи и даже организации и учреждения. 
Особенно из Львова и окрестных территорий Тернополя, Станиславова и других 
городов Украины (и Польши). Среди них были, например, коллективы Харьковского 
национального театрa, Варшавского русского театрa, группы преподавателей и 
учащихся средних и высших учебных заведений городов и сел Украины, рабочие 
коллективы почтовых отделений, торговых предприятий, органов местного 
самоуправления, религиозных организаций и духовной власти. В эмиграцию 
отправилась огромная часть интеллигенции: деятели культуры и науки, журналисты, 
экономисты и финансисты. К ним присоединились священники (православной и 
греко-католической церкви) с семьями и другие слои населения.32 Среди беженцев в 
Словакии находились члены семей украинских националистических военных 
организаций и украинских полицейских батальонов, которые состояли на службе у 
немцев, а также дезертиры из Красной Армии. 

Из анализа списка беженцев, которые в 1944 г. находились в Словакии, следует, 
что из общей численности почти 60% составляли женщины и дети. Поэтому 
словацкой стороной большое внимание уделялось медицинской помощи. Опеку над 
беженцами взял на себя Словацкий Красный крест, который был вовлечен в данную 
операцию и обеспечивал беженцев (в особенности детей) питанием и оказывал 
первую помощь, ассстировал при их  перевозке по территории республики и 
содействoвал на месте их пребывания.  

Кроме государственных и местных органов власти, помощ беженцам 
предоставили cловацкие благотворительные организации. Например в одеждe, 
предметox личной гигиены и др.33 Также руку помощи эмигрантам протянули 
украинские и русские организации в Словакии (Украинская колония в Братиславе, 
Руский комитет в Братиславе и др.).34 То же делали и словацкие духовные власти, в 

 
31  ŠABBpZ-1; ŠABpŽ-1. 
32  ŠABBpZ-1; ŠABpŽ-1. 
33  ŠABBpL. 
34  ŠABBpZ-2. 
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особенности Греко-католический епископaт в Прешове.35 Следует отметить, что 
словацкие газеты призывали население принять активное участие в помощи беженцам.36 

Несмотря на такие призывы, реакции на прибытие такого количества 
эмигрантов среди словацкого населения были разными. Наблюдалась определенная 
обеспокоенность, хотя в целом коренное население относилось к беженцам хорошо 
и сочувственно.37 Трудности в некоторых случаях возникали, главным образом, с 
обеспечением жилья и с трудоустройством эмигрантов в определенныx районах, хотя 
большинство из них искало работу добровольно и самостоятельно. 

Словацкие государственные предприятия, а также некоторые частные 
компании и многочисленные мелкие предприниматели были заинтересованы в 
принятии на работу беженцев (из-за отсутствия собственной рабочей силы). 
Например, Центральная биржа труда в начале августа 1944 г. определила на работу 
500 чел. на прокладку тоннеля под братиславским замком.38 Группа беженцев, около 
150 чел., работала на заводе по производству лампочек в Утекаче (в центральной 
части Словакии), еще одна группа из 347 человек, работавших ранее в леснических 
хозяйствах, была опрeдeлена на работу в Голиче (Holič). Наблюдался повышенный 
спрос на врачей, в которых нуждались государственные больницы и 
специализированные учреждения.39 О художников из числа беженцев проявил 
интерес Отдел армейских художников МНО .40 Большое число других советских 
беженцев было занято на различных предприятиях в центральных и западных 
районах Словакии. 

В итоге, почти 40% от общего числа беженцев в Словакии в скором времени 
получили рабочие места, что, учитывая большое количество женщин, детей и лиц, 
которые были не в состоянии работать (по причине возраста, состояния здоровья и 
т.д.), и представителей духовенства, было удовлетворительным и относительно 
высоким числом от общей массы эмигрантов.41 Наибольшее, но точно не 
установленное число беженцев принималось на краткосрочную сезонную работу (в 
основном сельскохозяйственного характера, по договоренности с владельцами 
хозяйств в южных районах страны на период сбора урожая) или на помощь в 
ремесленных и других видах работ. 

Беженцы в условиях восстания и последующей эвакуации. После начала 
Восстания 29 августа 1944 г. для беженцев, которые оказались в центральной части 
Словакии (т.е. в центре волнения), настали критические времена. Например, 
словацкое подразделение, которое охраняло лагерь беженцев Оремовом Лаз, 
перешло на сторону Восстания. С тех пор они были без охраны, жили в постоянном 

 
35  VHA-8. 
36  Slovák; 3. 
37  Lacko 2005; 250. 
38  ŠABpŽ-2. 
39  VHA-4. 
40  VHA-5. 
41  VHA-18. 
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страхе и голоде. Затем повстанцы заняли лагерь и обыскали его. Многие люди были 
допрошены. Женщины и дети, видимо, были оставлены в покое, мужчины же были 
вызваны к советским офицерам, которые находились среди повстанцев, где им 
предложили присоединиться к вооруженным действиям вместе с партизанами.42 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других населенных пунктах центральной 
части Словакии.  

Были зарегистрированы случаи, когда словацкие повстанцы и советские 
партизаны отбирали у беженцев личные вещи, продукты, документы, запугивали их 
и даже насильно уводили с собой.43 Как сообщают документы, некоторые эмигранты 
после начала восстания пропали без вести, возможно, были убиты.44 В этой ситуации 
единственным выходом для беженцев было дальнейшее бегство (вне зоны 
Восстания). Только так они могли сохранить свои жизни и не наткнуться на 
словацких и особенно советских партизан. Последних опасались больше всего. И не 
без оснований: для закинутых в Словакию советских партизан и их комиссаров 
каждый, кто бежал с немцами, приравнивался к фашистам и считался классовым 
врагом.45 Осенью 1944 г. в Словакии произошло много трагических событий 
связаных сo советскими беженцами. 

Эмигрантами пристально интересовался с самого своего возникновения 
повстанческий Словацкий национальный совет (СНС) в г. Банска Быстрица, для 
которого беженцы, находящиеся на территории восстания, представлялись опасным 
элементом, особенно из-за существующих подозрений того, что они вооружены.46 По 
распоряжению СНС местные органы власти с помощью вооруженных повстанцев 
проводили осмотр мест жительства и личного имущества эмигрантов. На самом деле 
никакого оружия обнаружено не было, но нашли много ценных вещей, которые были 
у беженцев конфискованы. Центральный штаб повстанцев в конечном счете пытался 
вывести беженцев с мятежных территорий, что в некоторых случаях им удалось. 
Большинство беженцев, которые оказались в водовороте восстания, особенно быстро 
и неорганизованно сами покидали данную территорию. 

Некоторые украинские беженцы, дислоцированные в приграничных районах 
южной Словакии, в первыe дни Восстания бежали в Венгрию. Например, в Рожняве 
(Rožňava) венгерские пограничники захватили 50 семей беженцев, которые твердили, 
что бежали от Восстания, и заявляли, что партизаны их в Словакии мучили.47 
Аналогичные случаи были зарегистрированы и в других местах на венгерской 
границе.48 Поскольку в ряде случаев венгерские пограничники отказывались принять 
беженцев и возвращали их обратно в Словакию, полномочный представитель 

 
42  Von München... 2008: 87. 
43  ŠABBpZ-3. 
44  ŠABBpZ-4. 
45  Vnuk 1991: 41. 
46   ŠABBpK. 
47  VHA-19. 
48  ŠABBpVK. 
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Генерал-губернатора по уходу за украинскими беженцами в Словакии oкружной 
капитан SS-untersturmführer Неринг (Nehring) отправился в Будапешт. Там oн вёл 
переговоры с венгерским уполномоченным Генерал-губернатора д-р. Шёнингoм 
(Schöning) o открытии венгерской границы для украинских беженцев из Словакии. В 
результате вмешательства немецких властей Министерство внутренних дел Венгрии 
проявило готовность принять советских беженцев на свою территорию, но при 
условии, что их переселение в Рейх произойдет в короткие сроки. Между прочим, 
было согласовано, что венгерские поезда будут направлены в Левице, а загрузка 
беженцев будет происходить под наблюдением SS-untersturmführera Неринга. 
Подобным же образом венгерские поезда должны были перевезти высокую иерархию 
православных и греко-католических духовных лиц из Прешова. В то же время SS-
untersturmführer Неринг требовал от рейхфюрера СС Генриха Гиммлера 
перемещение одной боевой группы из 14-oй ваффен-гренадерскoй дивизии СС 
«Галиция» (14th Waffen Grenadier Division of the SS „Galicia”) с тяжелым оружием и 
несколькими бронетранспортерами в район южнее Зволена для спасения украинских 
беженцев,49 оказавшихся в этом критическом и опасном для них регионе.50 

После начала Восстания Управления по оказанию помощи беженцам в 
Братиславе уже с начала сентября 1944 г. сообщил региональным властям (вне 
повстанческих областей), что немецкие власти принимают всех эмигрантов, 
прибывших в Словакию, под свою опеку и в ближайшие дни перевезут их на 
территорию Рейха.51 Первыми было приказано эвакуировать членов семьи 
военнослужащих Waffen SS и представителей духовенства, а впоследствии – остальных 
людей, которых местные власти должны были подготовить к отъезду на ближайшую 
железнодорожную станцию. Специализированным железнодорожным транспортом 
планировалось подсаживать семьи беженцев в поезд на трассе Жилина – Братислава.52 

В сентябре–октябре 1944 г. в первую очередь эвакуировались эмигранты из 
западных и северо-западных регионов Словакии. Ситуация с транспортом для 
беженцев при перевозе их в Рейх обстояла особенно тяжело в основном в отдаленных 
от Братиславы регионах. Немецкие военные операции по подавлению Восстания в 
центральной Словакии привели к тому, что эвакуация беженцев из восточной 
Словакии была проведена только в период с октября по ноябрь 1944 г. Их эвакуацию 
осложняли распад государственного аппарата и часто даже нежелание местных 
структур выполнять приказы братиславского правительства, так как приближение с 
востока и юга фронта было только вопросом времени.53 В сложившейся ситуации 
было тяжело проводить эвакуацию беженцев, так как в это же время проходила 
эвакуация словацких органов и населения, в основном немецкого происхождения, из 

 
49  Šmigeľ, Cherkasov: 2017. 
50  Von München... 2008: 87, 123, 156–157. 
51  ŠABBpBB. 
52  ŠABpT. 
53  SNA. 
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восточной части страны и необходимые средства сообщения, особенно 
железнодорожные, были переполнены немецким военным транспортом.54 
Обеспокоенность и хаос, вызванные приходом Красной армии, действиями партизан 
и процессом дезорганизации правительственной структуры, повлияли на весь 
процесс эвакуации беженцев из Словакии, который был завершен в декабре 1944 г.  

Ситуацию осложняли и сами беженцы. В частности, некоторые из них решили 
остаться на территории Словакии и здесь ожидать перехода фронта.55 Вполне 
возможно, что люди просто были физически и морально истощены постоянным 
бегством. Это касается, главным образом, той части беженцев, которая эмигрировала 
из чисто прагматических соображений, а не из политических убеждений или страха 
перед наступающей советской властью.  

В скором времени – после прихода советской армии – эти беженцы стали 
непосредственной целью НКВД, а именно специального элитного подразделения 
«Смерш» («Смерть шпионам»). Второе отделение данной организации занималось 
тем, что сразу после взятия поселка или города находили и арестовывали 
противников советской системы и коммунистической идеологии.56 Особенную 
важность для «Смерша» представляли именно советские эмигранты, которые 
впоследствии были насильственно перевезены в СССР (на родине они должны были 
в течение многих лет рассчитываться за свой грех – «измену»). У беженцев, которые 
остались в Словакии после прохождения фронта и не были раскрыты НКВД, было 
мало шансов остаться в стране. Они стали целью советской репатриационной 
операции в первые послевоенные годы в Чехословакии (1945–1946).57 

 
5. Заключение  

 
Большинство советских беженцев, которые прибыли в июле-августе 1944 г. в 

Словакию, в связи со вспышкой Словацкого народного восстания и в результате 
последующей эвакуации оказались в Австрии, где их дальнейшие следы теряются. 
Там они и дождались окончания войны.58 Как свидетельствуют некоторые данные, в 
конце войны в Австрии собрался почти 1 миллион беженцев. Около 100 000 чел. были 
украинцами, примерно десятая часть которых находилась в окрестностях Вены59 
(предполагается, что весной 1945 г., за пределами Советского Союза находилось более 
5 млн. советских граждан).60 Хотя многие из них и были возвращены в СССР в 
результате послевоенной репатриации, некоторые всё же избежали этой участи. Это 
зависело от многих обстоятельств. Критерии отбора для репатриации беженцев или 

 
54  ŠAP-2. 
55  ŠALpSĽ. 
56  Letz 1994: 107. 
57  Šmigeľ 2017. 
58  Andruchowycz, Stasiuk 2001: 43–46, 49–53. 
59  Zilynskyj 2000: 12–13. 
60  Applebaum 2004: 380. 
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решение оставить их за пределами СССР, – как констатировал Н. Толстой, – до сих 
пор остаются загадкой.61  

Характеризуя словацкую ветвь пути советских беженцев можно 
констатировать, что Словацкая Республика в течение короткого времени 
подготовилась и в принципе eй удалось успешно справиться с миграционным 
потоком из Восточной Европы в 1944 г. В конечном счете, в конце лета 1944 г. былo 
принято около 17,5-18,5 тыс. беженцeв (в основном из Украины), получивших право 
на постоянное проживание на территории республики. Правительство и местные 
органы власти пытались обеспечить беженцев жильем и прилагали усилиe их 
интеграции в рабочий процесс страны. В процесс приема и помощи беженцaм 
включились государственные ведомствeные, общественные и благотворительные 
организации. В целом коренное население относилось к беженцам хорошо и 
сочувственно. Их короткий эпизод пребывания в стране прервалo Cловацкое 
национальное восстание и, следовательно, приход восточного фронта на территорию 
Словакии. Это вызвало дальнейшee бегство и последующую эвакуацию беженцев на 
запад. После прохождения фронта территория Словакии была очищена от советских 
беженцев органами НКВД, a точку за их коротким эпизодoм пребывания в Словакии 
постaвила cоветская послевоенная репатриация.  

 
Статья выполнена в рамках проекта VEGA 1/0849/17. 
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Štátný archív Bytča pobočka Čadca – (ŠABpČ)  

f. OÚ Čadca 1923-1945, šk. 94, č. D1-746/1944. Transportovanie brigády Kaminského cez 
Čadcu – zdravotno-policajné opatrenia z 29. júla 1944. 

Štátný archív Bratislava pob. Trenčín – (ŠABpT) 
f. OÚ Nové Mesto n/Váhom 1923–1945, šk. 194, č. 872/1944. Nariadenie VSU. 

Štátny archív (ŠA) Bytča pobočka Žilina – (ŠABpŽ)  
f. OÚ Žilina 1923-1945, šk. 54, č. D1-835/1944 prez. Zápisnica napísaná dňa 27. júla 1944 

v záležitosti prehliadky evakuovaných osôb z Poľska. 
Štátný archív Bytča pob. Žilina – (ŠABpŽ) 

f. ÚP Žilina 1940-1945, šk. 12. Kartotéka utečencov. (1) 
f. ÚP Žilina 1940–1945, šk. 11, č. 622-318-1/1944. Objednávanie robotníctva z radov utečencov. (2) 

Štátný archív Levoča - ŠAL  
f. OŽV Stará Ľubovňa 1919-1945, šk. 1. Pamätník OŽV Stará Ľubovňa 1919-1945. (1) 
f. ŽS Podolínec 1919–1947, šk. 1. Pamätník ŽS Podolínec 1919–1947. (2) 

Štátný archív Levoča pob. Stará Ľubovňa – ŠALpSĽ  
f. ObNÚ Podolinec 1923–1944, šk. 4, č. D1-888/1944 prez. 

Štátný archív Prešov – ŠAP  
f. Šarišsko-zemplínska župa 1940-1945, č. j. 2817/1944 prez. (1) 
f. Šarišsko-zemplínska župa 1940–1945, č. j. 1038/1944 prez. Úradný záznam z 15.11.1944. (2) 

Vojenský historický archív, Bratislava – VHA  
f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1940–1945 (2. časť: 1943–1945), šk. 429, č. 474.063/1944. 

List nemeckého generála pri MNO.(1) 
f. MNO 1939–1945, šk. 429, č. 474.063/1944. List nemeckého generála pri MNO z 30.7.1944. (2) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Fonogram od mjr. J. 

Hanusa. (3) 
f. MNO 1939–1945, šk. 429, č. 474.646/1944. VSU – zriadenie. (4) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 475.521. Dôv. 1/2-3/1944. Ukrajinskí 

utečenci, umelci – prijatie do OAV. (5) 
f. A-55, šk. 52, č. 103622/1944. Transporty prechádzajúce cez Čadcu. Hlásenie spravodajského 

oddelenia Veliteľstva 1. divíznej oblasti č. 3510/Dôv.zprav.1944. (6) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy tajné 1938-1944, šk. 25, č. 71209/1944. Obežník Armádneho 

veliteľstva č. 7341/Taj.4.oddel.1944 z 31.7.1944. (7) 
f. MNO 1939–1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Prehľad o došlých utečencoch z 9.8.1944. (8) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Prehľad o ukrajinských 

utečencoch z 28. augusta 1944. (9) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 474.063/1944. List pracovníka 

Nemeckého vyslanectva v Bratislave F. Goltza Prezídiu MV SR z 27. júla 1944. (10) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Úradný záznam zo 

zasadnutia Komisie pre riešenie otázok spojených s evakuáciou obyvateľstva Ukrajiny 
a Poľska 28. júla 1944. (11) 

f. A-55, 55-52-4, bez čísla. Úradný záznam z 29. júla 1944. (12) 
f. MNO SR 1939-1945 spisy dôverné 1940-1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Hlásenie veliteľa 

záchytnej stanice utečencov mjr. J. Hanusa z 31. júla 1944. (13) 
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f. A-55, 55-52-4, bez čísla. SS brigáda RONA – generál Kaminski – prechod cez Slovensko. 
Úradný záznam z 29. júla 1944. (14) 

f. A-55, 55-52-4, č. 103622/1944. Hlásenie spravodajského oddelenia Veliteľstva 1. divíznej 
oblasti, č.3510/Dôv.zprav.1944. (15) 

f. MNO 1939 – 1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Ukrajinskí utečenci na Slovensku – rozmiestnenie. (16) 
f. MNO 1939–1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Prehľady o počte ukrajinských utečencov. (17) 
f. MNO 1939–1945, šk. 429, č. 474.063/1944. Prehľad o ukr. utečencoch z 28.8.1944. (18) 
f. Zbierka OVDS, šk. 22, č. 872/1944. Hlásenie spravodajského oddelenia Veliteľstva 

československej armády na Slovensku. (19) 
 
Периодические издания: 
Slovák, 5.8.1944, p. 3. 
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REFUGEES  FROM USSR AS A SOCIAL PHENOMENON OF WWII  
(SLOVAK BRANCH OF MOVEMENT 

OF SOVIET REFUGEES TO CENTRAL EUROPE) 
 

Summary 
The study focuses on a phenomenon of flight of the Soviet civilians to Central Europe (with 

an emphasis on Slovakia) at the end of the WWII. It depicts a way of so-called Slovak branch of refugees 
and their acceptation process in Slovakia and analyses reasons of their flight, the number and structure 
of refugees. It also researches their location in the country and participation in work process of the 
country. Finally, it also focuses on way of their next evacuation to west as a result of arrival of the east 
front and liberation of Slovakia.  

Material basis of the research includes documents from central archives (the Military History 
Archive, the Slovak National Archives) and regional archives of Slovak republic. Other sources are 
represented by Slovak and foreign scientific publications to issues published in recent years. 
Methodological basis of the research has been built on principles of objectivity and historism that 
presuppose disinterested attitude towards analysis of researched issues, critical stance on sources (analytic, 
probability-statistical and typological methods). They also enable to create conclusions as a result of 
analysis of a set of facts and depiction of phenomenon in space and context of historical situation. 

Finally, authors conclude that Slovak republic was soon ready to accept researched group of 
Soviet refugees and was successful in copying with migration flow from Eastern Europe in 1944. At 
the end of summer of 1944, the country accepted ca. 17,5 – 18,500 refugees (mainly from Ukraine) 
who gained the right of permanent residence in the republic. Slovak government and local authorities 
had tried to provide staying for refugees and integrate them to work process of the country. 
Government authorities, public and charity organisations had participated in the process of 
acceptation and help for refugees. Generally speaking, local civilians had treated refugees very well and 
with sympathy. Their short staying in the country was interrupted by the Slovak National Uprising and 
arrival of east front to Slovakia. That had caused another flight and evacuation of refugees to west. 

Keywords: Refugees from USSR, Soviet emigrants, migration flow from Eastern Europe, 
Kaminski brigade RONA, General Government, WWII, refugees in Slovakia in 1944. 
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БЕЛОРУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ  

 
 

Аннотация:  После падения самодержавия Романовых и установления большевистской власти в 
бывшей Российской империи, в Минске 25 марта 1918 г. была объявлена Белорусская 
Народная Республика, которая отказалась подчиняться большевистскому режиму. 
Напряженная внутренняя политическая ситуация, особенно после провозглашения 
Белорусской Советской Социалистической Республики запустила волну миграционных 
процессов. Создание Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики 
и Советско-польская война, которая закончилась в 1921 году, помогла следующей волне 
миграции населения Беларуси. 

 B Чехословакии белорусская эмиграция нашла свой новый дом – её центром стала 
Прага. С точки зрения этнической принадлежности, белорусское население 
представляло после Россиян и Украинцев третью самую многочисленную группу. 
Целью данной работы является анализ деятельности белорусских эмигрантов в 
межвоенной Чехословакии. 

 
Ключевые 
слова: 

Беларусь. Эмиграция. Чехословацкая Республика. Белорусская громада в Праге. 
Белорусская Рада в Праге. Объединение Белорусских Студенческих Организаций. 
Украинская эмиграция. 

 
 

ервая мировая война и падение самодержавия Романовых в 1917 г. вызвало 
волну национально-освободительных процессов. Беларусь не стала 
исключением. Несмотря на то, что в течение 1917 г. в Беларуси было 

сформировано несколько организаций национального характера, важной вехой в 
историческом развитии белорусского народа стал 1918 г. 25 марта 1918 г. в Минске 
была объявлена независимая Белорусская Народная Республика1, которая отказалась 
подчиняться большевистскому режиму. Напряженная внутренняя политическая 
ситуация, особенно после провозглашения 1 января 1919 г. Белорусской Советской 

 
  Научная статься была написана в рамках грантового проекта VEGA 1/0546/19 – Vklad ruskej 

emigrantskej inteligencie do rozvoja vedy a kultúry na Slovensku v rokoch 1920–1945. 
1  Подробнее смотри: Круталевич, В. А. О Белорусской Народной Республике: аналитические заметки и 

комментарии, Минск: Право и экономика, 2005; Резник, А. Н. К вопросу о государственности БНР, или 
Так была ли БНР государством?, Минск: УП Технопринт, 2002; Резник, А. Н. Первый Всебелорусский 
съезд: (декабрь 1917 года), Минск: Энциклопедикс, 2007. 
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Социалистической Республики2, принявшей 3 февраля 1919 г. официальное название 
Социалистическая Советская Республика Белоруссия, запустила первую волну 
миграционных процессов после революционных событий в 1917 г. 

На следующую волну миграции оказало влияние несколько факторов. 
Создание Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики3, а также 
последующая Советско-польская война, которая закончилась в 1921 г., 
способствовали миграционному оттоку белорусов с их Родины. Согласно Рижскому 
мирному договору, которым закончилась Советско-польская война, территория 
Беларуси была разделена на две части.4 Западная часть Беларуси перешла под 
управление Польши, а ее восточная часть 31 июля 1920 г. была вновь провозглашена 
республикой с советской властью. Население, не согласившееся с разделением 
Беларуси и с установленным режимом, будь то в восточной или западной частях 
Беларуси, начало мигрировать. 

Одной из стран, в которые направлялась многочисленная белорусская 
эмиграция, была Чехословацкая Республика. Межвоенная Чехословакия была для 
белорусских мигрантов очень привлекательной. В первую очередь Чехословакия 
была славянским государством, которое уже в прошлом поддерживало контакты с 
белорусской стороной (напр. прибытие Ф. Скорины в Прагу вначале 16 века).5 Также 
стоит обратить внимание на тот факт, что Чехословацкая Республика 
продемонстрировала самоотверженную готовность принять эммигрантов из бывшей 
Российской империи, и предоставить им как моральную, так и материальную 
поддержку и помощь. Чехословакия была одним из немногих государств, которые 
оказывали помощь мигрантам на организованном уровне. В июне 1921 года 
чехословацкое правительство приступило к осуществлению проекта „Русская акция 
помощи“. Основная цель „Русской акции помощи“ (кроме гуманитарных, 
политических и экономических причин) – помочь эмигрантам из бывшей 
Российской империи получить образование.6 

Чехословакия стала в межвоенном периоде надеждой для белорусских 
мигрантов. С точки зрения этнической принадлежности, белорусское население 
представляло после Россиян и Украинцев третью самую многочисленную группу. 

 
2  Подробнее смотри: Круталевич, В. А. На путях самоопределения: БНР – БССР – РБ, Минск: Право и 

экономика, 1995; Круталевич, В. А. История Беларуси : становление национальной державности (1917–
1922 гг.), Минск: Право и экономика, 1999; Криштапович, Л. и Филиппов, А. БССР и Западная 
Белоруссия 1919–1939 гг., Москва: Книжный мир, 2017; Gorbunov, T. S. Sjednocení běloruského národa v 
jednotném sovětském socialistickém státě, Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. 

3  27 февраля 1919 г. Социалистическая Советская Республика Белоруссия вместе с Литовской Советской 
Социалистической Республикой учредили единый федеральный союз – Литовско-Белорусскую 
Советскую Социалистическую Республику, которая формально просуществовала до июля 1920 г. 

4  Подробнее смотри: Коваленя, А. А. и др. Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921 – 1953 гг. В 2 
кн. Кн. 1., Минск: Беларуская навука, 2014; Коваленя, А. А. и др. Рижский мир в судьбе белорусского 
народа. 1921 – 1953 гг. В 2 кн. Кн. 2., Минск: Беларуская навука, 2014. 

5  Kolenovská 2007: 82. 
6  Бабка, Золотарев 2012: 3. 
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Центром белорусской эмиграции стала Прага. Кроме Праги, белорусы также 
проживали в Брно, Братиславе и других городах.7 

В ноябре 1923 г. Рада Белорусской Народной Республики, во главе с П. 
Кречевским, разместился в Чехословакии. Это был не первый контакт 
представителей белорусского национального движения с Прагой. Еще в 1921 г. в 
столице Чехословацкой Республики состоялась Первая Белорусская конференция.8 

В связи с переездом Рады Белорусской Народной Республики в Прагу в 1923 г. 
ее представители были лишены права заниматься политикой. Тем не менее, 
высокопоставленные деятели Рады, а также другие белорусы на территории 
Чехословакии, имели ряд других прав. Например, они могли свободно выражать свои 
идеи, праздновать национальные праздники, говорить на родном языке, не будучи 
при этом наказанными, как это было в Западной Беларуси. Кроме того, они также 
имели право обучаться. 

Представителями самой многочисленной группы белорусской эмиграции, 
прибывшие на территорию Чехословакии, являлись студенты. Они обосновывались, 
прежде всего, в столице Чехословакии, где обучались на различных факультетах Карлова 
университета в Праге. Небольшая часть белорусских студентов получала образование и 
в Украинской экономической академии, расположившейся в городе Подебрады. 

Помимо образования, белорусским студента, в соответствии с 
законодательством, могли беспрепятственно создавать сообщества, организации и 
публиковать журналы. Это было главным проявлением жизни и деятельности 
белорусской эмиграции на территории Чехословацкой Республики в межвоенные годы.9 

Белорусская национальная жизнь развивалась в межвоенной Чехословакии 
посредством деятельности постепенно формирующихся белорусских сообществ и 
организаций. Те создавались, прежде всего, в Праге, где было сконцентрировано 
наибольшее количество представителей белорусской эмиграции. Необходимо, 
однако, отметить, что, как и сама белорусская эмиграция, сообщества и организации 
были идеологически разобщены. В чехословацкой среде свою активную деятельность 
осуществляли сообщества, члены которых поддерживали независимость 
Белорусской Народной Республики и сотрудничали с ее представителями. Кроме 
того, существовали сообщества, которые были ориентированы на Советскую 
Беларусь, а также сообщества, участники которых видели свое будущее в 
восстановлении демократической России. Находились и сообщества, чья 
деятельность была направлена на тесное сотрудничество с украинской эмиграцией. 

 
7  Мирочицкий 1995: 827. 
8  Конференция, состоявшаяся 26-28 сентября 1921 г., была реакцией белорусского национального 

движения на Рижский мирный договор с 18 марта 1921 г. Ее осуществление стало возможным 
благодаря Министерству иностранных дел Чехословацкой Республики. На конференции 
присутствовала делегация белорусских партий и организаций из Литвы, Польши, Западной Беларуси, 
Латвии, Германии и Чехословакии. Hoptová 2017: 23. 

9  Точное количество белорусских сообществ, их продолжительность функционирования и деятельность 
до сих пор не определены из-за отсутствия архивных материалов. 
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Несмотря на идеологическую разобщенность всех сообществ, их цель была единой – 
развитие белорусской культуры, распространение просветительских идей и оказание 
поддержки своим членам. 

Одним из первых сообществ, которое было образовано в 1921 г., была 
студенческая община „Белорусское землячество“.10 В следующем году были на 
территории Чехословакии сформированы два сообщества, а именно – „Белорусский 
студенческий кружок имени Ф. Скорины“11, и Белорусская громада в Праге. Первый 
из них, который был основан в феврале 1922 г. в Праге, объединял лево-
ориентированных студентов. Однако в 1923 г. часть сообщества переехала в 
Подебрады. Оставшиеся в Праге члены образовали новое сообщество – 
„Объединение белорусского последовательного студенчества в ЧСР“.12 Сообщество, 
объединяющее небольшое количество членов, издавало журнал „Перавясла“. Его 
издание финансировалось за счет добровольных взносов. Всего вышло в свет два 
номера журнала – в конце 1923 г., и в начале 1924 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. Журнал Перавясла.13 

 
10  Мирочицкий 1995: 827. 
11  Название сообщества на белорусском языке – „Беларускі студэнцкі гурток імя Ф. Скарыны“.  
12  Название сообщества на белорусском языке – „Аб’яднанне беларускага паступовага студэнцтва“. 
13  Архив автора. 
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 1. Белорусская громада в Праге 
 
Важным сообществом белорусской эмиграции была „Белорусская громада в 

Праге“14, которая была организована в Праге в 1922 г. Белорусская громада была 
неполитическая организация, которая объединяла белорусских студентов. Центр 
объединения был в Праге II. В течение двух лет работы объединение приняло десятки 
белорусских студентов, которые находились в Чехословакии нелегально. 
Объединение „Белорусская громада“ в рамках проекта „Русская акция помощи“ 
неоднократно просило финансовой поддержки белорусским студентам.  

Например, 18 мая 1923 г. в докладе Белорусской громады в Праге, 
направленном Министерству иностранных дел Чехословацкой Республики, среди 
прочего было заявлено: „Организация белорусских эмигрантов, под названием 
„Белорусская громада“, в Праге состоит только из 49 студентов (за исключением 
председателя Николая Вершинина), которые поддерживают правительство 
Чехословацкой республики... „Громада“ не имеет никаких средств для того, чтобы 
финансировать хотя бы на короткий период своих друзей – эмигрантов, которые 
ищут убежище в Чехословацкой республике. Организация заботится о том, чтобы как 
можно скорее найти им работу, потому что каждый день их пребывания в Праге 
является тяжелым бременем для всей организации. В нашей организации среди 
эмигрантов есть умные люди, которые сейчас нужны нашей стране и которые будут 
нужны в будущем. Мы с уважением просим Министерство иностранных дел 
Чехословацкой Республики предоставить средства для завершения их обучения „.15 

Это был не единичный случай, когда Министерство иностранных дел 
Чехословакии оказало поддержку белорусским студентам Белорусской громады в 
Праге. Следующей помощью Министерства иностранных дел Чехословацкой 
Республики была поддержка в октябре и ноябре 1923 г.16 

Кроме обеспечения моральной и финансовой поддержки своим землякам, 
Белорусская громада в Праге на протяжении своего двухлетнего существования 
также стремилась к достижению своей следующей цели – культурно-
просветительской. В 1923 г. сообщество начало издавать журнал „Беларускі студэнт“. 
По словам председателя Белорусской громады в Праге Н. Вершинина, журнал 
выпускался „с целью душевного единения белорусского студенчества, рассеянного по 
всему миру, и для того чтобы оно не подвергалось чужому и особенно неславянскому 
влиянию. Кроме того, этот журнал имеет большое значение для нашего студенчества 
в родной стране, находящегося под оккупацией“.17 

 
14  Название сообщества на чешском языке – „Běloruská hromada v Praze“, на белорусском языке – 

„Беларуская грамада ў Празе“. 
15  NA, MZV – RPA, 306. 
16  NA, MZV – RPA, 306. 
17  NA, MZV – RPA, 306. 
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Ежемесячник „Беларускі студэнт“, задачей которого было ознакомление 
молодого поколения Беларуси с чешской жизнью, экономикой, культурой и, прежде 
всего, с литературой, был напечатан на белорусском языке. В содержании 
журнальных статей была представлена художественная литература, а также статьи, в 
которых были описаны черты жизни белорусской эмиграции в Праге. Тем не менее, 
авторы своих статей посвящали также ситуациям, происходящим на своей Родине – 
в Беларуси.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. Журнал Беларускі студэнт.18 
 
Белорусская громада в Праге в рамках развития белорусского национального 

сознания в 1923 г. пыталась создать Белорусский институт преподавания. В письме 
Н. Вершинина от 15 сентября 1923 г., направленном Министерству иностранных дел 
Чехословацкой Республики, говорилось: „Это благородная задача и прямое 
историческое сообщение чехословацкой нации – во имя славянской культуры и 
будущего оказать ещё одну братскую помощь белорусской нации. Это позволит 
„Белорусской громаде“ создать в Праге или в другом городе учреждения для 
профессиональных учителей, для 50 студентов, 3 профессоров, 2 преподавателей и 
ассистента, вместе с администрацией и экономическими потребностями, обеспечить 

 
18  Архив автора. 
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потребную денежную сумму в соответствии с прилагаемым бюджетом. Также 
разрешить студентам института посещать чешские университеты, как для 
прослушивания лекций, так и для практики“.19  

Министерство иностранных дел не выполнило просьбу Белорусской громады 
из-за отсутствия финансовых средств.20 

 
2. Белорусская Рада в Праге 
 
С разрешения Министерства внутренних дел Чехословацкой Республики в 

1924 г. „Белорусская громада в Праге“, по своей инициативе, трансформировалась в 
„Белорусскую Раду в Праге“21. Целью данной трансформации было осуществление 
культурно-просветительной деятельности и сближение белорусов с чехословацкой 
нацией, при всеобщей поддержке белорусских граждан, проживающих в 
Чехословакии.22 Основателем Белорусской Рады в Праге стал Н. Вершинин, который 
одновременно выступал и ее председателя. Позже его сменил Л. Заяц. С 1925 г. до 
момента прекращения существования Рады, т.е. до начала Второй мировой войны, 
данную должность занимал В. Захарка.  

Несмотря на то, что Белорусская Рада в Праге, как и другие белорусские 
сообщества в межвоенной Чехословакии, боролись с нехваткой финансовых средств, 
ее члены стремились к достижению культурно-просветительской цели Рады. 
Белорусская Рада в Праге по мере своих финансовых возможностей организовывала 
публичные собрания и лекции, которые были предназначены для чехословацкой 
общественности. Согласно архивным документам, в качестве примера можно 
привести организацию и последующее проведение лекций по случаю 40-летия со дня 
смерти белорусского поэта В. Дунина-Марцинкевича 30 декабря 1924 г., а также 
выставки белорусской книги в 1926 г.23 

Кроме того, Белорусская Рада в Праге ежегодно проводила торжественные 
мероприятия по случаю провозглашения независимости Белорусской Народной 
Республики. На этих торжественных мероприятиях выступали высокопоставленные 
представители белорусской эмиграции в Чехословакии, которые сосредоточили свое 
внимание на истории белорусского народа и его культуре. Например, по случаю 10-
летия декларации Белорусской Народной Республики, 25 марта 1928 г. В. Захарка и 
историк Т. Гриб прочитали лекции о переломных событиях белорусской истории. 
Белорусскую культуру всем присутствующим приблизил В. Русак.24 

 
19  NA, MZV – RPA, 306. 
20  NA, MZV – RPA, 306. 
21  Название сообщества на чешском языке – „Běloruská Rada v Praze“, на белорусском языке – „Беларуская 

Рада ў Празе“. 
22  Kolenovská, Plavec 2017: 177. 
23  NA, PZÚP, 207–400–3. 
24  NA, PZÚP, 207–400–5. 
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Лекции по истории Беларуси были представлены В. Захаркой и Т. Грибом и на 
последующих годовщинах провозглашения независимости Белорусской Народной 
Республики. Данный факт подтверждается тем, что в 1930 г., т.е. в 12-ю годовщину 
провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, когда со своими 
историческими лекциями выступили не только вышеупомянутые просветители, но и 
белорусский педагог Ф. Гришкевич, который посвятил свою лекцию белорусской 
литературе.25 

Посредством проведения лекций по белорусской истории, культуре, 
литературе, а также представления информации о текущей ситуации на территории 
разделенной Беларуси, Белорусская Рада в Праге стремилась реализовать свою 
культурно-просветительскую цель. Самым значительным достижением Рады в этой 
области было в 1928 г. создание Белорусского заграничного архива как отдельного 
отдела в Российском заграничном историческом архиве.26 Основателем архива стал 
Н. Вершинин, который по совместительству был его первым управляющим. Н. 
Вершинин обогатил архив своими внушительными коллекциями и патронировал 
данное учреждение до самой смерти в 1934 г. После его кончины его должность 
перешла к Т. Грибу. Тот продолжал работу в русле своего предшественника, собирая 
архивные документы, фотографии, книги и журналы. Благодаря усердной и 
плодотворной работе Т. Гриба, Белорусский заграничный архив 27 в 1937 г. был 
разделен на четыре секции:  

 
1. Отдел документов – материалы Рады БНР, дипломатических миссий БНР, 

белорусских зарубежных организаций, партий, биографические 
документы, воспоминания, переписка белорусских деятелей – всего около 
15 тысяч названий документов. 

2. Библиотека белорусоведения – белорусские издания про Беларусь на 
других языках. 

3. Отдел периодических изданий – журналы, газеты, однодневники – всего 
214 изданий. 

4. Отдел белорусской библиографии – историческая библиография и 
картотека по всем вопросам белорусоведения – всего 12 тысяч позиций.28  

 
Белорусская Рада в Праге стремилась распространять просвещение и 

развивать белорусскую культуру и посредством своего собственного периодического 

 
25  NA, PZÚP, 207–406–21. 
26  Подробнее смотри: Русский заграничный исторический архив в Праге – документация. Каталог 

собраний документов, хранящихся в пражской Славянской библиотеке и в Государственном архиве 
Российской Федерации, Л. Бабка, А. Копршивова и Л. Петрушева (сост.), Прага: Национальная 
библиотека Чешской Республики – Славянская библиотека, 2011. 

27  Белорусским заграничным архивом управлял Т. Гриб до 1938 г. После его смерти архив был без 
управляющего. В годы Второй мировой войны его деятельность полностью прекратилась. 

28  Сурмач 1995: 86. 
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издания. Однако у Рады не было достаточного финансирования для его выпуска. 
Поэтому ее члены публиковали свои статьи в первой половине 1930-х гг. в журнале 
„Iskry Skaryny“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 3. Журнал Iskry Skaryny.29 
 
Журнал „Iskry Skaryny“ был официальным периодическим изданием 

Белорусского (Крывичского) культурного сообщества Ф. Скорины30, который начал 
издаваться с 1931 г. В первом выпуске „Iskry Skaryny“ упоминалось о том, что это 
журнал молодого поколения мыслителей.31 В журнале, который был напечатан 
буквами латинского алфавита на белорусском языке, были опубликованы стихи, 
выдержки из романов, напоминания о важных годовщинах и праздниках, а также 
статьи и материалы о жизни белорусов в Чехословакии, Литве, Латвии, Западной 
Беларуси и Советской Белоруссии.32 Данный журнал, в котором критиковалась 
политическая система Советского Союза и Германии33, был основан благодаря 

 
29  Архив автора. 
30  Название сообщества на белорусском языке – „Беларускае (Крывіцкае) культурнае таварыства імя Ф. 

Скарыны“. 
31  Iskry Skaryny 1931: 1. 
32  Iskry Skaryny 1935. 
33  Буча 2014: 177. 
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стремлению Т. Гриба и Ф. Гришкевича. Кроме них, в журнале активно публиковались 
и другие члены Белорусской Рады в Праге, прежде всего, В. Захарка, Я. Ермаченка, и 
В. Русак. Журнал „Iskry Skaryny“ издавался исключительно благодаря финансовым 
пожертвованиям его сторонников.34 Всего было опубликовано пять выпусков, 
последний в 1935 г. 

 
3. Объединение Белорусских Студенческих Организаций 
 
Белорусская Рада в Праге являлась одним из самых значимых белорусских 

сообществ в Чехословакии в межвоенные годы. В ее ряды входили, прежде всего, 
бывшие политические деятели Белорусской Народной Республики, а также 
белорусские студенты чехословацких образовательных учреждений, которые 
поддерживали белорусское национальное движение.35 Студенты осуществляли свою 
деятельность и представляли свое собственное сообщество – „Объединение 
Белорусских Студенческих Организаций“36 (ОБСО). Целью данного сообщества, 
которое было создано в 1924 г., было обеспечение разносторонней моральной, 
культурной, и материальной поддержки своим членам.37 ОБСО осуществляло свою 
деятельность на территории Чехословакии во второй половине 1920-х и начале 1930-
х гг прошлого века. Представители сообщества, которое базировалось в Праге, 
активно участвовали в общих собраниях и праздничных встречах Белорусской Рады 
в Праге. Делегация сообщества 4 июля 1930 г. даже приняла участие в торжественном 
открытии памятника председателю Рады Белорусской Народной Республики П. 
Кречевскому на Ольшанском кладбище.38 

На территории Чехословакии белорусские студенты, поддерживающие 
белорусское национальное движение, также организовывали различные 
мероприятия и встречи не только для своих членов, но и для широкой 
общественности. Примером может служить мероприятие, проходившее 7 марта 1930 

 
34  Чмарава 2004: 23–24. 
35  Просоветски ориентированная молодежь, которая не соглашалась с руководством ОБСО, решила 

осенью 1924 г. учредить свое собственное сообщество – „Союз студентов-граждан БССР“ (чеш. „Svaz 
studujících vysokých škol občanů BSSR v ČSR“; „бел. Саюз студэнтаў-грамадзянаў БССР“). В настоящее 
время не существует много информации, раскрывающей деятельность данного сообщества. Знаем 
лишь то, что сообщество, которое было просоветские ориентировано, занималось культурной и 
образовательной деятельностью – подготавливало и осуществляло чтение лекций, приобретало 
журналы для своих членов, а также поддерживало контакты с другими сообществами. Следует 
отметить, что деятельность данного сообщества была сильно ограничена из-за существующих 
финансовых проблем. Кроме того, до конца 20-х гг. XX века Союз студентов-граждан БССР издавал на 
территории ЧСР и свой собственный журнал „Прамень“. Однако, в свет вышли лишь три его номера, 
которые несли названия: „Прамень“, „Новы Прамень“ и „Наш Прамень“. Hoptová 2017: 47–49.  

36  Название сообщества на белорусском языке – „Аб'яднаньне Беларускіх Студэнцкіх Арганізацый 
(АБСА)“. 

37  NA, MZV – RPA, 335. 
38  Kolenovská, Plavec 2017: 220. 
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г. по случаю 80-летия Т.Г. Масарика.39 К числу значимых мероприятий можно также 
отнести организацию и проведение мероприятия по случаю 10-летия со дня 
образования ОБСО 27 мая 1934 г. в Праге.40 

Члены сообщества также стремились поддерживать связь с аналогичными 
студенческими организациями и активно участвовать в международных съездах 
студенческих организаций. Подтверждением этого является тот факт, что уже летом 
1926 г. ОБСО отправила своего представителя Я. Ермаченка на Международный 
студенческий конгресс, проходивший с 18 до 29 августа 1926 г. в Праге.41 

Однако наиболее значимым событием для ОБСО стало участие ее делегации в 
Международной студенческой конференции в Риме в 1927 г., во время которой ОБСО 
было принято в членство международной студенческой организации „Confédération 
internationale des étudiants“ (CIE). Вероятно, это не единственное участие членов 
ОБСО в таком мероприятии, организованном CIE. Из издаваемого журнала 
сообщества –“Biuleteń Abjednańnia biełaruskich studenskich arhanizacyjaŭ „A.B.S.A.“„ – 
можно узнать, что ОБСО проявляло желание выслать свою делегацию и на XV съезд 
CIE в 1933 г. Члены сообщества даже планировали издать специальный выпуск своего 
журнала на французском языке.42 

В первой половине 1930-х гг. прошлого века сообщество начало 
распространять свою деятельность на территории Литвы. Это изменение, вероятно, 
связано с переселением значительной части бывших белорусских студентов из Праги 
в Литву, что непосредственно отразилось и на снижении деятельности ОБСО. 
Причиной спада активности сообщества также стала и нехватка финансовых средств. 
Все эти причины повлияли на последующую жизнь сообщества. Во второй половине 
1930-х гг. ХХ века сообщество прекратило осуществлять свою деятельность в 
Чехословакии.43 

 
4. Сотрудничество белорусской и украинской эмиграции 
 
Белорусская эмиграция в развитии своей национальной жизни работала в 

тесном контакте с украинскими мигрантами. Результаты этого сотрудничества 
привели в 20-тых гг. XX века к созданию нескольких совместных организаций.  

В конце 1924 года в Праге был основан „Союз студентов малорусов и белорусов 
– Единство русской культуры“44. Первое общее заседание состоялось 29 ноября 1924 

 
39  Kolenovská, Plavec 2017: 219–220. 
40  Iskry Skaryny 1934: 72. 
41  Kolenovská, Plavec 2017: 46. 
42  Biuleteń Abjednańnia biełaruskich studenskich arhanizacyjaŭ „A.B.S.A.“ 1933: 9. 
43  Kolenovská, Plavec 2017: 226. 
44  Название сообщества на чешском языке – „Svaz vysokoškolských studentů Malorusů a Bělorusů – Jedinstvo 

ruské kultury“.  
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года с участием 67 человек. На первой сессии Генеральной Ассамблеи был избран 
председатель союза Н. Ярошенкo.45  

Целью объединения, которая была изложена 9 марта 1925 года на открытом 
заседании в зале Русского дома в Праге с участием около 480 человек, было 
„объединить всех русских и русско-настроенных друзей и всех, кто любит свою 
Родину, с целью возродить новую, мощную и свободную Россию“.46 

Союз студентов малорусов и белорусов – Единство русской культуры 
сотрудничал с несколькими обществами эмигрантов на землях Праги и 
организовывал лекции и семинары. Например, в 1926 году союз организовал серию 
конференций в сотрудничестве с Русским национальным университетом, и в том же 
году организовал студенческий бал и два памятных вечера, где почтили память 
поэтов И. Г. Наумовича и Т. Г. Шевченко.47  

Постепенно, в связи с сокращением числа белорусских студентов, украинцы 
приобрели господство в руководстве союза, в результате чего, сообщество, с точки 
зрения белорусской эмиграции, утратило свое первоначальное значение.48 

По инициативе широкого круга академических организаций в Праге было 
сформировано „Центральное бюро работы украинской и белорусской академической 
эмиграции в Чехословакии“49. Учредительное общее собрание состоялось 28 января 
1928 г. с участием 18 представителей различных организаций. На заседании был 
принят устав и определены основные цели объединения: обеспечение работой 
выпускников на территории Чехословацкой республики и за рубежом, помощь при 
оформлении визы за рубежом, и оказание любой помощи, которую не могут 
обеспечить другие организации.50  

С момента своего существования данная организация юридических лиц 
боролась с нехваткой финансирования. Этот факт заставил ее руководителей 
обратиться с просьбой о предоставлении финансовых субсидий к правительству 
Чехословакии, в частности к министерству иностранных дел. Примером этого 
является просьба о финансовой субсидии от 21 февраля 1928 г. Председатель 
организации В. Зазимко от имени украинцев и белорусов просил представителей 
правительства Чехословакии: 

 
1. чтобы Чехословацкое правительство позволило ученым искать работу в 

Чехословакии, рассматривая их не как иностранцев, а как лиц, которые 
лишены своей Родины по историческим обстоятельствам, и до сих пор 
пользуются гостеприимством братской чехословацкой нации; 

 
45  Гоптова 2014: 78. 
46  NA, MZV – RPA, 364. 
47  Hoptová 2016: 22.  
48  Kolenovská, Plavec 2017: 74.  
49  Название сообщества на чешском языке – „Ústřední Bureau Práce ukrajinské a běloruské akademické 

emigrace v ČSR“. 
50  NA, MZV – RPA, 369.  
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2. чтобы Чехословацкое правительство открыло вопрос об эмиграции в 
международных форумах; 

3. чтобы Чехословацкое правительство оказало финансовую поддержку в 
реализации целей и задач союза, чтобы, в конечном счете, помогло 
украинской и белорусской эмиграции.51  

 
В конце своей просьбы председатель Центрального бюро заявил: „Мы 

надеемся, что правительство ЧСР, особенно министерство иностранных дел, не 
откажет нам в этой просьбе и не оставит нас без материальной и моральной 
поддержки“.52 

Эта и, возможно, другие просьбы, адресованные чехословацким властям, были 
отклонены, что привело к тому, что руководство организации созвало внеочередное 
собрание, проведенное 9 июня 1928 г. Его участники пришли к выводу, что с учетом 
отсутствия финансовой поддержки организация не может достичь своей цели и 
поэтому приняли предложение о его упразднении.53 

Сотрудничество между украинцами и белорусами на территории 
Чехословакии в межвоенный период привело также к образованию организации – 
„Фонда поддержки украинских и белорусских студентов в Праге“54. Это была 
неполитическая организация, центром которой была Прага. Фонд был создан 23 
марта 1929 г.55 В соответствии с § 7 Устава фонда, главной целью было выдавать 
стипендии и гранты и оказывать любую помощь украинским и белорусским 
студентам, обучающимся в университетах Чехословакии.56 Коммуникативными 
языками организации были украинский, белорусский и чешский языки. Членами 
организации могли быть физические или юридические лица. К основным правам 
членов организации, как это установлено в § 11 устава, относилось участие во всех 
мероприятиях организации, а также активное и пассивное избирательное право. 
Обязанностями члена были: соблюдать устав, подчиняться резолюциям, принятыми 
Фондом поддержки украинских и белорусских студентов в Праге, и платить во время 
членские взносы.57 В соответствии с § 15, члены могли иметь право на материальную 
или моральную поддержку, либо даже оба одновременно, всегда на срок одного 
семестра, или максимум на срок одного учебного года. Под моральной поддержкой 
имелась в виду любая помощь, которая не вытекает прямо из бюджета Фонда 
поддержки (приобретение второй работы, другой стипендии или ссуды, право 

 
51  NA, MZV – RPA, 369. 
52  NA, MZV – RPA, 369.  
53  NA, MZV – RPA, 369. 
54  Название сообщества на чешском языке – „Podpůrný fond ukrajinských a běloruských studentů v Praze“, 

на белорусском языке – „Фонд дзеля дапамогі украінскім і беларускім студентам ў Празе“, на 
украинском языке – „Допомоговий Фонд українських і білоруських студентів у Празі“. 

55  NA, RUESO, 99. 
56  NA, RUESO, 98. 
57  NA, RUESO, 98. 
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пользования библиотекой, получение рекомендации и т.д.). Под материальной 
поддержкой имелось в виду выделение стипендии в денежной или натуральной 
форме из Фонда поддержки. Размер стипендий определялись Генеральной 
Ассамблеей.58 В соответствии с § 16 все материальные поддержки были выданы в 
форме залогов, которые поддерживающие лица должны были вернуть Фонду 
поддержки либо единовременным платежом, либо в рассрочку, но не позднее чем 
пять лет после окончания университета. При чрезвычайных обстоятельствах, в 
соответствии с § 16 этот срок может быть продлен на основании резолюции комитета, 
но не позднее чем до 10 лет.59 

Активными членами Фонда были и некоторые украинские и белорусские 
личности общественной жизни. Среди белорусской эмиграции можно выделить Т. 
Гриба, Ф. Гришкевича, В. Русака и В. Захарку. На основе имеющихся архивных 
материалов, В. Захарка занимал должность заместителя председателя Фонда до 1931 
г.60 Количество членов Фонда варьировалось из года в год, например, в 1938 г. 
организация насчитывала 78 членов.61 

Еще одним проявлением сотрудничества белорусов и украинцев в межвоенной 
Чехословакии стала „Громада украинских и белорусских студентов лесного хозяйства 
в Праге“62. Целью данного сообщества было объединение украинских и белорусских 
студентов Технического отдела лесного хозяйства в Праге, предоставление им 
моральной и материальной помощи, а также оказание содействия в их представлении 
на публике. Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 
организация и проведение лекций, встреч, торжественных мероприятий, 
развлечений, коллекций, а также оказания содействия в обеспечении практик и 
экскурсий. 

В 1928 г. сообщество насчитывало 60 членов.63 Большой трудностью, однако, 
является определение количества членов-белорусов, поскольку белорусских 
студентов часто называли украинцами. 

 
*   *   * 

На основании вышенаписанного можно заключить, что Белорусская 
эмиграция действительно нашла свой новый дом в Чехословацкой Республике. 
Белорусы, поселившиеся в Праге, могли не только свободно выражать свои идеи, 
отмечать национальные праздники, вольно общаться на своем родном языке, но и 
обладали правом учиться в чехословацких школах и высших учебных заведениях.  

 
58  NA, RUESO, 98. 
59  NA, RUESO, 98. 
60  NA, RUESO, 99. 
61  NA, RUESO, 100. 
62  Название сообщества на чешском языке – „Hromada ukrajinských a běloruských studentů lesního 

inženýrství v Praze“, на украинском языке – „Громада українських та білоруських студентів лісової 
інженерії в Празі“. 

63  NA, RUESO, 209. 
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Помимо того, что Чехословацкая Республика предоставляла белорусским 
студентам возможность получить высшее специальное образование, как одна из 
демократических стран Европы, она также предоставляла им хорошую практическую 
и политическую „школу“ и помогала им сохранить национальное белорусское 
богатство. Результатом этой деятельности стало не только обеспечение приюта Рады 
Белорусской Народной Республики, но, прежде всего, создание в 1928 г. Белорусского 
заграничного архива. 

Совместное государство чехов и словаков оказывало также финансовую и 
моральную поддержку белорусской эмиграции в осуществлении ее культурной 
деятельности, а также деятельности сообществ. Именно те являлись главным 
проявлением жизни и дееспособности белорусской эмиграции на территории 
Чехословакии во втором десятилетии прошлого века. К важнейшим сообществам, 
сформированным на территории Чехословацкой Республики, можно отнести: 
Белорусскую громаду в Праге, преобразованную в 1924 г. в Белорусскую Раду в Праге, 
и Объединение Белорусских Студенческих Организаций. Основной целью данных 
сообществ, а также других белорусских организаций, созданных в 20-х гг. XX века, 
было обеспечение материальной и моральной поддержки своих соотечественников и 
развитие белорусской культуры. 

Однако в 30-е годы прошлого века активность белорусских сообществ и 
организаций начала снижаться. Данная действительность была вызвана, прежде 
всего, отъездом выпускников высших учебных заведений с территории 
Чехословакии, окончанием Русской акции помощи в 1934 г., плохими социальными 
условиями, отсутствием работы, социальной изоляцией белорусов, а также 
фрагментацией и несогласованностью белорусской эмиграции.64 Все это сказалось на 
том, что белорусская национальная жизнь в Чехословакии, в третьем десятилетии 
прошлого века, пришла в упадок.65 

Решение об оживлении белорусской национальной жизни было предпринято 
представителями белорусской эмиграции в условиях оккупированной 
Чехословакии.66 Помимо усилий по развитию белорусской культуры, они также 
стремились к возрождению Белорусской Народной Республики, в результате чего 
многие из них не стеснялись развивать деятельность, направленную на 
сотрудничество с нацистской Германией.67 Усилия представителей белорусской 

 
64  Разобщенность белорусской эмиграции кульминировала в 1925 г. на Второй Белорусской 

конференции в Берлине. Признавая Минск как столицу БССР и единственный культурный и 
политический центр белорусской нации, белорусское национальное движение в Чехословакии было 
разделено на два лагеря. Часть белорусов видела свое будущее в БССР. Вторая часть белорусского 
общества, в основном представленная П. Кречевским, В. Захарком, Т. Грибом и другими, продолжала 
отказываться от какого-либо сотрудничества с БССР. у: Чернякевич 2016: 15–32.  

65  Hoptová 2017: 55–56. 
66  В 1939 г. Чехословакия была разделена на Словацкое государство (14 марта 1939 г.) и Протекторат 

Богемии и Моравии (15 марта 1939 г.). 
67  Подробнее смотри: Романько, О. В. Белорусские коллаборационисты. Сотрудничество с оккупантами 
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эмиграции, однако, не увенчались успехом, несмотря на то, что в 1944 г. был 
зафиксирован очередной миграционный поток белорусов, направляющийся на 
территорию Чехословакии. Белорусы, приезжающие в основном на территорию 
Протектората Богемии и Моравии, не стремились продолжать деятельность своих 
соотечественников. Причина их отъезда из Беларуси была намного проще – избежать 
преследования со стороны наступающей Красной Армии.  
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BELARUSIAN EMIGRATION IN THE TERRITORY 

OF CZECHOSLOVAK REPUBLIC IN THE INTERWAR YEARS 
 

Summary 
The First World War and fall of the Romanovs’ autocracy in 1917 gave a rise to national 

liberation process. Belarus was not an exception. In 1917 a number of nationalist organizations were 
established in Belarus, but the most important year for the development of Belarusian nation was 1918. 
On March 25, 1918 the Third Constituent Charter of the Rada of Belarusian National Republic, which 
refused to follow the commands of Bolshevik government on the territory of modern-day Belarus 
declared the independent Belarusian National Republic. The tense domestic political situation, 
especially after the proclamation of the Belarusian Soviet Socialist Republic on January 1, 1919, 
launched the first wave of migration processes after the revolutionary events in 1917. 

The creation of the Lithuanian-Belarusian Soviet Socialist Republic and the Soviet-Polish War 
(finished in 1921), once again affected the migration process in Belarus. According to the Treaty of 
Riga, the territory of Belarus was divided into two parts. The Western part was given to Poland, and 
on the territory of the Eastern part it was declared the Belarusian Soviet Socialist Republic (July 31, 
1920). Belarusian people, who did not agree with the division of Belarus and did not agree with either 
Bolshevik or Polish government, started migrating.  

In the Czechoslovak Republic, Belarusian emigration has found its new home. In particular, 
the Belarusians, especially in Prague, were able to express their ideas freely, to celebrate national 
holidays, to express their ideas and opinions in their native language without any restrictions, but also 
to study in Czechoslovak schools and universities.  

In addition to the fact, that the Czechoslovak Republic gave Belarusian students the 
opportunity to acquire higher special education, as one of the democratic countries of Europe, it also 
provided them with a good practical and political education and helped them to preserve the 
Belarusian national heritage. The result of this activity was not only the provision of shelter to the Rada 
of the Belarusian National Republic, but also the creation of the Belarusian Foreign Archive in 1928. 

The common state of Czech and Slovaks provided financial and moral assistance to Belarusian 
emigration in the realization of its cultural and federal activities. It was the main manifestation of the 
life and activity of the Belarusian community in the territory of Czechoslovakia in the second decade 
of the last century. The most important organizations formed in the territory of the Czechoslovak 
Republic were the Belarusian Gromada, transformed into the Belarusian Rada in 1924, and the 
Association of Belarusian Student Organizations. The primary goal of these organizations as well as 
other Belarusian organizations created in the 20´s of 20th century was to provide material and moral 
support for their compatriots and the development of Belarusian culture.  

In the 1930s, however, the activities of Belarusian societies and organizations declined. This 
was mainly due to the leaving of graduates from the territory of Czechoslovakia, the end of the Russian 
Action, the poor social conditions, the social isolation of Belarus, as well as the fragmentation and 
inconsistency of the Belarusian emigration. All this had an impact on the fact, that Belarusian national 
life in Czechoslovakia fell in the third decade of the last century.  

The resurrection of Belarusian national life was attempted by representatives of the Belarusian 
emigration in the conditions of the occupied Czechoslovakia. In addition to their efforts to develop 
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Belarusian culture, however, they also attempted for the resurrection of the Belarusian National 
Republic, as a result of which many of them did not hesitate to develop activities aimed at cooperating 
with Nazi Germany.  

The efforts of the representatives of the Belarusian emigrants were not crowned with success, 
despite the fact that in 1944 a new migration flow of the Belarusians was recorded, heading for the 
territory of Czechoslovakia. The Belarusians coming mainly to the territory of the Protectorate of 
Bohemia and Moravia did not try to follow up on the activities of their compatriots. The reason for 
their departure from Belarus was different, to avoid persecution of the Red Army. 

Keywords: Belarus, Czechoslovak Republic, Belarusian Gromada in Prague, Belarusian Rada 
in Prague, Association of Belarusian Student Organizations, Ukrainian emigrantion. 
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ČEHOSLOVAČKA EMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI 1939–1941. 
 
 

Аpstrakt:  U periodu od 1939. do 1941. godine su Jugoslavija, a pre svega Beograd predstavljali 
značajan vid oslonca čehoslovačkog pokreta otpora i emigracije. Njihov značaj se 
pojačao posle pada Poljske u septembru 1939. godine kada je balkanska iseljenička ruta 
postala jedina mogućaza emigraciju sa prostora bivše Čehoslovačke na zapad. Od 
septembra 1939. do aprila 1941. godine je kroz Jugoslaviju prošlo više od 2000 
čehoslovačkih državljanina. Mnogi od njih su u Beogradu, kao i na drugim mestima u 
Jugoslaviji ostali da žive i po nekoliko meseci. 
Cilj našeg rada je ispitati situaciju emigranata sa teritorije bivše Čehoslovačke republike 
tokom njihovog boravka u Jugoslaviji i opisati delovanje i položaj ovdašnjih organa 
čehoslovačkog pokreta otpora koji su vodili računa o većini emigranata. Značajan 
aspekat u tome predstavljaju i saradnici iz redova češke i slovačke manjine u Jugoslaviji, 
kao i stav jugoslovenskih vladajućih organa prema egzistenciji i funkcionisanju 
čehoslovačkog pokreta otpora na ovim prostorima. 

 
Кljučne 
reči: 

čehoslovački antifašistički otpor, čehoslovačka emigracija, Beograd, Kraljevina 
Jugoslavija, Slovaci i Česi u Jugoslaviji. 

 
 

1. Uvod  
 

 obzirom na široku definiciju pojma emigracija, potrebno je preciznije definisati 
predmet našeg rada. U njemu ćemo se fokusirati na čehoslovačke građane - 
organizovane grupe, ali i pojedince - koji su napustili teritoriju Čehoslovačke republike 

ili njihovih država nastupnica, budući da su pripadali jednoj od prognanih grupa ili su se 
odlučili napustiti je u skladu sa njihovom vrednosnom orijentacijom. Fokus će biti na grupi 
ljudi aktivno uključenih u pokret otpora. U čehoslovačke emigrante ne ubrajamo pripadnike 
češke i slovačke manjine u Jugoslaviji koji su u ovom periodu bili jugoslovenski državljani. 
Na njih obraćamo pažnju nakon njihovog pridruživanja pokretu otpora. Na ovu temu je 
objavljena bogata memoarska literatura, uglavnom češka.1 Sekundarna literatura je 
zanimljiva posebno zahvaljujući publikacijama češkog,2 ali i slovačkog3 i srpskog4 porekla. 

 
1  Drtina 1991; Hieke 1968; Tichý 1969; Žuffa 2004; Palka 2010. 
2  Tejchman 2008; Křen 1969; Zudová-Lešková 2012; Brod 1968; Kuklík, Němeček 1999. 
3  Jablonický 2009; Jablonický 2009; Jarinkovič 2012. 
4  Sovilj 2016.  
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2.Beogradska centrala čehoslovačkog pokreta otpora 
 
Rad balkanske emigrantske rute je bio moguć zahvaljujući aparatu radnika otpora i 

njihovih saradnika duž cele rute. Sa teritorije Protektorata Češke i Moravske su emigranti 
prolazili kroz tri različite rute, a sve su se spajale u Beogradu. U Beogradu se nalazila centrala 
štaba čehoslovačkog pokreta otpora koja je u velikoj meri vodila ceo ovaj proces. U početnoj 
fazi su to uglavnom bili saradnici čehoslovačkog poslanstva u Beogradu. Posle okupacije 
Češke i Moravske je to, doduše, bilo i oficijalno otkazano, ali su njegovi saradnici i dalje bili 
u kontaktu sa većinom diplomatskih poslanstava, takođe i sa predstavnicima jugoslovenske 
vlade.5 Lokalna češka i slovačka zajednica sa više od 130.000 članova je takođe predstavljala 
snažnu podršku tokom boravka emigranata. Konkretno, aktivna je bila njihova zajednička 
organizacija Čehoslovački savez u Kraljevini Jugoslaviji.6 Značajno je napomenuti da su 
pomenute zajednice uspostavile nastavak svojih dosadašnjih aktivnosti u podršci ČSR koja 
se manifestovala pre svega tokom Minhenske krize u septembru 1938. godine, kada je bilo 
organizovano sakupljanje finansijske pomoći Čehoslovačkoj.7 Obe manjine su raspad 
Čehoslovačke u martu 1939. godine prihvatile sa velikim nezadovoljstvom.8 Pored 
čehoslovačkih diplomatskih misija su za pokretanje otpora u inostranstvu bila značajna I 
poslovna preduzeća.9 Građani Čehoslovačke koji su radili u ograncima čehoslovačkih 
preduzeća u Jugoslaviji, pre svega u Beogradu, su predstavljali značajnu podršku lokalnom 
pokretu otpora, najviše zahvaljujući njihovim finansijskim mogućnostima.10 

Glavne funkcije u beogradskom štabu su nakon nekoliko meseci preuzeli vojni 
članovi Čehoslovačkog spoljnog otpora. Krajem decembra 1939. i januara 1940. godine je 
poručnik František Hieke stigao u Beograd. Kao bivši srpski dobrovoljac iz Prvog svetskog 
rata imao je poznanstva u jugoslovenskoj državnoj upravi, što je bilo korisno za pokret 
otpora od samog početka. U januaru 1940. godine se general Neumann zadržao u Beogradu 
i postavio četiri osnovna zadatka za efikasan prevoz lica stranim trupama. Istovremeno je 
postavio Hiekea za pomoćnika odgovornog za pomenute zadatke. Dakle, vojni deo je trebalo 
da preuzme potpunu realizaciju transporta, dok su Lipa i njegove kolege trebali da budu 
odgovorni samo za svoju finansijsku stranu akcije.11 Pored prevoza emigranata, veliku ulogu 
je odigrala i obaveštajna služba. Hieke jenakon dolaska počeo da uspostava kontakte sa 
savezničkim obaveštajnim službama. Cenili su naročito njegove izveštaje iz Nemačke i 
okupiranih zemalja.12 

Međutim, stav jugoslovenske državne vlasti je bio ključan faktor u radu ove akcije 
i on se tokom ovog perioda postepeno menjao. Uopšteno gledano, možemo ga okarakterisati 

 
5  Křen 1969: 325–328. 
6  Sovilj 2016:104. 
7  Naša pomoc starej vlasti. In Národná jednota, 24.12.1938, god. 19, br. 52, 2. 
8  Samostatný slovenský štát pod ochranou Nemecka. In Národná jednota, 18.3.1939, god. 20, br. 11, 1. 
9  Křen 1969: 331–332. 
10  Tejchman 2008: 171.  
11  Hieke 1968: 591–593. 
12  Zudová-Lešková 2012: 95–96.  
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kao tolerantan i nežan pristup, no takođe i kao pokušaj da se spolja pokaže čin servilnog 
odnosa prema Nemačkoj. Na primer, bivši čehoslovački ambasador Jaroslav Lipa je bio u 
kontaktu sa premijerom Cvetkovićem. Odnos prema čehoslovačkoj akciji jasno je izrazio 
vladin političar A. Korošec: "Ostanite, radite, ali za sada ćutite."13 

 
3. Organizacija transporta emigranata 
 
Većinu emigranata su činili Česi, koji su nameravali postati deo čehoslovačkih 

stranih trupa - uglavnom bivših oficira i studenata.14 Mogućnosti za emigriranje bilo je 
nekoliko. Prva je bila legalno putovanje sa važećim pasošem, potrebnim vizama i 
dozvolama.15 Druga mogućnost je bila nezakonita bekstvo. Nakon prelaska jugoslovenske 
granice, čehoslovački emigranti su često bili toplo dočekani na graničnom prelazu, te su 
nastavljali svoj put za Beograd. Tu im je pružena pomoć, a kasnije organizovan transport 
vozom - preko Skoplja i Grčke u Tursku, ali i dalje, na francusku teritoriju Bliskog istoka. 
Osim toga, postojao je i drugi način nezakonite emigracije - u voznim vagonima. Na ovaj 
način transportovano je nekoliko visokih političkih predstavnika.16 

Radnici zatvorene Čehoslovačke ambasade u Beogradu su pružali emigrantima 
smeštaj, obroke i lažna dokumenta. Bili su odgovorni i za organizovanje njihove sledeće 
destinacije.17 U početku su emigranti privremeno smešteni u prostorije ambasade. Prva 
grupa od dvanaest ljudi je napustila Beograd 9. septembra 1939. godine. Drugi prevozi su 
već organizovani na višem nivou. I smeštaj za emigrante se za vreme njihovog boravka 
u Beogradu poboljšao - prebačeni su u Čehoslovačku kuću na adresi Garašinova 39, čiji deo 
je pripadao jugoslovenskom Sokolu.18 Ovde su bili dobrodošli, a i uprkos provizornim 
uslovima, mnogi su na ovaj period da imaju lepe uspomene. O njima su brinule uglavnom 
žene iz češke beogradske zajednice.19 Prehrambene proizvode za emigrante su donosili 
vojvođanski Slovaci.20 Od septembra do kraja 1939. godine iz Jugoslavije je preveženo 25 
grupa sa ukupno 315 ljudi.21 Početkom 1940. godine je sedište u Beogradu ostvarilo najviši 
broju transportu emigranata. Istovremeno, ovo je i dalje bio veoma siguran period. 
Čehoslovački radnici akcije gotovo da i nisu bili ugroženi. Sa obezbeđivanjem putnih 
dokumenata, kao i u nekim fazama sledec ́eg putovanja češkoslovačkih emigranata je 
pomogla francuska ambasada koja je pružala emigrantske vize, a u određenoj meri i lažne 
pasoše.22 Od januara 1940. godine je na mesečnom nivou (osim februara i juna) Jugoslaviju 

 
13  Tejchman 2008: 167–168.  
14  Jablonický 2009: 43. 
15  Sovilj 2016: 73.  
16  Drtina 1991: 476–479.  
17  Tichý 1969: 417–418. 
18  Sovilj 2016: 75–76, 88–89. 
19  Drtina 1991: 493. 
20  Jarinkovič 2012: 18. 
21  Archiv UTGM Praha (AUTGM), Fond 40, Ka 454. Pismo J. Lípe Ministarstvu inostranih poslova ČSR, 2.9.1940.  
22  Sovilj 2016: 85–88. 
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organizovano napuštalo više od 300 čehoslovačkih emigranata. Od 9. septembra 1939. do 
24. juna 1940. godine je otišlo ukupno 77 voznih transporta sa 2.058 ljudi.23 Pored toga, oko 
40 čehoslovačkih građana stiglo je u Francusku brodom iz Splita ili vozom kroz Italiju.24 

Međutim, sve ove aktivnosti su nadgledane - od septembra 1939. godine su izveštaji 
nemačkih diplomata otkrivali kretanje čehoslovačkih izbeglica, uključujući detaljne 
informacije, kao što je broj voza kojim su otišli u Solun. Lokalne nemačke vlasti su postepeno 
prikupljale informacije i povećavale pritisak na jugoslovensku vladu.25 

 
4. Situacija u pokretu otpora 
 
Čehoslovački inostrani otpor je u početnoj fazi Drugog svetskog rata okarakterisan 

kao razjedinjen. Razjedinjenost je utvrđena još u predratnom periodu u obliku antagonizma 
dvojice najistaknutijih političkih predstavnika Čehoslovačke Republike, predsednika češke 
nacionalnosti Edvarda Beneša i slovačkog premijera Milana Hodžu. Posle događaja u jesen 
1938. godine su obojica abdicirali i boravili u inostranstvu gde su se nalazili i u vreme raspada 
republike u martu 1939. godine.26 Na početku se činilo da su Hodža i Beneš našli zajednički 
jezik uprkos njihovom prethodnom antagonizmu, no od jeseni 1939. godine su se među 
njima pojavila neslaganja koja su kasnije kulminirala osnivanjem dva odvojena tela otpora - 
Čehoslovačkog nacionalnog komiteta pod vođstvom Beneša i Češko-slovačkog nacionalnog 
saveta pod vodstvom Hodže. Glavni razlog spora bio je neslaganje oko državnopravnog 
statusa Slovačke u buduće obnovljenoj Čehoslovačkoj - Hodža je tražio autonomni status, dok 
je Beneš insistirao na pre-minhenskom centralističkom modelu.27 Ovaj sukob je uticao i na 
događaje u beogradskom štabu čehoslovačkog otpora, a do određene mere se preneo i na 
jugoslovensku češku i slovačku zajednicu.28 Hodža je među vojvođanskim Slovacima imao 
veoma jaku poziciju još od njegovih aktivnosti početkom XX veka, kada je dva puta bio 
izabran za poslaničkog predstavnika kulpinskog okruga u mađarskom parlamentu.29 Blizak 
odnos sa slovačkom zajednicom je održavao i u međuratnom periodu kada je postao jedan 
od članova-osnivača Matice Slovačke u Jugoslaviji.30 

Još u decembru 1938. godine, Hodža je postavio Jana Lichnera za svog glavnog 
saradnika, koji je gradio mrežu otpora u Slovačkoj. Spajanje novog pokreta otpora sa 
inostranstvom je Lichner obezbeđivao na dva načina: preko jugoslovenskog konzula Stanoja 
Simića u Bratislavi i preko Dušana Čaploviča koji je bio zaposlen u Dunajplavbi -
čehoslovačkom dunavskom plovnom društvu. Izveštaje su slali u Beograd preko brodara gde 

 
23  AUTGM, Fond 40, Ka 454. Pismo J. Lípe Ministarstvu inostranih poslova ČSR, 2.9.1940.  
24  Sovilj 2016: 88–89.  
25  Sovilj 2016: 85–88. 
26  Kuklík, Němeček 1999: 35–38. 
27  Kuklík, Němeček 1999: 42. 
28  Žuffa 2004: 30–31.  
29  Kopčok 2007: 66. 
30  Pismo Irene Hodža Matici slovačkoj u Jugoslaviji, 24.2.1933. Pismo u arhivu Matice slovačke u Srbiji – nesređena 

građa. 
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su ih preuzimali ambasador Lipa ili Jan Bulik - značajan predstavnik slovačke manjine u 
Vojvodini tokom ovog perioda.31Bulikova saradnja sa pokretom otpora Čehoslovačke je u 
suštini bila logičan rezultat njegovog prethodnog delovanja. Kao vodeći predstavnik 
jugoslovenskih Slovaka, bio je u kontaktu sa najvišim predstavnicima Čehoslovačke 
republike početkom tridesetih godina.32 Slovačkoj manjini u Jugoslaviji je nametao lojalnost 
prema Čehoslovačkoj Republici. Da bi se shvatila njegova orijentisanost mora se dodati da 
je 1935. godine postao generalni sekretar Vojvođanskog fronta antifašističkih udruženja.33 
Već u leto 1939. godine, Bulik je postao jedan od kurira koji je prenosio obaveštajne 
materijale između Beograda, Slovačke, Protektorata, Švajcarske i Francuske. To potvrđuje i 
kopija pasoša J. Bulika sa brojem viza izdatih 1939, 1940. i 1941. godine za Švajcarsku, Italiju 
i Francusku.34 O poverenju Hodže prema Buliku svedoči i njegovo putovanje 15. jula 1939. 
godine. Tada je Bulik pratio Irenu Palkovu, ćerku Hodže, koja je bila u kasnoj fazi trudnoće 
na putu iz Bratislave preko Beča do Ženeve.35 

Navedeni Čehoslovački savez u Kraljevini Jugoslaviji je u aktivnostima otpora 
učestvovao samo indirektno - odbio je izjasniti se kao organizacija otpora. Međutim, 
dogovoreno je da će dobrovoljci sa nezvaničnom podrškom članova saveza sprovoditi 
aktivnosti otpora. Savez je počeo da izdaje ilegalni letak o situaciji u bivšoj ČSR i ciljevima 
pokreta otpora Čehoslovački Vjesnik, koji se štampao u oko 2.500 primeraka i imao značajan 
uticaj na jugoslovensku elitu. František Smetanka, predsednik saveza, bio je u kontaktu sa 
ambasadorom Lipom, glavnim pristalicom frakcije Beneša, ali i sa Bulikom, koji je bio 
Hodžov najznačajniji lokalni saveznik.36 

Beogradski štab pod vođstvom Lipe je počeo da interveniše u sukobu u 
češkoslovačkom spoljnom otporu i to u vidu izdavanja, odnosno neizdavanja putnih isprava 
za odabrane emigrante. Na primer, Prokop Drtin, bivši sekretar predsednika Beneša, boravio 
je oko mesec dana u Beogradu. Bez većih problema je dobio lažni pasoš, francusku vizu i 
otputovao na Zapad.37 Suprotna situacija razvijala se u slučaju Jozefa Rudinskog, bivšeg 
urednika Slovačkog glasa. Kao njegovog pristalicu, Hodža ga je pozvao u Pariz, krajem 
decembra 1939. kako bi svojim prisustvom ojačao svoju političku bazu. Početkom januara 
1940. godine došao je u Beograd legalnim putem i tražio od francuske ambasade vizu. 
Izdavanje vize je, međutim, bilo sve komplikovanije - prema rečima istoričara J. Jablonickog 
očigledno je da nije bilo u interesu Lipe i njegove grupe da Rudinski dobije vizu. Rudinski 
ju je dobio samo nekoliko meseci nakon intervencija Slovaka iz Pariza, što je, međutim, bilo 
beskorisno, jer je u međuvremenu Francuska pala. Tokom rata su ga snage otpora ostavile u 
Palestini, izvan bilo kakvih političkih akcija. Jablonicky ovo komentariše na sledeći način: 
"Od obećavajućeg saradnika Hodže je postao politički gubitnik." Sve u svemu, može se 

 
31  Jablonický 2009: 15–16. 
32  Druga 2007. 
33  Boldocký 2007: 89. 
34  Kopija pasoša Jana Bulika. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa.  
35  Palka 2010: 34. 
36  AUTGM, Fond 40, Ka 454. Zpráva o dosavadní odbojové činnosti v Jihoslavii, 19.9.1939. 
37  Drtina 1991: 487–494. 
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zaključiti da je Benešova otporaška frakcija Rudinskog i njegov potencijalni uticaj uspešno 
sabotirala.38 Iz ovog primera može se zaključiti koliki je bio uticaj beogradskog štaba na 
ukupni razvoj situacije u pokretu otpora iz egzila. Tokom svog neočekivano dugog boravka 
u Jugoslaviji je Rudinski bio u kontaktu sa Janom Bulikom, što potvrđuje Bulikovu saradnju 
sa frakcijom otpora Hodže.39 Sukob u pokretu otpora u Jugoslaviji nastavio se tokom 1940. 
godine. Vrlo zanimljiv i primetan je opis situacije koji početkom aprila 1940. godine u pismu 
daje A.Tichý: "Naš pokret je znatno oslabljen u poslednje vreme. I kolonija je do neke mere 
remećena. Dr. Bulik je veliki pristalica Hoždove linije i na svoju stranu je pridobio veći deo 
Slovaka."40 Uticaj Bulika na slovačku manjinu je potvrdio sastanak predstavnika slovačke 
manjine u maju 1940. godine u Bačkom Petrovcu. Bulik je na sastanku prisutne obavestio o 
svom putovanju u Pariz, razgovaralo se o radu Hodže i drugih Slovaka u Parizu, kao i 
Hodžovom naporu da definiše buduće odnose Slovaka i Čeha u obnovljenoj republici.41 

Sukob između Hodže i Beneša, odnosno između Slovaka i Čeha nije bio jedini sukob 
čehoslovačkog pokreta otpora. U Beogradu se ogleda u drugom sukobu, a to je sukob 
između vojnog i civilnog dela otpora. Nekoliko pomenutih oficira se više puta našlo u 
sukobu sa tadašnjom grupom pod rukovodstvom Lipe. Zamerili su mu neodgovoran pristup 
- prekomernu otvorenost, izloženost i čestu indiskreciju - što je, zbog intenzivnog praćenja 
od strane nemačkih vlasti, predstavljalo značajan rizik. Nekoliko izveštaja i izvora ukazuju 
na to da neki predstavnici Čehoslovačke kolonije u Jugoslaviji takođe nisu verovali Lipi. 
Pozicija vojnog dela dodatno je ojačana u martu 1940. godine kada je u Beograd došao 
general Ondrej Mezl. Bio je imenovan za vojnog komandanta za Balkan i Srednji Istok. 
Balkan je imao strateški značaj za čehoslovačku vojnu akciju, tako da je njegov dolazak ovo 
samo potvrdio.42 

Važan faktor u funkcionisanju pokreta otpora na teritoriji Jugoslavije bio je i stav 
jugloslovenskih državnih organa. Do proleća 1940. godine je situacija bila vrlo mirna, kako 
je opisao i A. Tichý: "Organi Vlade su protiv naše akcije reagovali samo u retkim slučajevima, 
i to obično nakon prethodnog upozorenja, tako da se ništa nije desilo ni nakon toga. Reagovanja 
je bilo samo u slučajevima pritiska nacista i uz dužno izvinjenje.“43 Međutim, situacija nije 
bila jednostavna, jer je stalan pritisak nemačkih vlasti na jugoslovensku vladu bio sve jači. 
A. Tichý opisuje i sledeće: "U ovoj situaciji - a ovo je druga strana - Čehoslovaci su ovde 
osnovali sedište otpora, u zemlji koja nije izjavila Nemačkoj rat, i u zemlji u kojoj je Nemačka 
imala svoje poslanstvo, ekonomske interese i slobodnu prodaju njene štampe. To nije bila 
Francuska niti Engleska, a ipak smo bili ovde."44 

Dana 23. aprila 1940. godine se u Beogradu otvara nova kancelarija čehoslovačke 

 
38  Jablonický 2009: 26–27. 
39  Pismo J. Bulíka J. Rudinskom, 3.3.1940; Pismo J. Rudinskog J. Bulíku, 5.3.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka 

– nesređena građa. 
40  Národní archiv České republiky (NAP), Fond MV-L. Ka 116. List A. Tichého, 3.4.1940. 
41  Sovilj 2016: 170. 
42  Zudová-Lešková 2012: 95–96.  
43  Tichý 1969: 412. 
44  Tichý 1969: 412. 
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emigracije – čehoslovačka informativna kancelarija na čelu sa Karlom Jišem. U vojnim 
pitanjima bio je podređen vojnom punomoćniku, dok u finansijskim Lipi. Jednom 
zaposlenom u ovoj kancelariji poveren je i kontakt sa sunarodnicima.45 

 
5. Emigracija čehoslovačkih Jevreja kroz Jugoslaviju 
 
Među čehoslovačkim građanima koji su bili u Jugoslaviji tokom posmatranog 

perioda, bio je i relativno velik broj čehoslovačkih državljana jevrejske religije, tj. narodnosti. 
Oni su uglavnom dolazili sa teritorije Protektorata Češka i Moravska, gde su bili izloženi 
lošijim uslovima nego u Slovačkoj republici. Nekoliko njih su bili radnici pokreta otpora, 
tako da su im neophodna dokumenta izdale organizacije otpora. Mnogi od njih su se 
pridružili Čehoslovačkoj stranoj vojsci. Njihov broj se postepeno povećavao - u 
transportima koje je kreirala čehoslovačka jedinica na Srednjem istoku nakon pada 
Francuskesu Jevreji već prevladali.46 U slučaju da jevrejske izbeglice nisu bili saradnici 
čehoslovačkog spoljnog otpora, imali su mnogo više problema sa pružanjem neophodnih 
putnih dokumenata. U Jugoslaviji je od 1933. godine porastao broj jevrejskih izbeglica - do 
1938. godine ih je kroz teritoriju Jugoslavije prošlo nekoliko desetina hiljada.47 Godine 1938. 
otvorena je nova ruta za jevrejske emigrante iz srednje Evrope - krstarenja rečnim 
brodovima duž Dunava, a zatim i okeanskim putem do Palestine. U periodu od 1938. do 
1939. godine ovom rutom prošlo je 6.800 ljudi. Pošto rumunske vlasti nisu dozvolile 
krstarenje sa 1.100 putnika krajem oktobra 1939. godine, ova ruta je zatvorena.48 

U posmatranom periodu Jan Bulik je bio uključen u organizovanje emigracije za 
čehoslovačke Jevreje. Prema njegovoj prepisci, Bulik je pomogao u dobijanju dokumenata 
nekolicini Jevreja iz Praga. JUDr. Otto Metall, praški advokat i saradnik Jana Bulika za 
poslovna pitanja je od njega zatražio da obezbedi tranzitnu vizu za Leopolda Furtha, praškog 
jevrejskog doktora. Prethodno je već podneo zahtev za vizu, ali je odbijen.49 Bulik je zahtevao 
značajnu naknadu od 50.000 dinara za njegov zahtev. U pismu piše: "Potrebno mi je najmanje 
50.000 dinara, iz razloga što je Dr. Furth već jednom odbijen ." On dalje piše: "Iznos moje 
naknade ne moram posebno da Ti objašnjavam".50 Iz ovih izjava se može zaključiti da je veća 
količina novca bila potrebna, između ostalog, za podmićivanje na nadležnim mestima. Iz 
sledećeg pisma može se delimično prikazati situacija u kojoj su se Jevreji nalazili pri pokušaju 
emigracije kroz Jugoslaviju. Bulik takođe objašnjava iznos njegove naknade i prikazuje 
veoma zahtevne uslove ovog slučaja: "Kod nas današnja najveća pobeda predstavlja izdavanje 
vize za Jevreja, ukupno ni 1% zahteva nije odobreno.. (...) .samo u posebnim slučajevima i uz 
veliki uticaj dobijaju se vize." Osim toga, Jan Bulik piše da je morao da provede dve nedelje 
na ministrastvu i svakodnevno moli za rešavanje pitanja koje je već odbijeno, sve dok nije 

 
45  Zudová-Lešková 2012: 98.  
46  Tichý 1969: 420–421. 
47  Spomenica 1969: 73.  
48  Spomenica 1969: 78. 
49  Kamenec 2007: 125–129. 
50  Pismo J. Bulika O. Metallu,19.3.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
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dobio prihvatljivo rešenje.51 Na kraju je Dr. Leopold Furth uspeo da emigrira i zadržao se u 
Beogradu neko vreme.52 S obzirom na dalji razvoj događaja u Protektoratu to mu je 
verovatno spasilo život. 

Sa preloma 1939. i 1940. godine nalazimo prepisku o najvažnijoj inicijativi Bulika u 
ovoj oblasti. U decembru 1939. godine, Bulika nalazi predstavnik Jadranske turističke 
agencije53 iz Praga, koji ga je obavestio da njegova kompanija priprema iseljenja od oko 
1.000–1.200 Jevreja iz Protektorata Češke i Moravske u Palestinu. Transport je trebalo da 
prođe kroz jugoslovensku teritoriju do luke Šušak ili Split, odakle su trebali isploviti u 
Palestinu. Bulik je dobio zadatak da sazna da li će biti moguće dobiti tranzitne vize preko 
jugoslovenske teritorije za emigrante. U ovom slučaju lično je pregovarao sa ministrom 
unutrašnjih poslova. On se složio sa pripremom akcije, ali samo pod sledećim uslovima: 
Jevrejima su bili potrebni posebni vozovi sa policijskom pratnjom. Preko jugoslovenske 
teritorije trebalo je da prođu bez stajanja i zatim da se ukrcaju na brod direktno iz vagona. 
Ministar je dalje istakao da se konačna dozvola može izdati samo ako brodovi budu čekali u 
luci, takođe da ne treba ni pomišljati da Jevreji koji treba da doputuju u Jugoslaviju čekaju 
na izdavanje dokumenata i ostalih stvari.54 U Jugoslaviji je od 1933. godine broj jevrejskih 
izbeglica porastao - do 1938. godine kroz jugoslovensku teritoriju prošlo je nekoliko desetina 
hiljada, od kojih su se tu mnogi i duže zadržali. Državna vlast je bila zabrinuta zbog ove 
situacije što je kulminiralo propisima koji ograničavaju izdavanje viza osobama jevrejskog 
porekla. Nakon što je transport u Kladovo blokiran, situacija se pogoršala.55 

Uprkos poteškoćama, Bulik je počeo da se bavi ovim pitanjem.56 JCK ga je uveravala 
da će, u slučaju uspešnog postupka, biti sličnih slučajeva nekoliko hiljada ljudi jer je među 
Jevrejima u Protektoratu interesovanje za iseljenje zaista bilo veliko.57 Korespondencija 
sačuvana u posedu J. Bulika, međutim, nije potpuna, tako da nije jasno da li je i ova akcija 
realizovana. Međutim, u Arhivu Jugoslavije pronađene su druge srodne informacije. 
Jugoslovenski generalni konzulat u Pragu uputio je molbu JCK-u za grupni prevoz 
Ministarstvu unutrašnjih poslova.58 Ministarstvo je to pak odbilo u svom odgovoru iz 16. 
januara.59 Kao što je ilustrovano drugim dokumentima, ova akcija je bila deo većeg plana za 
otvaranje nove tranzitne rute za jevrejske emigrante, o kojoj se krajem 1939. razgovaralo na 
visokoj razini: konferencija koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova 14. decembra, 
na kojem su bili prisutni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva 
finansija, Direkcije pomorskog i rečnog saobraćaja i predsednika jugoslovenske federacije 
vlasnika brodova. Razgovaralo se, s jedne strane, o oživljavanju turizma, koji je doživeo 

 
51  Pismo J. Bulika O. Metallu, 27.3.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
52  Pismo J. Bulika O. Metallu, 16.5.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
53  Oficijalan naziv društva je bio: Jadranská cestovní kancelář, Praha I, Novotného lávka č. 200 u Karlových lázní. 
54  Pismo Jadranskeputničke kancelarije J. Buliku, 5.1.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
55  Spomenica 1969: 73.  
56  Pismo Jadranskeputničke kancelarije J. Buliku, 9.1.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
57  Pismo Jadranskeputničke kancelarije J. Buliku, 11.1.1940. Privatna ostavština Dr. J. Bulíka – nesređena građa. 
58  Arhiv Jugoslavije (AJ), Fond 391, Fascikla 14, Ф-52. Br. Del. Pr. 1396, 5.1.1940. 
59  AJ, f.391, F-14, Ф-52. 705, 16.1.1940.  
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propast zbog izbijanja rata, ali i otvaranju nove emigrantske rute, koja se trebala organizovati 
tačno prema uputstvima, što se pominje se u pismu J. Bulika.60 Ministar unutrašnjih poslova 
ocenio je ishod konferencije 23. decembra 1939. godine aktom I. br. 37277. On je odobrio 
mere za oživljavanje turizma, no odbio da organizuje jevrejski emigrantski prevoz kroz 
Jugoslaviju.61 Jevreji sa teritorije bivše Čehoslovačke su stoga bili zavisni isključivo od 
izdavanja pojedinačnih viza prilikom pokušaja emigracije preko Jugoslavije. 

  
6. Poslednja faza prisutnosti čehoslovačke emigracije u Jugoslaviji 
 
Prvi problemi čehoslovačkog otpora u Jugoslaviji se javljaju u proleće 1940. godine. 

Dana 23. marta je Gestapo prisilio vladu da proveri večernji voz do Istanbula. Ukupno cela 
grupa čehoslovačkih emigranata je bila zadržana. Tokom provere utvrđeno je da su 
opremljeni francuskim pasošima, dok su njihov cilj bile kasarne u legiji stranaca u Bejrutu. 
Emigranti su zadržani nekoliko dana, ali su ih naknadno pustili bez ikakvih većih 
problema.62 Međutim, najnovija promena u pristupu jugoslovenskih državnih organa 
dogodila se nakon pada Francuske u leto 1940. Promena je rezultat povećanja pritiska 
Nemačke na države koje još nisu pristupile Trojnom paktu.63 Ovo se moglo videti, na primer, 
na osnovu izdavanja Mera o popisu stranaca.64 Pad Francuske je takođe imao značajan uticaj 
na emigraciju dobrovoljaca u čehoslovačke inostrane trupe, koji se drastično smanjio.65 
Dana 6. juna, rano ujutro, pripadnici jugoslovenske gradske uprave izvršili su neočekivane 
racije protiv bivših čehoslovačkih građana koji se živeli u Jugoslaviji već nekoliko godina. 
Zvanično navedeni razlog je bio "traženje dokaza protiv državnog zakona o odbrani". 
Međutim, bilo je jasno da je akciju prisiljavalo Gestapo koji je takođe pomagao u ovom 
događaju. Privedene su tri osobe češke nacionalnosti koje su bez saslušanja i bez sudske 
odluke jugoslovenskih vlasti predate nacistima i prebačene u Nemačku gde su pogubljene 
dve godine kasnije. Nakon ovog događaja bilo je svima jasno da se situacija radikalno 
promenila. To je dovelo do odlaska nekoliko radnika čehoslovačkog otpora u Jugoslaviji.66 
Čehoslovačka akcija u Beogradu je zamenila izgubljenu francusku podršku za podršku 
Britanije. Britanci su sugerisali da radnici otpora, posebno oni koji su proterani, pređu u 
diplomatske stanove kako bi poboljšali svoju bezbednosnu situaciju. Takođe, radio stanica 
obaveštajne grupe prebačena je u Britansku ambasadu. Pod pritiskom jugoslovenskih vlasti, 
dobrovoljci za strane trupe koji su čekali u Beogradu morali su da se presele na periferiju. 
Tako je grupa od oko 25 vojnika provela četiri meseca u manastiru Tomić kod Jagodine.67 
Promena pristupa jugoslovenske vlade bitno je uticala i na živote češke i slovačke manjine. 

 
60  AJ, f.14, F-33. sig. 949–951.  
61  AJ, f.14, F-33, sig 955.  
62  Tichý 1969: 429–430. 
63  Sovilj 2016: 89–90. 
64  Zudová-Lešková 2012: 99.  
65  Tejchman 2008: 170. 
66  Zudová-Lešková 2012: 99–100. 
67  Sovilj 2016: 92–94. 
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Čehoslovački savez unija je praktično raspuštena, kada je njen predsednik otišao u egzil. 
Organizacija saveza promenila je štampu sindikata - naziv Jugoslovenski Čehoslovaci 
promenio se u Naše novine, što je još jedna indirektna potvrda nemačke prisile.68 
Tradicionalna Generalna skupština Matice Slovačke u Jugoslaviji održana je u skromnim 
uslovima bez učešća većeg broja članova i bez proslava. Jugoslovenske vlasti su zabranile bilo 
kakvu političku aktivnost, dozvoljeni su samo administrativni akti. Nacionalno jedinstvo 
napisalo je samo da se "ne mora objašnjavati".69 Stoga je očigledan uticaj nemačkih vlasti na 
ova dešavanja. 

U jesen se situacija pomalo smirila. Zuffa je u oktobru napisao "Jako sam iznenađen 
što su za sada ovde svi emigranti mirni, hvala Bogu što naša zabrinutost još nije ispunjena. Ali 
to ne znači da smo sigurni.70 Nekoliko agenata čehoslovačkog otpora su se vratili u Beograd 
tokom ovog perioda, no nisu nastavili svoje aktivnosti iz prošlosti.71 

Tokom zime i u proleća 1941. godine, na osnovu razvoja međunarodne situacije, 
odlučeno je uklanjanje čehoslovačke misije, kao i preostalih čehoslovačkih građana iz 
Jugoslavije. U februaru 1941. godine Hieke je izvestio da je 52 ljudi preveženo i da je moralo 
biti evakuisano više od 170 ljudi. 4. marta 1941. godine je Lipa sa svojim saradnicima i 
njihovim porodicama napustio Jugoslaviju.72 Hieke, kao i deo njegove obaveštajne grupe je bio 
u Beogradu za vreme puča 27. marta. Kao poslednji čehoslovački građani su na jugoslovenskoj 
teritoriji ostali do početka aprilskog rata. Održavali su kontakte sa Glavnim štabom i 
Britanskom misijom.73 Interesantno je da je zahvaljujući funkcionalnoj čehoslovačkoj 
obavještajnoj službi Hieke mogao obavestiti Jugoslovenski Generalštab o tačnom vremenu 
bombardovanja Beograda. Ovaj podatak je pronašao špijun Paul Thummel koji je nekoliko 
godina sarađivao sa čehoslovačkom obaveštajnom službom. Nakon poraza Jugoslavije grupa 
ljudi okupljenih oko Hiekea se povukla u Kotor odakle su ih prevozili u Grčku.74 

 
 
 
Архивска грађа: 
Arhiv Jugoslavije u Beogradu – (AJ) 

f. 391, f 14 
Národní archiv, Praha – (NAP)  

Fond MV-L.  
Archív Ústavu T.G. Masaryka, Praha. (AUTGM) 

Fond 40. 
Arhiv Matice slovačke u Srbiji, Bački Petrovac - nesređena građa – (AMSBP) 

Privatna ostavština Dr. J. Bulika – nesređena građa. 
 

68  Sovilj 2016: 114. 
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70  Žuffa 2004. s. 98.  
71  Zudová-Lešková 2012: 100–101. 
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Spomenica. Beograd: Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 1969. 
Národná jednota, god.19 br; 52, god.2 0. br. 11; god. 21. br. 32.  
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CZECHOSLOVAK EMIGRATION IN YUGOSLAVIA IN 1939–1941 
 

Summary 
Czechoslovak emigration in Yugoslavia in 1939–1941 is a complex topic exceeding to several 

other issues. Operation of this Balkan emigration route was mostly influenced by the Belgrade 
headquarters of Czechoslovak resistance movement, which was responsible for care for emigrants and 
organization of transports. Total number of Czechoslovak citizens emigrated by the organized 
transports via Yugoslavia in this period reaches to 2000. The situation in Belgrade headquarters was 
marked by several conflicts inside the resistance movement, both, between Hodža and Beneš fraction 
and between military and civil part of resistance. As we mentioned in the case of Dr. Rudinský, the 
Belgrade headquarters had indirect influence on the development of situation in Western European 
resistance movement by a different approach to arrangement of the necessary travel documents – while 
Beneš supporters usually reached Western Europe in relatively short time, Some Hodža supporters did 
not reached it at all. The cooperation of the local Czech and Slovak minority and its institutions, 
especially the „Czechoslovak union in the Kingdom of Yugoslavia”, was important for the activity of 
the resistance headquarters. Ján Bulík was the most involved person in the resistance activities among 
the Czechoslovak diaspora, being an important representative of Vojvodina Slovaks in the thirties of 
the 20th century. Special attention is to be paid to the emigration of Czechoslovak Jews, which was 
carried out by both, individual and mass transports. The most influential factor of the operation of the 
resistance headquarters was the position of Yugoslavian state authorities, which was changing in time. 
The authorities were tolerant, even hiddenly helpfuI in the early phase, but they were forced to harder 
actions after the fall of France, which led to a strong diminution of the resistance activity and departure 
of many resistance members and emigrants. In the late phase, the Czechoslovak emigration 
community in Yugoslavia consisted mostly of the military intelligence group operatives, which were in 
the contact with Yugoslavian general staff and departed Yugoslavia only during its fall in April 1941. 

Keywords: Czechoslovak anti-fascist resistance, Czechoslovak emigration, Belgrade, Kingdom 
of Yugoslavia, Slovaks and Czechs in Yugoslavia. 
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ŠKOLOVANJE IZBEGLIČKE DECE 
U OKUPIRANOJ SRBIJI (1941–1944) 

 
 

Аpstrakt:  U radu je analizovan problem školovanja izbegličke dece na nemačkom okupacionom 
području u Srbiji. Problem je posmatran u širem okviru rešavanja izbegličkog pitanja sa 
kojim su se suočile srpske kvislinške vlasti. Veliki priliv srpskih izbeglica je bio rezultat 
ne samo masovnog nasilja i egzistencijalne ugroženosti Srba van Srbije, nego i političkog 
dogovora Nemačke i njenih satelita. U njoj je našlo pribežište nekoliko stotina hiljada 
izbeglica sa raznih okupacionih područja podeljene Jugoslavije, mađarskog, bugarskog, 
albanskog, a najviše iz novostorene ustaške Nezavisne Države Hrvatske. Krovna 
organizacija za prihvatanje i zbrinjavanje izbeglica u Srbiji je bio Komesarijat za izbeglice 
i preseljenike. Njemu su veliku pomoć pružali Srpski crveni krst, dobrotvorna 
društva ,,Privrednik“ i Kolo srpski sestara, kao i Srpska pravoslavna crkva. Kako je među 
izbeglicama bio i veliki broj dece, među njima i one bez roditelja, kao jedan od gorućih 
problema postavio se problem njihovog zbrinjavanja i školovanja. Rešavanje tog 
problema je proglašeno za prevashodni cilj od posebnog nacionalnog značaja. Veliki 
napori su učinjeni na njihovom smeštaju, odevanju, ishrani i školovanju. Za njih su 
organizovani domovi internatskog tipa u Beogradu i unutrašnjosti, pre svega u banjama. 
Sa porastom broja izbeglica širila se i mreža izbegličkih domova. Organizacija domova 
bila je strogo podređena školovanju izbegličke dece. Rad se zasniva na arhivskim 
istraživanjima, objavljenim izvorima, periodici i relevantnoj literaturi. 

 
Ključne 
reči: 

Drugi svetski rat, Treći Rajh, nacizam, Srbija, okupacija, izbeglice, deca, izbeglički domovi, 
školovanje. 

 
 

enomen migracija je vezan za istoriju ljudskog roda i civilizacije od samih početaka 
do danas. Razlozi za promenu mesta življenja su vrlo kompleksni i podložni čestim 
promenama. Izbeglištvo, kao uži pojam, vezano je za progon na verskoj, rasnoj ili 

političkoj osnovi.1 Izbeglištvo je istorijska pojava uglavnom vezano za nasilje i ratove i 
preduzimano je u cilju spašavanja života. Ono označava kompleksan proces prisilnih 

 
  Rad predstavlja rezultat istraživanja na naučnom projektu Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije 

(177002) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
1  Evans, Newnham 1998: 242. 
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migracija stanovništva. Sa problemima izbeglica međunarodna zajednica se posebno suočila 
posle Prvog svetskog rata. Društvo naroda je nastojalo na rešavanju pitanja ruskih, 
jermenskih, grčkih, turskih i drugih izbeglica. Usledio je Drugi svetski rat u kojem je pored 
velikih razaranja i masovne smrti, izbeglištvo  dostiglo ogromne razmere. Više od 11 miliona 
izbeglica bilo je samo u Evropi. U tom broju su bile i izbeglice na teritoriji okupirane 
Kraljevine Jugoslavije.2  

U kratkotrajnom Apriliskom ratu 1941. tokom agresije osovinskih zemalja 
Jugoslovenska vojska je poražena, čemu je sledila okupacija i podela države. Nadmoćna 
nemačka ratna mašina, uz pomoć Italije pobedila je po svemu inferiornu Jugoslovensku 
vojsku, čiji predstavnici su potpisali akt o bezuslovnoj kapitulaciji 17. aprila 1941. Protivno 
međunarodnom pravu, uništena je jugoslovenska država. Delovi njene teritorije su okupirani, 
zatim i anektirani od susednih država, Nemačke, Italije, Albanije, Mađarske i Bugarske. Od 
središnjeg dela zemlje Nemačka i Italija su stvorili marionetsku hrvatsku fašističku državu, 
Nezavisnu Državu Hrvatsku. Ona je bila glavni oslonac osovinskih sila na prostoru 
raskomadane Jugoslavije i priključila se njihovom „krstaškom pohodu“ protiv Sovjetskog 
Saveza otpočetom 22. juna 1941. U različitom političkom statusu delovi Jugoslavije su 
uključeni u „novi poredak“ pod dominacijom nacističke Nemačke. To je bio totalitarni 
društveni poredak zasnovan na rasističkim principima biološke hijerarhije naroda.3 „Novi 
poredak“ je doneo potpunu negaciju liberalnih načela na kojima je počivala Kraljevina 
Jugoslavija. Sve novouspostavljene vlasti bile su zasnovane na ekstremnom nacionalizmu i/ili 
fašističkim principima organizacije društva i činile su sve da unište jugoslovensku ideju. Na 
udaru se posebno našao srpski narod koji je smatran za nosioca jugoslovenske države i za 
glavnu smetnju ostvarenju nacionalističkih aspiracija susednih država i NDH. 

Na teritoriji Srbije uspostavljeno je čak pet okupacionih režima, a do kraja 1941. 
delovi Srbije su anektirani od suseda. Bačka je pripojena Mađarskoj, jugoistočna Srbija sa 
Pirotom, Vranjem i istočnim Kosovom Bugarskoj, najveći deo Kosova i Metohije pripojen je 
italijanskom protektoratu Albaniji, dok je Srem priključen ustaškoj NDH. Ove teritorije su 
uključene u državnu strukturu okupatora i smatrane su njenim sastavnim delovima i kao 
takve su bile deo „novog poretka“ pod dominacijom Nemačke. Preostali deo Srbije u 
nemačkim izvorima je nazivan „Stara Srbija“. Time je prostor „Stare Srbije“ sveden na 
teritoriju užu od onog pre Balkanskih ratova. U skladu sa nemačkim privrednim i političkim 
interesima, priključeni su joj severni deo Kosova sa rudnikom Trepča i Banat u kojem je svu 
vlast imala nemačka nacionalna manjina (Folksdojčeri). Time su Folksdojčeri stekli ne samu 
punu vlast u Banatu, nego i poseban status u Srbiji. Posle reorganizacije srpske uprave 
decembra 1941, Banat je postao jedan od 14 okruga. Novim uredbama još više su proširena 
ovlašćenja nemačke narodne grupe i njenog vođstva.4  

Srbija je bila jedina od jugoslovenskih zemalja pod direktnom nemačkom vojnom 

 
2  Avramov 2011: 377–379. 
3  Ristović 1991: passim. 
4  Служ ене новине, 91, 23. јул 1941; исто, 10, 3. фе руар 1942; исто, 66, 20. август 1943; Shimitzu 2003: 191–

197; Вег 1964: 63, 76–78, 83–84 



 
 
 
 

 ŠKOLOVANJE IZBEGLIČKE DECE U OKUPIRANOJ SRBIJI (1941–1944)  
 
 

125 
 
 

upravom, izuzev dela Slovenije priključenog Velikoj Nemačkoj predviđenog za 
germanizaciju. Na ovom prostoru od oko 51.100 kvadratnih kilometara je živelo oko 3,8 
miliona stanovnika, od toga oko 89,24% Srba.5  

Izuzev nemačkog okupatora, svi drugi okupatori na prostoru Srbije imali su kao 
glavni cilj da teritorije koje su im dodeljene u potpunosti dobiju njihov nacionalni lik. Stoga 
su ubrzo posle završetka Aprilskog rata uvedene raznovrsne represivne mere prema Srbima, 
od masovnog proterivanja i ubijanja, pljačke imovine, do zatiranja kulturnog i nacionalnog 
identiteta. Odnarođavanje i prisilno integrisanje u nacionalni korpus okupacionih zemalja 
sprovođeno je različitim metodama, uglavnom uz primenu najgrublje sile i masovnog 
terora. Pri tome je uvek jednu od glavnih uloga imala prosveta, odnosno školski sistem.  

Na nemačkom okupacionom području u Srbiji su delimično obnovljeni elementi 
srpske državnosti, mada njen položaj do kraja okupacije nije konačno definisan. Pod 
nemačkom upravom i nadzorom Srbija je imala sopstvenu administraciju, sudove i organe 
prinude (policiju i žandarmeriju), obnovljen je privredni, verski, donekle i javni život, kao i 
rad osnovnih i srednjih škola. U Srbiji je uveden surovi vojni okupacioni režim, a njeni 
privredni, delom i ljudski, potencijali su stavljeni u službu nemačkog ratnog napora. 
Nametnuto joj je plaćanje ogromne kontribucije za izdržavanje okupacionih vojnih snaga, a 
kasnije i plaćanje velike ratne štete nemačkoj nacionalnoj manjini. Principi društvenog i 
privrednog organizovanja u Srbiji su bili u skladu sa potrebama nemačkog okupatora i 
njegovim pogledom na svet.6  

Treći Rajh je nastojao da na okupiranim teritorijama u duhu totalitarizma sprovede 
potpuno podčinjavanje stanovništva u političkom, fizičkom, intelektualnom i kulturnom 
pogledu. Jedna od poluga za sprovođenje okupacione politike u domenu stvaranja 
ideoloških pretpostavki za novo društveno organizovanje je bila prosveta, odnosno školski 
sistem. Sve će se to ubrzo odraziti i na školovanje izbegličke dece, koja su počela da pristižu 
već maja 1941. Odmah posle okupacije, naredbom Glavnokomandujućeg nemačke vojske za 
zauzetu jugoslovensku teritoriju aprila 1941, što se faktički odnosilo na nemačku 
okupacionu teritoriju u Srbiji, obnovljen je i rad škola. U naredbi je navedeno i sledeće: 
„Državne i opštinske vlasti, policija i škole imaju dalje da rade. One služe time vlastitom 
narodu. Njeni upravnici odgovorni su za lojalno ponašanje prema okupacionim vlastima. 
Lica koja rade u javnoj službi primaju svoje prinadležnosti nadalje kao i do sada.“7 

Okupaciona uprava se sastojala od dva osnovna dela: vojnog i upravnog. Preko 
upravnog aparata na čelu sa šefom Upravnog štaba dr Haraldom Turnerom vršena je 
kontrola svih organa vlasti. Zemlja je podeljena na četiri nemačke vojnoupravne oblasti 
kojima su bili podređeni srpski organi vlasti. Krajem aprila 1942. uspostavljena je srpska 
kvislinška administracija na čelu sa ministrom unutrašnjih poslova Milanom Aćimovićem. 

 
5  Petranović 1992: 111. 
6   Janjetović 2009: 113–114, 118–120, 132–136. 
7  Bekanntmachung für das besetzte jugoslawische Gebiet/О јава за заузету југословенску територију, 

Verordnungsblatt für besetzte jugoslawische Gebiet/Служ ени лис  за заузе у ју ословенску ери орију, No. 1 
im Fielde, 1941, 2–4. 
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Obnovljene su banovine, srezovi i opštine, kao i sva ministarstva, osim ministarstva vojske i 
inostranih poslova. Sva ova ministarstva bila su podređena Turnerovom upravnom štabu, 
koji je u svakom ministarstvu imao svog predstavnika. Tokom leta i jeseni 1941. otpor 
okupatoru je dobio razmere masovnog ustanka u kojem su udruženo delovali komunistički 
i legitimistički pokret otpora. Stoga je u vrhu okupacione uprave odlučeno da se formira 
autoritativnija srpska uprava pod nazivom Vlada narodnog spasa. Na njeno čelo je 29. 
avgusta 1941. postavljen general Milan Nedić, predratni ministar vojske i mornarice, koji je 
na čelu kvislinške uprave ostao do kraja okupacije oktobra 1944. 

Ideolozi i propagandisti „novog poretka“ u Srbiji zalagali su se za obnovu srpskih 
tradicionalnih vrednosti, oličenim u patrijahalnom moralu, zadruzi, selu, ali i u vrednostima 
koje je oličavao srpski srednji vek. Te vrednosti su najbolje oličene u svetosavlju, a Sveti Sava je 
uzdizan kao „tvorac srpskog nacionalizma“.8 Dan Svetog Save se slavio kao „dan opšte kulturno-
nacionalne školske prosvete“.9 Osuđivan je individualizam i afirmisan kolektivni duh kao jedna 
od postojanih odlika srpskog naroda, koji treba da bude organizovan i da deluje kao organska 
celina. Isticane su veze srpskog i nemačkog naroda u prošlosti, pogotovo one kulturne.  

Jedno od najvažnijih polja na kojima je delovala srpska kvislinška uprava bila je 
prosveta. Ubrzo posle uspostavljanja srpske uprave počele su organizacione pripreme za 
stvaranje novog koncepta obrazovanja i školovanja, od osnovnog do najvišeg. Nemci su 
obustavili delovanje Beogradskog univerziteta a novi zakon predviđao je da profesori i 
studenti moraju da imaju ,,društvene i etičke kvalifikacije“ uz profesionalno znanje. Deo 
profesora univerziteta je uhapšen i interniran u jesen 1941, a neki su kasnije streljani. 
Studenti su često optuživani da su komunisti i kao takvi streljani ili zatvarani. Ipak, do 
otvaranja Univerziteta nije došlo do početka 1944, a i tada je to bilo samo polovično.10 Na 
osnovu izveštaja iz okupirane Jugoslavije i drugih izvora međunarodna javnost je u jesen 
1942. obaveštavana o nasilju osovinskih sila nad obrazovanjem u okupiranoj zemlji.11 

Iako su mnoge škole bile zauzete od nemačke vojske ili su oštećene, broj osnovnih škola 
i đaka se postepeno povećavao.12 Na početku školske 1941/1942. godine 1. septembra otvoreno 
je 2.113 osnovnih škola koje je pohađalo 365.583 đaka.13 Na početku školske 1942/1943. 
godine bilo je 2.099 narodnih škola sa ukupno 367.360 đaka. Na jednu narodnu školu dolazilo 
je 175 učenika, a na svako odeljenje 58.14 Veliki problem u školama je bio nedostatak nastavnog 
kadra jer se preko 1.000 prosvetnih radnika sa teritorije Srbije nalazilo u zarobljeničkim 
logorima. Srpske vlasti u više navrata su tražile od okupacionih vlasti oslobađanje srpskih 

 
8  Јонић 1943: 1; Ђорђевић 2008: 15–18. 
9  „Верски празници и верске дужности наставника и ученика“, Гласник, Служ ени лис  Ср ске 

равославне цркве, р. 15, 1. децем ар (18. новем ар) 1942, 87.  
10  Borković 1979: кnjiga druga, 99–102. 
11  Arhiv Jugoslavije (AJ), Beograd, fond Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Vašingtonu (371), 82–654: 

Conditions in Occupied Territories, A Series of Reports issued by the Inter-Allied Information Committee 
London, No. 4: Axis Oppression of Education, London, 1st October, 1942. 

12  Borković 1979, knjiga prva: 74–82. 
13  Prosvetni glasnik, 11–12, novembar-decembar 1943, 418.  
14  Arhiv Srbije (AS), Ministarstvo prosvete Srbije 1941–1944 (oznaka: G-3), f–10. 
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prosvetnih radnika iz zarobljeničkih logora.15 Međutim, taj nedostatak je brzo nadoknađen 
velikim prilivom izbeglica među kojima je bilo na hiljade prosvetnih radnika. U Ministarstvu 
prosvete je 16. avgusta 1941. izvršen privremen razmeštaj preko 3.000 učitelja-izbeglica tako 
da je konstatovano da u Srbiji više nema praznih učiteljskih mesta16. Učitelji su bili dužni da 
se najkasnije do 18. septembra 1941. jave na svojim novim mestima službovanja.17  

Poslovi oko utvrđivanja i sprovođenja prosvetne politike, u skladu sa opštim 
smernicama okupatora, koncentrisani su u Ministarstvu prosvete. Posle formiranja Saveta 
komesara Milana Aćimovića, za komesara Ministarstva prosvete je imenovan Risto Jojić, bivši 
ministar i član Glavnog odbora Demokratske stranke. Njegov pomoćnik je bio književnik 
Vladimir Velmar-Janković. On je po političkom i ideološkom opredeljenju bio mnogo bliži 
novom poretku nego njegov ministar. Nemačka policija je procenila da Jojić nije u stanju da 
uvede red u ministarstvu i sprovede očekivane promene. Posle rekonstrukcije Saveta 
komesara 10. jula 1941. Jojića je zamenio Velibor Jonić, istaknuti pripadnik profašističke 
organizacije Zbor Dimitrija Ljotića, koji je i ideološki i politički bio mnogo prihvatljiviji 
okupatoru. Vladimir Velmar-Janković je ostao na mestu pomoćnika ministra.18 U vladi 
genarala Milana Nedića za ministra prosvete je postavljen dr Miloš Trivunac. Međutim, njega 
je već u prvoj rekonstrukciji vlade 7. oktobra 1941. zamenio raniji komesar Мinistarstva 
prosvete Velibor Jonić čiji je pomoćnik, kao i ranije, bio Vladimir Velmar-Janković.19  

Prema predratnom uređenju važnu ulogu u kreiranju i sprovođenju prosvetne 
politike imao je Glavni prosvetni savet. Kako je posle okupacije njegov rad bio onemogućen, 
radi hitnog sprovođenja prosvetnih reformi koje su inicirali okupacioni organi, u 
Ministastvu prosvete je odlučeno da se stvori jedan privremeni organ koji će obavljati 
poslove iz delokruga Glavnog prosvetnog saveta dok on ne bude formiran. Odlukom 
komesara Ministarstva prosvete Riste Jojića 30. juna 1941. formiran je Prosvetni savet, koji 
će „do saobražavanja Glavnog prosvetnog saveta novostvorenim prilikama“ i do „saziva 
Glavnog prosvetnog saveta“ komesaru „davati mišljenje o reformi nastave, nastavnim 
programima, o pregledanim udžbenicima i knjigama, kao i ostalim pitanjima koja ću uputiti 
Prosvetnom odboru na mišljenje. Mišljenje Prosvetnog odbora podneće se na saglasnost 
Glavnom prosvetnom savetu kada ovaj bude sazvan.[...] Udžbenike i knjige pregledaju tri 
referenta, koji mogu biti određeni i van članova odbora“. Predsednik odbora je bio pomoćnik 
Ministra prosvete Vladimir Velmar-Janković. U sastav Odbora imenovano je osam lica 

 
15  Vojni arhiv (VA), Beograd, fond Nedićeva arhiva (Nda), k-34 a, reg. br. 35/1–4, Ministarstvo prosvete, Odeljenje 

za narodne škole, Opštem odeljenju, Kancelariji za zarobljenika, Š. br. 35.900, Beograd, 29. oktobra 1942. 
16  AJ, 371, f-82, 654, str. 18–20: U pomenutom izveštaju Conditions in Occupied Territories, navedeno je za 

Sloveniju sledeće: ,,U skladu sa poslednjim obaveštenjima od 4.421 nastavnika 360 je deportovano u Srbiju, 
800 pobeglo od nacističkog nasilja, dok su ostali ukoliko nisu prihvatili nacističku ili fašističku vladavinu u 
koncentracionim logorima“. 

17  Министарство просвете, Одељење за народне школе, III р. 32775, 20. август 1941, Размештај учитеља, 
Служ ене новине, р. 100-А, 22. август 1941, 7; Ministarstvo prosvete, Odeljenje za narodne škole, Beograd, 
5. septembar 1941, Razmeštaj učitelja, Служ ене новине, р. 105, Beograd, 9. septembar 1941, 17. 

18  Шкодрић 2009: 69–76; 165–170; Borković 1979, knjiga prva, 46–70;  Керкез 2004: 393–398. 
19  Служ ене новине, br. 115, 14. oktobar 1941; Ново Време, 8. окто ар 1941; Шкодрић 2009: 166–175. 
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među kojima su bili i budući rektor Univerziteta Nikola Popović i istaknuti član pokreta 
Zbor dr Dimitrije Najdanović. 20  

U jesen 1943. formiran je Glavni prosvetni savet čiji operativni organ je bilo Veliko 
prosvetno veće. Formiranje Glavnog prosvetnog saveta i njegov sastav trebali su da budu 
potvrda da školska reforma ima najširu društvenu podršku, a računalo se i na propagandni 
efekat. Ovim je dokazivana blagonaklonost okupacionih vlasti koje su dozvolile inicijativu u 
reformisanju i modernizovanju škola u Srbiji.21 Međutim, Velikо prosvetnо veće je bilo 
glomazno i neefikasno telo koje je održalo svoj prvi redovni godišnji sastanak tek 10. 
novembra 1943. Zadatke Glavnog prosvetnog saveta uglavnom su obavljali radni odbori, pri 
čemu im je najvažnija uloga bila pregledanje i odobravanje udžbenika, jer su u školama 
mogli da se koriste samo udžbenici koje je pregledao i preporučio Savet.22 

Na drugim okupacionim područjima Srbi su bili izloženi masovnom progonu i 
uništavanju i jedino utočište su mogli da dobiju na nemačkom okupacionom području u 
Srbiji. Izbegličko pitanje je postalo prvorazredni nacionalni i socijalni problem sa kojim se 
srpska administracija nosila sve vreme okupacije. Trebalo je prihvatiti izbeglice, odrediti im 
mesto boravka i transportovati do odredišta, obezbediti egzistenciju. U okupiranoj Srbiji je 
zbrinuto nekoliko stotina hiljada srpskih izbeglica sa ostalih područja podeljene zemlje, 
najvećim delom iz ustaške hrvatske države.23 Neposredno posle okupacije u početku u 
manjim grupama, od leta 1941. masovno, u Srbiju su stizale izbeglice iz NDH i drugih 
okupacionih područja. Deo izbeglica preseljen je prisilno i organizovano, a daleko veći deo 
izbeglica je prešao ilegalno granicu. U Srbiju je preseljen i deo slovenačkog stanovništva kako 
bi Treći Rajh germanizovao svoje okupaciono područje u Sloveniji. 

Prilikom prvog susreta Ante Pavelića i Hitlera u Berhtesgadenu 6. juna 1941, nemački 
vođa se saglasio sa planovima o preseljavanju Slovenaca u Hrvatsku i Srba u Srbiju, čija 
realizacija je već bila dogovorena. Već ranije nemačka vlada je bila donela odluku o 
proterivanju 250.000 Slovenaca sa područja anektiranog Trećem rajhu u okupiranu Srbiju. 
Saznavši za to, hrvatska vlada je zatražila i uspela da nemačka vlada donekle izmeni taj plan. 
Umesto u Srbiju, ti Slovenci će se prebaciti u NDH, a isto toliko Srba iz NDH biće proterano 
u Srbiju. Inicijativu za takvo rešenje je dao nadbiskup Alojzije Stepinac, o čemu je ostavio 
svedočenje nemački poslanik u NDH Zigfrid Кaše.24 

 
20  Служ ене новине, br. 87, 9. juli 1941, 7.  
21  Тешић, Мирковић,Ћунковић, Вуковић 1980: 140 
22  „Правилник о пословању Главног просветног савета“, Служ ене новине, 62, 25. август 1944; „О разовање 

новог Главног просветног савета при Министарству просвете и вера и прво редовно заседање Великог 
просветног већа Главног просветног савета“, Просве ни ласник, 11-12, новем ар-децем ар 1943, 383–386; 
Шкодрић 2009: 80–83. 

23  Milošević 1981: passim 
24  Arhiv Jugoslavije (AJ), Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (oznaka fonda: 

110), 617, Saslušanje Kasche Siegfrida, rađeno u zatvoru u Klagenfurtu na dan 20. augusta 1946. Ovu izjavu je 
citirao javni tužilac na procesu protiv nadbiskupa Alojzija Stepinca i ona je citirana u Stanić, Zagreb 1946: 293–
294. Tu je navedeno da je izjava data 1. septembra 1946. u Beogradu gde je Kaše saslušan od sekretarijata 
Državne komisije za istraživanje ratnih zločina. U izjavi Kaše je naveo sledeće: „Inicijativu za taj sastanak dao 
sam ja. Pre same konferencije nije bilo preseljavanja, no bilo je već izbjeglica iz Slovenije u Hrvatskoj. Pučanstvu 
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Internacija i depotovanje iz NDH vršeni su surovo, deo prognanika je ubijen u 
logorima ili na putu u njih, a prognanici su mogli da ponesu samo najosnovnije stvari. Među 
njima je bio i veliki broj srpskih sveštenika sa porodicama. Njihovu imovinu je preuzelo 
novoosnovano Državno ravnateljstvo za ponovu u čijem sastavu je bio i Vjerski odsjek koji 
je oduzimao imovinu srpskih crkava i manastira. Zbog masovnog ustanka u Srbiji prekinuto 
je „organizovano“ proterivanje, ali je nastavljeno ilegalno masovno izbegavanje Srba na 
nemačku okupacionu teritoriju.  

Prema nemačkim podacima, na Drini je sredinom jula 1941. bilo 12.000 Srba koji su 
„gladni i bez krova i obuće“. Bilo je jasno da su to Srbi koje su hrvatske vlasti mimo 
sporazuma proterivale u Srbiju, tako da su nemačke vlasti zapretile obustavom svakog 
transporta (prognanika) u Srbiju, koji je već bio u prekidu. Кako se takva praksa nastavila, 
nemački vojni zapovednik u Srbiji general Dankelman zapretio je da će dalje preseljenje Srba 
doći u pitanje. Prema njegovim podacima do polovine avgusta 1941. u Srbiju je legalno 
preseljeno 12.436, a ilegalno 92.564, ukupno 105.000 osoba. Prema drugom nemačkom 
izvoru, još krajem jula u Srbiji je bilo 137.000 izbeglih i iseljenih Srba.25 Ukupno su ustaške 
vlasti 1941. proterale preko 120.000 Srba.26 

Dolazak u Srbiju za izbeglice je značio spas i preživljavanje  u ratnim uslovima. 
Porodice su bile uglavnom višečlane. Među izbeglicama je bio i veliki broj dece, među njima 
i oni bez roditelja. U početku su deca zbrinjavana zajedno sa svojim porodicama, a deca bez 
roditeljskog staranja su smeštena u izbegličkom logoru u Topovskim šupama na 
Autokomandi u Beogradu. Kako se broj izbeglica, a sa njima i broj dece povećavao nametala 
se potreba za uvođenjem posebnih mera za obezbeđivanje njihove egzistencije. Novo vreme 
je izveštavalo 5. jula 1941. da među izbeglicama ima i ,,katolika i muslimana“. U posebno 
teškom položaju su bile porodice dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata, koje su proterane iz 
NDH (Slavonije) i Bačke i Baranje pod teškim okolnostima i gotovo bez ičega od imovine. 
U izbegličkom logoru u Topovskim šupama je u februaru 1942. formiran prvi izbeglički 
dečiji dom u Beogradu ,,Kraljević Andreja“ u ulici Vojvode Gligora br. 6. 

Kvislinške vlasti, prvo Savet komesara Milana Aćimovića, a zatim vlada Milana Nedića 
formirale su posebne organe za zbrinjavanje izbeglica. U maju 1941. formiran je Komitet za 
izbeglice i preseljenike u kome su bili pored predstavnika kvislinške vlasti i predstavnici 
nemačke okupacione vlasti. Od 24. maja 1941. je funkcionisao Generalni komitet za 
naseljavanje iseljenih Slovenaca da bi već u junu bio formiran Komesarijat za izbeglice i 
preseljenike. Savet komesara je doneo odluku da se 6. jula imenuje Izvanredni Opunomoćeni 
komesar za izbeglice i preseljenike jer Komitet zbog uvećavanja broja izbeglica i preseljenika 

 
je bilo poznato da do preseljenja treba da dođe i tako je i Hrv. Nadbiskup Stepinac znao za to preseljenje po 
kojemu je to pučanstvo iz Slovenije trebalo biti preseljeno u Srbiju, kako je to pučanstvo koje je trebalo da se 
preseli katoličko i kako se među tim licima nalazi i oko 300 sveštenika katoličkih, to je Stepinac preko Hrv. 
vlade izrazio želju da se to pučanstvo preseli u katoličke krajeve Hrvatske, a da se isti broj Pravoslavnog  življa 
preseli u Srbiju. Kako je taj predlog bio prihvatljiv, to je došlo do gornje konferencije“.  

25  VA, fond NDH, к. 238, reg. br. 47/3-2, Državni ravnatelj Rožanković, Ministarstvu vanjskih poslova, Zagreb, 
13. kolovoza 1941; Bijelić 1967: 206; Jelić-Butić 19782: 170. 

26  Ferenc 1979: 252–253; Milošević 1981: 31–34; Škiljan 2014: 31–32.  
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nije mogao da odgovori potrebama. Za izvanrednog komesara je postavljen inž. Andra 
Popović, potpukovnik  u penziji a od 20. oktobra 1941. Toma Maksimović, nekadašnji 
direktor fabrike ,,Bata“ iz Borova.27 Predsednik vlade M. Nedić je 23. oktobra 1941. potpisao 
Uredbu o Komesarijatu za izbeglice i preseljenike, koja je objavljena u novinama.28 Razvijena 
je intenzivna saradnja Komesarijata za izbeglice i Srpskog Crvenog krsta koji je pružao punu 
materijalnu i moralnu podršku izbegličkim porodicama i njihovoj deci. I Srpska pravoslavna 
crkva se uključila u brojne akcije pomoći izbeglicama. Vikarni episkop Arsenije, član Sinoda, 
bio je član Centralnog odbora za zimsku pomoć i veoma se angažovao na pomoći 
izbeglicama. Pomoć izbeglicama su davali i pojedini manastiri. Mitropolit Josif, koji je tokom 
rata obavljao dužnosti srpskog patrijarha, obratio se 19. februara 1942. pismom sveštenstvu 
u kojem je tražio da ulože sve svoje snage da pomognu napaćenom narodu. Predlagao im je 
osnivanje dobrovoljnih starateljstava za pomoć izbeglim i prognanim.29 

Uredbom od 23. oktobra 1941. Komesarijat je dobio status nadleštva, a njime su 
definisana prava i dužnosti Izvanrednog komesara za izbeglice i preseljenike. Sledilo je 
donošenje Pravilnika o organizaciji njegovog rada. Organizaciono, Komesarijat je imao 
Kabinet i tri odeljenja, koja su se delila na odseke. Administrativno odeljenje se delilo na 
Personalni, Pravni, Transportni i Prijavni odsek, a bila mu je priključena i Arhiva 
Komesarijata, Odeljenje za socijalno staranje i propagandu, koje je u svom delokrugu imalo 
posebno brigu o deci i starima i Finansijsko-ekonomsko odeljenje.30 Formiran je i 
Savetodavni Odbor pri Komesarijatu u kome su od 12 članova polovina bile izbeglice kako bi 
se akutne potrebe što brže rešavale uz načelo brza pomoć dvostruka pomoć. Da bi se u 
zbrinjavanje uključili i ostali državni organi, donesen je Pravilnik o organizaciji i radu 
okružnih, gradskih, seoskih i opštinskih odbora za izbeglice i preseljenike.31 U Komesarijatu 
je na dan 31. mart 1942. bilo zaposleno 341 lice.32 Pravilnikom o organizaciji i radu Socijalnog 
odeljenja od 7. maja 1942. godine je detaljno regulisano zbrinjavanje dece (član 5).33  

Jedan od glavnih prioriteta u zbrinjavanju izbeglica su bila deca.34 Postojanje velikog 
broja izbegličke dece nametalo je potrebu da Komesarijat u svojoj organizacionoj strukturi 
ima posebno odeljenje za decu. Polovinom avgusta 1942. ovo odeljenje Komesarijata, u 

 
27   Toma Maksimović (Brčko,1895-Beograd, 1958) je od ustaške vlasti prvih dana NDH uhapšen, ali je uspeo da 

se prebaci u Srbiju. Na molbu predsednika vlade Milana Nedića postaje izvanredni i opunomoćeni komesar za 
izbeglice i preseljenike. Na toj funkciji ostaje do kraja okupacije i zaslužan je za zbrinjavanje stotina hiljada 
srpskih izbeglica. Hapšen je posle oslobođenja od komunističkih vlasti i osuđivan, kao narodni neprijatelj, zbog 
tajnog davanja pomoći pokretu Draže Mihailovića; Ćirković 2009: 305. 

28  Službene novine, br. 124, 14. XI 1941. 
29  Ђурић 1998: 246, 258. 
30  Službene novine, br. 134, 11. XII 1941. 
31  Ibid. br. 4, 13. I 1942. 
32  Arhiv Srbije (AS), fond Komesarijata za izbeglice i preseljenike (oznaka fonda: G-2), f-1, Ekspoze Komesarijata 

za izbeglice i preseljenike članovima Savetodavnog Odbora (u daljem tekstu: Ekspoze), str. 7. U Beogradu je 
bilo zaposleno 219 (Komesarijat, kuhinje, domovi), u Nišu kao ispostavi Komesarijata 18, u Banji Koviljači 9 
(dečiji domovi), u Vrnjačkoj Banji 7 (dečiji domovi) i 88 privremeno angažovanih lica po srezovima. 

33  Ekspoze, Prilog br. 9. 
34  Obnova, 2. januar 1942, 4: Zbrinjavanje izbegličke dece. 
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dogovoru sa ministrom prosvete, izradilo je novi raspored dece po domovima jer je bio 
znatan deo dece koja su pohađala školu. Šef ovog odeljenja trebalo je da vodi računa o 
evidenciji, zbrinjavanju dece bez roditelja i dece siromašnih roditelja kao i o njihovom 
adekvatnom školovanju, zatim da se stara da se deca iz osnovnih škola ne mešaju sa 
srednjoškolcima, da brine o zdravstvenom stanju dece izbeglica. Za decu je predviđen lekarski 
pregled jednom mesečno. Dužnost šefa Odseka je bila da vodi računa ne samo o školovanju 
dece, nego i o njihovom telesnom i duhovnom razvitku. ,,Na svakih 50 dece treba nastavnik-
učitelj i instruktor, na svakih 100 dece telesni vaspitač, dok na svakih 200 dece treba jedan 
sveštenik ili bogoslov, koji će decu podučavati u veronauci. Šefu su pomagali referenti koji su 
zaduženi za decu do školskog uzrasta, za decu dospelu za osnovnu školu, za decu stručne i 
srednje nastave, za šegrte, za decu po privatnim domovima i referent za domove“.35 

Pomoć nije bilo lako raspodeliti, pa se došlo do zaključka da pre svega treba pomoći 
porodicama sa decom. Deljenje zimske pomoći od 200 dinara (što je bilo nedovoljno) po 
detetu ispod 18 godina poslužilo je da se ažuriraju podaci o broju dece u zimu 1942. godine. 
Došlo se do pouzdanih podataka 1942. da je pomoć primilo 59.075 dece.36 Planirano je da 
se deca daju na izdržavanje u srpske porodice ili da se izbegličkim porodicama daje mesečna 
potpora za izdržavanje. Posebno hitnim se nametalo pitanje rešavanja pitanja zbrinjavanja 
dece bez roditelja ili bližih srodnika, zatim dece čiji roditelji su bili nezaposleni ili siromašni. 
Za njih su organizovani dečiji domovi. 

Na zbrinjavanju dece u beogradskim porodicama angažovao se i Srpski Crven krst 
putem Sekcije za zaštitu porodice, dece i mladeži na čelu sa gospođom Nakom Spasić.37 
Porodicama koje su bile spremne da pomognu pruženo je nekoliko mogućnosti: da dete 
usvoje; da ga prime u svoj dom dok traje rat ili samo za vreme zime 1941/42; da plaćaju 
mesečno za izdržavanje dece u domovima ili drugim dečijim ustanovama; da plaćaju 
mesečno izbegličkoj porodici u kojoj se dete nalazi.38 Preduzimane su razne akcije sakupljanja 
pomoći izbegličkoj deci. Jedan od oblika je bilo i organizovanje nedeljnih ručkova. Međutim, 
poziv za prihvatanje izbegličke dece u porodicama nije naišao na očekivani odziv. Zbrinuto 
je svega 285 dece, uglavnom u siromašnim porodicama i porodicama sa decom.39  

Veliku pomoć izbeglicama, posebno deci, pružilo je dobrotvorno društvo Kolo srpskih 
sestara, koje se i samo našlo u teškoj situaciji tokom okupacije. O tome je ostalo svedočenje 
Delfe Ivanić, koja je sa slikarkom Nadeždom Petrović bila osnivač društva 1903. godine. Ona 
je zabeležila da je Društvo celokupan svoj inventar dalo za potrebe izbeglica, pružali su im 
utočište u svom domu, nosile im hranu i veš u izbeglički logor u Topovskim šupama. Članice 
Kola su same šile odeću i rublje za decu u izbegličkom logoru, dostavljale su im sredstva za 

 
35  Ekspoze, Prilog br. 9, 5. 
36  Ekspoze, str. 17. 
37  Anastasija-Naka Spasić (Oršava,1864-Beograd, 1953), dobrotvorka. Posle smrti supruga Nikole Spasića (1838–

1916), trgovca i velikog dobrotvora, posvetila se humanitarnom radu; Ćirković 2009: 456. 
38  Obnova, 4. decembar 1941. 
39  Ekspoze, str. 32: Planovi Komesarijata (u osnovi nerealni) su bili da se zbrine 10.000 izbegličke dece u 

Beogradu, obzirom da je u njemu tada bilo oko 65.000 domaćinstava.  
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održavanje higijene, a mnogim izbeglicama je pomagano i novcem.40 
Komesartijat je upućivao pozive za davanje novčanih priloga od 500 dinara za 

izdržavanje izbegličke dece, a organizovane su i akcije prikupljanja novca za izbeglice po 
gradskim ulicama. Novac je korišćen za otvaranje i izdržavanje dečijih domova, pogotovo 
onih gde se mogao smestiti veći broj dece, kao što je dom ,,Kraljević Andreja“ u Beogradu. 
Planirano je da to budu internati koji će se zvati SID-srpsko izbegličko dete.41 Posle 
organizovanja domova, oni su neko vreme služili samo za smeštanje i zbrinjavanje izbegličke 
dece, ali su ubrzo prilagođeni svojoj primarnoj funkciji, njihovom školovanju. Prema 
izveštaju komesara Maksimovića predsedniku vlade Nediću, već u leto 1942. ,,domovi su 
preuređeni u internate i počelo se sa planskim smeštajem dece prema godinama starosti i 
školskom obrazovanju. Počelo se sa prijemom dece roditelja opterećenih velikom 
porodicom, koji nisu imali mogućnosti da decu prehrane i sami školuju“.42 I unutrašnja 
organizacija domova je podređena školovanju dece. Radni dan je bio precizno isplaniran, pri 
čemu je najviše vremena predviđeno za učenje. Kućni red, koji je jednoobrazno primenjivan 
u svim domovima u Srbiji, obezbeđivao je disciplinu koja je bila preduslov za uspešno 
savladavanje školske nastave. Nastavnik je kontrolisao učenje. U domu su deca dobijala 
besplatno udžbenike i sav pribor potreban za pohađanje nastave. U mnogim domovima 
formirane su biblioteke. 

U domu ,,Kraljević Andreja“ bila su smeštena 303 deteta, uglavnom učenici osnovnih 
i srednjih škola. Ulaskom u dom pitomci su dobijali odelo, veš i obuću. U Domu su, pored 
higijenskih spavaonica, organizovane i trpezarija, gimnastička sala i učionice. Pitomci su 
imali svoje vaspitače za duhovnu i fizičku nastavu. Oni su istovremeno bili upisani u javne 
škole, gde su pohađali nastavu i polagali potrebne ispite o čemu je uprava Doma vodila 
posebnu brigu. Posebnim Pravilnikom određeno je ,,opšte nacionalno vaspitanje u srpskom 
nacionalnom duhu prema iskustvima savremene nastave“43. Dom je imao svoju kuhinju, koja 
je kuvala i za decu koja su se nalazila u Domu za zaštitu devojaka u ulici Kraljice Marije 64, u 
obdaništu ,,Majke Jevrosime“, Pop Stojanova 7, u Tečaju za domaćice Beogradskog Ženskog 
društva, Brankova 17. Ovaj prostor su ustupila beogradska humana društva preko sekcije 
Srpskog Crvenog Krsta, koji je omogućio njihov rad u uslovima okupacije. U domovima o 
kojima se staralo Ministrastvo socijalne politike i narodnog zdravlja, u Garašaninovoj ulici 
br. 34, Krunskoj ulici br.8, Brankovoj ulici br. 7 i u Domu radničkih ustanova u Miloša Pocerca 
ulici br. 6 su bila izbeglička deca koju je Komesarijat upućivao i on ih je obuvao i odevao. U 
Dečijem prihvatilištu opštine grada Beograda u Zvečanskoj ulici br. 7 bilo je smešteno 57 
izbegličke dece, odeću, obuću i nadzor ja vršio Komesarijat a opština ih je prehranjivala.44 
Takva organizacija se nije pokazala kao dobra u praksi pa je Komesarijat predložio ministru 
socijalne politike da se uprava nad domovima gde su smeštena deca starija od sedam godina 

 
40  Delfa Иванић, Ус омене, приредила Јасмина Милановић, Београд: Институт за савремену историју, 

2012, 224, 228. 
41  Ekspoze, 18–20. 
42  VA, fond Nda, k-40, br. reg. 28/5-1, Izveštaj o zbrinjavanju izbegličke dece. 
43  Ekspoze: 19. 
44  Ibid. 
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poveri Komesarijatu kako bi se napravio jedinstven tip dečiji domova. 
U unutrašnjosti Komesarijat je počeo da organizuje izbegličke domove u Vrnjačkoj 

Banji, Mataruškoj Banji, Banji Koviljači, Ribarskoj i Soko-Banji. Komesarijat je usled 
nedovoljnih kapaciteta zbrinjavao decu prema socijalnom poreklu. Deca iz zemljoradničkih 
porodica su slata na selo u zemljoradničke porodice, trgovačka u porodice trgovaca, a 
činovnička iz gradova su smeštana u internate da bi se omogućilo njihovo školovanje. 
Krajem decembra 1941. stigao prvi transport izbegličke dece u Negotin gde je organizovan 
dečji izbeglički dom. Tokom vremena u ovom domu je smešteno 350 dece, uglavnom one 
koja su pohađala školu.45 Za njih je u domu bila otvorena osnovna škola koju su redovno 
pohađali. Nastavu je obavljalo deset učitelja, koji su u isto vreme bili i vaspitači te dece. 
Školski inventar, pre svega klupe, pozajmljen je od drugih škola u gradu. Pored osnovne 
škole u ovom domu je postojala i poljoprivredna četa od 25 izbegličke dece. Ona su se pod 
stručnim rukovodstvom bavila obradom zemlje na površini od 12 hektara koja je bila 
dodeljena domu. Vremenom je četa povećana na pedeset članova.46 U Domu izbegličke dece 
u Čačku bila su otvorena dva školska odeljenja u sastavu jedne od osnovnih škola. Bila su 
zastupljena sva četiri razreda sa ukupno 96 učenika. Od tog broja u školskoj 1942/1943. 
godini trojica učenika su ponavljala razred, trojica završila razred sa dobrim, a preostali sa 
vrlo dobrim i odličnim uspehom.47 

U Vrnjačkoj Banji su smeštena deca izbeglica, njih 565, koji su stigli u Ibarsku dolinu 
uglavnom iz južnih krajeva okupirane Jugoslavije. U leto 1942. je završeno otvaranje domova 
u Vrnjačkoj Banji u kojima je već u martu smešteno 328 izbegličke dece, uglavnom školskog 
uzrasta. Bilo je 24 učenika prvog, 99 drugog, 32 trećeg i 54 učenika četvrtog razreda 
gimnazije. U višim razredima gimnazije bilo je 340 učenika izbeglica.48 Nastojalo se da 
razredi budu odvojeni. U prazne zgrade u Banji Koviljači Komesarijat je smestio 192 dece. 

Na osnovu do tada prikupljenih podataka, Komesarijat je januara 1942. izvestio 
Savetodavni odbor o rezultatima rada na zbrinjavanju izbegličke dece. I iz ovog izveštaja se 
vidi da je pitanju zbrinjavanja izbegličke dece dat prvorazredan značaj, ali I da postoje I veliki 
problemi. Prema nepotpunim statističkim podacima, u Srbiji je do tada bilo ukupno oko 
63.000 izbegličke dece ispod 18 godina, od toga u samom Beogradu 12.004. Njih 80% je 
doraslo za školovanje, ali većina nije išla u školu jer nisu imala sredstva za redovno 
pohađanje nastave. Navedeno je i da ima dece koja prosjače, neka prodaju šibice i kremenje 
za upaljače, neka čekaju red pred pekarama da kupe hleb. Kritički je konstatovano 
sledeće: ,,Deca su naša budućnost i ko misli na budućnost nacije mora punu pažnju posvetiti 
uslovima za fizičko i umno vaspitanje.“49 

Tražio se način da, pored izbegličke dece, budu zbrinuta deca pogorelaca, kao i deca 
srpske sirotinje. Iako to nije moglo biti pomenuto, pojam pogorelaca se odnosio na 

 
45  Novo vreme , 6. mart 1942, 4. 
46  Ibid. 
47  Obnova, 4. avgust 1943, 4. 
48  Novo vreme, 19. mart 1942, 4. 
49  Ekspoze: 30. 
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stanovnike krajeva u kojima su se vodile vojne operacije protiv ustanika, koje je pratilo 
masovno ubijanje i uništavanje stambenih objekata. Konstatovano je da je pojedinačnim 
prilozima od 500 dinara zbrinuto 68 dece, a prilozima od ustanova 129, ukupno 197 dece. 
Komesarijat je tražio da se radikalnije reši zbrinjavanje dece, da se obavežu i građani i 
ustanove da od iznosa poreza daju deo za njihovo zbrinjavanje. Traženo je da gradske opštine 
otvaraju domove sa internatskim odgojem za najmanje 200 dece, a sreska mesta da o svom 
trošku osnivaju dom sa internatskim odgojem.50 

Komesarijat za izbeglice je u svom izveštaju (Ekspozeu) početkom 1942.51 izneo 
podatke da pod svojim direktnim staranjem ima u Banji  Koviljači 2400 dece, u Vrnjačkoj 
Banji 630, u izbegličkom domu ,,Kraljević Andrej“ u Beogradu 305, u obdaništu u Ulici 
Majke Jevrosime 35, u domu Spasićeve zadužbine 42 i kod beogradskogn Ženskog društva 
26. Ukupno je bilo u beogradskim domovima i ustanovama 3.438 dece. Svu ovu decu 
Komesarijat je hranio, odevao i obuvao, školovao i snosio sve troškove koristeći sredstva od 
odobrenog budžeta i prihoda od dobrovoljnih priloga. 

Na indirektnoj brizi Komesarijata bila su i deca smeštena u ustanovama Ministarstva 
socijalne politike i narodnog zdravlja koje je on iz svojih sredstava odevao i obuvao. To su 
bili Državni dečiji dom u Garašaninovoj ulici gde je smešteno 102 dece, dom učenica u 
Krunskoj ulici sa 114 dece i dom Srpske Majke sa 59 dece. U Internatu Beogradske trgovačke 
omladine u Hilandarskoj ulici smešteno je 21 dete, u prihvatilištu Beogradske opštine u 
Hilandarskoj ulici  57 dece, u Materinskom udruženju u  Kralja Milutina ulici 30 dece i u 
Domu obdaništa radničkih ustanova 13 dece. Ukupno je u ovim ustanovama bilo smešteno 
396 dece. U Banatu je po privatnim kućama smešteno  oko 452 dece. 

Prema podacima Komesarijata, 1. marta 1942. u Srbiji su bila 62.049 izbeglička deteta. 
Analizom starosne strukture vidimo da je njih oko dve trećine bilo školskog uzrasta. Komesar 
Toma Maksimović je uspeo da potrebu zbrinjavanja dece predstavi u javnosti u njena dva 
aspekta, socijalnom i nacionalnom. Iako je insistirao na rešavanju praktičnih problema, 
mnogo više je insistirao na nacionalnoj strani izbegličkog pitanja, posebno pitanju dece kao 
potencijalne snage nacije i dragocene supstance populacije. Novi talasi izbeglica u 1942. i 1943. 
godini značili su i povećanje broja izbegličke dece. Prema izveštaju Komesara za izbeglice i 
preseljenike iz januara 1943. broj izbegle dece je porastao na oko 80.000. U skladu sa tim 
povećavcan je i broj domova za njihov smeštaj. To je trajalo praktično do kraja okupacije. U 
martu 1943 u Srbiji je bilo 36 dečijih izbegličkih domova u kojima je smešteno 11.000 dece. 
Do tada je kroz domove prošlo 20.000 pitomaca. Pored domova u Beogradu, u banjama (Banja 
Koviljača,Vrnjačka Banja, Mataruška, Ribarska, Soko Banja) domovi su bili i u Aranđelovcu, 
Šapcu, Nišu, Pančevu, Užicu, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevu, 
Bogovađi, Jošanici, manastiru Ravanici kao i još nekim mestima. Nastavljeno je i formiranje 
novih domova. Prema izveštaju Komesarijata, avgusta 1944. postojale su 52 ustanove u kojim 
su bila smeštena izbeglička deca i kroz koje je prošlo ukupno 22.640 pitomaca.52  

 
50  Ekspoze: 31.  
51  AS, G-2, f-1: Ekspoze Komesarijata za izbeglice i preseljenike članovima Savetodavnog Odbora, str. 32. 
52  AJ, 197, fond Komesarijata za izbeglice, 31. 08. 1944. Brojno stanje dece smeštene po izbegličkim i privatnim 
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Posle otvaranja prvih domova za izbegličku decu oni su služili samo za smeštaj i 
zbrinjavanje. Vrlo brzo se smeštanje dece izvodilo planski prema starosti i školskom 
obrazovanju. Deca koja su pohađala osnovne škole smeštana su odvojeno od srednjoškolaca 
u posebnim domovima. Srednjoškolci do petog razreda smeštani su u poseban dom, a od 
šestog razreda nastojalo se na njihovom smeštaju u unutrašnjosti, u manastirima ili banjama. 
Namera je bila da se time ne samo nastavi njihovo školovanje, nego i da se uklone iz gradskih 
sredina i lakše utiče na njihovo vaspitanje. Prvenstvo prijema imali su đaci koji su poslednji 
razred završili odličnim i vrlo dobrim uspehom. Ponavljači i oni koji su polagali popravni 
ispit nisu primani u domove. Pri prijemu u domove prednost su imala deca iz siromašnih i 
višečlanih porodica. Upravnicima domova je preporučeno da iz domova vraćaju decu koja 
još nisu prispela za školu, jer im je potrebna briga porodice. Međutim, vraćanje deteta 
roditeljima ukoliko je upisano u školu je onemogućeno dok ne završi razred. Grubo kršenje 
discipline nije značilo otpuštanje iz doma upućivanje pitomca u Zavod za prinudno 
vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci.53 

Prema Pravilnikom utvrđenoj organizaciji domova internatskog tipa radni dan je bio 
precizno isplaniran, pri čemu je najviše vremena bilo predviđeno za učenje. Kućni red je 
jednoobrazno primenjivan u svim domovima u Srbiji uz zavidnu disciplinu kako bi se 
obezbedilo uspešno savladavanje školske nastave. Savladavanje školskog gradiva je bilo 
prioritetno i na 40–50 učenika dolazio je jedan nastavnik. U domu su deca dobijala besplatno 
udžbenike i sav pribor za pohađanje nastave. Sportu je poklanjana pažnja kao i veronauci i 
na 100 pitomaca obezbeđivani su po jedan ,,sokolski radnik“ i jedan bogoslov. Nastojalo se 
da u okviru domova formiraju biblioteke. Knjige su uglavnom bile poklonjene. Tako je 
Ministarstvo prosvete poklonilo knjige za biblioteke u domovima u Vrnjačkoj i Mataruškoj 
Banji, Užicu i Banji Koviljači. Knjige su bile ,,poučne, kako bi vaspitanje izbegličke dece u 
srpskom  nacionalnom duhu bilo što uspešnije.“54 Deca u domovima su posebno vaspitavana 
u verskom i nacionalnom duhu. Pored jutarnje molitve i verske nastave, svečano su 
obeležavani verski praznici, pogotovo Božić, Vaskrs, Vrbica i Vidovdan. Obredi i primedbe 
su održavani po domovima i po manastirima gde su deca bila smeštena. Posebnim 
pravilnikom utvrđeno je vaspitanje dece u srpskom nacionalnom duhu ,,prema iskustvima 
savremene nastave“. Za realizaciju ovog cilja pored nastavnih sadržaja, izbora adekvatne 
literature, povremeno su održavana predavanja za decu po domovima, gde bi predavači sa 
decom obavili razgovore ,,pojedinačno i grupno“.55 

Pored pohađanja školske nastave deca iz domova su obavljala i druge poslоvе, kao 
što je sakupljanje šumskih plodova, voća i lekovitog bilja u blizini svojih domova. Pored 
organizacije školovanja izbegličke dece, Komesarijat je povremeno organizovao i 
analfabetske tečajeve za opismenjavanje izbegličke dece. Higijeni je pridavan poseban 
značaj, a zdravstvena zaštita je uspešno organizovana.  

 
domovima; Hamović: 173. 

53  Hamović 1994: 180. 
54  Novo vreme, 7. VII 1942. 
55  Ekspoze, 19. 
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Život pod okupacijom je bio mukotrpan i težak i posebno je pogađao izbegličku decu, 
kako u domovima tako i van njih. Egzistencijalna pitanja, nalaženje smeštaja, restrikcije i 
nestašice hleba i hrane uopšte, pogotovo tokom 1943. i 1944. teško su ih pogađali. 
Zahvaljujući merama Komesarijata za izbeglice koje su podržane od nadležnih prosvetnih 
organa u vladi M. Nedića ipak su obezbeđeni povoljni uslovi za školovanje izbegličke dece u 
osnovnim i srednjim školama, među njima i zanatskim. Školovanjem u zanatskim školama 
se uglavnom bavio Privrednik56, srpsko privredno društvo, i značajno je pomagao izbegličkoj 
deci da izučavaju zanate i trgovinu. Između Privrednika, koji je i sam morao da svoje sedište 
preseli iz Zagreba u Beograd i Komesarijata odnosi su regulisani sporazumom koji je 
potpisan krajem 1942. godine. Komesarijat je podsticao izbegličku decu na izučavanje 
zanata. Izbegličku decu koja su bila u zanatskim školama Komesarijat je upućivao 
Privredniku. Nije bilo lako obezbediti smeštaj đaka kod zanatlija i trgovaca. Većina šegrta je 
bila smeštena u izbegličkim domovima u Beogradu ili kod poslodavaca koji su ih primili na 
izdržavanje. Devojčice su uglavnom smeštane u dvadesetak krojačkih radnji u Beogradu. 
Treba istaći i posebne napore beogradskog advokata Nikole Jekića koji je sa bliskim 
saradnicima i sopstvenim sredstvima smestio u dva doma 130 dečaka i devojčica na 
izučavanje raznih zanata. Tokom okupacije Srbije Privrednik je omogućio izučavanje zanata 
i školovanje za 1.426 dece (trgovački, stolarski, obućarski i bravarski zanat i dr.).57 

Deca izbeglica su čak bila u povoljnijoj situaciji od domaće siromašne dece. Izbeglice 
sa decom za srednju školu smeštane su u gradu ili okolini grada gde takva škola postoji. 
Formiranje izbegličkih domova je za školovanje izbegličke dece bilo značajan pomak i 
koncepcijski mnogo delotvornije. Izbeglička deca su u odnosu na učenike iz Srbije imali 
olakšice u plaćanju školske takes.58 Izbeglički domovi su prilagođavani školskoj mreži u 
Srbiji. Tokom prve ratne školske godine, Komesarijat je organizovao škole i u samim 
domovima (Ribarskoj, Vrnjačkoj Banji), ali su sa završetkom školske godine one ukinute.59 

Pred školsku 1942/43. godinu Komesarijat je napravio raspored i lokacije za školovanje 
izbegličke dece na teritoriji okupirane Srbije, kako bi se izbeglički domovi prilagodili školskoj 
mreži Srbije.U zavisnosti od vrste škole izvršen je raspored izbegličke dece. 

Planom Komesarijata za raspored izbegličke dece od 17. avgusta 1942. predviđeno je 
da se smeste u 1) Beogradu u domu „Kraljevića Andreje“ 406 šegrta, 200 gimnazijalaca, a 
ostatak osnovci; 2) u Vrnjačkoj Banji gimnazijalci a ostatak osnovci; 3) u Kragujevcu učenici 
Učiteljske škole; 4) u Jagodini učenici učiteljske škole; 5) u Požarevcu đaci trgovačke 
akademije i građanske škole; 6) u domu u Ulici kraljice Marije br. 61 u Beogradu ženski 
šegrti; 7) u domu Nikole Spasića u Dalmatinskoj ulici br. 2 u Beogradu devojčice zanatske 
škole; 8) u Nišu učenici trgovačke akademije, građanske škole i osnovci.60 

 
56  Privrednik je delovao od 1897–1946. i predstavljao jednu od najznačajniji privrednih i prosvetnih institucija 

srpskog naroda u Austrougarskoj i Kraljevini Jugoslaviji. 
57   Гаћеша 2004: 75–83. 
58  Obnova, 1. IX 1941. 
59  Obnova, 9. XII 1942: U Ribarskoj Banji škola je radila i u školskoj 1942/43 godini i u njoj je bilo šest učitelja. 

Školu su pohađali isključivo đaci izbeglice. Tada je u Banji bilo 450 izbegličke dece. 
60  VA, Fond Nda,  k. 40, br. reg. 19/2-1, Komesarijat za izbeglice – Raspored izbegličke dece po domovima. 
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Bilo je gimnazija koje su gotovo isključivo imali učenike izbeglice, kao gimnazija u 
Vrnjačkoj banji. Neke gimnazije su dozvoljavale da se polože dva razreda za godinu dana.61 
Time su vredni đaci dobili priliku da nadoknade u školovanju ono što su izgubili u svom kraju 
do dolaska u Srbiju. Komesarijat je nastojao da školovanje izbegličke dece bude što delotvornije 
i organizovanije i u njemu su radili prosvetni nadzornici i referent za „srednju nastavu“. Pored 
ostalih poslova njihov posao je bio da prate uspeh dece u školi i da blagovremeno preduzmu 
mere kod đaka koji imaju slabe ocene. Pojedine škole su preko novina oglašavale poziv 
izbegličkoj deci da se prijave u njihove škole.62 Komesarijat je dodeljivao izbegličkoj deci 
stipendije za školovanje, što je zavisilo od njihovog uspeha u školi. Bilo je i drugih vidova 
pomoći za đake izbeglice koje su samoinicijativno pokretalo domaće stanovništvo, mimo 
Komesarijata o čemu su novine gotovo svakodnevno pisale.63 Sprovođene su i akcije kojim su 
izbegička deca upućivana na oporavak. Izbeglučka deca su preko Sekcije za zaštitu porodice, 
dece i mladeži Srpskog Crvenog krsta, uz posredovanje nemačkog Crvenog krsta, upućivana i 
u Banat (Petrovgrad, Velika Kikinda, Vršac, Kovačica i Crepaja)64 na nekoliko meseci tokom 
1942. i 1943. godine. Bolešljivu, neuhranjenu i malokrvnu decu Komesarijat za izbeglice 
upućivao je na oporavak u svoje objekte na Avali i Ozrenu u južnoj Srbiji. Povremeno su decu 
na oporavak primali i manastiri Ravanica, Sv. Petka, Studenica i drugi.65  

Zbrinjavanja i školovanja izbegličke dece je svakako bio jedan od najvažnijih 
zadataka Komesarijata za izbeglice i preseljenike. Ova akcija je trajala sve vreme okupacije i 
doprinela je da izbeglička deca uglavnom ili velikim delom nadoknade sve ono što su 
izgubila zbog progona iz svojih rodnih krajeva i prekida redovnog školovanja. I pored svih 
ratnih teškoća i oskudice, Komesarijat je, uz pomoć drugih organizacija i srpskih građana, 
uspeo da odgovori izazovu obezbeđivanja smeštaja i školovanja desetinama hiljada 
izbegličke dece čiji broj se tokom okupacije stalno povećavao. U tome su najvažniju ulogu 
odigrala mreža dečjih izbegličkih domova koja je pokrivala celu teritoriju okupirane Srbije. 
 
 
 
 
Arhivska građa: 
Arhiv Jugoslavije – AJ 

Fond – Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Vašingtonu (371). 
Fond – Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (110).  

Arhiv Srbije – AS  
Fond – Komesarijata zas izbeglice i preseljenike (oznaka fonda: G-2),   
Fond – Ministarstvo prosvete 1941–1944 (oznaka fonda G-3) 

 
61  Novo vreme, 19. VIII 1942. Reč je o gimnaziji Vidovića u Beogradu koju je pohađalo  oko 300 učenika.  
62  Obnova, 11. IX 1942: Poljoprivredna škola u Bukovu primala je 13 učenika, bez roditelja, iz osnovnih škola u 

Beogradu na besplatno školovanje internatskog tipa. 
63  Novo vreme, 27. II 1942; Obnova 28. III 1942. 
64  Obnova, 28. III 1942. 
65  AJ, 110, f-196, Komesarijat za izbeglice-Šefu Finansijsko-ekonomskog odeljenja, 31. VIII 1943. 
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Vojni arhiv – VA 
Fond – Nedićeva arhiva 
Fond – NDH 
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EDUCATION OF CHILD REFUGEES 
IN OCCUPIED SERBIA (1941-1944) 

 
Summary 

Refugeeism as a historical phenomenon is mainly related to violence and wars and is undertaken 
in order to save lives. It marks a complex process of forced migration of the population. The enormous 
proportions were reached during the World War II. After the occupation and division of the Kingdom 
of Yugoslavia in April 1941, territory of Serbia with Banat was under German occupation. Refuges from 
different directions come to this area, mostly from the Indepedent State of Croatia. It strived to create an 
ethnically clean state, and the Serb, Jewish and Roma Populations, as well as political opponentis, were 
persecuted. In occupied Serbia in July 1941, a Commissariat for Refugees was created asthe centralbody 
for reception and care of refuges. Andra Popovic was appointed commissar, bat in the second half of 
October 1941, he was replaced by Toma Maksimovic. He directed his efforts to systematic solution of 
existential refugee issuers. Special attention was paid to education of refuge childen since Auvgust 1941. 
The full support to the Commissariat was provided by educational authorities in the Government of 
Milan Nedić. A total of 80.000 child refugees arrived in Sebia, of which about 64.000 (80%) were children 
of school-age. Children were educated in primary, secondary, and craft schools.They were situated in 
refugee homes. During the school year 1941/42 there were schools in refugee homes but were abolished 
at the end of the year. According to the locations of schools, children were placed in their homes. The 
financing of some schools was often subject of disputes between the educational authorities and 
Commissariat. For education in crafts schools, the Serbian humanitarian society, „Privrednik“ provided 
significant assistance. In addition to granting of scholarships, wide actions were taken to carefor and 
provide assistance to child refugees. An alphabetical courses were organized for illiterate children. For 
the purpose of a more successful and organized education, the Commissariat had educational 
supervisors and a „high school“ referent whose task was to monitor the success of children in school. 

Keywords: World War II, Third Reich, Nazism, Serbia, occupation, refugees, children, refugee 
homes, educations. 
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ПРОТЈЕРИВАЊЕ И ИСЕЉАВАЊЕ СРБА 
ИЗ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ 1941. ГОДИНЕ 
 
 

Апстракт:  У раду је учињен покушај да се одговори на питање: какву је улогу у затирању Ср а 
у Независној Држави Хрватској (1941–1945) имало протјеривање и исељавање 
српског становништва, односно з ог чега је велики рој Ср а морао да, 
организовано или самоиницијативно, напусти Хрватску? Такође, у раду су, на 
основу доступних извора и литературе, предочени начини и поступци 
организованог протјеривања Ср а током 1941. године, разматрано је, поред осталог, 
које категорије становништва су иле највише погођене и колико људи је морало да 
оде у прогонство и из јеглиштво. Рад је прилог проучавању миграција изазваних 
националним, вјерским и државним насиљем у XX вијеку, а посе но изучавању 
геноцида који је НДХ извршила над Ср има за вријеме Другог свјетског рата. 

 
Кључне 
речи: 

Ср и, Независна Држава Хрватска, национално, вјерско и државно насиље, 
геноцид, протјеривање и исељавање. 

 
 

езависну Државу Хрватску, проглашену 10. априла 1941. године, створила је 
Римокатоличка црква преко нацистичке Њемачке и фашистичке Италије, с 
циљем да на ријеци Дрини успостави границу између два свијета.1 Водећи 

политички чинилац у Хрватској од априла 1941. године био је усташки покрет, чије је 
прво језгро основано у Бовењу код Бреше у другој половини 1931. године.2 „Усташа ‒ 
хрватска револуционарна организација” добила је Устав 1932. године, а основно 
програмско начело било је стварање потпуно самосталне и независне хрватске државе 
„на цијелом народном и повијесном подручју”,3 при чему је Србе требало „силом и 
убојитим оружјем избацити са свог светог тла”. У том духу, у листу Ustaša објављено 
је 1932. да „оно што пије крв хрватскога народа треба поклати да се више никада то 
зло у хрватској средини не појави”. Наредне године, у истом листу, хрватски 
књижевник Миле Будак објавио је пјесму у којој је истакнуто да треба „отјерати псине 
преко Дрине”.4 Вођа усташког покрета Анте Павелић, боравећи у италијанском граду 
Сијени од октобра 1934. до марта 1937. године, проучавао је покоље Јермена у Турској 

 
1  Екмечић 2002: 377–378. 
2  Krizman 19832: 83.  
3  Jelić-Butić 19782: 21–22.  
4  Škiljan 2014: 31–32.  
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и на основу тога правио планове о уништењу Срба у Хрватској, које је разрађивао са 
својим сарадницима на Липарима, сјеверно од Сицилије. Загребачки надбискуп 
Алојзије Степинац говорио је у октобру 1939. године о планској колонизацији сјеверо-
западне Босне, додајући да ће Босна „брзо бити хрватска”.5  

Идеолошку основу Независне Државе Хрватске и њене политике према 
Србима чинили су хрватско праваштво и учење Римокатоличке цркве. Срби су 
сматрани досељеницима на хрватска подручја, на којима не може бити другог 
(„политичког”) народа осим Хрвата. Истовремено, Срби су оптуживани да су били 
оруђе у рукама Аустријанаца и Мађара против Хрвата, а затим и оруђе тзв. 
„великосрпске” идеологије и политике, а који, као православни хришћани и 
припадници византијског културног круга, представљају „страно тијело” на 
хрватском римокатоличком подручју, па је требало да нестану са њега.6 Усташки 
покрет, као предводник такве политике, настојао је да створи велику, национално и 
вјерски хомогену Хрватску, на чијој територији неће бити Срба, па се геноцид над 
њима наметао као насушна потреба хрватске државе. Крајем 1940. године објављен је 
усташки политички програм, који је истакао идеју о етнички чистом хрватском 
простору, док би Србе, Јевреје и друге народе требало иселити „у границе својих 
држава и своје домовине”.7  

По подацима њемачког Министарства иностраних послова с почетка маја 1941. 
године, у Независној Држави Хрватској од око 6.300.000 становника, Срба је било око 
1.925.000 и чинили су преко 30% њеног становништва.8 Њемачки опуномоћени 
генерал у Загребу Глез фон Хорстенау записао је да је хрватски поглавник Анте 
Павелић већ у априлу 1941. године имао намјеру да побије 1.800.000 православних 
Срба, „и то по сваку цену и свим средствима”.9 Њемачки фирер Адолф Хитлер 
поручио је почетком јуна 1941. године хрватском поглавнику Анти Павелићу да 
хрватска држава, ако жели да потраје, бар 50 година мора водити нетолерантну 
националну политику. Почетком јула 1941. године, у Берлин је стигао извјештај 
представника обавјештајне службе њемачког Министарства иностраних послова, у 
којем је речено да „широки кругови” сматрају да Србима нема мјеста у Хрватској.10 
Анте Павелић је у августу 1941. године изјавио да у НДХ нема много „правих” Срба и 
да су то „Хрвати српско-православне вјере” и „Власи”, истакавши да ће то питање бити 
ријешено „на најбољи, најзгоднији начин”, тако што ће, поред осталог, 250.000 Срба 
бити протјерано у Србију.11 

Осим хрватског поглавника, и други високи званичници Независне Државе 
Хрватске отворено су говорили или писали о начину рјешавања „српског питања”. 

 
5  Кољанин 2011: 69–70.  
6  Крестић 20155; Берић 2005; Кољанин 2011: 66–91; Новак 2015.  
7  Jelić-Butić 19782: 53.  
8  Кољанин 2011: 73; Мирковић 2014: 67–68.  
9  Кољанин 2011: 81.  
10  Kazimirović 1987: 106–111.  
11  Škiljan 2014: 102. 
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Тако је хрватски министар Миле Будак крајем априла 1941. године изјавио: „Један дио 
Срба ћемо побити, други преселити, а остале ћемо превести у католичку вјеру и тако 
претопити у Хрвате”.12 Он је средином јуна 1941. године поручио: „Ако је тко Србин 
има Србију, и то је његова домовина”.13 Будак је крајем истог мјесеца написао: „Што се 
тиче Срба који овдје живе, то нису Срби него дотепенци с Истока које су као 
торбоноше и остале слугане довели Турци. Они су сједињени само са православном 
црквом, а ми нијесмо успјели да их асимилирамо. Међутим, нека знаду да је наша 
лозинка: Или се поклони, или се уклони.”14 Хрватски министар Милован Жанић 
почетком маја 1941. године рекао је: „Ја говорим отворено, ова држава, ова наша 
домовина, мора бити хрватска и ничија друга. И зато они који су дошли овамо, ти 
треба и да оду. (...) Ова земља мора бити земља Хрвата, и нема метода које ми као 
усташе нећемо употријебити да ову земљу учинимо хрватском и очистимо је од Срба. 
Ми то не тајимо, то је политика ове државе и то кад завршимо, извршит ћемо оно што 
пише у усташким начелима.”15 Хрватски доглавник Мирко Пук почетком маја 1941. 
године изјавио је: „Нема средстава које ми као усташе не бисмо употријебили како 
бисмо ову земљу очистили од Срба.”16 Он је рекао и ово: „Срби су упали у наша 
подручја заједно са турским хордама као пљачкаши, олош и измет Балкана. Ми не 
можемо дозволити да у нашој држави владају два народа. Постоји један Бог и један 
владајући народ, а то је Хрватски народ. Они који су прије 2–300 година дошли у нашу 
домовину, нека се врате тамо откуд су и дошли.”17 Хрватски стожерник Виктор Гутић 
упозорио је крајем маја 1941. године: „Ускоро друмови ће пожељет Србаља ал Србаља 
више неће бити. Издао сам драстично наређење за њихово потпуно економско 
уништење, а слиједе нова за потпуно истрјебљење. (...) Срби нека се не надају ничему, 
а за њих је најбоље нека се иселе, нестану из наших крајева, из наше домовине.”18 Гутић 
је изјавио и ово: „Стотине хиљада побијених, стотине хиљада исељених, остатак без 
вођа покатоличити ће се и за цигло десет година имат ћемо чисто хрватски народ у 
Хрватској.”19 Хрватски министар Младен Лорковић крајем јула 1941. године рекао је: 
„Усташки покрет инзистира на енергичном рјешавању српског проблема у Хрватској. 
Они што се налазе с друге стране Саве и Дрине деру се да смо нетрпељиви, да 
нехумано поступамо према Србима. Ми одговарамо свима да је дужност Хрватске 
владе да поступа тако да Хрватска припадне само Хрватима. Наша је дужност да 
заувијек ушуткамо оне елементе који су највише допринијели да Хрватска 1918. падне 

 
12  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Акција Католичке цркве у 
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15  Крестић 20155: 85; Берић 2005: 541; Курдулија 1993: 8.   
16  Давидов 2013: 153. 
17  Војни архив (ВА), Злочини у НДХ, кутија 3.  
18  Антонић 2001: 399.   
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под српску власт. Једном ријечју, морамо истријебити Србе у Хрватској!” Због чега је 
требало истријебити Србе у НДХ, Лорковић је објаснио септембра 1942. године: 
„Хрватска држава не може постојати ако у њој живи 1.800.000 Срба и ако ми за леђима 
имадемо снажну српску државу која би увијек засезала у наша подручја и 
представљала вјечиту опасност за нас. (...) Ми стога настојимо да нестане Срба из 
наших земаља и у том правцу је већ много учињено.”20  

У том духу, стварана је и правна основа за спровођење геноцидне политике. 
Законском одредбом за обрану народа и државе, донесеноj седам дана по проглашењу 
Независне Државе Хрватске, прописано је да је велеиздајник свако ко учини или је 
већ раније учинио било шта против НДХ, за шта је предвиђена смртна казна. Током 
1941. године законским одредбама забрањена је ћирилица, укинут назив српско-
православна вјера и укинут Јулијански календар,21 што значи да је све вјерске обреде 
требало вршити по Грегоријанском календару.22  

Масовно убијање Срба у Независној Држави Хрватској започело је већ у 
априлу 1941. године. „Покољ је био општи, разорио све моралне везе које једно 
друштво чине људском заједницом.”23 Команда италијанске Друге армије извјестила 
је у јуну 1941. године да је „хрватски ултранационализам који губи свако осећање мере 
успоставио режим насиља и терора, чији се интензитет стално повећава. Политичка 
борба је инспирисана религиозном борбом и интегрисана у њу. (...) Та хрватска 
политичко-религиозна борба истински поприма дивље аспекте, по томе што се 
усташе упуштају у освете и репресије које се могу упоредити само са најопскурнијим 
временима средњег века.”24 Глез фон Хорстенау закључио је да иза хрватске 
одлучности да се са Србима, као народом, једном заувијек рашчисти, стоји „јака и 
ђавоље вешто потпиривана верска нетрпељивост ‒ стално настојање католичке цркве 
да сузбије и уништи шизматике”.25 

Никада није утврђен број Срба убијених у геноциду који је над њима извршила 
Независна Држава Хрватска (1941–1945), мада је Херман Нојбахер, Хитлеров 
специјални изасланик за Балкан, процијенио, на основу извјештаја који су дошли до 
њега, да „број невиних, ненаоружаних, закланих Срба износи око 750.000”.26 У 
настојању да избјегну убиства и прогон, Срби су почели да се јављају за прелаз на 
римокатолицизам, у нади да ће им прекрштавање спасити живот. У ту сврху, крајем 
октобра 1941. године при хрватској влади основан је Вјерски одсјек који је издао 
упутства о прелазу на римокатолицизам.27 Није утврђен ни број покатоличених Срба, 

 
20  Крестић 20155: 85–86.   
21  Vukčević 1993: 16–17, 22–25; Živković, Kačavenda 1998: 78, 97–98, 101, 103.  
22  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Акција Католичке цркве у 

НДХ.  
23  Екмечић 2007: 446. 
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27  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Законске уредбе НДХ.  
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мада се процјењује да је 1941–1942. године око 240.000 Срба било приморано да пређе 
на римокатолицизам, с тим да је утврђено да су многи покатоличени Срби накнадно 
убијани, уз образложење да им је прекрштавањем спасена душа, али не и тијело.28 

Осим убијањем и превођењем на римокатолицизам, односно похрваћивањем, 
хрватске власти намјеравале су да „српско питање” ријеше и протјеривањем Срба из 
НДХ. Први на удару нашли су се српски добровољци („солунски добровољци”) из 
Првог свјетског рата, који су добили земљу, углавном у Славонији и Срему. Хрватске 
власти су већ 18. априла 1941. године донијеле Одредбу о некретнинама тзв. 
добровољаца, којом је од српских колониста у Славонији и Срему, учесника Првог 
свјетског рата, практично одузета имовина и то без икакве одштете. Први српски 
добровољци који су овом мјером били протјерани били су из Сремске Митровице, 
који су истог мјесеца морали да пређу у окупирану Србију. Законска одредба о 
некретнинама тзв. добровољаца донесена је 19. маја 1941. године. Њоме је одузета 
земља од 8.581 српске породице (4.964 у Славонији и 3.617 у Срему), са укупно 42.905 
лица из 94 села. У протјеривању српских добровољаца и њихових породица из Срема 
учествовали су и Нијемци (фолксдојчери), који су запосједали њихову земљу, 
углавном на подручју Руме, Земуна и Сремских Карловаца. Протјеривање српских 
добровољаца и њихових породица из Славоније, са подручја Вировитице, Слатине, 
Ђакова, Осијека, Валпова, Нашица, Пожеге, Доњег Михољца и Вуковара, углавном је 
вршено преко Саве, у Брчко и Бијељину, па онда преко Дрине, у окупирану Србију.29 

За остварење замисли о уништењу Срба на пространој територији коју је 
обухватила Хрватска за вријеме Другог свјетског рата, усташким властима погодавао 
је и њемачки план германизације Доње Штајерске, који је подразумијевао исељавање 
Словенаца са тог подручја. Прво савјетовање о протјеривању Словенаца одржано је 6. 
маја 1941. године, на којем су присуствовали и представници НДХ, а изнесеним 
планом требало је да буде обухваћено од 220.000 до 260.000 људи, за које је речено да 
ће бити протјерани у унутрашњост Србије. Међутим, њемачки командант у 
окупираној Србији генерал Хелмут Ферстер противио се пресељавању Словенаца у 
Србију, из разлога што „преко Дрине сваки дан пређе око 10.000 избеглица”.30 Стога је 
21. и 25. маја 1941. године дошло до промјене у њемачким плановима, јер је у простор 
на који је требало депортовати Словенце била уврштена и НДХ.31 На њемачко-
хрватском савјетовању одржаном 4. јуна 1941. године у Загребу, договорено је да у 
Хрватску буде насељен дио словеначког становништва, који су Нијемци намјеравали 
депортовати у окупирану Србију, док би заузврат једнак број Срба из НДХ био 
протјеран у Србију под њемачком окупацијом. Договорено је да њемачко протјеривање 
Словенаца у Хрватску и хрватско протјеривање Срба у окупирану Србију буде 
обављено у три фазе од 7. јуна до 31. октобра 1941. године. Хрватске власти нису губиле 
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вријеме и већ 7. јуна издале су наредбу којом су сви Срби, који су се почевши од 1. 
јануара 1900. године доселили на подручје које је 1941. године обухватила НДХ, па чак 
и њихови потомци, позвани да се у року од десет дана пријаве властима у мјесту 
боравка, јер ће у супротном бити сматрани ратним заробљеницима.32  

За спровођење плана протјеривања Срба из хрватске државе основан је и 
посебан орган државне управе ‒ Државно равнатељство за понову, који је називан и 
„српска понова”. Његов задатак био је да прикупи све потребне податке о људима које 
је требало протјерати, да доноси све одлуке о поступку протјеривања и да преузме сву 
покретну и непокретну имовину протјераних Срба.33 У ствари, имовина Срба који су 
протјерани или су избјегли из НДХ, постала је државно власништво, и то тако што су 
пољопривредна добра уступана Заводу за колонизацију, а непокретности друге врсте 
преношене су на Државно равнатељство за понову.34 Такве мјере ималу су за циљ 
онемогућавање повратка протјераних и избјеглих Срба. Организовано протјеривање 
Срба било је повезано и са промјенама у аграрно-посједовним односима, што је 
требало да доведе до поништавања аграрне реформе спроведене између два свјетска 
рата.35 Да је протјеривање Срба, као дио геноцидне политике, имало и економску 
димензију, уочљиво је и из писања часописа Hrvatski narod, у којем је 26. јула 1941. 
године објављено: „Усташка Хрватска, која чисти хрватски живот од свих нехрватских 
елемената, није могла оставити српске и жидовске твртке, да и даље раде на штету 
хрватских привредника.”36 

Државно равнатељство за понову основано је 24. јуна 1941. године, да би два 
дана касније прецизирано да ће Равнатељство обављати све послове „око исељавања 
страног живља из Независне Државе Хрватске”.37 Осим тога, Дражавно равнатељство 
за понову требало је да ради на усељавању и смјештају Словенаца у НДХ.38 
Равнатељство је крајем јуна и почетком јула 1941. године издало упутства о начину 
протјеривања Срба из Хрватске и послало их локалним органима власти39. Наређено 
је сљедеће: „Расељавање Срба мора се спровести на безобзиран начин. Потребно је на 
вријеме урадити спискове оних који ће бити протјерани у Србију. Хапшења и 
интернирања се врше ноћу и дању без предаха. Ухапшеник је дужан да се спреми 
најдуже за 30 минута.”40 Истакнуто је да се ради о „послу од великог државног 
интереса”.41 Речено је и то да хапшења Срба треба вршити уз што мању буку, а у 
сабирним логорима, прије протјеривања, од њих је требало одузети сву готовину и 

 
32  Jelić-Butić 19782: 167–168.  
33  Jelić-Butić 19782: 168; Мирковић 2014: 116.  
34  Вуковић 2017: 182. 
35  Гаћеша 1997: 366.  
36  Škiljan 2014: 243.  
37  Vukčević 1993: 151–152; Мирковић 2014: 116.  
38  Lisac 1956: 127.  
39  Ibid. 128 
40  Ђурић Мишина 2002: 41.  
41  Jelić-Butić 19782: 168; Karakaš-Obradov 2011: 808.  
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драгоцјености. Сваки ухапшени Србин морао је да понесе храну од куће. Од локалних 
органа власти тражено је да доставе податке Равнатељству колико српских посједа је 
упражњено, гдје се налазе и колико људи би могло да се смјести на њих.42  Државно 
равнатељство за понову имало је три подружнице, у: Бањалуци, Осијеку и Сарајеву, а 
канцеларија за протјеривање Срба морала је да буде основана у свакој котарској 
области. Био је разрађен систем, који је подразумијевао сљедеће кораке: хапшење, 
одвођење у логоре и протјеривање у окупирану Србију. Главни логори за прикупљање 
Срба, а потом и њихово протјеривање, били су: Славонска Пожега, Бјеловар и Цапраг 
код Сиска.43 Треба имати у виду да је 1. јула 1941. године основано Државно 
равнатељство за господарску понову, које је 15. септембра исте године, са раније 
основаним Равнатељством, спојено у један орган.44 

Протјеривање Срба из Хрватске у временском оквиру од 7. јуна до 31. октобра 
1941. године, требало је да буде спроведено у три таласа. Први талас трајао би од 7. 
јуна до 5. јула и њиме би било обухваћено око 5.000 свештеника Српске православне 
цркве са породицама. Други талас био би спроведен од 10. јула до 30. августа и њиме 
би било обухваћено око 25.000 Срба из Босне и Срема. И на крају, трећи талас трајао 
би од 15. септембра до 31. октобра и обухватио би око 145.000 Срба из НДХ, као и око 
30.000 Срба који нису били родом из НДХ.45 Протјериваним Србима одузимани су 
новац, драгоцјености и вриједне личне ствари, а са собом су могли да понесу до 50 
килограма пртљага и 500 куна по особи. Осим покретне и непокретне имовине, 
протјерани Срби губили су и држављанство.46 Као што је већ речено, прогон Срба из 
Хрватске нарочито је погодио српске добровољце из Првог свјетског рата, затим људе 
из Србије, свештенство Српске православне цркве, политички неподобне и 
економски имућне људе.47 У другој половини јула 1941. године око 25.000 
добровољаца и њихових породица из Срема протјерано је у окупирану Србију, да би 
на њихова имања били насељени Хрвати и Нијемци (фолксдојчери).48 Насељавање 
хрватских породица из Хрватског Загорја, Херцеговине и Далмације, на српска имања 
у Срему и Славонији, углавном је вршено у септембру 1941. године.49 

У окупираној Србији (и Банату) уточиште је нашло 599 протјераних и 
избјеглих свештеника Српске православне цркве, а од тога 391 из Хрватске, односно 
двије трећине. Највише их је било из Бањалучке епархије (85), затим из 
Горњокарловачке (70), Дабробосанске (63), Зворничко-тузланске (61), Пакрачке (52), 
Загребачке (43), Захумско-херцеговачке (11) и Далматинске (6).50  

 
42  Živković, Kačavenda 1998: 130–133.  
43  Lisac 1956: 127–131.  
44  Karakaš-Obradov 2011: 807.  
45  Ibid. 803.  
46  Ibid. 808, 813. 
47  Ibid. 808.  
48  Milošević 1994: 135; Karakaš-Obradov 2011: 814. 
49  Пејин 19972: 17–18, 24.  
50  ВА, Меморандум 1941–1942. 
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Бројни извори свједоче о спровођењу хрватске државне политике 
протјеривања Срба на регионалном и локалном нивоу, као и о покушајима Срба да 
остану на својим огњиштима. Овдје има мјеста да се помену само неки од њих. 
Италијански вице-конзул у Бањалуци писао 9. јула 1941. године италијанском 
посланству у Загребу, о мјерама хрватских власти за протјеривање Срба са подручја 
Врбаске бановине, истакавши да Срби траже италијанску заштиту, како не би били 
протјерани.51 Он је 26. јула 1941. године писао да је број Срба у Бањалуци, усљед 
протјеривања, смањен за 2.000, док у Бихаћу није остао ниједан православац.52 Крајем 
истог мјесеца, из Сарајева је упућен приједлог да уз источну границу НДХ, тј. у 
Источној Босни и Источној Херцеговини, на имања протјераних Срба буду насељени 
муслимани.53 Срби су писали молбе хрватским властима, појединачне и колективне, у 
којима су нудили могућност преласка на римокатолицизам. Групних молби највише 
је било из Мославине, гдје је прекрштавање Срба било масовно. Мјештани села 
Брињани код Кутине писали су хрватском поглавнику Анти Павелићу 11. септембра 
1941. године да су спремни „замијенити вјеру наших отаца са вјером браће Хрвата и 
пријећи у цркву римокатоличку, и тиме избрисати сваку разлику и показати да смо 
једно с браћом Хрватима.”54  

Нијемци нису били задовољни поступањем хрватских власти према Србима, 
приликом њиховог протјеривања, па је у једном извјештају речено да се тако „у 
Њемачкој не поступа ни са Жидовима. А овдје да се поступа с тим људима као с 
коњима”. Представник њемачких власти у окупираној Србији примијетио је да су 
протјерани Срби из Хрватске, који су стигли у Ужице, „у врло жалосном стању, без 
одијела, без новаца и средстава за прехрану, а неки чак и без обуће”.55 Протјеривање 
Срба из НДХ није било спроведено како је планирано, поред осталог и због тога што 
хрватске власти нису презале ни од чега приликом изгона Срба, па је тај процес био 
праћен самовољом нижих органа власти и најразличитијим облицима насиља, попут 
убистава и пљачки. У једном извјештају из Босанског Новог упућеном команданту 
хрватске копнене војске 5. августа 1941. године, речено је да је протјеривање Срба 
немогуће спровести због отпора и могућих великих губитака, јер су ранији поступци 
довели до тога да Србе „живе сјеку у комаде, ваде им очи ножем, одсијецају разне 
удове, бацају их у воду па гађају пушком” итд. Стога, Срби остају на слободи и бране 
своје животе по сваку цијену.56 Осим тога, њемачке власти у окупираној Србији 
суочавале су се са ширењем устанка и герилским борбама, па им није одговарало 
повећање броја Срба. Нијемци су тражили од хрватских представника, у разговорима 
у Београду и Шапцу крајем јула 1941. године, да једина тачка преко које ће бити 
вршено протјеривање Срба из НДХ буде Земун, ради боље контроле. Како је 

 
51  Антонић 2001: 236–237.  
52  Ibid, 309–310. 
53  Živković, Kačavenda 1998: 141–143; Антонић 2001: 298–300.  
54  Škiljan 2014: 221–223.   
55  Ibid. 126–127. 
56  Živković, Kačavenda: 149–150. 
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ослободилачки покрет у окупираној Србији постао стални чинилац, њемачки 
представници су 25. августа 1941. године зауставили организовано протјеривање 
Срба из НДХ у окупирану Србију,57 да би на састанку у Загребу 22. септембра 1941. 
године, изјавили да ће у окупирану Србију примити још само око 3.200 Срба из НДХ, 
који су били у логорима у Бјеловару, Славонској Пожеги и Цапрагу код Сиска. 
Међутим, локалне хрватске власти наставиле су са „илегалним” протјеривањем Срба 
из НДХ у окупирану Србију.58 Хајнрих Химлер наредио је 18. октобра 1941. године да 
буду обустављена сва даља пресељавања становништва у југоисточној Европи.59 

Средином октобра 1941. године ликвидиран је логор Цапраг код Сиска, крајем 
истог мјесеца логор у Славонској Пожеги, док је логор у Бјеловару наставио да ради, 
али више не под Државним равнатељством за понову.60 По непотпуним подацима, 
организованим путем кроз Цапраг код Сиска протјерано је 5.198 Срба, кроз Бјеловар 
4.700, а кроз Славонску Пожегу 4.467, што значи да је кроз та три логора протјерано 
14.365 Срба, у најмање 31 транспорт. Највише је протјерано Срба из Грубишног Поља 
(2.717), Бјеловара (2.037), Бањалуке (1.807), Петриње (817), Вировитице (736), Загреба 
(684) итд.61 

Треба нагласити да су се Срби исељавали, односно бјежали из Хрватске, и мимо 
знања, контроле и организације хрватских власти, а усљед непосредне пријетње смрћу 
и најразноврснијих облика насиља и злостављања којима су били изложени 
(избацивање са посла, из станова, пљачкање, затварање, премлаћивање, 
ограничавање кретања итд.). Бројни избјегли Срби, који су почели да стижу у 
окупирану Србију већ након првих покоља својих сународника, оставили су 
свједочанства о околностима због којих су морали да напусте своје домове.62 Они су 
избјегли из: Бањалуке, Босанске Градишке, Босанске Дубице, Босанског Новог, Кључа, 
Котор Вароша, Мркоњић Града,63 Приједора, Прњавора, Бихаћа, Босанског Грахова, 
Босанске Крупе, Босанског Петровца,64 Добоја, Дервенте, Жепча, Маглаја,65 Билеће, 
Гацка, Коњица, Љубиња, Мостара, Невесиња, Стоца, Требиња,66 Сарајева, Високог, 
Вишеграда, Горажда, Чајнича, Зенице, Рогатице, Фојнице, Фоче,67 Тузле, Бијељине, 
Шамца, Брчког, Власенице, Градачца, Зворника, Сребренице,68 Травника, Бугојна, 

 
57  Lisac 1956: 140–141.  
58  Jelić-Butić 19782: 170–171. 
59  Karakaš-Obradov 2011: 806.  
60  Lisac 1956: 145.  
61  Škiljan 2014: 153–160.   
62  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Извештаји избеглих.  
63  АС, Комесаријат за избеглице и пресељенике 1941–1944. (Г‒2), Ф. 4. 
64  АС, Г‒2, Ф 5.  
65  АС, Г‒2, Ф 6.  
66  АС, Г‒2, Ф 7.  
67  АС, Г‒2, Ф 8.  
68  АС, Г‒2, Ф 9.  
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Гламоча, Јајца, Ливна,69 Глине, Двора на Уни, Костајнице, Петриње, Сиска,70 Бјеловара, 
Копривнице, Крижеваца, Кутине, Чазме,71 Грубишног Поља, Дарувара, Окучана, 
Пакраца,72 Подравске Слатине,73 Вировитице,74 Карловца, Огулина, Вргин Моста, 
Госпића, Доњег Лапца, Коренице, Оточца,75 Осијека,76 Вуковара, Илока,77 Славонског 
Брода, Ђакова, Винковаца, Славонске Пожеге,78 Сремских Карловаца, Старе Пазове и 
Шида.79 У писму које је из Штаба Војног заповједника у окупираној Србији упућено 
25. јуна 1941. године њемачком посланству у Загребу речено је да су многи људи „да 
би избјегли сигурној смрти, побјегли у Србију, а велики дио се сакрио у шумама”.80  

Процијењује се да је до краја 1941. године око 8.000 хрватских породица 
насељено на земљу протјераних и избјеглих Срба, а да је тај број касније повећан на 
око 9.500, са укупно око 50.000 чланова.81 

Због прилива великог броја Срба из НДХ, али и са других подручја, у 
окупирану Србију, 6. јула 1941. године уведен је изванредни опуномоћени Комесар за 
избеглице и пресељенике, а 20. октобра исте године именован је Тома Максимовић. 
Комесаријат, као надлештво при Влади Милана Недића, установљен је током октобра 
и новембра 1941. године. Комесаријат је до краја исте године издао бесплатне карте за 
превоз за 36.199 лица, а спроведено је 29 транспорта у унутрашњост Србије, са укупно 
14.473 протјераних и избјеглих Срба из НДХ.82 Влада Милана Недића у окупираној 
Србији није правила разлику између протјераних и избјеглих Срба из НДХ, а 
њиховим прихватањем добијала је радну снагу и нове припаднике својих оружаних 
формација, што није било небитно у вријеме кад се велики број Срба налазио у ратном 
заробљеништву. Истовремено, Недић је њиховим пријемом и смјештајем појачавао 
свој положај пропагандом о „оцу Србије”. Док нису почели да раде на прекиду прогона 
Срба из Хрватске, Нијемци се нису супростављали доласку Срба, настојећи да умире 
ситуацију у НДХ, јер су протјерани и избјегли Срби, умјесто у устаничке одреде у 
планине и шуме на територији НДХ, прелазили у окупирану Србију, под контролу 
власти.83 Међутим, долазак у окупирану Србију, за протјеране и избјегле Србе није 

 
69  АС, Г‒2, Ф 10.  
70  АС, Г‒2, Ф 11.  
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76  АС, Г‒2, Ф 17.  
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78  АС, Г‒2, Ф 19.  
79  АС, Г‒2, Ф 30.  
80  Антонић 2001: 205.  
81  Milošević 1994: 135.  
82  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Експозе Комесаријата за 
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значио и крај опасности, па су неки од њих у Краљеву и Ужицу страдали у њемачким 
одмаздама током јесени 1941. године.84  

Подаци о броју протјераних и избјеглих Срба из Хрватске су различити. На 
једном састанку хрватских и њемачких представника речено је да је до 18. јула 1941. 
године око 80.000 Срба „илегално” пребачено у окупирану Србију.85 Иако је према 
службеним подацима НДХ до 25. августа 1941. године преко логора: Цапраг код 
Сиска, Бјеловар и Славонска Пожега, као и из Загреба, организованим путем 
протјерано око 14.000 Срба, њемачки подаци говоре да је већ крајем јула 1941. године 
у окупираној Србији било око 137.000 Срба из Хрватске. Међутим, с обзиром на то да 
нису сви протјерани и избјегли Срби били пријављени њемачким властима, 
процијењено је да њихов број износи око 180.000.86 Представник њемачког војног 
команданта у окупираној Србији код њемачког посланства у Загребу, послао је 22. 
августа 1941. године извјештај у којем је навео да је око 90.000 Срба „илегално” 
прешло границу НДХ и Србије. Државно равнатељство за понову имало је податак да 
је до почетка септембра 1941. године 92.564 Срба „илегално” прешло из Хрватске у 
окупирану Србију, „са тенденцијом да се тај број убрзо увећа”.87 Њемачки 
главнокомандујући генерал у окупираној Србији навео је исти податак, тј. 92.564 
„илегално” пресељених Срба из НДХ до половине августа 1941. године, којем је додао 
и 12.436 „легално” пресељених Срба из НДХ, што даје збир од 105.000 српских 
прогнаника и избјеглица из Хрватске у Србији.88 На конференцији одржаној 22. 
септембра 1941. године у њемачком посланству у Загребу утврђено је да је 118.110 
Срба из Хрватске прешло у окупирану Србију.89 У једном извјештају Гестапоа од 17. 
фебруара 1942. године, састављеном за Хајнриха Химлера, речено је да су Хрвати 
убили око 300.000 Срба, а да су због тих злочина многобројни Срби избјегли у 
Србију.90 Процјена Комесаријата за избеглице и пресељенике од 1. марта 1942. године 
била је да се у окупираној Србији налази 160.368 протјераних и избјеглих Срба, од 
тога 80.113 из НДХ.91  Фјодор Лукач, љекар из Мостара, процијенио је 9. јула 1942. 
године да је из НДХ „око 300.000 Срба морало бјежати у Србију”.92 Генерал Драгољуб 
Михаиловић писао је средином августа 1942. године Југословенској влади у 
избјеглиштву да се у окупираној Србији налази око 104.000 Срба из НДХ.93 У једном 
извјештају од 14. фебруара 1944. године наведено је да се у окупираној Србији налази 

 
84  Хамовић 1994: 219–222. 
85  Lisac 1956: 136.  
86  Jelić-Butić 19782: 170. 
87  Milošević 1994: 128.  
88  Živković, Kačavenda 1998: 25–26; Milošević 1994: 133.  
89  Karakaš-Obradov 2011: 806, 822.  
90  Kazimirović 1987: 128–129. 
91  АСПЦ, Синодска комисија за истраживање усташких злочина (1941–1945), Експозе Комесаријата за 

избеглице и пресељенике. 
92  Антонић 2001: 348.  
93  Ђурић Мишина 2002: 42.  
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215.940 протјераних и избјеглих Срба, од чега 119.549 из Хрватске и да чине 55,36% 
свих српских прогнаника и избјеглица. По истом извјештају, структура Срба из НДХ 
изгледала је овако: глава породице 43.906, одрасли чланови породице 29.163 и дјеца 
46.480.94 Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 
располагала је податком да је (1941) преко 200.000 Срба из НДХ пронашло уточиште 
у окупираној Србији.95 Комисија Светог архијерејског синода Српске православне 
цркве процијенила је да је за вријеме рата (1941–1945) око 300.000 Срба протјерано и 
избјегло из НДХ.96 Број Срба који су протјерани или су избјегли из Хрватске, поједини 
историчари процијењивали су на око 150.000 (1941),97 преко 150.000 (1941),98 до 
200.000 (1941),99 преко 200.000 (1941),100 око 250.000 (1941–1945),101 око 270.000 (до 
1944)102 и око 340.000 (1941–1945),103 а Вјекослав Вранчић, замјеник министра 
иностраних послова НДХ, присјећао се да је преко Дрине протјеран „неконтролирани 
број Срба у Србију”.104  

Приликом разматрања броја протјераних и избјеглих Срба из НДХ, треба 
узети у обзир да је преко 18.000 Срба пронашло уточиште и у Далмацији под 
италијанском влашћу.105 Такође, треба нагласити и то да је и поред планова да у НДХ 
буде усељено око 179.000 Словенаца, а у почетним плановима и више, што је био 
додатни изговор хрватским властима за протјеривање Срба, у Хрватску је дошло 
нешто преко 10.000 протјераних Словенаца,106 па је огроман несразмјер у броју 
протјераних Словенаца у НДХ, с једне стране, и броју протјераних и избјеглих Срба 
из НДХ, с друге стране, сасвим очигледан.  

Према томе, протјеривање Срба из Независне Државе Хрватске 1941. године 
било је дио званичне државне политике, која је тежила потпуном уништењу Срба, по 
јавно изреченом принципу: трећину убити, трећину протјерати и трећину 
покатоличити и претворити у Хрвате. Примарно и приоритетно у геноцидној 
политици било је убијање Срба, затим њихово покатоличавање, као дио процеса 
хрватизације, да би протјеривање било на посљедњем мјесту. Без обзира на то, 
протјеривање Срба из Хрватске, као посебан вид „етничког чишћења” за вријеме 
Другог свјетског рата, било је неизоставни дио званичне државне политике геноцида, 
тим прије што су на српска имања насељавани Хрвати. Осим кроз установе хрватске 

 
94  ВА, Злочини у НДХ, кутија 3. 
95  Karakaš-Obradov 2011: 823.  
96  Ђурић Мишина 2002: 42.  
97  Гаћеша 1997: 367.  
98  Colić 1973: 377. 
99  Dedijer, Miletić 19902: 25, 29.  
100  Батаковић 2000: 317.  
101  Давидов 2013: 107.  
102  Екмечић 2007: 449.  
103  Страњаковић 1991: 120.  
104  Karakaš-Obradov 2011: 821.  
105  Ibid.  
106  Jelić-Butić 19782: 169. 
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државе и у њеној организацији, Срби су и самовољно одлазили у избјеглиштво, у 
страху да не доживе судбину својих сународника, којој су свједочили или су чули о 
причањима преживјелих. У ствари, већина Срба побјегла је из НДХ спасавајући 
живот, него што их је држава организовано протјерала. Без обзира на то да ли се ради 
о „легално” или „илегално” пресељеним људима, драматичне ратне околности, 
проузроковане идеологијом и политиком геноцида коју је хрватска држава 
спроводила свом снагом, приморале су људе да напусте домове и спас потраже у 
Србији, чија је влада, без обзира на услове окупације у којима је дјеловала, 
обезбјеђивала какву-такву сигурност. Иако је сеоба Срба из НДХ у окупирану Србију 
била најинтензивнија 1941. године, тај процес настављен је и наредних година, а 
укупан број Срба из Хрватске који су уточиште нашли у окупираној Србији, тешко је 
тачно и поуздано утврдити. Изгон Срба из НДХ, као, уосталом, и цјелокупна 
политика геноцида, оставио је дубок траг и тешке посљедице, како на демографско 
стање српског народа на подручју које је било погођено политиком истребљења, тако 
и на српско-хрватске односе након Другог свјетског рата, а посебно у посљедњој 
деценији XX вијека. Можда су најбољу оцјену о тим трагичним дешавањима изрекли 
Нијемци, који су средином јула 1941. године протјеривање Срба из НДХ означили као 
„срамотни жиг”, који ће кроз генерације сијати мржњу између Срба и Хрвата.107  
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DEPORTATION AND EMIGRATION OF SERBS  

FROM THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA IN 1941 
 

Summary 
The Independent State of Croatia (ISC) was proclaimed in April 1941. The main role in its 

creation had the Roman Catholic church, nazi Germany and fascist Italy. There were around 1.850.000 
Serbs in the ISC and they composed over 30% of its population. Representatives of the Croatian state 
openly talked that one part of Serbs would be killed, another part deported, and the rest would be 
converted to the Roman Catholicism i.e. to the Croatian nation. Thus, deportation of Serbs had an 
important role in Croatian policy of genocide over them. Croatian authorities guided and organized 
expelling of Serbs, while many of them left Croatia on their own accord, trying to avoid annihilation 
and various kinds of discrimation. Occupied Serbia became an anchor for Serbian refugees from the 
ISC. German sources estimated that around 137.000 of Serbs from the ISC were located in occupied 
Serbia already in late July 1941, while some other analysis estimated the number of Serbian refugees 
from Croatia to over 200.000. The process of migration of Serbs from the ISC to occupied Serbia, and 
to territory under the Italian control, was continued after 1941. The paper is a contribution to research 
of migrations caused by national, religious and political violence in general, and especially to research 
of genocide over Serbs during the Second World War. 

Keywords: Serbs, the Independent State of Croatia, National, religious and state violence, 
Genocide, Deportation and Migration. 
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ТРАНСПОРТ КОЛОНИСТА 
ИЗ ДИНАРСКИХ КРАЈЕВА У ВОЈВОДИНУ 1945–1948  
 
 

Апстракт:  Доношењем Закона о аграрној реформи и колонизацији 1945. године приступило 
се спровођењу пресељавања становништва из динарских крајева у Војводину. На 
основу одлука Аграрног савета одређени су реони за насељавање 45.000 породица 
у Војводину. Према овој подели свака федерална јединица имала је одређена места 
у којима се становништво насељавало у Бачкој, Банату и Срему. Финансије за 
транспорт колониста о ез едило је Министарство колонизације, а у сарадњи са 
Министарством сао раћаја. З ог сао раћајница оштећених током рата, пут се 
одвијао околним железничким пругама, на којима је често ило застоја. Путовање 
од матичних места до колонија у Војводини трајало је од пет до десет дана. Први 
транспорт колониста у Војводину је стигао почетком септем ра 1945. године, а 
з ог зимских услова настављен је у пролеће 1946. године. Мањи транспорти 
колониста ка Војводини спровођени су крајем 1946. године и током 1947. године. 
Током транспорта десио се и један несрећан случај у коме је страдало 15 колониста 
из Херцеговине. 

 
Кључне 
речи: Колонизација, железница, колонисти, транспорт, Војводина. 

 
 

олонизација становништва из динарских крајева у Војводину сматра се 
навећим померањем становништва на овим просторима у историји. У 
Војводину је из динарских крајева у периоду од 3 године пресељено око 250.000 

становника. Ратом опустошена подручја у руралним и неразвијеним срединама 
сусрела су се са веома тешком ситуацијом у којој су им претили глад, олест и 
сиромаштво. Становништво из високих планинских подручја ило је на ивици 
животне егзистенције и једини спас је видело у сео и. Новоформирана власт у 
Југославији која је још током рата ширила идеју о спровођењу аграрне реформе и 
колонизације као награде за учешће у рату, нашла се пред великим задатком. У првим 
данима сло оде и формирања привремених органа власти пожурило се са радом на 
реализацији пројекта аграрне реформе и колонизације, како и помогла 
најугроженијем становништву и испунила о ећања која је пропагирала.  

Спровођење аграрне реформе и уређивање имовине коју су у јесен 1944. 
напустили подунавски Немци ио је приоритет власти. Формирање Министарства 
колонизације при влади ДФЈ ио је први корак ка решавању једног овако значајног 
пројекта. Две недеље након доношења Закона о аграрној реформи и колонизацији  
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први конвој колониста из динарских крајева ио је транспортован до Војводине. 
Бројност препрека на путу спровођења ових реформи ила је велика, али није много 
утицала на спречавање њихове реализације. Временски период ио је кратак. 
Политичка ситуација се мењала великом рзином, а Министарство колонизације, на 
чијем челу је ио Сретен Вукосављевић, имало је пуне руке посла. Савезна 
колонизација, за разлику од унутрашње, имала је много већу одговорност, јаку 
организацију и захтевала је много веће напоре приликом извођења. 
 Полазећи од чињенице да је пред властима само један циљ, а то је пресељење 
становника из ратом опустошених крајева у Војводину и попуњавање упражњене 
територије, није се водило рачуна о дугим циљевима и задацима који су временом 

или препреке на путу извршења. 
 Процес ишчитавања мол и аграрних интересената за пресељењем ио је велики. 
У сваком месту из федералних јединица где је постојало интересовање за колонизацију 
месни народни од ори одиграли су велику улогу. Основни услови за подношење мол е 
Министарству или су прописани Уред ом о насељавању ораца. У самом наслову 
Уред е јасно се види да су колонисти или учесници НОБ-а, на страни 
народноосло одилачке војске. Право првенства до иле су породице и појединци који су 
имали жртве у рату као и ратни инвалиди. Поред основних података у мол и која се 
подносила, глава питања су ила: учешће у рату, да ли је неко имао жртве у рату и где. 
Стичући основне услове  и до ијајући потврду од месних народних од ора о тачности 
података Министарство је одо равало мол е и издавало решења за пресељење. Након 
утврђених квота за пресељење, на основу до ијених податка из Војводине, утврђени су 
реони и места у којима ће се насељавати становништво из којих федералних јединица. 
Водећи рачуна о етничком шаренилу, Аграрни савет је извршио прерасподелу 
становништва за насељавање. Водило се рачуна и о верској припадности и 
концентрисању одговарајућих верских припадника у једном делу земље.1 
 На основу члана 31. Закона о аграрној реформи и колонизацији  Аграрни савет 
је донео Решење о местима у која ће се населити у Војводини са ројем породица. 
Премa насељеничким квотама федерална јединица Босна и Херцеговина до ила је да 
насели 12.000 породица, Хрватска 9.000, Црна Гора 7.000, Србија и Санџак 6.000, 
Словенија 3.000, Македонија 2.000 и Војводина 6.000, што је укупно износило 45.000 
породица. На основу утврђених квота одређени су срезови и места у Војводини који 
су требали да се населе и којим ће се становништвом пропорционално попуњавати.2 
 У складу са законским прописима Савезно министарство унутрашњих послова 
издало је Решење о дозволи пресељења колониста у Војводину3 још 17. марта 1945. 
године. У циљу до ре организованости донето је посе но Упутство за пресељавање 
колониста. Овим упутством прецизно су предвиђени сви детаљи. 

 

 
1  Гаћеша 1995: 471. 
2  Списак места за насељавање ораца у Војводини. АЈ, Ф. 97, ф. 5.  
3  Лекић 1997: 120. 
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[...] С авка 3) Колонис има ће на не ељу ана уна ре  и и ачно означен ан и час 
ка а морају и и на о ређеној у оварној железничкој с аници. 

С авка 7) При у оварању мора се во и и рачуна о оме а се сао раћајни рос ор 
ш о више искорис и. 

С авка 8) С ока се мора о воји и у засе не ва оне. 
С авка 9) Ор анизацију исхране с оке у оку ранс ор овања во иће сами колонис и. 
С авка 14) Пу овање и слање возних кара а вршиће е сами Ви с им а ко ије кара а 

има е ос ави и овом Минис арс ву чим кар е у у ре ане корисницима. 
С авка 17) Сваки корисник у не и возне кар е сачуваће ис у и ре а и је ор анима 

минис арс ва у мес у насељавања. [...] 

 
Сваки колониста, односно путник морао је имати возну карту. Једна карта 

важила је за читаву породицу и на карти су ила исписивана имена свих чланова са 
годинама старости, а доњи сло одан простор се прецртавао да не и долазило до 
манипулације. Током путовања карте су прегледане од стране надлежних 
железничара и на њима су дописиване путне трасе и чворишта на којима се транспорт 
заустављао. Свака „путна и возна исправа” сна девена је са три купона, нумерисана 
истим ројем. Купони су попуњавани редом. Сваки купон важио је за вожњу 
колониста и одговарајућег роја људства који је пошао са њим, од утоварне станице 
па све док се даље не уде ишло неким другим сао раћајним средствима. Ово се 
дешавало на релацијама Приштина-Куршумлија и Никшић-Славонски Брод. Први 
купон одоздо попуњавао се од утоварне станице до станице где се силази са 
железнице, да и се део пута који нема оспосо љену железницу прешао на други 
начин. Други купон се попуњавао на станици где је породица колониста настављала 
путовање железницом, на станици где силази итд. Ако се није знала последња станица 
онда се водило рачуна да се пут у ележи до Новог Сада, где су органи Министарства 
уписивали даљу дестинацију. Свака возна карта имала је и контролни рој и рађена је 
у три копије. Трећи примерак карата слат је у Министарство ради контроле роја 
путника и трошкова превоза. Шеф железничког одсека ио је С. Јоцић и од њега су 
следила упутства за рад свим железничарима који су радили током пресељавања.4 

Занимљиво је сведочење колонисткиње Тијане Канкараш из Вр аса, у коме она 
наводи да су током путовања колонистима замењене возне карте и на њима 
промењено место насељавања. Ка  су рви колонис и кренули, ми смо или с њима. 
Пу овали смо еве  ана. Писало је нама на возној кар и Бачко Поље. Дурми орци 
ос али а на из орима ласају за Вељка Зековића, а Јеврем Бјелица, авија ичар, иначе 
носилац с оменице, са оним официром ш о је ио с рово ник, крену о  ва она о 
ва она, оку ише све возне кар е и о у у Бео ра . Ми ако ос анемо ва ана и вије 
ноћи на Га ели. Послије о а нам о јеле нове кар е на којима је исало Вр ас. 
Дурми орци с и ли 13. у Вр ас, али су се морали враћа и за Бачко Поље. Дошли смо 
у е ак 9. новем ра , а 10. новем ра носили акље и јевали кроз Вр ас. Је анаес о  
смо изашли на из оре и или смјеш ени у колек ивни смјеш ај, је је анас школа.5 

 
4  Ibid. 216–219. 
5  Сведочење Тијане Канкараш. 
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Дирекција државних железница дала је на располагање есплатно коришћење 
композиције вагона. Министарство је подигло кредит у вредности од 500.000 динара који 
је покривао трошкове пресељења. Сва погодна превозна средства ила су мо илисана у 
сврху колонизације, односно за превоз колониста до железничких станица. 

Са ирна места колониста иле су железничке станице у већим центрима и 
местима нај лижим оним из којих полазе. До железничких станица колонисти су 
долазили сами са коњским товарима и запрегама, док је за удаљена места ио 
организован и превоз људства и покућства камионима. Средства за гориво 
камионима о ез едило је Министарство колонизације. У интервју који је министар 
пољопривреде Босне и Херцеговине Владо Шеграт дао Сарајевском невнику, ило је 
истакнуто да колонисти не тре а да носе пуно ствари са со ом јер их у Војводини 
очекује непокретна имовина заостала од Немаца.6 Први колонисти који су 
о авештени путем месних од ора са со ом су понели мању количину ствари, а у 
Војводини су пред њихов долазак доста ствари разгра или аутоколонисти. Тако је 
дошло до неспоразума који је имао велики одјек и колонисти су у наредним турама 
носили више ствари и покућства. Према прописаним правилима једна породица 
могла је понети највише до једне тоне ствари. Такође, ило је одређено да се на пут не 
може водити ситна стока него само једна крава. Ситну стоку у матичним крајевима су 
откупљивали овлашћени трговци по ценама са којим се није могло манипулисати. 
Сваки покушај је ио санкционисан и иле су предвиђене казнене мере. Касније, по 
договору Министарстава пољопривреде федералних јединица, од колониста у 
Војводини је откупљивана донета стока.7 Делови покућста понети за Војводину данас 
представљају етнографске раритете. У већини случајева носила се народна ношња, 
ћилими, дрвено посуђе, девојачке шкриње и слично. Већина колониста смештана је у 
велике сточне вагоне у које и стале три до четири породице са основним покућством. 
Животиње су одвајане у посе не вагоне, мада у ређим случајевима, дешавало се да 
стока уде измешана са људством.  

Путовања су трајала од седам до десет дана. Често се путовали у отвореним 
фургон вагонима, а воз се кретао веома споро. Колонисти су током кретања воза на 
појединим деоницама могли да излазе. Композиције у којима су или колонисти нису 
имале свој возни ред. Путне трасе иле су веома дуге и на неким деоницама прекинуте. 

Свака композиција имала је своје вође пута који су се старали о ез едности 
колониста током путовања. Имали су о авезу да се телеграмом јављају са одређених 
пунктова. Тако су из Сарајева слати телеграми о путовању колониста из Херцеговине: 

 
[...] Се мо  а рила са укрцене с анице Мос ар о ремљено из среза  Љу иње  23 

оро ице  169 лица са 20 кома а кру не с оке с о . Минис ар ољо ривре е АРИК. [...]8 
[...] Ја се налазим на Славонском Бро у  о акле вршим  рас оре  рис јели ранс ор а  

са колонис има који рис ижу  реко Окучана и Босанко  Бро а с о  4 за С ару Гај о ру 

 
6  Сарајевски невник, 29. VIII 1945, 1. 
7  АХНК/Ж, СНО Невесиње, К1. 
8  АВ, Ф. 184, К 340. 
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12 оро ица 75 чланова, а Јашу Томић 5 оро ица 34 члана с о . Пошаљи е онове за 
ензин на шефа железничке с анице Босански ро . Босанки Бро  мајор Микајловић. [...]9 

 
На основу послатих телеграма може се реконструисати дужина путовања и дâ 

се сазнати колико је колониста из ког краја кретало за Војводину. 
Фургон вагони у које су иле смештане 3 до 4 колонистичке породице или су 

у том моменту једино решење за превоз колониста. Врата вагона ила су отворена, јер 
на њима није ило прозора. У касним јесењим и зимским месецима као и у рано 
пролеће, док је напољу владала хладноћа, у вагоне су уношене пећи - шпорети. То је 

ио и захтев од стране организатора превоза, да у недостатку пећи колонисти понесу 
своје. У недостатку пећи или шпорта, ватра се ложила на средини вагона где су иле 
постављене гвоздене плоче. Они који се нису снашли замотавали су се у де елу ће ад 
од вуне и савладавли хладноћу. На шпоретима се, колико је ило услова, подгревала 
храна која се до ијала на успутним станицама. 

У отворене вагоне смештана је најчешће крупна стока, али није ио редак 
случај ни да у недостатку вагона колонисти уду измешани са животињама. У 
оваквим случајевима људи су или одвојени дрвеним преградама. Стока је извођена 
да се напаса и напоји, а према прописима могала је да прати воз и до 20 километара. 

Није ило дозвољено да се ситна стока уноси у композиције и да се пресељава 
јер и то знатно отежало сам процес путовања. Да не и дошло до шпекулација око 
продаје ситне стоке, држава је понудила једну цену за откуп од око 20 до 25.000 оваца 
и коза. Препорука је такође ила да се мали рдски коњи не воде у Војводину, него да 
се мењају за равањске коње које је у свом власништву имала војска. Јер равањски коњи 

оље подносе војвођанску климу.10 
Приликом пута у свакој станици у којој и се стајало, воз и чекала дрва за 

ложење у локомотиви. У хладнијим месецима колонисти су знали да искористе 
ситуацију па да по који комад пригра е се и. У појединим крајевима воз се кретао 
толико споро да су сами колонисти излазили из воза да на еру гранчица за потпалу. 

Кад се прешло на широки колосек и веће вагоне, у њих је стајало по 4―5 
породица. Из вагона и се чула песма момака и девојака. Често и се натпевавали, а 
чуле су се и гусле уз које су се већ тих дана певале песме о НОБ-у па и о самој 
колонизацији. Многи млади талентовани момци и девојке започињали и да се 
натпевавају и за аваљају у возу, као да су на прелима. Најчешћи стихови који су се 
понављали, а које и данас памте учесници колонизацује, или су посвећени 
народноосло одилачкој ор и, врховном команданту Титу, напуштању родног краја 
и одласку Војводину. 

 
[...]Хоћемо ли Дано, Дано 
Војво ини ола ано? [...] 
................................... 

 
9  Ibid. 
10  Сарајвески невник, 10. IX 1945, 3. 
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[...]З о ом ро ни завичају 
ја о лазим новом крају. 
З о ом р а и лавице 
ја о лазим у равнице. [...] 
..................................... 
[...]Село Клеку ра уј се и ра и 
Те и и у Херце овци мла и [...] 
............................................... 
[...]Је но  ју ра рије зоре 
Ићи ћемо на из оре 
Да ирамо нашу ику 
Демокра ску ре у лику [...] 
 
[...]Друже Ти о чара о о  свиле, 
Ти си ле ши о  ијеле виле   [...]11 
 
На путевима је свугде ило војске и милиције која је о ез еђивала пут 

колониста. Представници Црвеног крста или су присутни на свим станицама и 
колонистима су делили храну и одећу. Такође је на свим станицама ила организована 
лекарска служ а из места која је притицала у помоћ. 

Нехигијенски услови у вагонима или су услов за почетак неких од заразних 
олести. Међу колонистима најраспрострањеније су иле ваши и уве и нека од 

кожних о ољења.12 
Старосна структура колониста ила је различита. Један од најстаријих ио је 

рођен 1843. године. У време транспортовања имао 102 године.13 У конвојима су се 
налазили орци из тек завршеног рата и породице палих ораца. Сарајвски невник 
за ележио је причу на станици на Алипашином Мосту код Сарајева када је из вагона 
изашла деведесетогодишња старица, мајка народног хероја Душана Граховца. 
Старица се сликала са оредном који је постхумно додељен њеном сину.14 Такође, 
занимљива је и фотографија Петра Говедарице Бугарина који прати оца и сестру у 
Војводину и који након два дана гине у заседи на рашишћавању терена.15 На 
фотографијама за ележеним током путовања могу се видети само насмејана лица 
колониста који са великом вером и надом путују у о ећану земљу. 

Провокације од стране противника нове власти који су поражени у рату 
уследиле су током путовања. По причи колонисте Дојчила Глиговића из Вр аса, за 
време пута воз је стао у Чапљини, где се задржао два дана из неразјашњених разлога. 
Ту су чекали на пре ацивање преко моста у Га ели. Били су смештени у згради 
железничке станице одакле нису смели излазити. За та два дана трпели су разна 
иживљавања. У чекаоници није ложена ватра и поред изузетно хладних децем арских 

 
11  Ор овић 2004: 23. 
12  Увалин 2013: 159–177. 
13  АВ, Ф. 184, К 342. 
14  Сарајевски невник, 16. IX 1945, 3. 
15  Сарајевски невник, 25. IX 1945, 3. 
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дана. [...] Је на о  нај ежих и најмучнијих с вари које ам им је намеш ање 
локомо иве ре  вра а с анице у коју је ио наложен кар он у аљ, а и о ом 
на унио уну чекаоницу има о  че а су се колонис и мо ли о уши и, јер нису смели 
изаћи. По ом и се ојавили љу и у елим ман илима као о ож а изврше 
сани арни ре ле . Он а и са ум ама рос орију на рскали ДДТ рахом и 
закључали и за варали розоре а езинфекција о ож ус е. Мно и су све ово ешко 

о носили и овраћали. И оре  војске и милиције која је о ез еђивала у  колонис а 
овакве с аври су се ешавале. [...]16 Овакви детаљи нису могли да се чују у јавности да 
не и реметили несметано одвијање колонизације. 

Током пута дешавали су се и смртни случајеви. За ележена је смрт колонисте 
Стевана Коћиног Мићуновића који је са конвојем кренуо из Црне Горе и издахнуо у 
вагону неколико минута пре заустављања воза у станици Нови Вр ас која је ила 
његово коначно оравиште.17 Такође, приликом пресељења из Дрежнице (Хрватска) у 
Бајмок, једна старија жена, Ивошевић Боја, издахнула је у вагону у Огулину, док је 
Ивошевић Милка з ог лошег здравственог стања упућена из конвоја у олницу на 
лечење.18 Повреде и погоршање здравственог стања или су пратећи моменти. 
Приликом преласка моста у Га ели (Неретва) једна колонисткиња је покушала да 
изађе из воза и несрећним случајем стардала. Остала је ез о е ноге и у рзо након 
тога умрла.19 Такође, приликом транспорта машиновође су иле на великим мукама. 
Дотрајала опрема, чести кварови на локомотивама успоравали су транспортне 
колонизације. Највећа одговорност је ила на њима и поред свих тешкоћа. Нагло 
кочење возова у изузетним ситуацијама изазивало је немиле догађаје. Људи који су се 
превозили нису имали ранијег искуства вожње овим превозом. Тако је у једном 
вагону на путу од Билеће ка Гајдо ре, приликом кочења девојчица полетела на другу 
страну вагона и лицем ударила о врео шпорет. Кривица за овај несрећан случај ила 
је на непажљивом машиновођи. Тражећи правду, огорчена род ина и колонисти су 
пуштали гласине да је машиновођа са отер или чак припадник усташа. О ично су се 
такви случајеви туђом злом намером правдали.20  Несрећан случај у коме је 15 
колониста изгу ило живот у ноћи 19. XII 1945. године у Славонском Броду остао је до 
краја неразјашњен. Приликом преласка из Босанског у Славонски Брод колонисти су 
прелазили у друге вагоне који су одговарали пругама ширег колосека. У недостатку 
редовних вагона 20 колониста ило је смештено у вагон за храну који је могао да се 
херметички затвори. Током ноћи, док се чекало да пређу мост на реци Сави неко је 
затворио врата вагона. У зимским условима у вагонима се ложила ватра у пећима. 
Дим из пећи у рзо се раширио по затвореном вагону, а 15 колониста је умрло од 
тровања угљен-моноксидом. Само пет осо а је преживело. Трагичан случај откривен  

 
16  Сведочење Дојчила Глиговића. 
17  Ор овић 2004:  20. 
18   Ćupurdija 1982: 657. 
19  Сведочење Милутина Ор овића. 
20  Сведочење Зоре Мацановић рођ. Паровић. 
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је у Славонском Броду и о свему је извештено Министарство колонизације. 
 Током ноћи на увиђај је изашла комисија. Страдали колонисти су или из 
Херцеговине из околине Билеће. О овом случају у јавности се нигде није говорило 
нити писало. Након месец дана пет железничара је процесуиранао на судском 
процесу у Сарајеву, од чега су двојица осуђена на казну стрељањем. До данас остаје 
питање да ли се радило о несрећном случају или о са отажи.21 
 Извештаји о поласцима колониста за Војводину су пропраћени у јавности 
мањим чланцима федералне штампе. Полазак Словенаца за Војводину о јавила је 
Љу ска равица чланком: Slovenski kolonisti odhajjo v Vojvodino22. На врло 
карактеристичан начин као пред проверу, новинар је разговарао са колонистима 
спремним за путовање и у сваком од разговора истакао заслуге з ог којих одлазе као 
колонисти у Војводину. Кратким описом на почетку представио је зимско време и 
колонисте у вагонима.[…] Dolg, okrašen transportni vlak stoji na postaji v Sevnici. Iz 
vagonov setu pa tam kadi. Hladno je. Saj se jesen nagiblje na zimo in po dolinah se navlači 
megla...Žena v črni ruti stoji[...]23 Из Црне Горе први конвој са колонистима пошао је из  
Вилушког среза. [...] Са жељезничке с анице Вилуси ошао је рви ранс о  
колонис а. У оку чи аво  ана с изали су колонис и на жељезничку с аницу 

оносећи са со ом р ља ...Сви су весели ш о и у. На с аници реко чи аво  ана 
окре ало се коло и омла ина је с ално јевала[...]24 
 Јавност Босне и Херцеговине путем штампе сазнаје о кретању првих колониста 
ка Војводини. Сарајевски дневник даје детаљан извештај са станице поласка из 
Мостара: Кренули су први транспорти исељеника из Херцеговине.25 Путања којом су 
становници Херцеговине кренули за Војводину детаљно је описана у чланку: Треба 
дочекати и испратити браћу која одлазе у Војводину.26 Овим чланком сазнају се 
детаљи да колонисти пре самог насељавања имају своје делегате у местима која су 
одређена за насељавање. Њихова улога је у томе да припреме терен за насељавање и 
омогуће несметан ток прилива колониста у места.27 
 Поласци колониста из матичних крајева, према причама учесника, имају двојака 
сведочења. Измешани су радост и туга. Опраштање од Дрвара и полазак у Војводину 
за ележио је дописник Поли ике у чланку: Босанци и Личани који се селе у Војво ину 
о раш ају се са Дрваром. Новинар је успео једник кратким описом да представи 
атмосферу на железничкој станици у Дрвару: […]По цео ан на с аниције врева и 
ме еж о  наро а и с оке. Сељаци овлаче и оре се и вуку све ш о мо у а окрену. Ричу 
краве, лу ају сан уци, звече разне чађаве кан е. Жене урају у ва оне колевке, наћве, 

аве, реслице и р а за кање. Неко веша о ва он оломљене зарђале косе, а жена у 
 

21  Ор овић 2013: 97–103. 
22  Ljudska pravica, 23. XI 1945. 
23  Ibid. 
24  По је а, 19. IX 1945. 
25  Сарајевски невник, 10. IX 1945. 
26  Сарајевски невник, 10. IX 1945. 
27   Сло о на Војво ина, 23. IX 1945. 
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црној марами е ли уну ор у луча за о аљивање ва ре... Ти о ра е ми е 
ос ављамо, ал е ника  не за орављамо[...]28  

Поласци колониста најављивани су телеграмима Министарству са 
детаљним описом и ројчаним стањем људства, стоке и пртљага који се носи.29 
О самом путовању колониста и условима у којим су путовали нема много 
извештаја у штампи. Припреме за дочек колониста и доставу основних 
намирница током пута имале су велику дозу одговорности. Хле  који се пекао 
у Новом Саду током пута је достављан на одређене пунктове и дељен је 
колонистима у вагонима. Места за дељење хле а ила су: азе у подручно 
интедантским складиштима у Руми, Петроварадину, Сом ору и Су отици.30 О 
сна девању колониста током пута сазнаје се такође из штампе: [...] Ор анизација у а 
и омоћ колонис има о ољшавају се из ан у ан. Главна комисија за насељавање 

ораца у Војво ини чини велике на оре и ри оме се ви е резул аи. Прихва не 
с анице које рину о ранс ор у, сани е у и рехрани колонис а ор анизују се све 
ушће уз у .Ових ана комисија је ослала своје уномоћнике  а с рове у ш о ољи 
ријем колонис а у Славонском Бро у. Тако је у Славонски Бро  ослано 8 ва она 

рашка, 1 ва он асуља, 1.500 кило рама уља, како и се о ез е ила исхрана за време 
у а[...]31   Припреме за дочек колониста у Новом Саду од стране Главне комисије за 

насељавање бораца биле су на висини задатка. Упућивани су дописи свима који су 
могли бити од помоћи у тренутку доласка колониста. Тако је Покрајинском народном 
млекарству за Војводину упућено писмо са следећим сарджајем: 

   
[...]Драги Јакшићу, 
Обавештавам Те да ће кроз Нови Сад приликом колонизације  Војводине пропутовати 

око 20.000 породица од којег броја ће бити највећи број деце. Значи да ће бити на десетине 
хиљада деце, која ће пропутовати кроз Нови Сад и којима би трбало омогућити да добију у 
Новом Саду на жељезничкој станици  по коју чашу млека[...]32 
 
Нови Сад је ио место за преседање и одмор колониста. [...]  У Новом Са у сваки 

насељеник о ија је ан кило рам хле а и је ан ли ар куване о ле хране, а еци се 
рас о ели сваком риликом о 150 ли ара млека[...]33 Први чланци везани за 
пристизање колониста појавили су се у штампи у првој половини септем ра месеца 
1945. Бор а је прву вест о доласку колониста јавила двема фотографијама и насловом: 
Долазак херце овачких колонис а у Војво ину. Кратак текст испод сваке од 
фотографија даје праву атмосферу на железничкој станици у Новом Саду. На првој 
слици су колонисткиње које певају : […] З о ом ос ај моје село мило/ О увек си  

 
28  Поли ика, 24. IX 1945. 
29  АВ, Ф. 184, K 342. 
30  АВ, Ф. 184,  K 340. 
31  Бор а, 25. IX 1945. 
32  АВ, Ф. 184, к. 340. 
33  Бор а, 25. IX 1945. 



 
 
 
 
 ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ 
 
 

166 
 
 

ар изанско ило [...].  Док на другој фотографији коментарише присутство Владе 
Шегрта министра пољопривреде Босне и Херцеговине са колонистима у Војводини.34 
 Новинари су преносили, сваки на свој начин и из свог угла виђења, доласке 
колониста у Војводину. Свима је ио занимљив њихов изглед, одевање и говор. [...]На 
новоса ској с аници ви еће е како излазе из возова у својим наро ним ношњама са 

и овкама и завежљајима. Највише има еце, за им жена и с арца. Ако их у и а е 
за о расле мушкарце о овориће вам а су у војсци или су о инули. Нема није не оро ице 
међу њима која није ала жр ава [...]35 
 У току процеса колонизације приметно је нестало основних средстава које је 
Министарство за сна девање и трговину ДФЈ потражило од УНРЕ. Министар Сретен 
Вукосављевић овом приликом тражио је помоћ у одећи и о ући у велики количинама, с 
о зиром да су колонисти или врло лоше о учени.36 
 Илустровани часопис Ду а у средини, уз врло мало текста, доноси колаж 
фотографија о колонистима. Највећу пажњу на фортографијама привалаче деца и 
старци о учени у народним ношњам из крајева којих долазе. Коментари испод 
фотографија уливју оптимизам који је у тим моментима колонистима ио неопходан. 
Неће више и и ла и.37 Затим следи чланак: У оку есе  ана с и ло 10.000 
колонис а у Војво ину. Овакво најављивање доласка колонсита имало је јаку 
пропагандну ноту. Практично, ово је ио позив свим онима који су се двоумили да 
приступе колонизацији. Са друге стране, овакав наслов имао је за сврху и промоцију 
нове власти, јер је овакав успех ио још једно опредељење за листу Народног фронта на 
предстојећим новем арским из орима. Атмосфера на станицама при доласку 
колониста живо је описивана у штампи. 
 Пристизање колониста и у другој групи током 1946. године такође је остао 
за ележен у штампи. Надомак места насељавања новинар је дао опис: [...] Хукћу 
локомо иве у ролазу, во оноше журно оносе во у, а је на ру а колонси а ро а ек 

онесени хле . Већ се и ионири нес р љиво вр е о ва онима и еца у наручјима 
мајки. Сви су нес р љиви а ш о ре с и ну нови крај. – А је ли алеко а Кула? – 

и ају колонис и железничаре [...]38 
 Последње групе колониста које су се организовано населиле у Војводини биле су 
из Босне и Херцеговине. О њиховом доласку такође је дат пригодан извештај у штампи. 
Кроз Нови Сад пролазе последње групе колониста који се насељавају у Војводину.39 
 Долазак у Војводину за већину колониста је ило велико изненађење. На првом 
месту непрегледна равница. За многе је ово ио историјски сусрет са тадашњим 
тековинама цивилизације које нису могле видети у родном месту. 

 
 

34  Борба, 20. IX 1945. 
35  Омла ина, 19. X 1945. 
36  АВ, Ф. 184, к. 341. 
37  Ду а, р. 5, 1945. 
38  Сло о на Војво ина, 26. IX 1946. 
39  Сло о на Војво ина, 5. V 1947. 
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*   *   * 
Транспортовање колониста из динарских крајева у Војводину ио је 

огроман продухват и превелик залогај не само за организаторе него и за ратом 
разорену железницу. Веома лоши услови, почев од временских прилика у касну 
јесен и зиму, дотрајала железничка опрема и инфараструктура, ратом 
осиромашен и изморен народ, или су све предуслови који су указивали на 
неуспех колонизације. Уз огромне напоре и до ру организацију, предвиђене и 
непредвиђене ситуације, транспорт колониста је успео. Не задржавајући се 
само на пресељавању него и сагледавању целокупног процеса колонизације 
који је трајао непуне три године, и поред чињеница да се део колониста вратио у 
завичај, колонизација је успешно спроведена на територији целе Југославије. 
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TRANSPORTAION OF COLONIST 
FROM DINARIC AREAS TO VOJVODINA BETWEEN 1945 AND 1948 

 
Summary 

By passing the law on Agrarian reform and colonization in 1945, the implementation of 
resettlement of the population from the Dinaric regions to Vojvodina began. Based on the decisions of 
the Agricultural Council settlements were set up for 45000 families in Vojvodina. According to this 
distribution each federal unit had specific places where the population settled in Backa, Banat and 
Srem. Finances for colonist transportation was provided by the Ministry of Colonization in 
cooperation with the Ministry of Transport. 

Due to the war damaged roads, the journey was performed on the surrounding railway lines 
on which hold-ups often happened. The journey from home to the colonies in Vojvodina lasted from 
five to ten days. 

The first transport of the colonists arrived in early September 1945, but due to winter 
conditions it was continued  in the spring of 1946. Smaller transports of colonists to Vojvodina were 
performed at the end of 1946 and during 1947. During transportation an accident happened in which 
15 colonists from Herzegovina were killed. 

Keywords: colonization, railway, colonists, transportation, Vojvodina. 
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ЈЕДНА НЕРЕАЛИЗОВАНА КОЛОНИЗАЦИЈА 
У ВОЈВОДИНИ (СРБИЈА) – УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ  
 
 

Апстракт:  Почетком 30-тих година XX века завршена је аграрна реформа у Краљевини 
Југославији. Колонизација до ровољаца је ила покренута упоредо са аграрном 
реформом. Аграрна реформа, али ни колонизација, нису спроведене до краја. 
Национално-политички мотиви, пре свега, нису дали жељени резултат, те је 
покренута иницијатива за нову колонизацију српског становништва на простор 
северног дела Војводине (појас 50 км од државне границе са Мађарском). Циљ је 

ио суз ијање економског и националног продора немачког и мађарског 
становништва. Услед друштвено-политичке ситуације у Краљевини Југославији и 
Европи ова колонизација није реализована. 

 
Кључне 
речи: 

нереализована колонизација, аграрна реформа, јужнословенски народи, Немци, 
Мађари, светски ратови, Дунавска бановина, Војводина. 

 
 

1. Увод 
 

играције на простору Балкана су вековима присутне и врло јасно уочљиве. 
Миграциони процеси су често захватали и данашњу територију Републике 
Србије: „српски народ се на ту територију досељавао, али се са ње и 

исељавао у друге делове Балканског полуострва, средње Европе и др. Исто је важило и 
за припаднике других народа који су се задржавали на територији Србије, руковођени 
више мање истим миграционим мотивима као и Срби, који су од раног средњег века 
ту сачињавали већину становништва“.1  

Промена власти у Бачкој и Банату крајем XVII и током XVIII века, када долази 
до потискивања Турака јужно од Саве и Дунава и владавине Аустрије, утицала је и на 

 
  Рад је део истраживања у оквиру пројеката 47007 III и 47027III, финансираних од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Ср ије. Захваљујемо се мр Миловану Миливојевићу из 
Географског Института ,,Јован Цвијић“ САНУ за цртање картографских прилога и Архиву Војводине, 
Нови Сад и Архиву Југославије, Београд, за прикупљене архивске податке. 

1  Cvijić 1918. 
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промене у етничкој структури. Сла а насељеност, као и природно-географски и 
привредни потенцијали утицали су у том периоду на насељавање јужног дела 
Панонске низије. Основни циљ колонизације је ио економски, али имао је и 
стратешки и национални карактер. Аустријска власт је предузела огроман 
инвестициони и организациони подухват да овде створи узорну, аграрну покрајину – 
„аграрну азу напретка целе Монархије“.2 Циљ је ио да се населе немачки сељаци, а 
касније и занатлије, да и се повећали државни приходи. Један од циљева је био и 
германизација Бачке и Баната.3 Осим немачког становништва, насељавају се Мађари, 
Хрвати, Јевреји, Словаци, Румуни и Русини, али и Срби под вођством патријарха 
Чарнојевића. Највећи рој немачких колонистичких насеља сконцентрисан је у 
западној и средњој Бачкој, јужном и средњем Банату и западном Срему.  

Колонизација Мађара је почела крајем XVIII века, али у мањем о иму, у северну 
и средњу Бачку. Појачава се после Aустро-Угарске нагод е 1867. године, да и тек 
крајем XIX века постала систематска државна политика у циљу мађаризације.4 
Мађари насељавају делове средње и северозападне Бачке и потиског дела Баната и 
делове Срема. У првој декади XX века се наставља колонизација у источни део Бачке.5  

Попис становништва у Аустро-Угарској монархији (1910) и први попис у 
Краљевству СХС (1921) показују и промене у националној структури услед промена 
граница. Упоредна анализа показује да су етнички мотивисане миграције у 
посматраном периоду биле много веће у Бачкој  него у Банату (пораст броја јужних 
Словена и смањење броја мађарског становништва) (табела 1). 

 
2. Аграрна реформа и колонизација  на територији Војводине између два 
светска рата  
 
Припајање јужнословенског простора Аустро-Угарске Краљевини СХС 

изазвало је исељавања Немаца, Мађара, Румуна, Словака, односно оних нација које су 
после Првог св. рата добиле своје самосталне, националне државе. Исељавање је било 
из политичких, али и из економских разлога.6 Број Срба, Немаца и Словака у овом 

 
2  Jankov 2006: 18. 
3  Почев од XVII века, и администрација и судови и школе и цркве и војска доприносили су ширењу 

немачког језика и акције немачких удружења за пропаганду (Цвијић 1987: 324). Ове мере су биле у 
почетку више усмерене према мађарској популацији (Јањетовић 1998). 

4  Јањетовић, Селинић 2017; Цвијић 1987: 322: Мађарске власти променила су скоро сва јужнословенска 
имена села и дали им маџарска. Многи који су припадали јужнословенским или другим народима, морали 
су да промене своје име и презиме у маџарско. Завели су и маџарски језик у школама. Укидају црквену 
аутономију у јужној Угарској. Чешће су успевали да маџаризују Буњевце, Шокце, Хрвате, а највише је 
асимилирано Словака и Немаца, уз фалсификовање државних пописа становништва. 

5  Ћурчић 1996: 22. 
6  У ркос мирном за осе ању Војво ине, рој исељених и ро наних о а ле је о сре ине 1924. о ине 

ос и ао о ово 45.000. Ра ило се највише о Мађарима, али и ромађарским Немцима, Јеврејима, 
Шокцима. Део њих је својевољно на ус ио за осе ну у ери орију у знак ро ес а или з о  ражења 

оље е зис енције у ма ичној земљи. (Јањетовић, Селинић 2017: 473). 
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периоду је мало порастао. Нагли раст је забележен једино код Хрвата.7  
 

 Јужни Словени Други Словени Мађари Немци Румуни Остали 

Бачка 
1910 
1921 
1931 

 
28,24 
35,02 
36,30 

 
5,69 
6,10 
9,11 

 
43,07 
35,23 
34,18 

 
22,56 
23,19 
21,98 

 
0,05 
0,16 

- 

 
0,36 
0,27 
0,05 

Банат 
1910 
1921 
1931 

 
41,26 
43,33 
46,83 

 
2,83 
3,90 
4,67 

 
19,04 
17,48 
15,89 

 
21,85 
22,47 
20,68 

 
13,34 
12,06 

- 

 
1,67 
0,74 

11,93 

Табела 1. Упоредна анализа етничке структуре појединих народа у Бачкој и Банату према 
пописима 1910, 1921. и 1931. године (у %). 

(Извор: Јојкић 1931: 52–53; Становништво предратне Југославије по вероисповести и матерњем 
језику. Попис од 31.03.1931, сер. II св. 3, Београд, 1945.) 

 
Формирањем нове државе дошло је до ,,сукоба“ две врсте аграрно поседовне 

структуре: капиталистичке и феудалне. Економски, социјални, политичко-
национални циљеви су утицали на спровођење аграрне реформе.8 Субјекти 
колонизације су добровољци,9 колонисти са општим условима, аутоколонисти, 
оптанти. Порекло колониста је из Хрватске (Лика, Кордун, Далмација, Славонија); 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, централне Србије и Македоније,10 као и оптанти из 
Мађарске и италијанског дела Истре.11 У односу на укупан број становника 1931. 
године у Војводини, колонисти су чинили 6,12% становништва. Највише их се 
населило у Бачку (4,1% од укупне популације Бачке).12 
 

3. Потреба нове колонизације 
 
У вишенационалним државама колонизација може послужити за уже етничке и 

 
7  Главне промене су у знаку смањивања удела Мађара и пораста броја Хрвата и Немаца (у насељима где 

је била присилна мађаризација јужнословенског становништва католичке вероисповести и Немаца); 
из категорије остали се издвајају Шокци и Буњевци као националне групе или се изјашњавају као 
Хрвати (у северној и западној Бачкој). (Ћурчић 1996: 32–33). 

8  Детаљније у Erić 1958; Гаћеша 1968; Гаћеша 1972; Лекић 2002. 
9  Ратни ветерани-добровољци и чланови њихових породица, ратни војни инвалиди, сирочад и чланови 

погинулих бораца имали су предност у насељавању и додели земље. 
10   Допис савеза аграрних заједница за Банат Др Бранку Чубриловићу, министру пољопривреде. (АЈ 67-28-

258); Савез аграрних заједница у Новом Саду 1924–1930 (АВ I-3179).  
11  Према различитим изворима, у Срему је насељено 1.755 породица, у Банату 18.933 породице. За Бачку 

постоји неколико различитих података: у 1939. године било је 29.465 колониста (Гаћеша 1968), према 
Савезу аграрних заједница 1930. године 27.149 колониста и оптаната (Лекић 2002). 

12  Bjeljac, Lukić 2008.  
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националне интересе на рачун националног простора другог народа. Кроз колонизацију 
се остварују и ужи национални интереси, преко структуре националног састава 
колониста, њиховог групног насељавања и повезивања са националним простором. 
Веома је важно да ли се насељавање етничког или националног елемента врши измешано 
и у унутрашњости територије где се врши колонизација, или се то чини одвојено и на 
територијама које су географски повезане са матичним народима. Етнички састав 
колониста у пограничном државном појасу је веома важан за безбедност државе. У 
Војводини је интерес био да се из војно-политичких разлога колонизацијом појача 
национална структура у пограничним областима и спречи опасност денационализације 
простора. У проценама војних обавештајних служби за овај простор сазнајемо да држава 
није водила рачуна посебно при насељавању пограничног простора, као ни о ширини 
тог пограничног појаса. И то је био један од разлога потребе за новом колонизацијом 
(карта 1).13 Поред своје изложености на важном светском саобраћајном правцу, Бачка је 
и по свом већем природном богатству одувек јаче била извргнута надирању страног 
живља од Баната, и тако у много већој мери однарођена од њега. Осим национално , 
Бачка је ила и о  веома важно  војно  значаја.14  

Аграрну реформу и колонизацију у Војводини (од 1921) пратиле су бројне 
неправилности и злоупотребе: политичка и лична корист, велики број недоречених 
закона; неправилности око експропријације феудалних поседа и доделе; попустљиви 
однос према велепоседницима; није било адекватне државне контроле, реформе и 
заштите националних интереса; значајан утицај владајућих политичких странака; 
недовољна стручност и непостојање унапред донесеног плана колонизације; 
недовољна финансијска потпора и небрига о условима живота колониста, насељавање 
на земљишта лошег бонитета; злоупотребе око издавања добровољачких уверења; 
стихијност у насељавању; недефинисаност карактера аграрне реформе и 
колонизације и др.15 Због тешког материјалног положаја колонисти су често своје 
добијено земљиште издавали у закуп или су напуштали добијену земљу и враћали се 
у завичај. Бројни велепоседници и други интересенти, а који нису имали право на то 
земљиште, користили су сваку прилику и захваљујући недоречености прописа 
куповали таква колонистичка имања. 

Током тридесетих година XX века немачка национална мањина на простору 
северног дела Дунавске бановине није пропуштала економске и друштвене промене 
да прошири своје земљишне поседе. Због Уредбе о о раничавању о уђења не окре не 
имовине16 у граничном појасу до 50 километара нису могли да званично купују земљу, 

 
13  Овакво с ање ре с авља за нас, о аснос , не само за случај а се о  нас (као ш о је о случај са 

Чехословачком за раже решења мањинско  ро лема, не о и у уном миру, на ривре ном ољу, а 
нарочи о ако и се нашли у ра ном за ле у са нашим северним сусе има. (Допис шта а 1. армијске 
о ласти у Новом Саду, начелнику О авештајног одељења Главног Ђенералшта а) (АВ II П 17-21-1/2).  

14  Јојкић 1931: 113. 
15  Искруљев 1925; Гаћеша 1968; Лекић 2002; Erić 1958; Laušić 1988; Кратак преглед проведбе аграрне 

реформе (АЈ 97-2-20). 
16  Уредба је донета на захтев словеначке јавности 1936. год. да и њена важност ила 1938. проширена на 
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па су је махом изнајмљивали.17 Покушај поновне колонизације био је правдан и 
разлогом да се сузбије економска пенетрација немачког становништва у Бачку.  

Војно обавештајне, полицијске, судске и друге службе у Краљевини Југославији 
пажљиво су пратиле колико друштвено политичка ситуација у Европи (јачање 
нацистичке Немачке, ревизионистичке намере Мађарске, фашизам у Италији, аншлус 
Аустрије, а и почетак Другог светског рата) утиче и на безбедоносну ситуацију у земљи 
(односно како се рефлектује на националне мањине у Југославији).18 Измењена 

 
апелационе судове у Загре у и Новом Саду. Немци су одмах почели акцију за укидање Уредбе, у чему 
су имали снажну подршку амбасаде Немачке (Јањетовић 1998).  

17  Ранији насељеници страних народности, прије свега војвођански Нијемци, од самог почетка почели су 
да користе економску агонију колониста и мјесних аграрних субјеката, односно већине корисника 
реформе и да од њих узимају земљу прво у закуп, а онда касније, потпомогнути преко разних канала 
(Agraria a.d. и сл.) из иностранства, јавно или кришом у својину. (Ерић 1958: 523). Аграрном реформом 
немачка национална мањина је изгу ила свега око 1,5% земљишних поседа у односу на период пре 
Првог светског рата. Двадесетих година у банкама су држали око 25% укупног војвођанског капитала, 
а тридесетих у Бачкој и Банату је чинио 30,0% (Јањетовић 1998). Као део Културбунда у Новом Саду 
1922. године се оснива Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft – Agraria. Постепено, 1927. године 
Agraria прераста у Централну пољопривредно кредитну касу (Landwirtschaftliche Zentral-
Darlehenskasse). Осим штедње, давани су кредити за развој индустрије и занатства, пољопривреде, као 
и за здравствену и социјалну заштиту (Robionek 2018). Са тим кредитима, немачка национална мањина 
је имала економске услове и за откуп и куповину земљишта. Осим овога, били су власници скоро свих 
најпрофитабилнијих заната и већег дела индустрије у Бановини (детаљније у Јањетовић 1998). 
Darlehenskasse је двадесетих година XX века добијала од институција из Немачке за своје потребе око 
500.000 рајх марака. Немачка влада је слала и финансијске стручњаке, предвиђене за економску помоћ 
организацијама немачке националне мањине у источној Европи (финансирани из тајних фондова 
немачке владе). Robionek (2018: 3–4, 6) даје пример да је извесни Карл Лесер послат из Берлина у Нови 
Сад и служио као тајни повереник једне Аустријске банке, која је прослеђивала кредите из Немачке до 
Централне пољопривредно кредитне касе. Тако су вршене финансијске трансакције да не би биле 
сумњиве југословенским властима. У овом контексту се могу посматрати и бројни историјски 
документи из тог периода који указују на улогу Немачке у куповини земљопоседа (детаљније у Гаћеша 
1968; Ерић 1958; Лекић 2002). Према Robioneku (2018) већ од 1937. године код дела руководстава 
различитих удружења се појављује и утицај национал-социјалистичких идеја, а средином 1939. године 
старо руководство у Културбунду замењено је представницима ,,Покрета обновите-
ља“ (,,фолксдојчери“). Немачка влада је у неким аспектима помагала живот својих сународника у 
Југославији, али није до краја утврђено да ли је и колико финансијски помагала у откупу земљопоседа 
(детаљније у Јањетовић 2012). Мађарска национална мањина је током двадесетих година XX века имала 
на територији северног дела Дунавске бановине 168 банака, кредитних унија, компанија и др. које је 
подржавала мађарска држава са око 30 милиона динара (кроз Централну кредитну унију Торонталске 
жупаније (Torontálmegyei Központi Hitelszövetkezet), средства која су повучена током велике светске 
економске кризе. Према државној статистици 1938. године, припадници мађарске националне мањине 
су поседовали 14,13% укупног пољопривредног земљишта (8,25% Банат, 22,89% Бачка), а немачке 
мањине 23,2%. Крајем тридесетих година, у банкама на простору Бачке и Баната, мађарски капитал је 
чинио 8,4%. У истом периоду српски капитал у банкама у Бачкој и Банату је чинио 11,7% (Месарош 
1989; Јањетовић 2012). Све српске банке у Војводини у том периоду једва су имале капитала колико 
Вршачка и Панчевачка немачка банка. Мађари, наслоњени на Јевреје, такође су имали више капитала 
од Срба. (Јањетовић 2012: 108). 

18  Бан Добрица Матковић (1887–1973, бан Дунавске бановине 1933–1935) критикује полицију Новог 
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друштвено политичка ситуација у великој мери је утицала и на прилике у северним 
деловима Краљевине,  као и на укупну унутрашњу и спољну политику Југославије. 

Бан Дунавске ановине Светислав Рајић (1889–1941, ан 1936–1939) је 
министра Антона Корошеца, током преписки у вези ез едносне ситуације у 
Бановини, упознао са идејом да се тај национални и политички про лем може решити 
новом колонизацијом. Заједно су сматрали да је з ог српских националних интереса 
потре но променити етничку слику северног дела државе,19 а посе но Бачке где су 
Немци и Мађари чинили ројнију групу од словенског становништва (од укупног 

роја становништва југословенски живаљ заступљен је само 46%, а Мађари и Немци 
са 53%).20 На основу тих преписки, а у складу са тренутном ситуацијом ан Рајић 
покреће иницијативу за покретање нове колонизације у погранични део Бачке, према 
Мађарској. Консултовао је и Штедионицу Дунавске ановине у вези са начинима 
финансирања колонизације.21 Управни од ор Штедионице предложио је оснивање 
новог акционарског друштва са циљем давања дугорочних амортизационих зајмова, 
као и куповину и продају земље, уз укључивање и Државне хипотекарне анке, Владе 
краљевине Југославије, Народне анке и Поштанске штедионице. С том идејом ио је 
упознат и председник краљевске владе Милан Стојадиновић. 

Припадници немачке и мађарске националне мањине су се често жалили 
државним органима да Комисије за одо рење преноса непокретнина, неправилно и 
неједнако примењују Уре у о о раничавању о уђења не окре не имовине.22 Услед 

 
Сада, јер није реаговала током позоришне представе где су величани војни и државни симболи Угарске 
монархије (Архив Војводине, кабинет бана пов., Ф126-135-1933). Заменик бана Рајића информише 
министра унутрашњих послова о писму у коме се позивају Мађари из целог света, па и из Југославије, 
на рушење режима у Мађарској и стварања велике Мађарске (АВ 126-181-1937 и 126-191-1937). Допис 
бана Рајића председнику краљевске владе и министру унутрашњих послова о сарадњи мађарске и 
немачке омладине ради борбе за плебисцит у Војводини (АВ 126-225-1938), дописи председнику владе 
и министру унутрашњих послова, одсеку јавне безбедности, свим првостепеним властима, команди 
жандармеријског пука и главном државном тужиоцу да Немци у Бачкој планирају да спроведу методе 
које су чинили Немци у Сарској и Судетској области и да су акције против главешина „Обновитеља“ у 
Панчеву недовољно енергичне (АВ 126-71-1938; 126-81-1938; 126-100-1938). 

19  Колонизација није имала значајнији успех у промени националне структуре у корист српског 
становништва, повећање од 1,3% у Бачкој, односно 2,5% у Банату (табела 1). 

20  Војне власти у својим извештајима са жаљењем кажу да колонизација није увек водила рачуна о 
националним моментима и предлажу мере за извесно побoљшање настале тешке ситуације: 1) не 
дозволити прелазак некретнина у руке Несловена; 2) стварати неки новчани фонд за куповину 
некретнина које се продају, па би се после та земља делила само Словенима; 3) дубину где страни 
држављани не би могли стицати имовину проширити на 100 км од границе; 4) да се поновo редуцирају 
велика имања (преко 200–300 јутара) и да се та земља раздели сиромашним Југословенима са посебним 
настојањем на њиховом насељавању у северној и средњој Бачкој; 5) вршити интензивну пропаганду да 
се грађани словенског порекла словенизирају и то по кратком поступку (како су Мађари раније 
радили) (Mesaroš 1989: 165). 

21  АВ 170-20-1938. 
22  Овај план није био остварен, између осталог, и због тога што су државне власти сматрале да је Уредба 

о ограничавању отуђења непокретне имовине на подручјима апелационих судова у Љубљани, Загребу 
довољна мера за спречавање Немаца и Мађара да куповином постану власници земље коју су аграрни 
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тога, председник владе Милан Стојадиновић је упутио препоруку свим члановима 
комисија да се одред е Уред е стриктно поштују. Бански већник др Игњат Павлас23 
подноси ану Рајићу извештај о овој препоруци.24 О авештава га да комисија ради у 
складу са Уред ом, али и да се руководи начелима да тре а спречити прелаз и промет 
некретнина из јужнословенског у посед мањинских група.25 У  истом допису предлаже: 
Изван сваке сумње је а и се, у ин ересу очувања наших северних раница Дунавске 

ановине, морала у раничном ојасу ( ар 50 киломе ара) с ровес и ланска 
колонизација наше а национално  живља, а и се у сваком о ле у онемо ућила 
ревизионис ичка ро а ан а о  с ране наше  северно  сусе а. Ову колонизацију 
омо ућује, ис ина, Уре а, али не сама о се и, не о аралелно са о ре ном 
финансијском акцијом, која за са а не ос оји. Сма рам а је о ре но а се веома 
хи но очне са ланским ра ом о и ању колонизације наше  живља, аралелно са 
ра ом комисије о Уре и, е Вас молим ос о ине Бане, а о и ању хи не ланске 
колонизације, а у вези са на авком и с варањем о ре них финансијских сре с ава 

ла оизволи е својом ре с авком о ра и и се ос о ину ре се нику Краљевске 
вла е (карта 1).  

Ако се изузме Барања, у овом појасу се налазе територије данашњих општина 
Сом ор, Апатин, Су отица, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада у Бачкој, а Нови 
Кнежевац, Чока и Кикинда у Банату. То је и простор са највише насталих нових 
колонистичких насеља26 колониста добровољаца (насталих по регионалној 
припадности колониста, углавном Срби из Лике). Имања колониста су и ила 
највећа ,,мета“ мађарске и немачке националне мањине. У општинама Апатин и 
Сом ор преовлађивало је немачко (у већем роју насеља и преко 90%), а у општинама 
Кањижа, Сента и Ада преовлађујуће је ило мађарско становништво. 

Иако је Други светски рат већ почео, иницијатива за новом колонизацијом је  
 

субјекти добили током аграрне реформе (Гаћеша 1968: 273). Крајем 1940. године влада Краљевине 
Југославије укида Уредбу, те је тако дозволила слободан прелаз некретнина и у руке непријатељски 
расположених националних мањина (Ерић 1958: 524). 

23  др Игњат Павлас (1886–1942), бански већник, у периоду слања дописа члану другостепене комисије за 
одо рење преноса некретнине, на подручју апелационих судова у Новом Саду и Загре у. 

24  пов. ка инет 5, од 04.01.1939. У истом допису Игњат Павлас као прилог доставља купопродајни уговор 
(2588/1938) између Ви ицки (рођ. Савић) Ка ице из Палића ( ро авац) и Емила Иванова (ку ац), из 
Ба оње (жу анија Чон ра , Мађарска), е су уочене не равилнос и и економски о о ор ускраћује 
о о рење ку о ро ајно  у овора. Павлас предлаже и да држава у оваквим случајевима има право 
првооткупа. 

25  (...) наш национални живаљ у великој мери ро аје своје некре нине, а међу овима некре нинама налазе 
се некре нине о ровољаца и а рарних ин ересена а (...) а и се на ај начин у овољило ин ересима 
земаљске о ране и а и се омо ућила ку овина некре нина националних мањина о нашем 
националном живљу (...) (АВ 126-05-1939) 

26  34 насеља, односно 53,2% од свих новоформираних колонистичких насеља у Бачкој, са 2464 породице 
(45,60% од укупног роја досељених породица колониста, оптаната, месних аграрних колониста и 
аутоколониста) (Гаћеша 1968). Највише су сконцентрисани у северном делу општине Бачка Топола, 
јужном и западном делу од Су отице (Бјељац 2001). Осим нових насеља, у 53 насеља где је до тада ило 
већинско мађарско становништво, после колонизације преовлађивало је српско (Bognar 1998). 
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Карта 1. Северни део Дунавске ановине у пречнику 50 км од границе са Мађарском 
предвиђен за нову колонизацију (према предлогу др Игњата Павласа) 

(Аутор карте мр Милован Миливојевић) 
 

и даље ила актуелна. Бан Дунавске ановине Бранко Кијурина,27 28.11.1940. године, 
о авестио је председника владе Драгишу Цветковића да Немци у Војводини и даље 
врше економску пенетрацију и да се против ње мора нешто предузети, јер и то могло 
довести до осетних промена у земљишним односима на штету нашег живља. 
Истовремено је поднео извештај са списком продатих имања и оних која су за продају. 
Слично као и ан Рајић, и он је предлагао стварање потре них финансијских 
средстава којима и држава откупљивала земљишта у Војводини у корист 
југословенског живља, као и нову колонизацију.28 У допису је молио Цветковића да се 
овом питању поклони пуна пажња и да нареди министрима пољопривреде и 
финансија да припреме план и средства за почетак нове колонизације. Ни ан 
Кијурина није до ио никакав одговор од Драгише Цветковића. Све даље идеје о новој 

 
27  Бранко Кијурина (1891–1962), ан од 1940. до 1941. године.  
28  „ис овремено са о ку ом земље има се изврши и и нова колонизација а и се ш о више ојачао наш 

национални елемена . Ово  у а она мора и и ланска, сис емска. Тре ало и колонизова и само 
оро ице са мно о мушких лава.(...) ржава ре а ин ирек ним у ем а се умеша из разло а а о 
анас не и ис ало емонс ра ивно, ош о су рилике ако осе љи е“ (Гаћеша 1968: 276–277). 
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колонизацији српског становништва у Војводину прекинуо је почетак Другог 
светског рата на тлу Југославије и њена окупација.  

Узроци који су довели до непокретања нове колонизације су различити. И даље 
су или присутни ројни про леми око завршетка аграрне реформе и насељавања на 
територији Војводине, иако су и аграрна реформа и колонизација или званично 
завршени.29 Северна Бачка је ила први циљ колонизације, пре свега з ог стварања 
националне тампон зоне према мађарској држави да и се искоренио утицај мађарских 
националних елемената и интереса, који су и даље или активни после завршетка 
Првог светског рата. Међутим, с о зиром да је немачка национална мањина у 
Војводини ила та која је највише откупљивала имања, у циљу заокружења својих 
националних и имовинских интереса, план колонизације само северног дела Војводине 
је ио недовољан (и са просторног и са аспекта густине насељености националних 
мањина, јер није о ухватала и просторе са немачком националном мањином). Нова 
колонизација српског и другог јужнословенског становништва која и ила у складу са 
националним интересима колонизације тог времена је дата на карти 2. 

На основу демографских података може се рећи да колонизација није ила 
значајан фактор у порасту роја становништва Војводине.30 Није ио довољан рој 
досељеника који и променили етничку слику иако су (по неким проценама)31 то иле 
породице са просечно пет чланова, односно четири члана домаћинства.32 И у 
предлозима нове колонизације, није се говорило о потенцијалном роју породица 
колониста који и задовољио националне циљеве колонизације.  

В. Јојкић, на основу демографских анализа (природног прираштаја и 
миграционог салда) југословенског народа и просторног размештаја немачке и 
мађарске националне мањине, израчунао је да за појужнослављивање Војводине 
потре но населити 434.400 јужних Словена.33 Да и нова колонизација успела, он је 
предлагао да се уместо сумарне изврши ,,у иквин арна национализација у свим 
у равним је иницама ових крајева, јер се само у ем свео ш е месне мајоризације 

 
29  ликвидација аграрне реформе још није ила готова: у оку ове уџе ске о ине, нас ављени су 

ин ензивно ра ови око ликви ације а рарне реформе на великим осе има у северним крајевима. 
У лавноме завршени су сви ехнички ра ови на ерену око измере и нове арцелизације земљиш а, и 
сас ављени о ера и за оношење екс ро ријационих о лука, јер су се ојавиле разне о ешкоће (...) 
остало још 49,21% о  уку не овршине о ређене за екс ро ријацију (Експозе министра пољопривреде 
Светозара Станковића о уџету за 1938/1939. годину) (Лекић 2002: 562) . 

30   Ћурчић 1996: 39. 
31  Гаћеша 1968; Ерић 1958. 
32  Искруљев 1925. 
33  Предлаже насељавање, у временским и просторним етапама, по важности. Добијање натполовичне 

већине западног дела граничног појаса према Мађарској (145.000 становника); национализација 
средњебачког мађарског блока у тополском и старобечејском срезу (56.500); национализација 
југозападног немачко-бачког блока у кулском, апатинском, оџачком и паланачком срезу (115.000), 
етничко обезбеђење граничног појаса од Велике Кикинде до Белоцркванског среза у Модошком и 
Вршачком подручју (58.200) и национализација великобечкеречког подручја и алибунарског и 
панчевачког среза (59.700) (Јојкић 1931: 78–92). 
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ос ало  живља може ос ићи о уно и ин е рално ојужнослављивање целоку но  
ери орија Бачке и Бана а, ш о зах ева и мно о веће количине наше  ванре но  

ројно  рирас а.34 Он указује и на потре у колонизације о државном трошку. Даље 
предлаже: да се осим планске дозволи и сло одно досељавање јужнословенског 
(српског) становништва; да се колонистима дају и економске повластице, као и да 
држава омогући развој привредних делатности које су азиране на природно-
географским карактеристикама; да се унапреди изградња сао раћајне 
инфраструктуре што и довело и до ур анизације и развоја насеља. Код такве 
колонизације велику пажњу тре а посветити и спровођењу целисходне здравствене 
политике, као и културном унапређивању.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта 2. Простор нове колонизације према Бјељац Ж. и Ћурчић Н. 
Аутор карте мр Милован Миловојевић 

 
Према Николи Гаћеши (1968: 276–277) сна е које су окренуле омену у акцију 

иле су чис о војвођанске, акле, ериферне риро е, и рема оме не овољно снажне 
а изврше о лучујући у ицај у цен ру, ј. на Бео ра . Званична иницијатива за 

покретање колонизације покренута је касно.35  

 
34  Ibid. 78 
35  У другој половини тридесетих година XX века било је примљено неколико десетина хиљада молби за 

добијање земље и насељавање на североисточном делу територије Краљевине Југославије, те је дато 
овлашћење Министарском савету да донесе уредбу са законском снагом о унутрашњој колонизацији 
(на основу члана 85. Финансијског закона за 1939/1940. годину) и да донесе измене у аграрно поседовној 
својини (Гаћеша 1984: 139). Иако је аграрна реформа била завршена, било је нерешено 3100 
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4. Други светски рат 
 
Да је тре ало покренути нову колонизацију, посе но ка северном делу Бачке, 

где и се мајоризацијом јужнословенских народа науштр  мађарске националне 
мањине направила тампон зона, показују и почетак и ток Другог светског рата. Одмах 
по окупацији, са тежњом да трајно учврсти власт у окупираној Бачкој, мађарска влада 
доноси Меморан ум о најважнијим за ацима које ре а реши и у оново освојеном 
јужном крају. Неке од одлука су иле: укидање ефеката аграрне реформе спроведене у 
Бачкој и прелазак колонизованих пољопривредних имања у власништво мађарске 
државе. Ратни злочини над цивилним немађарским становништвом у јужној Бачкој, 
као и интернирање српског становништва36 које је колонизовано после 1918. године 
су такође иле мере ревизионистичке политике Мађарске.  

Колике су то иле размере ревизионистичке политике може се видети из 
пописа становништва, које су мађарске окупационе власти спровеле у Бачкој. Мађари 
су чинили 45,40%; Немци 20,52%; Ср и 19,15%; Хрвати 7,99%. У северном делу Бачке 
Мађари су чинили 74,70%.37 На простору Баната, немачка окупациона власт 19. јуна 
1941. године доноси Указ о елимичном уки ању о ре а а А рарне реформе о  Ср а 
колонизованих у ерио у између ва све ска ра а.  

Крајем септембра и почетком октобра 1944. године почео је бег из Бачке и 
евакуација фолксдојчера из Срема и Баната. Из Бачке је бежао и део компромитованог 
мађарског живља, као и скоро сви Мађари досељени из Буковине. Процењује се да је 
по егло и протерано између 210.000 и 240.000 Немаца.38 Услед демографских гу итака 
цивилног становништва током рата и исељавања немачког и мађарског становништва 
дошло је и до демографског и просторног пражњења Војводине. Број цивилних 
жртава рата је ио 60.847 становника (до 1945. године). По завршетку Другог светског 
рата долази до реваншизма према преосталој мађарској и немачкој националној 
мањини, те је укупан рој цивилних жртава рата ио 86.492 (до 1948. године).39  

 

 
добровољачких молби за доделу земље, а који су требали да се населе у Панчевачки рит. Према експозеу 
министра пољопривреде Светозара Марковића о буџету за 1936/37. годину било је још око 4.000 
пријављених колониста, али за њих у том тренутку није било адекватних поседа, те су се тражиле и 
нове локације за насељавање. (Лекић 2002: 557–558). 

36  Протеривање је предузето са циљем да  се створи простор за усељавање Мађара из Буковине (досељава 
се око 20.000 лица). У логоре Шарвар, Барч и Нађкањижа је интернирано око 30.000 Ср а из Бачке 
(Јањетовић, Селинић 2017). 

37  Као резул а  осе но велики орас  роја с ановника ележе Мађари у северној Бачкој (74,7% уку но  
с ановниш ва) и у ра ским насељима: Су о ици, Нови Са , Сом ор, Кула и . Мађари у Новом Са у 

о исом с ановниш ва о  1941. су имали а солу ну већину (50,4%). Поново је за ележена ен енција 
асимилацијско  роцеса ко  Немаца и Хрва а, који се у рела ивно великом роју изјашњавају као 
Мађари. Ср ско с ановниш во за ржава већину само у ЈИ Бачкој (Шајкашка) (Bognar 1998). 

38   Бјељац, Дро њаковић и Радовановић 2014. 
39  Истраживања међуакадемијске комисије Српске академије наука и уметности и Мађарске академије 

наука под називом „Број и структура цивилних жртава у Војводини 1941–1948. године“ (12.09.2015.). 
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5. Колонизација 1945–1948. године 
 
Са завршетком Другог светског рата долази и до нових друштвено-политичких 

промена. У таквој ситуацији, нова власт почиње са припремама за нову аграрну 
реформу и колонизацију. О аграрној реформи 1945–1948. постоји значајан рој 
научних монографија, које са различитих аспеката проучавају ту про лематику.40 Да 

и се сагледали ефекти претходне аграрне реформе и колонизације, 15. јуна 1945. 
године, направљен је Пре ле  рове е а рарне реформе у Ју ославији.41 У овом прегледу 
дата је рекапитулација спровођења аграрне реформе и утврђено шта је још преостало 
да се уради по условима закона о ликвидацији аграрне реформе из 1931. године. 

Већ 23.08.1945. године донет је Закон о а рарној реформи и колонизацији. Пo 
својој основи, начину провођења, циљевима и коначним резултатима нова аграрна 
реформа и колонизација се у великој мери разликују од аграрне реформе и 
колонизације између два светска рата, али у много чему се и допуњују.42 Постоје 
различити подаци о роју колониста.43 За разлику од колонизације између два светска 
рата нова колонизација је ила планска, али је имала и сличних про лема у 
насељавању и условима живота колониста као претходна.44 Главни су јекти 
колонизације су орци Народно-осло одилачке војске и партизанских одреда 
Југославије, чланови њихових породица, ратни војни инвалиди, ратна сирочад.   

Ако се упореде о е колонизације, географски простори са којих су колонисти 
пошли су углавном исти, а највећи рој колониста је српске националности.45 
Насељавали су просторе у Војводини, где је немачко и мађарско становништво ило 
већинско пре Другог светског рата. Распоред насељавања колониста после Другог 
светског рата46 се може упоредити са зонама које је издвојио Владан Јојкић (1931). Из 
његове анализе о могућностима и потре и покретања нове колонизације тридесетих 
година XX века може се закључити да су колонизацијом непосредно после Другог 

 
40  Детаљније у Бјељац, Терзић 2016. 
41  АЈ 97-2-20. 
42  Гаћеша напомиње да је влада Краљевине Југославије непосредно уочи из ијања Другог светског рата 

намеравала да прошири о им аграрне реформе и предузме колонизацију широких размера, али да није 
планиран општејугословенски карактер измена аграрно поседовне структуре и да и и та колонизација 
имала национално-политичко о ележје аграрне политике. (Гаћеша 1984: 139–140) 

43  Детаљније у Бјељац, Терзић 2016; Број колониста у Војводини по федералним народним репу ликама 
01.1946. износио је 207.008 (АЈ 97-31-312).  

44  Поседи и земљишта раздељени су породицама из ратом опустошених крајева, а приликом насељавања 
водило се рачуна да се колонисти групишу по регионалној и етничкој припадности, као и између два 
светска рата По завршетку рата и преживели колонисти из периода 1919–1930. године су се вратили у 
своја насеља .У односу на колонисте између два рата, колонисти после Другог светског рата су имали 
погодности за рже прилагођавање (груписањем по регионалној основи), али су и они имали про лем 
прилагођавања новим географским условима и ставовима локалног становништва (Бјељац, Терзић 2016). 

45  Срби су чинили 68,0% колониста, Хрвати 11,0%, Црногорци 10,4%, Македонци 3,2%, Словенци 2,0%, 
несловенске етничке групе 2,9%. Највећи рој колониста је дошао из БиХ и Хрватске. (Бјељац, Терзић 2016) 

46  Видети Карта 2. и фуснота 34. 
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светског рата неки од тих циљева и остварени. Колонизација после Другог светског 
рата утицала је на промене у мрежи насеља (114 нових насеља),47 демографске промене 
(повећан природни прираштај), као и на економске, етнографске и политичке промене, 
а шездесетих и седамдесетих година XX века долази и до масовније економске, 
стихијне миграције становништва.48 Као последица постојећих ратних и поратних 
демографских промена попис становништва 1948. године и вероватно за ележио 
значајно опадање роја становника ( ило и оквирно 1.424.451 становника) да није 

ило колонизације. Попис 1948. је за ележио 1.663.212 становника у Војводини.  
 
6. Закључак 
 
Колонизација између два светска рата је завршена као и аграрна реформа, као 

недоречена, неефикасна и неуспешна. Главни национални циљ задо ијања већинске 
националне структуре у корист српског и осталих јужнословенских народа и 
миноризација немачке и мађарске националне мањине на територији Војводине, 
насељавањем колониста до ровољаца из Првог светског и осталих осло одилачких 
ратова, није у потпуности успео. Пре свега односом државе, политичких партија и 
државних органа који су вршили аграрну реформу, велепоседника, али и 
несналажењем и неприлагођеношћу колониста новим условима живота. Иако су 
колонизацијом или о ухваћени сви географски региони у Војводини, Бачка је имала 
приоритет з ог својих привредно географских, али и војно ез едоносних разлога. 
Крајем тридесетих година XX века, з ог јачања национал-социјалистичког утицаја 
код већег дела немачке националне мањине и појаве ревизионистичких захтева 
Мађарске, покреће се иницијатива насељавања српског становништва на територију 
северног дела Бачке, као стратешки важног простора (тампон зоне) према Мађарској. 

Колонизација није реализована и з ог незаинтересованости Регента и 
Краљевског министарског савета (да ли з ог њихове германофилске политике или 
покушајем вођења политике попуштања према захтевима Немачке, чекања реакције 
других великих сила и касније з ог почетка Другог светског рата). Осим овога, нису 

или дефинисани финансијски услови провођења колонизације, као ни њени 
носиоци. Није се оз иљно размишљало ни о ревизији аграрне реформе. У званичним 
предлозима није ио прецизиран ни потре ан рој колониста у оквиру нове 
колонизације, већ је и даље ио само рој оних колониста који још нису или 
о ухваћени ликвидацијом аграрне реформе. Нису или прецизирани ни простори са 
којих и кренула колонизација (вероватно и исто или простори насељени српским 
становништвом у Хрватској, БиХ, Црној Гори). Није се о раћала пажња ни на 

 
47  Може се уочити и да се један део колониста после Другог светског рата населио у већ постојећа 

колонистичка насеља, насељена колонистима из предратног периода. Порекло и једних и других је из 
истих региона: Лике, Херцеговине, западне Босне. 

48  Из истих места и предела одакле су и колонисти. Ови економски мигранти су се у Војводину 
досељавали у иста места где су већ живели њихови рођаци или ивше комшије. 
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демографски потенцијал удућих колониста. Осим од стране политичара, ило је 
предлога и од научних и економских стручњака који су имали адекватне, научно и 
чињенично изнете податке, али они нису узимани у о зир. 

Да је ила реализована и ова колонизација не и ила успешна. Међутим, 
поједини аспекти колонизације Војводине између два светска рата (па и оне 
нереализоване), представљали су основу за извођење колонизације после Другог 
светског рата. Пре свега то се односи на извршавање задатог националног циља 
предратне колонизације, порекло колониста (из махом истих регија Хрватске, БиХ, 
Црне Горе), као и на развој и ур анизацију појединих насеља насталих између два 
светска рата. 
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IN VOJVODINA (SERBIA) – CAUSES AND CONSEQUENCES 

 
Summary 

At the end of the 1920s colonization, of war veterans and their families (1919–1930) (mostly 
Serb population) from Bosnia and Herzegovina, Croatia (Lika, Dalmatia, Istra), Montenegro to 
administrative region Bačka (Danube banovina) (Kingdom of Yugoslavia), was included. Along with 
the colonization, an agrarian reform was implemented. Aims of colonisation are socio-political, 
economic and national (increase of Yugoslav national groups to areas with German and Hungarian 
population). Seeing that the process of agrarian reform was incomplete and that the political-national 
motives  of colonization were not satisfied goverment authorities of Danube banovina in the in the 
second half of the 30ies of the XX century, initiated attemps to renew colonization. Area of planed 
colonization was north part of Banovina (area to 50 km south from Hungarian border). The attempt 
at new colonization was justified by the desire to suppress the penetration of German nationality and 
their economic activities. The action failed because the initiative was launched at the local level in 
opposition to the distinctly pro-German policies followed by governments of the Kingdom of 
Yugoslavia. Its realization was also prevented by the outbreak of the Second World War. 

Keywords: Unrealized planed colonization, agrarian reform, South Slav peoples, Germans, 
Hungarians, World Wars, Danube banovina, Vojvodina. 
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SERBIA AS A TEMPORARY DESTINATION 
DURING THE REFUGEE CRISIS 2015–2017  

 
 

Abstract:  Ever since refugee crisis commenced in 2010, Serbia did not have a major role in it, 
however, since 2015 Serbia has been intensively faced with this phenomenon on her soil, 
that continues even today. According to some estimates, since 2015, over a million 
refugees, mostly from Syria, Afghanistan, Iraq but also some other countries, have 
crossed Serbian territory on their way to Central and Western Europe. Serbia has become 
a transit country and an almost an inevitable route for the refugees in the so-called 
"Balkan Route". The goal of this research is to answer the question what position Serbia 
has in the refugee crisis. We tried to explain the term of the transit environment in the 
context of migration; how significant it is and why it only remains as a transit country, 
and not the desired destination. We also tried to explain how migrations did affected 
Serbia. The sources of this research are numerous and their number continues to grow. 
Worth to mention that facts change day by day. The author of this research, analyzes 
these phenomena on the basis of publicly available & announced data by the 
Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, publicly available & announced 
UNHCR Reports, the Belgrade Center for Human Rights and other non - governmental 
organizations (NGOs) dealing with the refugee crisis in Serbia.. 

 
 
Keywords: Serbia, migration, refugee crisis, transit country, Balkan route. 
 
 
 

1. Introduction 
 

he Republic of Serbia is located in a geographical position which has seen the 
unfolding of several major migrations throughout its history. The factors which 
contributed to that were primarily conditioned by its geographical position in the 
central part of the Balkan Peninsula. Other geographical circumstances also exerted 

an impact, because this area is located between the Adriatic Sea and the Pannonian Basin, 
as well as the specific relief, primarily the layout of the mountains and rivers. The geopolitical 
factor was also present. The position of the present-day Republic of Serbia in the past was 
on the border between the Eastern and Western Roman Empires, then on the northwestern 
border of the Byzantine Empire, and finally in the cross-border between the Ottoman 
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Empire and Central Europe. 
The first great migration which occurred in this region for which relevant sources 

exist is the Slavic migration. The Slavic population migrated to the area of the Balkan 
Peninsula during the 6th century. This population became ethnically differentiated 
afterwards into the Serbs, Croats and Bulgarians. The first Serbian state came into existence 
during the 9th century.1 The Serbian people also inhabited part of the Pannonian Basin, also 
known as Southern Hungary. This area is now mainly within the borders of the Republic of 
Serbia.2 Migrations of the Serbian people also happened in the direction of Russia during 
the 18th century.3 With the arrival of Ottoman rule a considerable part of the Serbian people 
accepted Islam. Part of that population later migrated to those areas which remained under 
Ottoman jurisdiction.4 Migratory processes of economic character became more intensive 
during the 20th century, when parts of the population migrated to economically developed 
countries such as Canada, the USA, and some European countries.5 The civil and interethnic 
war which happened in the Yugoslav area during the 1990’s brought about a wave of refugees 
which arrived in Serbia from the Republic of Croatia (1995), from whence they had been 
evicted due to the offensive of the Croatian Army called “Oluja,” and then from certain parts 
of Bosnia and Herzegovina (1992-1995). During the NATO aggression conducted against 
the Federal Republic of Yugoslavia and the introduction of UN management in the Serbian 
province of Kosovo and Metohija, a large number of Serbs and other non-Albanian 
inhabitants fled into other parts of the Republic of Serbia, where they have the status of 
internally displaced persons.6 

At present, the Republic of Serbia is once again on the crossroads of a great migration, 
between the countries of the Middle East and some parts of South Asia and Africa, and the 
member countries of the European Union. Serbia has been facing a refugee crisis which has 
to a lesser extent been happening since 2010 and with greater intensity since 2015 - and 
which is still ongoing. According to rough estimates, a little less than a million people7 have 
passed through Serbia on their way to Central and Western Europe, mainly from Syria, 
Afghanistan, Iraq, Pakistan, and Iran, but also from Eritrea, Somalia, Morocco, Algiers and 
other countries which have been overcome by wars, internal conflict or poverty.8 It is not 
possible to precisely ascertain what percentage among them are refugees, and what 
percentage are migrants, because we do not have insight into each specific case. 

 
1  Kont 1989: 15. 
2  Ćorović 2004: 460. 
3  Kostić 2001: 5. 
4  Ljušić 1990: 81. 
5  Lukić, Krstanović, Pavlović 2016: 94–95; 195. 
6  More about this topic: Mandić et al. 2006; Bakić 2011.   
7  N1 Vesti, Dačić: Više od 900.000 migranata prošlo kroz Srbiju, 24.10.2017; Blic, Komesarijat: Kroz Srbiju prošlo 

više od 900.000 migranata, 17.12.2016 
8  The Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, Migracioni profil Republike Srbije za 2015. godinu, 

2015: 43. The Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, Migracioni profil Republike Srbije za 2016. 
godinu, 2017: 35, 38, 42. 
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Nevertheless, what we can see is that – for the most part – they originate from countries 
which are in a state of war. Serbia has become a transit country and an almost unavoidable 
road for refugees on the so-called “Balkan route.” 

In this paper we will take a look at how the refugee crisis has unfolded in the Republic 
of Serbia. In that sense, we will try to give an overview of the current state and raise a few 
questions which are connected to migration on her territory. Publicly available information 
which has been published by the Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, the 
UNHCR, the Belgrade Center for Human Rights, as well as other organizations engaged in 
protecting refugees’ rights in the Republic of Serbia have been of great service in the analysis 
of this issue. Written and electronic media have been following the refugee crisis since the 
very beginning, and they can contribute to the research of this issue, with the necessary 
critical approach. 

 
2. The beginning of the crisis 
 
The Republic of Serbia has been, and still remains, just a transit country for most of 

refugees, but not their final destination. Serbia has taken upon itself the role of a transit 
country and played this role as circumstances permitted. In the years before the escalation 
of the refugee crisis, the number of people who expressed intent to seek asylum started to 
rise gradually. During 2013, 5065 persons expressed their intent to seek asylum. In the 
following year, that number had already risen to 16,500 persons. This heralded the 
beginning of the crisis, which went into full swing in the summer of 2015.9 The first phase, 
during which the largest number of transits through Serbia was registered, lasted from June 
2015 until March 2016, when the borders of the European Union were officially closed for 
the transit of refugees.10 

Until then, Serbia had been solely a transit route for refugees, who did not stay for 
more than a few days. The refugees came to the territory of Serbia through countries of the 
European Union, from the direction of Greece or from Bulgaria. Refugees coming from the 
direction of Greece, through Macedonia, would enter through the border crossing at 
Miratovac, i.e. Preševo. At the beginning of July 2015, in response to the entry of 600 to 1,000 
people daily, mainly from Syria, Afghanistan, and Iraq, the refugee center of Preševo was 
established, where refugees could receive first aid in the form of food and medical care.11 
Considering the number of transits through Serbia, the working capacity for registering 
refugees rose to around 8,000 persons per day.12 On August 13th 2015, the border at Preševo 

 
9  Grupković, Jelačić Kojić, Petronijević 2016: 7. 
10  Council of the EU press release 144/16, EU-Turkey statement, 18 March 2016. 
11  The website of the UNHCR in Serbia, UNHCR saopštenja za medije: Ujedinjene nacije pomažu izbeglicama i 

vlastima u Preševu., 8. 7. 2015. 
12  The website of the UNHCR in Serbia, UNHCR saopštenja za medije: UNHCR troši blizu jedne milijarde dinara 

za izbeglice u Srbiji 2015. godine, 7. 10.  2015. 
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was crossed by around 2,000 refugees, which continued during the next few days.13 Those 
who arrived from the direction of Bulgaria, mainly citizens of Afghanistan, Syria, and Iraq, 
crossed the border at Dimitrovgrad. In October 2015, 200 persons a day crossed the border 
with Bulgaria, which is considerably less than at Preševo, but still not trifling. All those who 
arrived at Dimitrovgrad continued their journey by bus to Belgrade or stayed for a short 
while in smaller improvised camp.14 Therefore, the refugees mostly entered through the 
territory of the EU, passed through a system of registration, continued their transit by bus 
or by train through the territory of Serbia (which is outside of the EU and Schengen zone), 
and then continued their journey to the rest of the EU. The exit points from Serbia, with 
certain changes in terms of the likelihood of transit, were the Hungarian (Kanjiža, 
Subotica)15 and Croatian borders (Šid).16 Until the end of 2015, due to the increasing 
necessity, new refugee centers were opened in the vicinity of the border areas (Subotica, 
Adaševci, Prinicipovac, Šid).17 

The law on asylum from 2008 made it possible for applicants to seek and receive 
asylum in the Republic of Serbia.18 Having this right at their disposal, the potential applicants 
mainly expressed their intent to seek asylum, as a first step, after which the procedure would 
continue further. Since the beginning of 2015 a large number of refugees passed through 
Serbia, but a majority of them did not seek asylum in the Republic of Serbia, instead 
expressing a desire to continue on to the countries of the European Union or somewhere 
further. Of those that did apply for asylum, few of them received it, mostly because the 
application procedure was terminated before it was processed, or because the refugees left 
the reception centers or the country. In terms of numbers, this is what it looks like. According 
to the data of the Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, 579,518 refugees 
expressed their intent to seek asylum in the country in 2015. Out of those, only 586 of them 
or 0.1% of the total number submitted a request for asylum. The asylum procedure was 
cancelled for a majority of the applicants, because most of them continued to migrate further 
and they did not wait for a decision to be made about their request. Still, in 2015, the Office 
for Asylum brought 24 decisions which accepted the applicants’ requests.19 

During the year of 2015, when the number of refugees entering the country increased 
 

13  The website of the UNHCR in Serbia, UNHCR saopštenja za medije: Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice 
povećava pomoć Srbiji, 13. 8. 2015. 

14  Belgrade Centre for Human Rights, Siguran prolaz, Svedočenja ljudi koji stižu u Dimitrovgrad u Srbiji iz Bugarske,  
20 - 22. oktobra 2015. Godine; Južne vesti: Nackov, M. Sve veći broj izbeglica preko Bugarske stiže u Dimitrovgrad, 
3. 10. 2015. 

15  Politika: Isakov, Kanjiža – poslednja sirijska čekaonica pred vratima EU, 18.07.2015; The Guardian, Hungary 
closes border with Serbia and starts building fence to bar migrants, 17. 6. 2015. 

16   Kurir, Šid spreman: Počeli da pristižu prvi migranti, 16.09.2015; Telegaf, Izbeglice krenule ka Hrvatskoj: Policija 
preusmerava autobuse, ovo je nova ruta migranata, 15. 9. 2015. 

17  The website of the Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, Centri za azil i prihvatni centri u 
Republici Srbiji. 

18  „Službeni glasnik RS“, br. 109/2007, Zakon o azilu, 28.11.2007.  
19  The Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, Migracioni profil Republike Srbije za 2016. godinu, 

2017: 41–43. 
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rapidly, the state engaged itself in taking care of them through the Commissariat for Refugees 
of the Republic of Serbia. It received aid in the form of foreign donations. Certain means 
were donated by the UNHCR, but also by other humanitarian organizations which 
contributed to satisfying the most basic needs of the refugees located in Serbia – food, water, 
and clothing.20 The non-governmental sector has also engaged itself on the field since the 
very beginning, offering aid to the refugees in accordance with their means (free legal 
assistance, food, hygiene packages, psychosocial support).21 During 2008, the total capacities 
for the accommodation of refugees in asylum centers in Serbia amounted to 80 beds. 
Considering the expected increase in the number of refugees, the accommodation capacities 
in 2014 increased to 810 beds, in camps in Banja Koviljača, Bogovađa, Sjenica, Tutin and 
Krnjača. Even during 2015, when the refugee crisis was in full swing, in July 2015 the 
engagement of these capacities was below 40%.22 

Despite the fact that the borders for the transit of refugees were considered to be 
open, there were frequent incidents of evictions of refugees back across the borders. The 
closing of the Balkan route for the legal transit of refugees began to be felt unofficially already 
in February 2016, after which it was closed officially.23 On March 18th 2016, an agreement 
was established between the EU and Turkey concerning the refugees issue, which had as a 
consequence the closing of the EU’s borders for further immigration.24 Therefore, those 
refugees who had arrived in Greece before March 20th were separated from those who had 
arrived after that date, and on whom the new agreement on returning refugees to Turkey 
was implemented.25 All of this had an effect on all those refugees who were present in Serbia 
at the time, as well as having an effect on all those who were going to enter it in the upcoming 
months. 

 
 

20  According to the public announcement of the UNHCR in Serbia, on August 28th 2015, the aid which the 
UNHCR provided to the Serbian government “in response to the growth of the number of refugees, amounted 
to €1,000,000.” This number has continued to grow with the continuation of the crisis. The website of the 
UNHCR in Serbia, UNHCR Saopštenja za medije: Pomoć UNHCR-a Vladi Srbje za izbeglice dostigla milion 
evra, 28. 8. 2015.  

21  Politika, Vulin: Migrantima platne kartice sa ukupno 85 miliona dinara, 26.12.2015. We cite here some of the 
internet portals of the organizations which are engaged in the Republic of Serbia in providing aid to the 
refugees.  
http://www.bgcentar.org.rs/podrska-izbeglicama-i-traziocima-azila-u-srbiji-2/ 
https://nwb.savethechildren.net/bs/news/koordinisana-pomo%C4%87-izbeglicama-i-migrantima-u-srbiji 
https://www.drc.org.rs/projekat/unapredjivanje-odgovora-na-izbeglicku-krizu-u-srbiji-finansira-eud 
https://www.drc.org.rs/projekat/kutci-za-decu-podrka-deci-izbeglicama-finansira-unicef   
http://www.sos-decijasela.rs/nasi-programi/program-urgentne-pomoci-izbeglicama/ 

22  The website of The Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Policy of the Republic of Serbia, Plan 
reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata, Vlada Republike Srbije 2015: 3–4.  

23  Grupković, Jelačić Kojić, Petronijević 2016: 10. 
24  The website of the UNHCR in Serbia, UNHCR saopštenja za medije UNHCR o dogovoru EU-Turska: U 

implementaciji moraju prevladati mere osiguranja azila, 18. 3. 2016. 
25  The website of the UNHCR in Serbia, UNHCR redefiniše ulogu u Grčkoj uz početak sprovođenja dogovora 

između EU i Turske, UNHCR saopštenja za medije, 22. 3. 2016. 
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3. Migrations after the closing of the borders 
 
Serbia has a wealth of experience in accepting refugees ever since the wars which 

ravaged the ex-Yugoslav region, which mainly consisted of Serbians who had been forced 
out of Croatia, Bosnia and Herzegovina, and internally displaced persons from Kosovo and 
Metohija. The period which ensued immediately after the closing of the borders in March 
2016 brought her similar challenges. Unofficially, the route still existed even after the news 
that the borders were closed, because refugees were still using it, even though their trip had 
become more difficult.26 The only sure, legal route to Europe which remained were the 
transit zones on the Hungarian border, where the transit quota decreased more and more, 
until it reached only 10 persons a day at the beginning of 2017.27 The summer and autumn 
periods enabled easier living conditions in open areas, as well as transit across the borders 
of the European Union outside of the border crossings. With the closure of the official route, 
a new, unofficial route continued to function along the same roads which, among other 
things, opened the way for more abuses and the smuggling of people.28 A new exit from the 
country through illegal means opened up in spring of 2017 – the Romanian border, which 
also permitted transit into the European Union.29 Apart from the usual entrance points from 
Bulgaria and Greece through Macedonia, there were also entrance points from Albania and 
Montenegro.30 The winter of 2016/2017 saw the appearance of a new trend – the 
accommodation of refugees on a more massive scale in refugee camps. Since then, new 
reception centers were gradually opened on the territory of Serbia, because border crossings 
became increasingly difficult and the winter conditions did not permit for safe travelling 
conditions for anyone, especially not for families with children, women and the elderly. 
Camps were mainly opened in the border regions, or in the vicinity of Belgrade.31 The winter 
of 2016/2017 demonstrated the determination of refugees to leave Serbia despite the closed 
borders. Many of them took up residence in old barracks behind the train station in 
Belgrade, since they did not desire to apply for asylum or accommodation in refugee camps, 
but to continue on their journey.32 Belgrade found itself in the position of a place where the 

 
26  The Guardian, Tens of thousands migrate through Balkans since route declared shut, 30. 8. 2016. 
27  Vukašević et al. 2018: 20. 
28  Deutsche Welle: Karakoulaki, Tosidis, Closed borders boost people smuggling across Balkans, 22.11.2017. Reuters: 

Taylor, Cardi, The Smuggling Game: Playing with life and death to reach Europe, 28. 3. 2017. Weber 2017. 
29  Vukašević et al. 2018: 56. 
30  Vukašević et al. 2018: 17. 
31  Before 2015, there were five permanent asylum centers on the territory of Serbia: Krnjača, Bogovađa, Banja 

Koviljača, Sjenica, Tutin. After that, another 15 transit reception centers were opened, namely in Preševo, 
Obrenovac, Adaševci, Pirot, Prinicipovac, Bujanovac, Kikinda, Sombor, Vranje, Divljana, Subotica, 
Dimitrovgrad, Bosilegrad. The centers in Preševo, Adaševci, and Prinicipovac were opened in 2015. The rest 
were opened in autumn of 2016 and afterwards. The website of the Commissariat for Refugees of the Republic 
of Serbia, Centri za azil i prihvatni centri u Republici Srbiji. The website of UNHCR in Serbia, Asylum, 
Information for Persons Seeking Asylum in the Republic of Serbia. 

32  Voice of America, Bleak Barracks Hold Lure for Serbia's Desperate Refugees, 23. 2. 2017. The website of the 
Caritas Serbia, Refugees transferred from the barracks in Belgrade to the official camp get new clothes from 
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refugees could find shelter (camps in Krnjača and Obrenovac), information and necessary 
aid from the governmental and non-governmental sectors responsible for migration, but 
also ways to continue their journey out of the country.33 

Nevertheless, due to the passage of time and closed borders, Serbia transformed from 
a transit country – which refugees left immediately after entering it – into something else 
entirely. It became a country of temporary residence for people who are waiting for the 
countries of European Union to accept them. During 2016, there were 12,811 expressions of 
intent to seek asylum in the Republic of Serbia. Out of those, only 577 persons or 4.5% of 
the total number submitted a request for asylum. In 2016 the Office for Asylum brought 27 
decisions which accepted the applicants’ requests, 49 decisions which reject the applicants’ 
requests and 267 decisions about terminating the application procedure because the 
applicants had left the Center for Asylum and continued further in their migration.34 During 
2017, a total of 6,199 persons expressed their intent to apply for asylum in the Republic of 
Serbia. A total of 236 persons applied for asylum. Fourteen requests were adopted, while 112 
applications were terminated, again, because the applicants had left the Center for Asylum 
or had continued further in their migration.35 Certifications of express intent to seek asylum 
help in resolving the status of refugees who have entered the territory of the Republic of 
Serbia. Still, an insignificant minority of applicants decided to continue further with the 
application procedure. We can suppose that the refugees mostly do not want to settle down 
in Serbia and that, therefore, they do not pay attention to respecting the asylum procedures 
once they have decided to initiate them. Nevertheless, the denied asylum application data as 
well as the prolonged duration of the procedure, lead us to conclusion that the procedure 
itself is very complicated and does not always have a positive outcome. 

 
4. The life of refugees in a transit country 
 
Serbia, therefore, became a country where refugees live, receive medical treatment,36 

go to school,37 most often without applying for asylum, but as temporary residents who are 
waiting to continue their journey. Serbia has, in such a situation, with its limited capacities 
and the aid of foreign organizations, truly worked on providing for refugees living within its 
borders. These refugees have received the possibility of taking up accommodations in 
reception centers/camps where their most basic needs will be covered (food and shelter, 
medical treatment, education for children who are of elementary and high school age). 
However, what was necessary, but was not resolved, was the legal status of the refugees on 

 
Caritas, 19. 5. 2017; Serbian Monitor: Bjelotomić, Belgrade: Migrants transferred to reception centres, 18. 1. 2017. 

33  Vukašević et al. 2018: 16. 
34  The Commissariat for Refugees of the Republic of Serbia, Migracioni profil Republike Srbije za 2016. godinu, 

2017: 44–45. 
35  Belgrade Centre for Human Rights, Right to Asylum in the Republic of Serbia 2017, 2018: 21. 
36  Radio televizija Srbije: Kakva je zdravstvena nega migranata u Srbiji, 12. 2. 2017. 
37  Radio televizija Srbije: Deca migranti u školskim klupama, privid normalnog života, 13. 9. 2017; Politika, Oko 

1.000 dece migranata krece u škole u Srbiji, 29.08.2018. 
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the territory of Serbia. By expressing intent to apply for asylum, they receive a certification 
which enables them to receive access to accommodations, food, medical care and other 
necessary services within the 18 camps that are located on the territory of Serbia.38 However, 
their life in Serbia has been made more difficult because they mostly do not access the 
asylum procedure, so their legal status stays unresolved. 

Part of the refugees is still located on the territory of Serbia. Every migration, except 
for the fact that the situation in the homeland is very bad, also has the push and pull factor, 
i.e. the reason why person has left their country as well as the reason why they consider that 
they will succeed in resolving their problems in the country to which they are going.39 Since 
the beginning of the crisis, refugees have viewed Serbia mostly as a transit country, where 
they do not intend to stay nor to build their future. Serbia has found itself on the road from 
East to West, just like Bulgaria, Macedonia, Greece, Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
Hungary, and partially Romania, Slovenia, and Turkey, as countries which are part of the 
Balkan Route. Migrations usually tend to unfold in the direction of better living standards 
on all levels. Refugees who flee from war are mostly seeking peace and security in their lives 
and the lives of their families, which Serbia as a safe country can offer to them. However, 
apart from safety, other factors are also possibly necessary for the construction of a new life. 
These factors could be: a developed system for the reception of refugees arriving into a 
country, an already existent ethnic/religious group of compatriots in that country, 
possibilities for education, medical treatment, integration, generally social support for 
refugees, the ability to find work which can provide for a living. Fully developed mechanisms 
for the reception, integration and livelihood of refugees in Serbia still have not been 
adequately established. Even if they were developed to such an extent that refugees had all 
options open to them so that they could have the same living standards as citizens of Serbia, 
it is debatable whether the refugees themselves would accept such a lifestyle for the future 
which they would desire for themselves and their children. Serbia is itself a country of 
economic emigration, from which many people leave, mainly in order to seek better 
opportunities and living standards.40 The countries which are the destinations of Middle 
Eastern refugees are also the same for Serbian emigrants, and their migration is unfolding at 
the same time as the refugee crisis.41 One other fact should be mentioned. Many refugees 
who did not succeed in continuing their migration from Serbia chose a different option – to 
return to Greece, whence they came to Serbia.42 

 

 
38  Vukašević et al. 2018: 11. 
39   Lukić, Krstanović, Pavlović 2016: 99. 
40  Portal B92, DW: Zašto Srbija ostaje bez ljudi?, 14. 11. 2017; Radio televizija Srbije: Odlazak mladih u 

inostranstvo, karta u jednom smeru, 5. 2. 2016; Nedeljnik, Ratko Božović o odlascima mladih: Sve što im je 
preostalo je strategija individualnog spasavanja, 31. 3. 2018; Radio Slobodna Evropa, Lekari iz Srbije odlaze u 
Nemačku: 'Ne idem zbog sebe, već zbog dece', 5. 6. 2017. 

41  BBC News, Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts, 4. 3. 2016; BBC News, Graphics: 
Europe's asylum seekers, 30. 8. 2014. 

42  Portal B92, Unable to move on from Serbia, refugees returning to Greece, 17. 10. 2017. 
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5. Conclusion 
 
During the refugees crisis which hit Europe in 2015, Serbia found itself in the position 

of a transit country. Around a million refugees from Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan and 
some other countries passed through the territory of Serbia. Since March 2016, with the 
official closing of the so-called “Balkan route”, the number of refugees passing through 
Serbia has decreased, but the route has been unofficially maintained until now. Since the 
closing of the borders, the average time of their stay in Serbia has increased, because it has 
become more difficult to find a way to go to their desired destination. This has opened the 
way to numerous problems and abuses which the refugees have encountered during their 
journey. The refugees received the opportunity to enter the country and apply for asylum; 
they have been offered free health care, accommodation, food as well as education for their 
children. Nevertheless, a majority of the refugees do not see Serbia as a country where they 
would like to permanently reside, but as a transit country, which is on the way towards the 
member states of the European Union. Statistics have shown that refugees express intent to 
apply for asylum when they enter the country, which allows them to use accommodations 
and other services intended for refugees. Three years after the beginning of the crisis, in 
2018, there are around 4000 refugees in Serbia, according to rough estimates, who are 
accommodated in reception and asylum centers around the country.43 Their status in Serbia 
is still temporary, because a majority of them expect to continue further on their journey. 
They mainly have the status of asylum applicants, while simultaneously being on the list to 
transfer to Hungary, or they attempt to leave Serbia by other means.44 
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ПРИВРЕМЕНО ОДРЕДИШТЕ  

– СРБИЈА У ИЗБЕГЛИЧКОЈ КРИЗИ 2015–2017 
 

Резиме 
Током из егличке кризе, у којој су из еглице са Блиског Истока, али и појединих земаља 

Јужне Азије и Африке, кренуле у правцу земаља Европске Уније, Репу лика Ср ија је имала 
улогу транзитне земље. Преко њене територије прешло је готово милион из еглица, из Сирије, 
Авганистана, Ирака и других држава које су захваћене ратовима и унутрашњим немирима. 
Ср ија се нашла у средишту такозване „Балканске из егличке руте“, заједно са суседним 
државама. На њену територију мигранти су долазили са територије земаља чланица Европске 
Уније, из Бугарске и из правца Грчке, преко Македоније. До марта 2016. године, задржавање 
из еглица на тлу Ср ије ило је кратко. Након званичног затварања Балканске руте, из еглице 
су се дуже задржавале, с о зиром да је постало много теже доћи до територије Европске Уније.  
Тако је Ср ија постала не само земља транзита, већ и земља привременог смештаја за многе 
из егличке породице, које су у њој остајале по годину дана а и више. З ог тога су у земљи 
изграђени нови из еглички кампови, а свим из еглицама је омогућена лекарска нега, смештај 
и храна, као и основно школовање за децу. Статистике показују да  из еглице, односно 
тражиоци азила, по уласку у Ср ију изражавају азилну намеру. На тај начин они могу 
приступити основним услугама које су им неопходне за живот. Ипак, азилна намера ретко 
прелази у подношење захтева за азил. Из еглице углавном и даље посматрају Ср ију 
искључиво као земљу транзита, у којој не планирају да се задржавају. 

Кључне речи: Ср ија, миграције, из егличка криза, транзитна земља, Балканска рута. 
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HOMINUM GENUS IN PEREGRINATIONE NATUM: 
GYPSIES IN RENAISSANCE 

AND COUNTER-REFORMATION SOURCES  
 
 

Аbstract:  The appearance of Gypsies in Western Europe prompted chroniclers and other writers 
of the Renaissance to represent them and thus construct the stereotypes associated with 
this ethnic group. After a brief examination of some Renaissance sources concerning 
Gypsies, three texts, are examined: a play by the Portuguese author, Gil Vicente, Auto de 
hũas Ciganas; an excerpt from Disquisitiones Magicae, a doctrinal treatise of the Flemish-
Spanish Jesuit, Martin Delrio; and an excerpt from Miscelanea, a dialogue of the 
Portuguese Leitão de Andrada (sixteenth/seventeenth cents.). The texts were chosen on 
the basis of their differences: they span across almost one century (1521–1617), from 
Renaissance (Vicente) to Counter-Reformation (Delrio and Andrada) and, moreover, 
they are quite different as to their literary genre. Analysis shall concentrate not only on 
the identification of stereotypes about Gypsies but also on the uses of those stereotypes 
as well as ascertain the evolution from attitudes towards Gypsies from Renaissance to 
Counter-Reformation.1 

 
Keywords: Gypsies, Renaissance, Counter-Reformation, Gil Vicente, Martin Delrio, Leitão de 

Andrada, ethnicity, migration, alterity. 
 
 

s early as the fifteenth century Western European authors seem to perceive in 
Gypsies2 the very condition of a migrant people – a perception clearly expressed in 
the words of the German chronicler, Albert Krantz: hominum genus in peregrinatione 

natum (a race of people wanderers from birth). We shall analyse in this paper three different 
sources on Gypsies ranging from Renaissance to Counter-Reformation: a play from the 
Portuguese playwright Gil Vicente; a section of a treatise on magic from Martin Delrio; and 
finally a dialogue from the Portuguese writer Leitão de Andrada. Before entering into the 
discussion of the aforementioned sources a comparative analysis of previous notices concerning 
Gypsies from the fifteenth century will show us the roots of later ideas about Gypsies. 

 
  I would like to thank Professor Ifigenija Radulovič for kindly having provided me a copy of an item of the 

bibliography from the Library Matica Srpska of Novi Sad. 
1  A well-documented overview of the topic is the book by Dietz 2005.  
2  Although the recommended name for Gypsies today is Roma, we keep the old term, notwithstanding its 

potential confusion, the reason being that it is the name used in the historical period concerned here. 
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Five sources covering both 15th and 16th centuries from different geographical areas 
will be used here as a sample: the Chronica novella of Hermann Korner (ca. 1423); the Journal 
d’un Bourgeois de Paris (1427); the Spanish chronicle Hechos del Condestable Don Miguel 
Lucas de Iranzo (after 1471);3 the chronicle of Saxony by Albert Krantz (published 1520); 
and an extensive text on Gypsies from the Cosmographia of the German geographer 
Sebastian Muenster (1550).  For the sake of brevity, we present a table (Appendix 1) which 
schematizes the different pieces of information and attitudes of these early sources. 

Repetitions and similarities in these Renaissance sources led some scholars to level 
all of them as a cliché.4 Certainly some of these texts form a line of transmission, as authors 
seem to prefer to stick to the judgment of their predecessors rather than risk a new approach: 
so Albert Krantz draws on Hermann Korner, and Sebastian Muenster, in turn, borrows 
entire sentences from Krantz.5 Despite such interdependence, there are differences in terms 
of information given by each author as well as differences of attitudes from each author 
regarding Gypsies.  

As it is evident from the table, differences between these sources are considerable and 
though some may be attributed to disparity of literary genres or to the erudition of each 
author, there are interesting points to be made made, namely: 1. the outright distaste for the 
physical appearance of Gypsies from the citizen of Paris does not prevent him from denying, 
based on his own experience, the popular image of pickpocketing; 2. knowledge about 
Gypsies expands beyond issues of customs or their physical appearance in earlier sources to 
matters of language in later sources; 3. starting with Krantz and more plainly in Muenster, 
there is a deconstruction of the purported self-narratives of Gypsies (mainly those 
concerning their geographical origin); 4. the prejudice and the hostility against Gypsies 
increases, so that from the curiosity of earlier sources a more articulated stance against 
Gypsies emerges (as in Kranz and Muenster); 5. the Spanish chronicle seems a bit of an 
outsider in this list as the author seems to have the most friendly view of Gypsies.6 

Despite differences, these texts coalesced the representation of the Gypsy as the 
strange par excellence. No wonder that European chroniclers, travellers and geographers 
describing peoples of the New World, resorted to Gypsies as a term of comparison. That is 
the case of João de Barros, a chronicler of Portuguese conquest and discoveries who 
compared the Qalandar of India to the Gypsies,7 or, even more significantly, the case of a 
biography of the principal missionary of Brazil, the Jesuit José de Anchieta, written by the 
Italian Sebastian Berettari and published in early seventeenth century, which makes an 
extensive comparison between Brazilian Indians and European Gypsies.8 

Gil Vicente, a Portuguese dramatist, fits (partly) into this exotic view of this 
 

3  Relevant texts quoted in Ramos 2003. 
4  E.g. Sánchez Ortega 1993: 13. 
5  See Bartlett, 1952: 88. 
6  This even acknowledged by Sánchez Ortega 1993: 19. 
7  Barros, Década IV, quoted by Ramos 2003: 76. 
8  The author admits an affinity between Brazilians and Gypsies on grounds of similarity of skin colour (cf. 

Berettari 1617: 39). 
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community. His play Auto de hũas ciganas, staged in 1521 or 1525, on Maundy Thursday, in 
the court during its stay at Évora, a city in the south of Portugal where Gypsies were more 
common, features Gypsies as the main characters.9 The play is rather a divertissement with 
almost no plot. In the first scene of the play enter Gypsy women who address the noblemen 
and the ladies of the audience; in the second scene, enter the Gypsy men who address the 
male audience; in the last scene, Gypsy women turn to individual ladies in the audience and 
tell each one her fortune. The comic of the play depends essentially from the contrast 
between Gypsies and courtiers, with the inherent contrasting features: outcast vs. powerful; 
foreigner vs. national. 

In the first scene, Martina and Cassandra, two Gypsies, address the noblemen asking 
for alms: 

 
Mantenga, fidalguz ceñurez hermusuz 
Dadnuz limuzna pur l’amur de Diuz.  
Cristianuz çumuz, veiz aquí la cruz.10 
God preserve, handsome noblemen, 
Give us alms for the love of God.  
We are christians, here you can see the cross. 
 
Gypsies are made strangers by means of an orthographic rendering of their accent that 

has two features: a peculiar ceceo and an elevation of the vowel o to u (ceñurez hermusuz 
instead of señores hermosos).11 At the same time these first words point to other characteristics 
associated to Gypsies: a suspicious stance in terms of religion indicated by display of the cross 
in an attempt to avert the mistrust of the non-Gypsy audience; the mendicancy indicated by 
the act of begging alms, and by the flattering compliments to the noblemen.12 

In this first scene the Gypsies apply to the court audience attributes which should be 
construed as referring to themselves, as it is the case when Lucrécia calls her addressee „lily 
of Greece,” and Giralda speaking to a lady calls her „rose born, bank of the Nile” – both 
references are intended to be reminiscent of the (purported) country of origin of Gypsies 
(Greece and/or Egypt). 

The second scene starts with a Gypsy man, Cláudio, asking for someone willing to 
exchange his nag. Then his mate Aurício promises to exchange his colt for another one plus 
a good sum of money. Carmélio, the third Gypsy male of this group, offers another bargain: 
two donkeys which he would have already sold but now pretends to exchange. Claudio, 
again, extolls another bargain: a crooked horse, with a marking in the rump (calzado n’el 

 
9  The title with its feminine – the definite article hũas plus the noun ciganas – points to women as the principal 

characters. In fact, though there are male characters as well, it is the feminine world that constitutes the focus 
of the play. 

10  Vicente 1984: 488. 
11  For a discussion of the dialect of Gypsies in Gil Vicente see Ramos 2003: 73 ff. 
12  The mendicancy is satirized eventually when one of the women begs the ladies for a coif and skirt, garments 

of courtly style. 
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rabo) and cow hocked (zambro de los piez trazeroz).13 So, in all, the three Gypsies appear to 
the audience as swindlers and, comically, they do not hide their tricks, on the contrary. 

The third scene starts with Gypsy women trying to attract the favour of the ladies of 
the audience: 

 
Mantenga ciñuras y rozas y ricaz. 
De Grecia çumuz hidalgaz por Diuz. 
Nuztra ventura que fue contra nuz, 
por tierras estrañas nuz tienen perdidaz. 
Dadnuz ezmula, ezmeraldaz polidaz, 
que Diuz vuz defienda del amur de engaño, 
que muztra una mueztra y vende otro paño, 
y pone en peligro laz almaz y vidaz.14 
 
„God preserve, ladies, roses and wealthy you are. 
We are noble ladies from Greece, by God. 
Our fate turned against us, 
by foreign lands it made us go astray. 
Give us alms, polished emeralds, 
may God defend you from deceitful love 
that shows a sample while selling another fabric, 
and endangers both souls and lives.” 
 
These words reveal the reason why the title of the play highlights women as principal 

characters. Indeed, the art fortune-telling is not only practiced by women it is particularly 
esteemed by women as well, and, what is more, it deals with the most important (and 
unpredictable) event for a woman in the sixteenth century: love and marriage. Hence the Gypsy 
foretellers explore the anxiety of women facing the challenges of love and the risk of deception. 
At the same time the image of deceitful love as a merchant of fabric used by the Gypsy foreteller 
points to the stereotype associated to the Gypsy way of trading, that is, swindle. 

The rest of the play is filled with individual encounters between Gypsy women and 
the ladies from the audience exploring the aforementioned anxiety of ladies on matters of 
love, as can be seen in the following quotation: 

 
Mustra la mano, ceñura, 
no hayaz ningún recelo. 
Bendígate Diuz del cielo, 
tú tienez buena ventura, 
muy buena ventura tienez. 
Muchuz bienez, muchuz bienez, 
un hombre te quiere mucho, 
otroz te hablan d’amurez, 

 
13  Vicente 1984: 489. A marking in the rump is intended as comic, for a horse is said “calçado” when it has 

markings in the legs (known as ‘stockings,’ ‘socks,’ or ‘boots’). 
14  Vicente 1984: 490. 
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tu señura, no te curez de dar a muchoz ezcuto.15 
„Show your hand, lady, 
Have no fear at all, 
Bless you God from heaven. 
Good fortune you have, 
a very good fortune indeed; 
much wealth, much wealth, 
a man loves you very much, 
while others talk to you about love affairs; 
you, my lady, do not try 
to give attention to many men.” 
 
The manners of the Gypsy foreteller are flattering as we have already seen in the play, 

but the satire spills over to the ladies insofar as the fortune telling certainly has insinuations 
(which we can only guess but were clear to the audience) about the vanities of each lady 
concerning social status, marriage... Despite the criticism of Zimič who sees the 
„superstitious belief of court ladies in gypsy prophecies,”16 as the main target of the satire in 
the play, and, in this scene in particular, as a strategy to expose vanities and trivia about each 
lady, the play seems rather to focus on Gypsy stereotypes. The tone, however, is not 
particularly derogatory and cannot be viewed as a fierce invective (unlike the same author 
does to other social groups). To a certain extent the play is witness to what Sánchez Ortega 
calls an idyllic period in the relation between Gypsies and non-Gypsies in Iberian societies.17 

From drama of early sixteenth century we move to a doctrinal treatise by the Spanish-
Flemish Jesuit Martin del Rio (1551–1608), Disquisitiones magicarum libri sex (Investigations 
into magic in six books) first published in 1599 which contains a long section on Gypsies. 
The Disquisitiones, as Machielsen notes is a book „with a vast range of subjects – non only 
witchcraft but also popular superstitions, lot-casting and lotteries, and divination.”18 

Gypsies are dealt with in the context of chiromancy about which Delrio gathers a 
huge amount of information from previous authors, the most important, and deemed the 
most reliable, being Sebastian Muenster. Besides Muenster, Delrio makes use of a remarkable 
writer on demonology (a favourite subject of the Jesuit), i.e., the French monk, Pierre 
Crespet.19 Whether Delrio got to know Muenster’s text about Gypsies, through Crespet (who 
cites the geographer) or not, the fact is that this coincidence shows, again, how authors do 
not risk in these matters to look at things with a fresh approach, rather they look through 
the lens of their predecessors. 

Having distinguished between medical and physiognomic chiromancy, which is 
admitted by his moral and theological doctrine, and ‘astrological chiromancy,’ which is 

 
15  Vicente 1984: 492. 
16  Zimič 1983: 7. 
17  Such period, according to Sánchez Ortega, ends in 1499 with the Pragmática (law) of the Catholic Kings which 

tried (unsuccessfully) to settle them (see Martinez Dhier 2007: 120). But in Portugal laws specifically targeting 
Gypsies are subsequent to the play (see Ramos 2003: 81 ff). 

18  Machielsen 2017: 211. 
19  The author is not mentioned by Machielsen, nevertheless there is a debt of Delrio towards Crespet. 
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sinful, Delrio turns his attention to Gypsies: 
 
Solent hanc vanitatem profiteri uxores […] ex illa colluie quae totam peruagantur Europam. Vulgo Zingaros 

seu Aegyptios nuncupant. 
„The people who usually make profession of this vanity are the wives [...] of that pig-swill which wanders 

round the whole Europe, and whose members are popularly known as ‘Zingari’ or ‘Egyptians.’20 
 
As can be seen from these words, Delrio’s harshness is not chiefly directed against the 

practice of chiromancy – indeed a marginal part of Gypsy culture and not more than a means 
of living, if we believe the words of the already mentioned catholic polemist, Pierre Crespet21 
– but rather to the Gypsy condition as a migrant and foreign people in Europe. 

His comment upon the first quotation from Muenster makes little of the practice of 
chiromancy and puts the focus elsewhere, vz., on the inclination to theft attributed to Gypsies: 

 
Vnde saepe animum subit admiratio, quo iure, uel iniuria in quibusdam prouinciis hoc genus flagitii a 

Principibus toleretur; non sine maximo scandalo et damno rusticorum. Nam scelerum impunitatem permittit, qui 
sceleratos tolerat. Si hos fures licet tolerare et maleficia reliqua tolerantur, non id est nisi contra diuinae legis, et 
Ecclesiasticorum canonum auctoritate?22 

„Hence it causes me wonder: with what right or wrong in some provinces this type of scoundrel is tolerated 
by Princes, not without the gravest scandal and harm to peasants. For he who tolerates their impunity, tolerates 
criminals. If it is licit to tolerate these thieves and other evils are tolerated, is that not but against divine law and 
against the authority of the canons of the Church?” 

 
Clearly the tone has shifted: there seems to be a „Gypsy question,” where religion 

plays a lesser role than political, social and moral issues. The attack from Delrio on Gypsies 
proceeds with the necessity of repressing an idle population – as accomplished scholar, 
Delrio illustrates his point with a law from Corinth, quoted through Athenaeus, and, 
moreover, with contemporary laws which obliged magistrates to investigate the means by 
which lazy people made their living. Then, the Jesuit, again drawing on what Muenster had 
written, tries to dispel the well-known (self)-narrative of Gypsies as people from Egypt 
wandering by penance.23  

Another characteristic of Gypsies leads Delrio to a far-fetched argument based on 
linguistics which in sum predicates Gypsies as foreigners to Western Europe: 

 
Origine Sclauos esse ex ditione Vvinden, sane quod peculiare ipsis idioma, in Sclauonicum uergere significat 

Auentinus loquens de natiuo. Scio namque praeterea fictitium quoddam habere ipsis solis notum quod Hispani uocant 
Ziriquenca Ziriguenca [Ziriguenza: sic instead of Ziriguença], Germani, teste Munstero, Rometsch [Rometsch: sic 
instead of Rotwelsch], hoc est hoc est ‘rubrum barbarismum.’ Norunt interea cuncta fere Europae idiomata et apud 
Germanos Germanice, apud Gallos Gallice, apud Italos Italice etc. 24 

 
20  Transl. from Delrio 2000: 173 f. 
21  Crespet 1590: 189. 
22  Delrio 1606: 187. 
23  Delrio 1606: 188. 
24  Ibid. Rometsch is a wrong spelling of Rotwelsch (German dialect not strictly related to Gypsies, in reality, but 
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„As to their origin they are Slavs from the area of the Winden,25 for, indeed, Aventinus, speaking about 
their native language, points out that their particular language verges on Slavic. For I am aware that they have an 
artificial language, known of them only which Spaniards call Ziriguença, and the Germans, according to Muenster, 
Rometsch, that is, „red barbarism.” Besides that, they know almost every language of Europe: so in Germany they 
speak German, in France, French; in Italy, Italian and so on.” 

 
The argument seems contradictory: even as Gipsies speak the national language of 

each European country that does not make them Europeans. Delrio ends by sharing his 
impressions upon encountering a Gipsy chieftain in Spain, in Leon in 1584: 

 
Cum adhuc in Hispania anno 1584, uersarer Legione, magna tum multitudo istorum per pagos illos 

inundarat. [...] Huic hordae Comes erat, sic appellant [...]. Comes tam perite Castellanum idioma loquebatur, quam si 
Toleti natus. Sciebat omnes Hispaniae aditus terrestres (puertos uocant) omnes regionum amfractus et difficultates; 
quid roboris esset cuique ciuitati, qui praecipui in quaque, et quae cuique opes. Nihil fere ad rempublicam pertinens, 
tam arcanum, quod eum lateret nec clam hoc, sed gloriabatur. Quo aut cui rei haec curiosa exploratio?26 

„Recently, in 1584, in Spain, during a stay in Leon, a huge crowd of these people invaded the villages 
around. [...] The chieftain of this horde was a Count (so they call him) [...]. The Count spoke so fluently in Castilian 
language as though he was born in Toledo. He knew all the entrances of Spain by land (they call it puertos), all the 
roundabouts and the disadvantages of regions; what was the strength, who were the principals, what were the riches 
of each city. There was hardly a matter concerning the state, even the most secret, that was not known to him — 
this was not said in private, rather he boasted of it. To what purpose or to what matter is this inquisitive spying?” 

 
In times when European monarchies became more absolutist and centralized the 

argument that Gypsies or whatever minority could pose a threat to national security was all 
the more compelling. Even if Delrio proceeds and ends the chapter with the refutation of 
two passages of Scripture that could be (rather deviously) be interpreted in support of 
chiromancy, the overarching impression we get from this section is that of a shift of the Gipsy 
question to the terrain of politics and policies. 

The last source confirms such a shift. A Portuguese nobleman, Leitão de Andrade, 
who lived from 1555 to 1630, wrote a Miscelanea (Miscellany) in the form of dialogue 
between three characters. The section about Gypsies is found in the Dialogue XI, which is a 
description of diverse games, dances, plays, processions on the occasion of feasts in honour 
of the Virgin of the Light celebrated in a small town in the centre of Portugal, Pedrógão 
Grande, and sponsored by one of the speakers: Devoto (which means devout). 

Devoto expelled Gypsies from the festivities he was sponsoring in the town. The 
reasons given for his attitude are an extreme repugnance towards them, unworthy, in his 
own words, even of receiving alms at his door. According to Devoto, Gypsy men side with 
robbers, killers, with no law and no fear of it; whereas women side with thieves, witches, and 

 
attributed exclusively to them by Muenster). Ziringuença, in turn, is a typo (instead of ziriguença or ziriguenza), 
today spelled as jeringonza which, indeed, is used for any lingo and not specifically for a Gypsies’ dialect. 

25  For the equivalence of Sclaui and Winden see Muenster 1550, cccvij (the Latin edition is not as clear). 
26  Delrio 1606: 189. The note about the Gypsy count’s fluency in Castilian taken together with the previous 

consideration about an exclusive dialect among German Gypsies amounts to what we could call a double bind: 
if Gypsies assimilate the national language and culture they are spies; if they don’t they are strangers. 
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disturbers of female probity. Devoto charges Gypsy women with the most nefarious 
machinations in beguiling other women: maidservants are lured into poisoning their own 
masters; non married women, in turn, are beguiled into enchanting men with filters.27 

For Devoto, the main charge to be made against Gypsies amounts, in its different 
forms, to witchcraft: 

 
Todos somos peccadores, estes o são por officio, e por carta, e delle se mantém. E os que introduzirão em 

Portugal mil feitiçarias, e males que nelle não se sabião. [...] E o não perderem nunca a sua lingoa, não foi por certo 
pêra nella se lerem e usarem dos livros catholicos, ou de sciencias e artes que trouxessem boas, se não pêra melhor 
intelligencia de suas malas-artes, latrocínios, e embelecos, ou enganos, porque usando tudo isto como usão por officio 
os não possamos entender.28 

„We are all sinners, but these are sinners by profession, and qualified, and out of that they make their living. 
They are the ones who introduced in Portugal one thousand sorceries and evils hitherto unknown. [...] 

That they have never abandoned their own language, it is not because they intended catholic books, or 
sound sciences and good arts brought by them to be learned in that language; it was rather for the sake of a better 
learning of their trickeries, thieveries, deceits, or duperies so they may use all this, as they use by profession, without 
us being aware of them.” 

 
The attack amounts to scapegoating the Gypsies for all the evil and points to the 

impossibility of their assimilation. Like Delrio, Andrada upholds the same suspicion: 
Gypsies are strangers threatening European nations. 

In contrast to previous writings on Gypsies, the work of Andrada shows little interest 
in ethnological or historical issues. Instead his main concern is, on one hand, the neglect by 
authorities of an ethnic group which was judged as alien to Portuguese society, and, on the 
other, the recommendation of measures to remedy the problem. Such approach bears a 
strong resemblance to the works of a typical figure of both Spanish and Portuguese 
seventeenth century, called the arbitrista (social and political thinker). The arbitrista is an 
author who expresses opinions (alvitres or arbítrios, hence his name) about matters of public 
concern and, among these, chiefly the health of public finances. 

 
*   *   * 

To conclude, it is clear that there was a period, namely the Renaissance, during which 
Gypsies were the object of curiosity and enquiry from non-Gypsy Europeans. This is evident 
in the play of Gil Vicente. But then came Counter-Reformation and with it more and more 
voices appear less interested in Gypsies (even as a curious ethnic group). Instead they try to 
turn the outcast status into a public and policy issue – an attitude illustrated in the works of 
Martin Delrio and Leitão de Andrada. This signals a turning point when Gypsies rather than 
satirised were put under suspicion, almost scapegoated as the source of all the plagues of society. 

  
 
 

 
27  Cf. Andrada 1867: 240. 
28  Ibid. 241. 
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Сажетак 
С доласком и појавом  Цигана у Западној Европи увећао се и рој текстова који их 

представљају и смештају у европско друштво. Први аутори су пре свега или хроничари (као 
што је анонимна хроника Journal d’un Bourgeois de Paris или хроника Немца Хермана Кронера) 
чији је приступ према Циганима одражавао зачуђеност али и знатижељу у односу на њихов 
физички изглед, о ичаје и понашање. Касније су, пак, немачки хроничар Ал ерт Кранц и 
географ Се астијан Минстер с предрасудама приказивали Цигане на основу њихових о ичаја. 
Упркос разликама у подацима и оценама, ови аутори су створили стереотипе везане за Цигане. 
С друге стране, чини се да је португалски драмски писац Жил Винсенте у својој драми Auto de 
hũas Ciganas (1521? 1525?) репродуковао овај клише који се везује за Цигане али ез злих намера 
да их сатирично омаловажи. Уместо уо ичајеног приступа он је желео да у комичне сврхе 
испита њихове нео ичне о ичаје. Прекретницу представља научни трактат Disquisitiones 
magicae из 1599. године фламаснко-шпанског језуите Мартина Делрија у духу 
контрареформације, који пише о Циганима и то о њиховом ављењу хиромантијом. Делрио 
изражава свој тврдокорни став о Циганима сматрајући да их је немогуће интегрисати у 
европско друштво: и у том смислу, с историјског и етнографског становишта, Цигани, 
друштвени изгнаници,  постали су политичко питање. Сличан став се може уочити и у дијалогу 
португалског аутора из седамнаестог века који напада Цигане углавном из подозривости и на 
основу њихове немогућности интеграције у друштво. Како Делрио тако и Андрада, у оквиру 
својих размишљања, слично друштвеним и политичким мислиоцима (arbitristas) тог времена 
окарактерисали су Цигане као оваплоћење сваког зла у друштву (лоповлука, лењости, 
вештичарења). 

Кључне речи: Цигани, ренесанса, контрареформација, Жил Винсенте, Мартин Делрио, 
Леитау де Андрада, националност, миграције, ру ос . 
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УСПОН И ПАД ГАЛАНТНОГ ТИРАНИНА  
 
 

Апстракт:  Генерал Иван (Јован) Хорват (1713–1780) припада кругу најистакнутијих 
историјских личности, чији је живот описан у Мемоарима Симеона Пишчевића 
(1731–1797). Он је ио један од главних предводника сео е српских граничара из 
Аустрије у Русију, проузроковане укидањем Поморишке и Потиске војне крајине, 
средином XVIII века. Издвојимо ли само најпознатије догађаје из његовог урног 
живота, попут сео е у Русију, стицања генералског чина у руској војсци, пада у 
немилост и дугогодишњег прогонства, можемо закључити да његова (не)званична 

иографија поседује изузетан романескни потенцијал (Милош Црњански је лику 
генерала Хорвата у Дру ој књизи Сео а доделио „само“ епизодну улогу). Међутим, 
управо генерал Иван Хорват, моћни заповедник Нове Ср ије, представља једну од 
најмрачнијих фигура у мемоарском делу Симеона Пишчевића. С о зиром на то да 
је аутор Мемоара доделио Ивану Хорвату улогу веома сличну оној која је припала 
Милошу О реновићу (1780?–1860), у делу злосрећног књажевог ер ерина 
Нићифора Нинковића (Нинковић 2012), сматрамо да је неопходно разјаснити 
з ог чега је угледна историјска личност прео ражена у једног од првих модерних 
негативних јунака у српској прози XVIII и XIX века. 

 
Кључне 
речи: 

Симеон Пишчевић, Иван (Јован) Хорват, српска књижевност XVIII века, мемоари, 
негативни јунак, сеобе. 

 
 

кто арска револуција представља један од преломних тренутака не само у 
руској, него и светској историји XX века. С о зиром на то да је наведени 
догађај утицао на суд ине милиона поданика урушеног руског царства, 

сасвим је разумљиво з ог чега је име Димитрија Леонидовича Хорвата (1858–1937), 
једног од епизодних учесника крвавог грађанског рата, данас готово потпуно 
за орављено. Ипак, ам ициозни царски генерал заслужио је да уде упамћен з ог тога 
што се, почетком јула 1918. године, прогласио за привременог врховног управитеља 
Русије.1 Мада ниједна од зараћених страна није признала власт самопроглашеног 
наследника Романових, мегаломански карактер његовог политичког ангажмана нам 
омогућава да констатујемо како је Димитрије Хорват ио достојан потомак свог 
славног претка, генерал-мајора Ивана (Јована) Хорвата (1713–1780). Као што је 
познато, Иван Хорват је ио један од најистакнутијих предводника сео е српских 

 
1  А лова 2005. 
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граничара из Аустрије у Русију, проузроковане укидањем Поморишке и Потиске војне 
крајине, средином XVIII века.2 Издвојимо ли само најпознатије догађаје из његовог 

урног живота, попут сео е у Русију, стицања генералског чина у руској војсци, пада 
у немилост и дугогодишњег прогонства, веома је тешко оспорити претпоставку да 
његова (не)званична иографија поседује изузетан романескни потенцијал. Узмемо 
ли у о зир и то да је његова војничка суд ина ила слична оној која је задесила 
византијског генерала Велизара, главног јунака тада веома популарног 
Мармонтеловог романа,3 постаје јасно з ог чега су рикљученија из живота генерала 
Хорвата привлачила пажњу сер ско  раж анс ва у старој отаџ ини, на простору од 
Новог Сада до Будима.4 Мада његова служ а у руској војсци није ила толико успешна 
попут оне коју су имали генерали Петар Текелија (1720–1792), Симеон Пишчевић 
(1731–1797) и наложник Катарине Велике (1729–1796), Симеон Зорић (1743–1799), 
Ср и у Аустрији нису за оравили Ивана Хорвата чак ни неколико деценија након 
његове смрти. О томе посредно сведоче одређени фрагменти из текста Саве Текелије 
(1761–1842), под насловом Био рафија Пе ра Аврамовича Текелије: 

 
„Ова по еда, ез и најмање штете учињена, тако је восхитила царицу, да она у радости, што 
је тако лако покореније козака дочекала, меру знала није зато питати да Тјукјулију, какво и 
награжденије њему пријатно ило, да му учини. На таквиј вопрос что и мислио читатељ, 
да је Тјукјули испросио? Није ли то дело књажества достојно ило? другога и огатства или 
достојинства ум и сердце повело; но овај херој већиј је дух имао, и до родетељ његова све 
то, за чим се млоги муче презрела је, и његово сер ско искрено пријатељство и љу ов к 
својему иногда содругу презрела је све проче, и једну цељ имала, искрену сирјеч љу ов 
пријатељску, тако да и се ова о превосходству с љу овију Орестеса и Пилада орити могла; 
молио је он царицу, да и се умилосердила, и Хорвата из си ирскога заточенија осво одила. 
Ово прошеније исполнити царици тешко се у первом часу видило, да Тјукјули за њенога 
главнога непријатеља проси, но заслуге Тјукјулине толико су важне иле, к тому и 
великодушије и лагородно Петра нашег пожеланије возвисило је почитаније спрам хероја 
овога тако, да му она прошеније одказати није могла, и тако умилосердије, или грацију за 

 
2  „Као човек од угледа и поверења, Јован Хорват стао је на чело покрета српског народа за сео у у Руско 

царство. Посланику Русије на Бечком двору, Михаилу Бестужеву, о ећао је да ће од незадовољних 
граничара у Поморишју ангажовати хиљаду људи које ће са пуном опремом и о свом трошку довести у 
Руско царство. Остварујући договорено, Хорват се о ратио Дворском ратном савету с мол ом да му 
дозволи иступ из аустријске војне служ е и прелазак у руску војну служ у. На овај захтев царица 
Марија Терезија 5. јула [1751. године, оп. а.] му је одо рила да 'с о зиром на лиско пријатељство између 

ечког и руског двора' може иступити из Аустријске војске и ез сметњи се иселити у Русију. 
Непосредно пошто је до ио пасош, Хорват је предао мол у грофу Бестужеву са потписима 29 официра, 
да их царица Јелисавета прими у руско поданство и служ у. Притом је о ећао да ће у Руско царство 
довести читав пук. Захтевао је да руска влада изради дозволу за вр овање незадовољних граничара у 
Поморишју и Потисју. Бестужев је царици Јелисавети поднео извештај, у којем је опширно о разложио 
намеру припадника Српске милиције да се иселе у Руско царство, препоручивши да их са породицама 
прими у поданство и служ у.“ Церовић 2005: 184–185. 

3  Мармонтел 1777. 
4  Угледни француски енциклопедиста и књижевник, Жан-Франсоа Мармонтел (1723–1799), о јавио је 

свој роман Велизар 1767. године. Наведено дело је са француског језика превео Павле Јулинац 
(1731/1732–1785). Прво издање на српском језику о јављено је у Бечу 1777. године. (оп. а.) 
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Хорвата пошље Тјукјулији, да ју он сам пошље Хорвату.“5 
 
Теодор Павловић је као уредник Ле о иса Ма ице ср ске несумњиво ио 

свестан рецепцијског потенцијала наведене епизоде из живота Петра Текелије. 
Сентименталистички разнежена приповест о хероју на врхунцу војничке славе, 
чврсто решеном да помогне утамниченом старом официру, потпуно се уклапала у 
тада актуелни хоризонт очекивања српске читалачке пу лике. Када је у питању 
историјска веродостојност овог догађаја, морамо нагласити да је рзо и ефикасно 
укидање Запорошке сече (1775) о ез едило Петру Текелији велику наклоност 
Катарине Велике. З ог тога је царица ила спремна да услиши сваку мол у свог 
генерала, па чак и ону у којој се тражило пуштање на сло оду њеног „главног 
непријатеља“.6 У једној од много ројних напомена уз текст Био рафија Пе ра 
Аврамовича Текелије о јашњено је како је Иван Хорват постао државни непријатељ.7 
Наиме, током војног преврата који је омогућио Катарини Великој да постане руска 
владарка (1762), генерал Хорват је остао лојалан њеном свргнутом супругу, цару 
Петру Трећем (1728–1762). Читаоцима Ле о иса Ма ице ср ске на тај начин је 
сугерисано како је Иван Хорват послат у си ирско за оченије само зато што није хтео 
да погази официрску заклетву.8 Прецизније, надахнути Сава Текелија је старог 
српског ратника представио као жртву сопствене етичке непоколе љивости, чиме је 
у исто време о јаснио з ог чега је његов славни стриц толико желео да помогне 
злосрећном сународнику.9 Међутим, Симеон Пишчевић и вероватно ио 
запрепашћен „ретушираним“ детаљима из иографије Ивана Хорвата, јер је у 
његовим Мемоарима експлицитно наведено да је заповедник Нове Ср ије послат на 
дугогодишњу ро ију з ог велике проневере државног новца и нечовечног поступања 
са војницима и официрима.10 Посматрано из шире књижевноисторијске перспективе, 

 
5  Текелија 1833: 10–11. 
6  Ibid. 
7  Ibid: 12. 
8  Иван Хорват је ио прогнан у Вологду, град на североистоку Русије, који је удаљен око 500 километара 

од Москве. Град Вологда је још у средњем веку стекао статус великог трговачког центра, од изузетног 
(геостратешког) значаја за руску државу. На основу тога можемо закључити да је нетачна Текелијина 
„потресна“ напомена о Хорватовом прогонству у Си ир. (оп. а.) 

9  Као што је познато, прво (руско) издање Мемоара Симеона Пишчевића о јављено је тек 1884. године у 
Москви, захваљујући труду руског научника Нила Александровича Попова (1833–1892). Према томе, ило 

и погрешно замерити Теодору Павловићу и ондашњим читаоцима Ле о иса Ма ице ср ске, з ог тога 
што су (можда) поверовали у Текелијин апологетски опис догађаја из живота генерала Хорвата. (оп. а.) 

10  Војну истражну комисију, под командом чувеног руског генерала Ивана Фјодоровича Гље ова (1707–
1774), много више су интересовале финансијске малверзације његовог превасходства Ивана 
Самуиловича, него оптуж е да је прекомерно малтретирао своје војнике и официре. Током 18. века, 
сурово кажњавање војника и официра (нарочито ако нису припадали племићком сталежу) 
представљало је саставни део о уке у европским армијама (Вовел 2006: 98–99). Према томе, нико од 
његових потчињених у Новој Ср ији није ни очекивао да ће Иван Самуилович ити макар укорен з ог 
тога што је, на пример, ошамарио капетана који није указао дужно поштовање генераловом коњу 
(Пишчевић 2013: 291). (оп. а.) 
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ово је само један од (много ројних) доказа да је Симеон Пишчевић доделио Ивану 
Хорвату улогу веома сличну оној која је припала Милошу О реновићу (1780?–1860), 
у мемоарима Нићифора Нинковића (Нинковић 2012). Управо з ог тога сматрамо да 
је неопходно разјаснити како је угледни предводник сео е српских граничара у Русију 
постао рви велики не а ивни јунак наше новије књижевнос и.11  

Описијући околности које су довеле до тога да напусти лагодну дворску служ у 
и ступи под команду генерала Хорвата, аутор Мемоара је у више наврата истакао да је 

ио о манут, односно реве ен же ан реко во е.12 За разлику од Нићифора Нинковића 
(најискренијег мемоаристе у историји српске књижевности), који је одлично знао чему 
може да се нада у служ и „оног маторог тирана“ из Крагујевца,13 Симеон Пишчевић је 
уложио (пре)велики труд, како и својег ла онаклоно  чи а еља уверио да није могао 
ни наслутити шта ће га задесити под командом – привидно веома шармантног – 
тиранина из (Новог) Миргорода. Приликом разматрања узрока сопствене 
непромишљености, односно детињасте вере у о ећања Ивана Хорвата, резигнирани 
мемоариста је велики део кривице пре ацио на своје пријатеље и познанике.14 Нико од 
њих га наводно није упозорио на то да је човек који му је галантно понудио чин 
потпуковника, па чак и руку своје ратанице Катарине (лепа ратаница, наравно, 
ништа није знала о томе), веома вешт лажов и опасан сплеткарош.15  

Ипак, детаљнија анализа сижејне структуре дела, открива одређене нелогичности 
у ауторовом тумачењу догађаја из сопствене младости. На пример, прецизно одређени 
хронолошки оквир његових много ројних невоља са заповедником Нове Ср ије (1759–
1762), упућује на закључак да се Симеон Пишчевић доселио у Русију пуних пет година 
пре првог сусрета са генералом Хорватом. Упркос његовим вишемесечним 
странствовањима, односно поверљивим „дипломатским“ мисијама у које је одлазио по 
налогу руског двора, Симеон Пишчевић је имао сасвим довољно времена да провери 
гласине о ам ициозном и дволичном генералу, нарочито ако се узме у о зир чињеница да 

 
11  Павић 1966: 346. 
12  Пишчевић 2013: 257. 
13  Нинковић 2012: 106–112. 
14  Пишчевић 2013: 259–261. 
15  Изјава Симеона Пишчевића да Хорвата у старој отаџ ини „није виђао“, а да је Хорват о њему „нешто 

мало знао“, з ог чега међу њима и није могло ити лижег познанства пре селид е у Русију (Пишчевић 
2013: 257), мора ити прихваћена уз крајњи опрез јер је највероватније неистинита. Наша претпоставка 
заснована је на резултатима анализе архивских списа Илирске дворске депутације, који се данас чувају 
у Архиву Војводине (Инв. рој 137. Фасцикла 4А, рој 6). Наиме, у званичном извештају краљевског 
комесара Енгелсхофена о Црквено-народном са ору (Енгелсхофен 1748), одржаном крајем августа 
1748. у Сремским Карловцима (са ор је сазван како и епископ вршачки Исаија Антоновић ио 
иза ран за новог митрополита), недвосмислено је наведено да је Поморишку војну границу заступао 
потпуковник Јован Хорват (Johann Horvath, oberst-lieutenant), а Славонску регименту поручник 
Симеон Пишчевић (Simon Pischtyevity, lieutenant). С о зиром на чињеницу да је на поменутом са ору 

ило присутно свега 25 српских официра (међу њима су или Пишчевићев ујак, потпуковник Секула 
Витковић, затим отац Пишчевићеве [прве] супруге, пуковник Атанасије Рашковић, као и потпуковник 
Вук Исакович), заиста је тешко поверовати у тврдњу (озлојеђеног) аутора Мемоара да је Ивана (Јована) 
Хорвата званично упознао тек у Русији. (оп. а.) 
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су о ојица припадали релативно малој заједници српских досељеника из Аустрије. Осим 
тога, управо опис његовог првог оравка у Кијеву, крајем 1753. и почетком 1754. године, 

уди сумњу у тачност ауторове изјаве да је мрачну страну генераловог карактера открио 
тек након што је прекомандован у Нову Ср ију (1759). 

Након пресељења у Русију, Симеон Пишчевић је ступио у војну служ у под 
командом генерала Ивана (Јована) Шевића ( ? –1764). Аутор Мемоара је са породицом 
Шевић ио род ински повезан јер је генералов син, мајор Петар Шевић, ио његов 
пашеног.16 Међутим, за нашу анализу много је значајнија чињеница да је Симеон 
Пишчевић стигао у Кијев управо у тренутку када је двогодишња свађа између Ивана 
Хорвата и Ивана Шевића достигла свој невесели врхунац. Њихова генералска сујета 
није дозвољавала ило какав разуман договор око тога ко ће ити главни заповедник 
новоформираних српских пукова, што је уносило велики раздор међу колонисте из 
Поморишја и Потисја, приморане да се опредељују између горопадних високих 
официра. Домишљатији и свакако езо зирнији Иван Хорват, слао је своје потчињене 
из Нове Ср ије у Кијев, како и новцем и поклонима завр овали, односно преотели, 
што већи рој официра и војника из јединица под заповедништвом генерала 
Шевића.17 Уосталом, наред а о оснивању и насељавању две засе не о ласти (Нова 
Ср ија и Славеноср ија), није ила донета зато што је ново војно-административно 
устројство о ез еђивало ефикаснију од рану јужне руске границе од Турака и Татара, 
већ з ог тога што су чланови Војног колегијума схватили како је немогуће помирити 
завађене српске генерале.  

С о зиром на то да је Иван Хорват ио до родошао у Шевићевој Славеноср ији 
колико и татарски раз ојници са Крима, тешко је поверовати како Симеон Пишчевић 
није чуо, у породичном дому свог пашенога Петра, ниједну компромитујућу 
информацију о омраженом заповеднику Нове Ср ије. Наравно, веома је лако 
осумњичити озлојеђене чланове породице Шевић за пристрасност, која им није 
дозвољавала да одају ило какво признање војничким и организационим 
спосо ностима генерала Хорвата. З ог тога је важно нагласити да је Симеона 
Пишчевића покушао да посаветује његов претпостављени, министар Адам Васиљевич 
Алсуфијев (1721–1784). За разлику од младог и нестрпљивог хусарског официра, 
жељног ратничке славе, искусни дипломата и лични секретар царице Јелисавете (1709–
1762), ио је крајње неповерљив према слаткоречивом Ивану Хорвату. Приликом 
њиховог опроштајног сусрета у Петрограду, Адам Алсуфијев уложио је последњи 
напор како и одвратио Симеона Пишчевића од напуштања дворске служ е, мудро 
предвиђајући да ће му прекоманда у Нову Ср ију донети оз иљне тешкоће:  

 
16  Прва супруга Симеона Пишчевића и супруга Петра Шевића иле су ћерке угледног аустријског 

пуковника Атанасија Рашковића (1697–1753). Дафина Пишчевић (рођ. Рашковић), трагично је 
настрадала 18. јула 1758. године, током поги љеног (другог) путовања у Русију (Пишчевић 2013: 222–
232). Недалеко од Горњег Свидника (данашње место Свидник у Словачкој, лизу границе с Пољском), 
водена ујица однела је кочије, у којима се налазила Дафина са новорођеним сином и ћерком. Поплаву 
су преживели само Симеон Пишчевић и њихова ћерка. (оп. а.) 

17  Пишчевић 2013: 131–133. 
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„Адам Васиљевич, као паметан човек, видео је одмах из мојих речи да је то већ свршена 
ствар и рече: 'Видим да сте се вас двојица већ споразумели, али нисам се надао да ћете тако 
урадити, да ћете напустити своје место. Зар вам је досадило до ро које сте уживали? Неко 

и скупо платио то што сте ви адава имали. И зашто ми нисте о томе раније говорили, него 
сте се сами у такву једну ствар уплели?' – и онда додаде: 'До ро, реферисаћу о томе царици.' 
Ја сам му поновио да имам жељу да служим у армији, а он ми на то кратко одговори да ће 
известити царицу и онда заћута, а после четврт сата, кад је већ хтео да оде од куће (ја сам 
још тамо стајао), окрете се и запита ме: 'Познајете ли ви до ро Хорвата?' Ја му одговорим да 
се с њим знам још из Ћесарске, а он ми на то рече: 'Па, нека вам уде. Само, мени изгледа да 
ће ускоро ити комедије међу вама.' – С тим је изашао из со е, сео у каруце и отишао. Тада 
сам јасно видео да је Адам Васиљевич врло незадовољан тиме што сам урадио. Мислио сам 
у се и: како ли ће о томе известити царицу? Можда његов извештај неће ићи мени у прилог. 
И какав ли ће одговор оданде доћи? – и више сам очекивао зла него до ра. Наједном ме је 
стала мучити рига и ја се почнем кајати – али ило је касно.“18  
 
Пре ацивањем кривице на своје пријатеље и познанике, аутор Мемоара је 

потенцијалним читаоцима понудио једноставан али недовољно искрен одговор на 
питање зашто није од ио фаталну понуду заповедника Нове Ср ије.19 Према нашем 
мишљењу, он није упао у замку з ог наводне нео авештености о намерама генерала 
Хорвата, већ услед (нимало пријатне) чињенице да га је интелектуално надмудрио 
живописни мефис офелски лик,20 који је велики друштвени успех постигао 
захваљујући вештом кршењу закона и општеприхваћених етички норми. Коначно, 
ако исмо или приморани да издвојимо само један (конкретан) доказ о изузетном 
стваралачком дару Симеона Пишчевића, онда и то ила управо приповедачка 
стратегија, којој је при егао како и што уверљивије описао много ројна (зло)дела 
Ивана Хорвата. Прецизније, он је своју повлашћену приповедачку позицију 
„уступио“ креди илним очевицима из Хорватовог окружења, што му је омогућило да 
задржи (привидно) о јективну дистанцу према узрочнику својих много ројних 
невоља. На пример, током дугом и заморног путовања из Петрограда у Нову Ср ију, 
Симеон Пишчевић се з лижио са својим служ еним пратиоцем, наредником Иваном 
Маргажићем. На основу пажљивијег увида у садржај њихових разговора, читалац 

 
18  Ibid: 267. 
19  Симеон Пишчевић је саопштио министру Алсуфијеву да познаје Хорвата „још из Ћесарске“ како и 

што рже до ио званични отпуст из дворске служ е. Замршене рођачко-земљачке везе међу српским 
колонистима очигледно су представљале велику енигму за руске званичнике. Аутор Мемоара је, према 
сопственом признању, при егао сличном лукавству када је новопридошлог аустријског мајора Ивана 
Подгоричанина представио вицеканцелару Михаилу Воронцову (1714–1767) као свог старог 
пријатеља, а сналажљиви мајор Подгоричанин је отишао корак даље, хладнокрвно изјавивши пред 
Воронцовом да му је Симеон Пишчевић рат (Пишчевић 2013: 271). Ипак, ниједан од јунака Мемоара 
није показао већу вештину у генеалошким претеривањима од црногорског владике Василија 
Петровића (1709–1766). Он је руског мајора Стевана Петровића представио Русима као свог рођака и 
синовца, само на основу тога што су имали исто презиме (Пишчевић 2013: 134–135). Истина је из ила 
на видело тек када су се „стриц“ и „синовац“ посвађали, након чега су руске власти оптужиле мајора 
Стевана Петровића за лажно представљање (Пишчевић 2013: 252–253). (оп. а.)   

20  Павић 1966: 346. 
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може закључити да је претходно поменута коме ија почела пре него што су каруце 
несуђеног потпуковника прошле кроз капију (Новог) Миргорода. Причљиви 
наредник је својем знатижљеном сапутнику о јаснио з ог чега се Иван Хорват толико 
потрудио, како и га довео у Нову Ср ију. Суревњивом генералу је, између осталог, 
веома засметала не само његова дворска служ а, него и повластице које је до ио као 
штићеник министра Алсуфијева, попут употре е државних кочија.21 З ог тога је 
одлучио да спроведе у дело план, којим ће намамити Симеона Пишчевића под своју 
команду, како и га потчинио и (јавно) понизио пред осталим официрима из Нове 
Ср ије. За детаље овог (романтичарски дија оличног) плана, наредник Маргажић је 
сазнао управо од генерала Хорвата, који се пред својим миргородским 
„дворјанима“ непрестано хвалио како је о рлатио младог официра из престонице, 
о ећавши му да ће постати генералски зет.22  

Срећом по српску књижевност, Симеон Пишчевић након овог открића није 
ушао у отворени суко  са новим командантом, з ог чега и вероватно ио одмах 
утамничен, па чак и ражалован.23 За разлику од Александра Пишчевића (1764–1805), 
плаховитог кавкаског Казанове, који и се надменом генералу рзо осветио тако што 

и му завео жену, његов отац Симеон је у наведеној ситуацији остао потпуно при ран. 
Уместо аутодеструктивног супротстављања каприциозном хазјајину – чему је веома 

ио склон ер ерин књаза Милоша, злосрећни Нићифор Нинковић – аутор Мемоара 
се определио за улогу дискретног хроничара деспотске владавине Ивана Хорвата. 
Захваљујући свесрдној помоћи мајора Шмита, пуковског лагајника и удућег 
„сведока сарадника“ војне истражне комисије, он је прилично лако дошао до 
инкриминишућих података о заповеднику Нове Ср ије. Током њихових 
много ројних разговора – вођених далеко од очију и ушију Хорватових шпијуна – 
мајор Шмит је пажљиво о јаснио Симеону Пишчевићу праву функцију такозване 
Рачунске комисије Новосрпског корпуса. Наиме, кафкијански апсурдна 
административна служ а (данашњи чиновници Европске уније позавидели и 
Хорвату на његовом риљантном „изуму“), служила је само томе да прикрије крађу 
државног новца, намењеног платама и опремању војних јединица у Новој Ср ији.24 
Колико год то деловало нео ично, дугогодишњи „успешан“ рад Рачунске комисије 
Новосрпског корпуса представља још један (посредан) доказ о високим 
интелектуалним спосо ностима генерала Хорвата, јер је војној истражној комисији 

 
21  Пишчевић 2013: 272–273. 
22  Након много ројних одлагања, Симеон Пишчевић и Катарина Хорват су се венчали 1763. године, ез 

дозволе њеног стрица, Ивана Хорвата. Катаринин отац, потпуковник [Димитрије? Михајло?] Хорват 
(Пишчевић 2013: 72; Церовић 2005: 185; 188–189), умро је у рзо после пресељења у Русију (Криловски 
Шанац у Новој Ср ији). Тада је Иван Хорват постао глава породице, што му је давало и право да 
ода ере мужа својој ратаници.  (оп. а.)          

23  Заповедник Нове Ср ије се сурово о рачунавао са „непослушним“ војницима и официрима. Када су 
се гладни регрути по унили з ог тога што не до ијају храну, засуо их је картечом из топова, а 
преживеле је оковао и послао на ро ију (Пишчевић 2013: 290–291). (оп. а.) 

24  Пишчевић 2013: 279–280. 
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ило потре но годину дана да утврди где је нестао новац (1762–1763), а један од 
ревизора је напрасно умро пре него што је посао ио окончан.25  

Мада је миргородски тиранин ио окружен великим ројем улизица и ухода, 
Симеон Пишчевић је, према сопственом признању, упознао у Новој Ср ији много 
поштених официра, незадовољних генераловим осионим понашањем.26 За нашу 
анализу посе но је значајан лик мајора Бошковића, рођака Катарине Хорват. Он је 
открио Симеону Пишчевићу главни узрок лошег материјалног положаја, у којем су се 
налазиле његова удућа супруга и њена мајка. Након смрти потпуковника 
[Димитрија? Михајла?] Хорвата, генерал Иван Хорват тре ало је да преузме на се е 
старање о породици покојног рата. Међутим, уместо да им помогне, он их је свесно 
гурнуо у немаштину, тако што је за се е задржао покојников новац.27 Потресно 
сведочење мајора Бошковића није могло оставити равнодушним Симеона 
Пишчевића, нарочито з ог тога што је расипни заповедник Нове Ср ије ио власник 
ергеле расних коња, какву су се и могли да приуште само огати руски племићи.28 
Према нашем мишљењу, присуство снажне социјалне компоненте у претходно 
анализираним сегментима Мемоара, представља још један доказ о изузетном 
књижевном дару Симеона Пишчевића. Приповедачки ефектним контрастирањем 
сцена из свакодневног живота огатог генерала и сиромашне удовице, аутор Мемоара 
је указао на праве размере моралног преступа похлепног покојниковог рођака.  

Иван Хорват је ио подједнако езо зиран и према члановима сопствене 
породице. Управо су понижења која је госпођа Хорват трпела у јавности од свог 
супруга, навела Симеона Пишчевића да (привремено) напусти позицију 
дистанцираног посматрача, како и што прецизније за ележио личне импресије о 
генераловом насилничком понашању: 

 
„Тог дана сам ио позван на ручак код Хорвата. За столом су се водили разни разговори. 
Хорват ме је питао како и зашто његове представке нису решене. Ја сам му одговорио онако 
како ми је речено: да се з ог ратних прилика  одржавају само важне конференције на двору 
'и зато', рекао сам, 'господа сенатори нису имали времена да долазе у Сенат'. Хорват се на 
мој одговор страшно наљутио и почео сву господу грдити, а највише свог главног пријатеља, 
вишег секретара Савича. Све време је љутито окретао кло ук на глави и претио како ће он 
Савичу писати већ о томе. Слушао сам га како есни и гледао шта ће даље ити – али за 
столом нико реч да проговори. Једино кад ког што запита, тај устане са столице и стојећи 
одговара. Најзад се окомио на своју жену. Стао је да је грди што је изнесено јело које није 
припремљено по његовом укусу. Грдио је свакојаким непристојним и ружним речима и чак 
замахивао виљушком на њу, и то је грдио тако гру о како мислим да не и ниједан прост 
сељак радио. Она је испочетка хтела то шалом и смехом да прикрије, али јој се на крају смех 
претворио у плач. Почела је да му говори на мађарском да се макар мене, као страног човека, 
застиди и да престане с таквим речима. Ја сам разумео њене речи, али сам ћутао. Хорват се 
после тога окрене мени и запита ме знам ли мађарски. Одговорио сам да не знам. Он онда 

 
25  Ibid: 300–301. 
26  Ibid: 276. 
27  Ibid: 280. 
28  Ibid: 275. 
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рече на мађарском нешто шаљиво и гру о на мој рачун. Тако нам се ручак завршио.“29  
 
Сматрамо да је описом мучних сцена из приватног живота генералове 

породице, писац интенционално ускратио, пре свега српским, читаоцима Мемоара 
могућност да осете сажаљење према Ивану Хорвату, з ог тога што га је, у позним 
годинама живота, задесила суд ина слична оној која је грофа Ђорђа Бранковића 
(1645–1711) претворила у трагичну фигуру наше националне историје.  

Мада је током својих путовања по Европи често похађао алове и свечане 
вечере, Симеон Пишчевић је нерадо одлазио на друштвена окупљања у 
„резиденцији“ заповедника Нове Ср ије. Када није ио заузет малтретирањем 
послуге и госпође Хорват, самодопадљиви домаћин је гостима препричавао своје 
снове, у којима је „комуницирао“ са петроградском аристократијом, руском царицом 
Јелисаветом, па чак и са хришћанским свецима.30 Аутор Мемоара је искрено сумњао 
у аутентичност његових колоритних ониричких доживљаја, верујући да су у питању 
измишљотине, којима је сујетни домаћин желео да импресионира своје госте. Без 
о зира на то да ли је скептични Симеон Пишчевић ио у праву, нема никакве сумње 
да је нарцисоидна вера у сопствену изузетност ила главни узрок Хорватове нагле 
пропасти. Наиме, његов силазак с власти почео је управо у тренутку када је одлучио 
да се при лижи новом цару, Петру Трећем. На велико изненађење Ивана Хорвата, 
подмићивање утицајних чланова царске свите није дало очекиване резултате. Уместо 
да уде похваљен и ( езразложно) унапређен, заповедник Нове Ср ије нашао се у 
средишту опсежне судске истраге, чији је исход означио крај његове војничке 
каријере. Насупрот Нићифору Нинковићу,31 који је наставио опсесивно да пише о 
Милошу О реновићу чак и након што је „матори тиран“ ио протеран из Ср ије 
(1839), Симеон Пишчевић није ио заинтересован за даљу суд ину ражалованог и 
осрамоћеног генерала. У последњем запису о Ивану Хорвату, он је навео да су његова 
супруга и малолетни синови остали ез средстава за живот, јер им је држава 
конфисковала целокупну имовину.32 Морамо нагласити да у ауторовом претходном 
исказу не можемо уочити трагове ило какве злурадости, иако је мирнодопска служ а 
у Новој Ср ији за њега очигледно представљала горе животно искуство од учешћа у 
рату против Француза (1744–1745). Уместо ликовања з ог тиранинове неочекиване 
пропасти, Симеон Пишчевић је каваљерски отписао новчани дуг, који је злосрећна 
госпођа Хорват наследила од свог мужа.  

Ондашњи житељи Нове Ср ије, укључујући и аутора Мемоара, сигурно нису 
могли ни наслутити да ће „случај комедијант“ уздићи далеког Хорватовог потомка до 
позиције привременог врховног управитеља Русије. З ог тога ћемо се у епилогу нашег 
рада још једном осврнути на нео ичну суд ину Димитрија Леонидовича Хорвата. 

 
29  Ibid: 275. 
30  Ibid: 294. 
31  Нинковић 2012. 
32  Пишчевић 2013: 304. 
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Попут многих других „ елих“ Руса, он је последње године свог живота провео у 
емиграцији. Умро је у далеком Пекингу 1937. године, а његов уран живот пружио је, 
према нашем мишљењу, нови смисао идеји Милоша Црњанског о сео ама које никада 
не престају.        
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THE RISE AND FALL OF A GALLANT TYRANT 

 
Summary 

General Ivan (Jovan) Horvat (1713-1780) belongs to the group of the most prominent 
historical persons, whose life was described in Simeon Piščević’s memoire prose. He was one of the 
main leaders of the movement of Serbian soldiers from Austria into Russia, caused by the cancellation 
of the Military Frontier on the Mureș and the Tisa rivers, mid-18th century. His turbulent life was rich 
in adventurous events:  migration to Russia, serving in the Russian Army, being arrested and then 
being in exile for years – which all leads us to conclusion that his (un)official biography offers an 
extraordinary potential for novel writing. However, this very General Ivan Horvat, the powerful 
commander of the New Serbia, represents one of the darkest figures in Simeon Piščević’s memoire 
prose. As the Simeon Piščević attributed this dark role to Ivan Horvat – similar to the role of Miloš 
Obrenović (1780?-1860) in the book of Prince Miloš’s unfortunate barber Nićifor Ninković 
(Žizniopisanija moja) – we think that it is vital to clarify why this respectful historical person was 
transformed into one of the first negative heroes in the modern Serbian prose of the 18th and the 19th 
centuries. 

Keywords: Simeon Piščević, Ivan (Jovan) Horvat, Serbian literature of the 18th century, 
memoires, negative hero, migrations. 
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Прилог 1. Извод из извештаја краљевског комесара Франца Енгелсхофена о Црквено-народном са ору, 
одржаном крајем августа 1748. године у Сремским Карловцима. Са ор је ио заказан з ог из ора 

вршачког владике Исаије Антоновића за новог карловачког митрополита (он је напрасно умро у Бечу, 
само неколико месеци након преузимања архијерејске дужности). Међу представницима “војничког 

сталежа” јасно су уочљива имена потпуковника Јована Хорвата (Johann Horvath), поручника Симеона 
Пишчевића (Simon Pischtyevity), Пишчевићевог ујака потпуковника Секуле Витковића (Secula Wittkovics), 

Пишчевићевог таста пуковника Атанасија Рашковића (Athansius von Raskovics), па чак и потпуковника 
Вука Исаковича (Wuck Isakovics). 

(Извор: Архив Војводине (Инв. р. 137; Фасцикла 4А, рој 6)) 
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УГАРСКИ СРБИ КАО ЖРТВЕНО ЈАГЊЕ 
У СЕОБАМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ  

 
 

Апстракт:  Истраживање аналитички пропитује Сео е Милоша Црњанског, написане на 
подлози Мемоара Симеона Пишчевића, с циљем да укаже на подређен положај 
угарских Ср а као најамника Марије Терезије у Аустријско-француском рату. 
Указује се на то да су војници Славонско-подунавског пука или улогорени поред 
турског гро ља (што представља алузију на њихову лиску смрт), постављани у 
прве ор ене редове, да су кажњавани мученичком смрћу за ситне крађе и мање 
преступе, да је њихов командант ио неправедно ускраћен за до ијање 
потпуковничког чина, те да је ио изложен искуповом притиску да се покатоличи 
са својим војницима. У истраживачком фокусу су и лијски архетипски о расци 
које Црњански користи да нагласи подређен положај српске војске и есмисао 
ратовања: сео е, потраге за о ећаном земљом и жртвовања недужних. 

 
Кључне 
речи: 

Библијски архетипски обрасци, жртвено јагње, сеобе, потрага за обећаном 
земљом, мит о избављењу српског народа. 

 
 

 
 

Тако је, е о, решено а се Славонско- о унавском олку окаже крв, 
још ре но ш о с и не на Рајну, љу ска крв, и о ње ова крв.1 

  
* 

 приповедачком фокусу Сеоба налази се трагичан положај угарских Срба у 
Хабзбуршком царству, заједнице која се формирала на територији данашње 
Војводине после неколико таласа сеоба изазваних коначним падом српске 

средњовековне државе под турску власт у XV веку. На територији северно од Дунава 
у XVI веку оформила се зона Војне крајине као својеврстан живи бедем у налету 
турских освајања, док је као награду за њихову војну службу, Монархија угарским 
Србима доделила извесне привилегије, међу којима и слободу вероисповести. 
Међутим, њихов положај се погоршао од почетка четрдесетих година XVIII века, када 
је Марија Терезија распустила део Војне крајине између Тисе и Поморавља, где су 
живели Исаковићи, јунаци Сеоба. Последица те одлуке било је напуштање 

 
1  Овде и на осталим местима у раду текст маркирала О. Р; Црњански 1966а: 147. 
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пограничних територија и прихватање службе у аустријској војци, чија је алтернатива 
била примање кметовског положаја код мађарске властеле. Царичину политику су 
угарски Срби доживели као издају те је она изазвала велико огорчење, из ког се родио 
колективни сан о новим сеобама које ће их довести у обећану земљу.2 

Служећи се руским изворником, Црњански је у Сеобама тематску грађу 
преузео из Мемоара Симеона Пишчевића, објављених у Москви први пут тек 1884, 
читаво столеће по њиховом настанку. Писац Мемоара, родом из Шида, учествовао је 
у походу на Француску, постао аустријски официр, преселио се у Русију и напредовао 
све до чина генерал-мајора. У Сеобама је, као и у првоме делу Пишчевићевих мемоара, 
описан војни поход Славонско-подунавског пука, састављеног од три стотине Срба 
из Угарске, поданика и војних најамника Марије Терезије. Пук је из сремских и 
славонских села кренуо у пролеће 1744. године и преко данашње Мађарске, Аустрије 
и Немачке избио на Рајну, где су се – због оспореног наследног права Марије Терезије 
на хабзбуршки престо после смрти (1740) њеног оца Карла VI – налазиле сукобљене 
аустријска и француска војска. Под командом Вука Исаковича, историјске личности, 
пук је прешао Рајну код Штукштата, ратовао у Лорени, и под Стразбуром, а након 
склопљеног примирја вратио се у своја села почетком лета 1745. године.3 Дакле, с 
обзиром на своју грађу Сеобе су историјски роман написан с поетским надахнућем, с 
изузетним смислом за реконструкцију атмосфере и приказивање људске судбине у 
немилим догађајима по угарске Србе. 

„Оригиналност пишчевог поступка почива на аутентичној визији националне 
прошлости као и на избору форме која почива на неочекиваној синтези стварних и 
фиктивних елемената. Будући да је био добар познавалац националне историје – 
записане и званично предаване, као и оне паралелне, преношене вековима усменим и 
митским обликом – писац је знао да препозна оно што није успевало историографима. 
Успео је да открије и покаже да су сеобе главна карактеристика српске историје, чак 
и кључ њеног разумевања. Та основна црта, Црњански је то добро знао, појављује се 
у трагичној димензији, нарочито у бурној дијаспори Војне крајине, тог малог народа 
удаљеног од својих корена и у сталном покрету који носи, како то сликовито писац 
каже попут пужева куће на својим леђима... Не настојећи да реконструише праву 
историју те дијаспоре, али позивајући се често на њу, писац је извршио семантичко 
померање двоструког значаја: конкретно, кроз сагу породице Исакович успео је да 
представи драму конкретног историјског догађаја и у исто време да трансформише 
тај догађај – сеобе – у утопијску визију потраге за обећаном земљом“.4 

Сеобе су, сходно напред реченом, широка романескна фреска, истовремено и 
епска и лирска, која мири факат и фикцију, оживљава не само историјска сећања већ 
открива и историјску судбину нације и претвара је у мит. Писац узима у обзир 
аутентичне догађаје, поштује документа и помиње историјске изворе да би остворио 

 
2  Видети више: Сребро 2009: 91. 
3  За податке о Пишчевићу уп. Павић 1983.  
4  Сре ро 2009: 90. 
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ефекат стварности, илузију веродостојности романескне приче. „Сеобе су блистав 
пример за једну од варијанти историјске романистике, јер Сеобе нису само историјски 
роман. Стварање верне слике времена, што је један од основних атрибута идејно-
тематске садржине историјског романа, за писца није коначан циљ, већ средство за 
описивање психологије јунака одређеног типа и у одређеним условима“.5 

Први критички приказ Сеоба из пера Марка Ристића указује на слојевитост, 
вишезначност и асоцијативност ове поетске прозе чија је величина у неисцрпности 
асоцијација које изазива.6 Наречено дело Милоша Црњанског је модеран роман, по 
одлици да руши међужанровске баријере, деконструише традиционалне жанрове и 
традиционалну фабулу поетски трансформише и мисаоно надграђује.7 Садржи 
одлике поетског романа, у ком препознајемо песнички програм Црњанског: саткан је 
од најфинијег језичког ткива, као да је у питању каква лирска песма, и интензивно 
делује на читаоца својом сугестивношћу. Аутор је при његовом компоновању 
применио технику изградње стиха: бројна понављања подсећају на лајтмотив или 
рефрен у песми, а у роману је доследно проведен и поступак симболизације. „Његова 
је вредност пре свега и изнад свега у начину на који је као уметничка израђевина 
компонован; у његовоме сложено а танано сатканоме прозном ткиву. И да би се 
уопште продрло у унутарњи склоп таквог текста, анализа се мора држати пажљивог 
читања и брижљивог упоређивања ситних појединости“.8 

 Роман је лирски и поетски, према аналитичким опажањима Новице 
Петковића, хотимично исконструисан, у чему аутор препознаје поетичке ставове 
типичне за авангарду. Открива поступке понављања с обртањима, аналогне рефрену 
у песми, начело симболизације у роману, типично за ритмичку структуру стиха, 
асоцијативност при повезивању сижејних сегмената својствену уланчавању мотива у 
песми, инверзију реченичних чланова, прстенасти композициони склоп, те употребу 
тропа који утичу на сугестивност израза и активирање пејзажа. „Премда су тропи у 
Сеобама – било изнова активирани општејезички било новостворени – сами по себи 
занимљиви, они су још занимљивији због врло специфичне улоге: служе за 
успостављање оних „досад непосматраних веза” о којима је Црњански говорио у 
своме песничком програму“.9  

   
Дошљака не цвијели, јер ви зна е каква је уша ошљака 

јер с е сви или ошљаци у земљи мисирској.10  
  

*   * 
Историја јеврејског народа као изабраног, описана у Мојсијевим књигама 

 
5  Рудјаков 1988: 118 
6  Видети више у Ристић 1966. 
7  Деретић 2007: 1063. 
8  Петковић 1988: 103. 
9  Ibid. 112. 
10  Пета књига Мојсијева, 10, 19. 
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Старога завета, тего на је прича о ропству, осло ађању и лутању, о потрази за 
о ећаном земљом. Живот праотаца Аврама, Исака и Јакова, мучан и паћенички, ио 
је оснажен сном о сло оди, протицао је у мукотрпном раду у сужањству. Будућност 
Јевреја ила је неизвесна, тако да је Аврам, гоњен силином жеље за луталачким 
животом својих очева, одлучио да се одсели у Ханан, о ећану земљу, пуну извора и 
плодних пашњака, који су привлачили номадски живаљ. Међутим, мукотрпно 
путовање и лутање доносе Авраму и његовом народу разочарање,  попут суше у 
пустињи, те је јеврејски народ постао бунтован у свом незадовољству. У тренуцима 
највећих размирица и међусобица, праоцу Авраму (оцу многих народа) јавио се 
Господ речима: Знај зацијело а ће сјеме воје и и ошљаци у земљи уђој, а ће јој 
служи и, и она ће их мучи и че ири с о ине о ина. Али ћу су и и и наро у којему 
ће служи и; а осле ће они изаћи с великим ла ом. А и ћеш о ићи к оцима својим у 
миру, и ићеш о ре ен у о рој с арос и.11 

Нимало случајно, Сео е оживљавају архетипски о разац лу ања, прогона, 
страдања и потраге за о ећаном земљом, као и архетипски о разац из ављења 
иза раног народа, а усуд српског национа који ежи из Србије од турске одмазде и 
завршава на ратном попришту у Аустријско-француском рату као на жртвенику – 
аналоган је страдањима јеврејског народа описаним у Мојсијевом Петокњижју. Сан о 
земљи Хананској откривамо у маштањима Вука Исаковича о одласку Ср а у 
заштитницу православља: Русија му се чињаше као је на велика, не ре ле на, зелена 

ољана, о којој ће јаха и.12 Позиција Вука Исаковича издигнута је у роману, те 
будући да се он препознаје као вођа, има тренутке епифаније у визији небеске славе 
његових ратника који лепршају у парадним униформама по царству небеском. 
Функција овог призора јесте како да покаже словенски идеализам као део српског 
менталитета тако и да га пародира. Неко време, у леску о ле ала, њима се учини као 

а се е на не есима, међу звез ама, на сјајним млечним у евима, њихајући се лако.13 
Мажен и чес о на рађен он је носио у се и неки ма лови , али у ок ојам среће и 
за овољс ва, у на и а ће се све о ра овање сврши и неким о ш им миром, у ком 
ће и он, и сви ње ови војници и и о евени у неко нарочи о свечано и из аво о ело, 

а ће ако, у кру , о ићи ра иш е и царевину, на ви ик целоме све у, који ће 
узвикну и: ле, Ср и.14  

Аутор говором на црквенословенском језику стилски акцентује један сан Вука 
Исаковича, чиме асоцијативно упућује на Постање, на јеврејске праоце и вође који у 
сновима разговарају с Из авитељем. Улога праоца у сну припада Стефану 
Штиљановићу,15 који се о раћа вођи Славонско-подунавског пука: О верс иа вижу 

 
11  Ibid. 15, 12–16. 
12  Црњански 1966а: 142. 
13  Црњански 1966а: 237. 
14  Ibid. 269. 
15  Виђени српски деспот, пореклом из Паштровића, који се нарочито истакао у ор и против Турака, 

досељен у Срем око 1498. године (посе но помињан у историји као присталица династије 
Ха з урговаца, з ог чега до ија на дар имање у Вировитичкој жупанији), а препознат у народном 
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вери смер и воје, Исаковичу, ри осле њем из ихани! Жена воја с червми 
ис иље и у е . И оркос  уше воје рои е. За ол и вој живо  ек воји 

о омци о рес и у у  во ноћи ла озрачну Деницу.16 
Сродан сан сањају Аврам и Вук, аналогни су им мотиви патње, лутања и сео а 

који чекају њихове потомке, те извесност смрти, али, после многих страдања, и 
освајање обећаног простора и из ављење удућих генерација. Нагласак у Вуковом 
ониричком призору јесте ла озрачна Деница, којој одговара мотив звез ано  не а у 
Аврамовом сновиђењу. 

Милош Црњански има важну улогу у успостављању новог односа између 
историје и књижевности, што је главна одлика његовог модернистичког поступка.  

„Црњански је лично претрпео двоструку тиранију историје: сурову и убилачку 
током Првог светског рата, и другу мање стварну тиранију митолошке националне 
историје коју су његови сународници неговали како би ојачали свој национални 
идентитет пред стварним претњама германизације“.17 Милош Црњански је писао о 
рату у својим есејима и наглашавао херојску димензију егзистенције српских ратника 
јер подразумева свесно жртвовање у одбрани слободе, што упућује на библијски 
архетип. „Политички поглед Црњанског на рат поново се показује као диференциран: 
у реченици да наш народ, заиста, не треба учити шта је патња у рату пошто је 
напаћен и гажен вековима18...“.19 

Сео е у осмом поглављу садрже трагичну и узвишену сим оличку сцену: По  
је ним а ремом на рави, се ео је мла  монах, не омично о ну , раз олићених ру и, 
очеви но зане , у моли ви. Твр и колац о  мла о  а рема еше на ијен, ре  њим, у 
земљу, шиља  и о уљен, ако а је ило скоро неверова но како је мо ао ез урлика о  

ола, а се аца на ње а, ру има, и р ухом, и леђима. Не ви ећи нико а, за лувео као 
чу овиш е, он се је нако крс ио и ревијао, али ез ласа.20 Био је то јеромонах 
Пантелејмон, из егао из Ср ије, после одмазде над његовом породицом, коју су Турци 
натакли на колац пред његовим очима. Извесно је да се епизода из манастира 
доживљава на други начин ако се у сцени препозна архетипски образац жр вено  
ја ње а: Исус Христос, син Божији, до ровољно се е приноси на жртвеник, у знак 
искупљења грехова човечанства. Тего ни животни пут Спаситеља представља чин 
жртвовања, који до ија свој пуни смисао метафором Ја ње Божије, везујући се за 
сим олику асхално  ја ње а из Старог завета, и његовог ритуалног клања које 
омогућава Јеврејима излазак из Египта. Описана сцена из Сеоба симболизује 
страдања српског народа кроз историју: Турци су српски живаљ жртвовали 
натицањем на колац, а после сео а у Аустрију, Ср и као да сами се е добровољно 

 
предању као светац, сахрањен у манастиру Шишатовац. 

16  Црњански 1966а: 261. 
17   Сребро 2009: 89. 
18  Исп. Црњански 1966б: 399. 
19  Ломпар 2018: 158. 
20  Овде би ваљало уочити сродност дате сцене с драматичним натицањем Радисава на колац у роману На 

Дрини ћуприја; Црњански 1966а: 310. 
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приносе на жртву, војујући за славу туђег царства, те тону у ез ану разнину.  
Надаље, ова епизода је у асоцијативној вези са сценом мучења и кажњавања 

војника Секуле и заузима сродно сим оличко значење у структури дела упућивањем 
на исти архетипски о разац. Али, док натицање на колац јеромонаха Пантелејмона 
представља трагику српског народа, дотле је кажњавање војника Секуле аутентична 
слика страдања српских војника, који, ношени исконским немиром, завршавају ратне 
походе унакажени од властите руке. Тако је, е о, решено а се Славонско- о унавском 

олку окаже крв, још ре но ш о с и не на Рајну, љу ска крв, и о ње ова крв.21 
Овако, алузијом на и лијски архетип, почиње аутор Сео а причу о кажњавању 
војника Секуле, оптуженог за силовање. Прво наста з уњено ћу ање, потом војнике 
проже језа јер схватише како су сурове казне за непокору, крађу и луд. Из ужен, као 

ри свечанос има у ва ре а, рими ри с о ине вр их ру ова, мокрих и мо рих, 
ш о су фијукали у ваз уху... Осуђени је ио о ле везан, изна  чланака и лак ова, 

онесен и ачен ре  улаз у ај чу ни рворе , којим је имао ез аха а ројури, а у 
ком су мес о с а ала с ајали не омично ње ови земљаци, из којих је израсло ши ље. 
Везаних руку и но у, за ушених ус а, ахћући, очекивао је а а онесу и рзао се с 
времена на време, као и они овнови који су у, ре клања, лежали.22  

Навод из текста директно се поређењем везује за архетип жртвеног јагњета, а 
посе но је упућујућа чињеница да су егзекутори и кривац другови из пука те се мучна 
сцена доживљава као самокажњавање! Драматични призор је поетизован зачудном 
сликом: из палица за кажњавање које држе војници ниче ши ље, чиме се успоставља 
непосредна веза с Мојсијевим Петокњижјем и местом на ком се призивају суко и међу 
Јеврејима, свађе, несугласице и непослушност које изазива тего ни пролаз кроз 
пустињу. У логору су избили нереди тако да су се Мојсије и његов рат, првосвештеник 
Арон, једва спасли од разјарене гомиле. Јеврејски вођа је ио принуђен да поново 
покаже своје ожанске моћи и у ту сврху је поделио својим сународницима палице при 
чему се догодило чудо – Аронова палица је роцве ала и ро ила а емом. 
Анализирање сцене мучења војника Секуле увођењем старозаветне приче у контекст 
као и сим оличке слике: алица из које рас е ши ље – доказ је страдања и жртвовања 
невиних, доведених на стадијум вегеталног, паганског живота, који их лишава воље, 
одузима им моћ расуђивања и свест о националном идентитету.  

Још једна драматична епизода о вешању војника Славонско-подунавског пука 
због крађе уклапа се у исти архетипски образац и сим олизује по уну против 
ауторитета. Били су о ешени ако ниско, а су скоро о иривали икве и лу енице и њине 
велике, жу е цве ове, међу којима еше и о ромних крас аваца. Пош о им не еху 
свезали колена ка а су им или скинули о анке, о им осе но е еху раскречене, као а су 
х ели а се ну на неш о високо, у својим есним, сурим чакширама. Боса с о ала им 

еху сасвим мо ра, као ромрзла и о екла, и ви евши их шес  з рчених но у, као шес  
о раних ја ња и, Исакович се је ва усу и а о ле а оре... О ешени о с а ла воћака, 

 
21  Црњански 1966а: 147. 
22  Ibid. 
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лизу земље, е су се рачвале ране, висили су не омично заврну их лава, као а лу о 
оскочише са рвећем на леђима, изна  о  јарка, уно  ус ајале во е, уж ос ана.23 

Ваља запазити да прасцене призване алузијама посредством поређења, које се 
могу о ухватити архетипом жртвеног јагњета, ивају у тексту стваралачки 
преосмишљене довођењем у везу с нео ичним, поетским сликама, пуним 
сим оличког на оја. Ови призори мучења градуално су појачани, а заједнички су 
мотиви патње, и проливање крви, уз поетизовање трагичних сцена, што их чини 
узвишеним, а слику жртвованих војника уклапа у динамичан пејзаж. 

Милош Црњански у есеју За иси ђенерала Пишчевића коментарише строге 
одред е о понашању војника које доказују аутентичност навода из Сео а и илуструју 
творачке поступке аутора: „Страже о илазе околину и њима је одмах придодат и један 
поп и један џелат. Није се шалило. Чим стража неког ухвати на делу да краде крушке, 
запитају му само име и пук, поп га исповеди и премести, а џелат га одмах затим о еси 
о прво дрво крај пута“.24  

 
 

О е  ви јех о  сунцем а није о рзијех рка, ни ра  о хра ријех, ни хље  о му ријех, ни 
о а с во о разумнијех, ни о ра воља о вјеш ијех, не о а све с оји о времена и з о е.25  

 
*   *   * 

Књи а ро ове никова је 21. књига С аро а заве а, посвећена трагању за 
идентитетом, а представља најчешће цитирану целину у Светом писму. Сврстава се у 
мудросну књижевност и традиционално се приписује цару Соломону,26 сим олу 
мудрости ожанског порекла. Кохелет (од јевр. Кахал), назив књиге на јеврејском, 
значи ʻса рање, скупштинаʼ, па је на грчком у Септуагинти27 до ила назив 
Еклизиастис – ʻчовек са рањаʼ.28 Реч је о поетско-филозофском тексту који садржи 
12 целина, у којима огонадахнути аутор излаже таштину и ништавило свега 
земаљског, з ог чега људска душа нема смирења на овом свету. Проповедник своје 
ставове формира на основу личног искуства и запажа да је човек иће промене, чији 
физички развој не прати духовни. Узносити се изнад земаљског ка вечном, тражити 
срећу и мир у Богу, услед свих о мана овога света, то је задатак мудрог човека. У 
последњој целини књиге сугестивно се фигуративним изражавањем дочарава 
при лижавање старости и смрти као један од највећих парадокса људског живота. 

 
23  Црњански 1966а: 278. 
24  Црњански 1966 : 12. 
25  Књига проповедникова, 9, 11.  
26  Соломон (ʻмиранʼ) последњи син цара Давида и његов наследник, рођен око 990, владао је између 970–

930. Период његове владавине био је најблиставији у историји израелског народа. Познат је као 
градитељ великог храма у Јерусалиму. 

27  Септуагинта – грчки превод Старог завета, сачињен за Јевреје у расејању који нису знали јеврејски 
језик. Библијска енциклопедија 2004: 387. 

28  Ракић 2004: 273. 
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Ова мудросна књига настоји да израелску традицију споји с грчким о разовањем, јер 
је начин мишљења проповедника одредила популарна грчка филозофија као и начин 
изражавања: уочавава се грчки утицај на њену морфологију и синтаксу. Заснива се на 
поетском о лику старе књижевности, приметно је дејство перипатетичких филозофа, 
према којима језик и ум човеков не могу појмити пуноћу света. Књи а ро ове никова 
доминирајућом меланхолијом и скепсом јунака у развоју звучи као модерно дело 

лиско егзистенцијалистичкој филозофији.29 Разликује се од других старозаветних 
књига идејом ништавила земаљског постојања које унесрећује човека. Садржи и 
императив уздизања изнад овоземаљског ка надземаљском и вечном. Фигура 
Проповедника привлачи савременог читаоца и тиме што доводи у питање 
традиционална старозаветна тумачења постављајући про лем награде човека који 
живи праведно, као и веровање да он мора ити срећан. Посвећена трагаоцима за 
идентитетом који, попут човека са рања, од ацују огатство, материјализам и 
о разовање, скептицима који од ијају једноставне одговоре на животна питања. 
Проповедника највише рањава неправда у животу: он човека доживљава као жртву 
која не види смисао жртвовања, у скептицизму је ио реалиста кога оли то што 
праведни нису награђени. Проповедник наводи човека на суочавање с истином да Бог 
има скривене планове који су недоступни његовом уму. Еклизиас ис, наиме, 
поставља тезу да човек може имати све и опет ити несрећан јер не може разумети 
Божије путеве. Човек сабрања је критички настројен истраживач, сложена личност, 
називан: песимистом, егзистенцијалистом, скептиком, али он је пре свега – човек са 
својим дилемама, успонима и падовима.  

Као што Књига проповедникова обилује мноштвом тема и проблема тако је и 
роман Сеобе заокупљен сродним садржајима, од којих су најважнији: потрага за 
смислом живота, проблеми пролазности и смрти, греха, неправде у животу, сумње, 
повратка истог, човекове усамљености, несреће и узалудности страдања, како 
индивидуалног тако и колективног. З ог њихове духовне лискости, два дела ваља 
читати у контексту јер тако долазе до изражаја универзалије у Сео ама: А ка  се 

о ле а овако у ноћ? Ка  се с ане, ево ов е, у мрак, на вра има? Ка  се о ле ају сва 
оља на месечини? Сва она р а у аљини... ра , кровови... амо о лаци... сазвежђа... 
о не о уно све лос и? Ка  се ре  свим им ућу и? Је ли и он а као а ролазимо 

езумно... ез смисла... је ли мо уће а је све о је на ез ана разнина?30 А кад 
погледах на сва дела своја што урадише руке моје, и на труд којим се трудих да урадим, 
гле, све беше таштина и мука духу, и нема користи под сунцем.31 

Поетски простор Сео а о илује тамним, магловитим сликама, о авијеним 
димом и сном, перцепција је ометена о лацима, кишама и муљевитим водама што 
подривају трошна станишта а који су пандан пустињи и жези која мучи јеврејски 
народ при изласку из Египта: Ма лови и вр аци ис аравају се још о  рошло  ана, 

 
29  Видети више у: Ракић 2004: 275. 
30  Црњански 1966а: 157. 
31  Књига проповедникова, 2, 11. 
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о лаци се кови лају наниже. Ду ина, кроз коју ро иче река, му на је и не рохо на. 
Земља је амна, неви љива и кишови а. Како победити тај волше ни простор који 
се опире човеку, не дозвољава ни месечевом снопу да просветли ноћ ш о мокра улази 
и о лази, улази и о лази је нако.32 Као што: Нараш ај је ан о лази, а ру и олази, а 
земља с оји увијек.33 У сим оличку слику пејзажа удахнута је душа Вука Исаковича и 
Славонско-подунавског пука који газе аруштине у мраку праћени грактањем врана, 
чак је и даљина зарасла ус ом равуљином о  које се малаксава. Искусном вођи ило 
је јасно да је Славонско-подунавски пук анимализован у рату и унапред жртвован: 
Чинили су се као хајка ла них аса које во е ри е ну е на ланцу у лов. Вук 
Исакович, командант Славонско-подунавског пука, учествује у Аустријско-
француском рату, као а и е у лов са сима ш о а ле ају онизно и верно, које може 

а на уј а а му раз ризу све ш о му ре речи у .34 Често и сам размишља о 
историјском усуду српског национа и покушава да сведе властита искуства. Никада 
није ду ље осећао празнину властитог ића, схвативши како се улудо жртвују животи 
војника који су умирали с именом Марије Терезије на уснама, не знајући куд иду ни 
зашто страдају. Осећање есмисла о узима колективни лик Славонско-подунавског 
пука и чланове породице Исакович: Као и у уши Исаковичевој, и у њиховим ушама 
нас а е разнина.35 При лижавају се вођа и његов пук истоветним искуственим 
исходиштем: У развученим, искривљеним, двојним редовима, дизао је прашину као 
стока, обилазећи села и баруштине, газећи од јутра до мрака песак, ливаде и блато.36 
Рекох у срцу свом за синове људске да им је Бог показао да виде да су као стока. Јер 
што бива синовима људским бива и стоци, једнако им бива; како гине она тако гину 
и они, и сви имају исти дух; и човјек ништа није бољи од стоке.37 – вели Проповедник 
у С аром заве у, чији се текст и стилски и мисаоно уклапа у метафизичку и поетску 
раван романа Сео е. Све и е на је но мјес о; све је о  раха и све се враћа у рах. 

Наслу ивши, ово а у а, своју смр , Вук Исакович, као и о ично сви е ели и 
з рави љу и, ио се ни за ш а рас ужио... он се све више о а е жалос и ш о се све 

о ађа, ако, улу о.38 Био је з уњен са је ним ужасним осећањем разнине у се и. Као 
ш о о ива у оче ку с арос и, ре  њим се јасно указа ез ана разнина, у којој 
нема ниче а.39  

Ликови романа, иако замишљени као дијаметрално супротни, затворени у своје 
светове, ез могућности праве комуникације остварују архетип жртве. Јеврејски народ, 
призивамо праслику да исмо употпунили смисао анализираних сцена, по еђује 

ројније и јаче непријатеље при изласку из Египта захваљујући жртвовању асхално  

 
32   Црњански 1966а: 132. 
33  Књига проповедникова 1, 4. 
34  Црњански 1966а: 242. 
35  Ibid. 203. 
36  Ibid. 132. 
37  Књига проповедникова, 3,18,19. 
38  Црњански 1966а: 233. 
39  Ibid. 267. 
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ја ње а, које о ез еђује ратну славу. Тако је и Вук, пред свој последњи ратни поход, 
жр вовао жену и о и ељски живо : Оно ш о је ос авио ође му као и а нема и лач 
женин, и о ле  ра овљев и о ло а мало  е е а омешаше се са ма лом... Вратио 
се он, не вратио, осећај да је раскинуо с породицом потпуно, знао је да ће му остати на 
души. И нашто ће му све то, кад није имао ни толико моћи да им чини оно што он хоће, 
већ је са њима, и без њих, морао да се врти, као неки чекрк на ветру.40 

Госпођа Дафина је иће које ћути, затворено у своје тело као у тамницу, 
заро љена у кући на води у Земуну, гледа свет кроз решетке на прозорима, ивајући 
свесна да нема смисла у раку, одакле је изгнана, ни у ружној, олесној деци, која су 
одраз њеног психолошког стања и езнадне удућности, као ни у грешној вези с 
девером која је понижава, постварује и води у смрт. Мотив за рањене љу ави у 
Сео ама психолошки је веома усложњен, јер нема правих криваца нити праведника, 
а сам чин неверства заправо је и највећа казна за госпођу Дафину, која се, као и сви 
велики мученици, самокажњава верујући да је починила смртни грех. Њено полагано 
умирање доживљено је као саможртвовање, процес током ког ива свесна да сахне, 
ружња, отиче као и муљевита вода под кућом њеног девера. Она је, заправо, двоструко 
жртвована: умире од последица пада (чиме се сим олично упућује на првородни 
грех), после чега почиње дуго отицање крви из њене утро е...  

Ни име Дафина није ез прикривеног смисла: у српским предањима Дафина је 
сматрана рајском иљком с гранама од злата и сре рним лишћем. Етимологија њеног 
имена крије сим олички скривену поруку – да је она својом жртвом искупила грех, 
упркос чињеници што је умрла ежећи из једне есмислене егзистенције у озвездани 

ескрај: Дишући рзо и ешко, о и ну а на јас уке, она је ојурила још је ном, у 
мислима, о разнини сво  женско  живо а, ш о је, као и е ре е на ијене земљом, 
као и о жи о на авану, о  којим се овијала аваница, као и њене хаљине ш о су 

иле раз ацане о сан уку, ио сав раз ељен ћу има и ожу ама њено  мужа и евера, 
међ којима се она нашла, као лу а. Желела је а се о о о и, рос о, о  оса е, з о  

разнине у којој, ез аној чињаше јој се ка ка  а виси лавачке.41 Наведени цитати 
сликовито истичу да се и у суд ини госпође Дафине препознаје мотив разнине и 

езнађа, који ће је одвести у непостојање призвано снажним осећањем прељу е као 
смртног греха, што је у сагласју с хришћанском етиком. Аранђел Исакович увидео је 
да је срећа варљива, да је његовог рата о асјала случајно и изненада, јер све с оји о 
времена и з о е у ићу жене коју незахвално од ацује; навикао а му све рчи у сусре , 
с неверицом прима чињеницу да му одједном све измиче: Мислио је а ће са њом и он 

ро ас и, о ле е и јауком неку  лавачке у во у, раз ражен, очајан, осрамоћен, 
реварен не мо ући а ос ане ез ње....42 

Недокучивост смисла живота, према налазима Проповедниковим, узрокује 
човекову празнину и осећање да му у свакој животној фази нешто суштински 

 
40  Ibid. 262. 
41  Црњански 1966а: 174. 
42  Ibid. 300. 
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недостаје: Кад управих срце своје да познам мудрост и видим шта се ради на земљи, 
те дању ни ноћу не долази човеку сан на очи. Видјех на свим делима Божијим да човек 
не може докучити оно што се ради под сунцем, око чега се труди човек тражећи, али 
не налази, и ако и мудрац каже да зна, ипак не може докучити.43 

Аналитичару романа Сео е намеће се утисак да се мотив празнине, присутан у 
Вуковим размишљањима о својој и суд ини српскога национа, темељи на мудрим 
закључцима Проповедника, цара у Јерусалиму. Тада је осећао да се стапају у једно: Не 
оворећи им ниш а, он је ле ао њин хо , њина лица, њину омилу као рах ш о се 
и ао у ем, али који ће се ускоро рас ас и и расу и. Ћу ећи анима, он их је 
осма рао, ш е ео, знајући а их ускоро неће и и, а ће нес а и као им осле 
и ака.44 Таш ина на  аш инама, вели Проповедник, аш ина на  
аш инама, све је аш ина.45 Ви јех све ш о ива о  сунцем, и ле, све је аш ина 

и мука уху.46 О е  ви јех све не рав е које се чине о  сунцем, и ле, сузе онијех којима 
се чини не рав а, и немају ко и их о јешио, ни сна е а се из аве из руку онијех који 
им чине не рав у; немају нико а а их о јеши....47 Јер, узалу  ође и у аму о и е 
и име му је амом окривено!48 

 
*   *   *   * 

Архе и  жр вено  ја ње а уочава се, као праслика, у роману Сео е, 
стваралачки надграђена и осмишљена као сим ол историјског усуда српског национа, 
који се е приноси на жртву у Аустријско-француском рату, те страда, фигуративно 
речено, од своје руке. Разумевање сим олике жртвеног јагњета условљено је 
познавањем жртвених о ичаја описаних у Би лији, њихове суштине и значења, те 
уочавањем разлике између старозаветне и новозаветне жртве – Исуса Христа, 
названог ја ње Божије, који на се е прима грехе човечанства, искупљујући га својом 
жртвом која о еђује све . Сагласно томе, архетип жртвеног јагњета у Сео ама јесте 
тачка спајања спољашњег и унутрашњег сижејног тока романа, увирање је 
национално-историјске и индивидуалних људских суд ина, жижа је у којој се са ира 
трагика живљења ликова у Сео ама. 

Посебно просветљење у анализираном делу јесте прозирање старозаветног 
текста, тачније Књиге проповедникове, у свим медитативним исказима који људско 
постојање и смисао историје стављају под знак питања. Запажено је да се у Сеобама 
мењају углови посматрања проблема, те да се, као противтежа размишљањима да је 
све само бездана празнина, јавља у делу неки глас који храбри и обећава нешто лепо 
на самом завршетку живота, односно историје! Такви поетско-медитативни одсечци 
текста асоцијативно се везују за идеју васкрсења, схватају страдање као ношење крста 

 
43  Књига проповедникова, 8, 17. 
44  Црњански 1966а: 20. 
45  Књига проповедникова 1, 2. 
46  Ibid. 1, 14. 
47  Ibid. 4, 1. 
48  Ibid. 6, 4. 
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којим се побеђује смрт. У том смислу Вук Исакович, у последњем сну осећа у себи – 
као звезду – вечно зрно младости, ентузијазма, вере у освајање обећаних небеских 
простора. Тако се човек у Сеобама, ношен као трска на ветру, колеба између 
паганина и хришћанина, старозаветног вође и новозаветног препорођеног човека – 
мирећи притом историју и легенду. 
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HUNGARIAN SERBS AS SACRIFICIAL LAMB 
IN MIGRATIONS BY MILOŠ CRNJANSKI 

 
Summary 

The archetype of the sacrificial lamb is perceived, as a proto-image, in the novel Migrations , 
creatively upgraded and designed as a symbol of historical destiny of the Serbian nation, which 
sacrifices itself in the Austro-French war, dying, figuratively speaking, by its own hand. Understanding 
the symbolism of the sacrificial lamb is preconditioned by the knowledge about the sacrificial customs 
described in the Bible, their essence and meaning, and the discernment of the difference between the 
Old Testament and the New Testament sacrifice - Jesus Christ, called the lamb of God, who took upon 
himself the sins of mankind, redeeming them with his sacrifice which defeats the world. Accordingly, 
the archetype of the sacrificial lamb in the Migrations is the point of joining the outer and the inner 
main topic of the novel, the intertwining of what is national-historical with individual human destinies, 
and the peak is the tragic life of the characters in Migrations. 

Keywords: patterns of Biblical archetypes, sacrificial lamb, migrations, seeking the promised 
land, myth of the salvation of the Serbian people. 
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RUE DES SYRIENS: L’ORIENT AUX ANTILLES 
 
 

Résumé:  Raphaël Confiant, auteur antillais (né en Martinique), décrit dans son livre Rue des Syriens 
(2012) la vie de la communauté «syrienne», appellation qui en fait englobe tous les 
immigrants arabes, et qui est due au nombre élevé de Syriens dans cette communauté 
d’immigrants. Ceux-ci commencent à migrer vers les Antilles vers la fin du XIXe siècle et 
leur arrivée dans un milieu déjà multiethnique fait naître une multitude de problèmes. Le 
roman met en scène l’accueil que reçoivent les immigrants et le processus pénible de leur 
intégration dans un environnement antillais et créole. Après un aperçu des événements 
historiques en Martinique et particulièrement ceux concernant les migrations des 
populations arabes du Levant vers cette île et plus généralement l’Amérique, l’article 
présente d’abord l’œuvre romanesque de Confiant où une place particulière est réservée à 
la représentation des différentes communautés de la société martiniquaise. Comme 
Confiant attribue une grande importance à la réalité référentielle dans son écriture, dans 
Rue des Syriens tout aussi bien que dans ses autres romans, il y intègre les résultats de ses 
recherches d’archives et de ses observations sociologiques. C’est ainsi qu’il problématise 
l’immigration pénible des Levantins et leur intégration non moins pénible dans la société 
créole à travers le destin de deux personnages fictionnels, deux Syriens, deux cousins, 
Bachar et Wadi et leurs familles nouvellement formées. L’article analyse les principales 
techniques littéraires utilisées (entrelacement des micro-récits, changements de 
perspective) ainsi que les principaux thèmes évoqués (départ du pays, voyage périlleux, 
intolérance et incompréhension de part et d’autre) pour dépeindre et rendre palpable la 
rencontre entre un environnement antillais multiethnique et les immigrants arabes. 

 
Mots clés: migrations, Confiant, Syriens, Orient, Antilles, Martinique, Créoles. 
 
 
 

es processus dynamiques des migrations font à notre époque l’objet d’études en 
premier lieu historiques, géographiques, économiques, anthropologiques. Mais les 
processus migratoires sont également et tout autant à l’origine de toute une série 

d’œuvres littéraires qui abordent différents thèmes liés à ce phénomène, qu’il s’agisse 
d’ailleurs de migrations individuelles ou collectives. Ces œuvres sont de nos jours souvent 
classifiées comme de la «littérature migrante», notion jugée vague et imprécise voire 
discriminatoire1 par certains critiques littéraires, qui l’abandonnent au profit du concept de 

 
1  Discriminatoire dans la mesure où ce concept de littérature/écriture migrante ne concernerait que des 

témoignages autobiographiques et issus des migrations contemporaines, ce qui est loin d’épuiser la richesse et 
la variété des œuvres littéraires portant sur les migrations (Declercq 2011: 306–307). 
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«littérature de migration»,2 celui-ci permettant «de coiffer d’un seul concept les littératures 
par le migrant, pour le migrant et sur la figure du migrant et son processus migratoire».3 Ce 
concept suppose entre autre qu’un auteur non migrant peut, lui aussi, s’intéresser à la 
thématique de la migration. Tel est le cas de Raphaël Confiant, écrivain originaire des 
Antilles françaises et plus précisément de la Martinique, dont l’histoire mouvementée offre 
de nombreux sujets pouvant s’inscrire dans la problématique des migrations. Le roman Rue 
des Syriens de Raphaël Confiant dont il sera question ici est un roman au nom significatif, 
retraçant l’arrivée des immigrés arabes, l’accueil qui leur est fait et leur pénible intégration 
à la société antillaise.  

Après avoir exposé les circonstances historiques en Martinique et en l’occurrence 
celles concernant l’immigration en cette île, puis avoir brièvement présenté l’auteur et son 
œuvre, nous allons nous pencher sur les différents aspects de la problématisation de cette 
immigration «syrienne» dans le roman de Confiant, pour essayer de relever quels sont les 
thèmes abordés et les stratégies narratives mises en œuvre par l’auteur pour représenter les 
défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants, à des conditions de vie et à des 
échelles de valeurs différentes de celles auxquelles ils sont eux-mêmes habitués.  

 
1. Les Antilles et l’immigration 

 
L’île de la Martinique a été découverte lors du quatrième voyage de Colomb en 

Amérique, en 1502. Les Indiens d’Amérique, qui peuplaient l’île, ont pour la plupart été 
exterminés par les conquérants. Dès 1623, c’est un navigateur, un flibustier français, Pierre 
Belain d’Esnambuc, qui prend possession de plusieurs îles des Antilles au nom de la 
France. Dès 1635 les colons français commencent à s’installer en Martinique; au cours du 
siècle une petite communauté juive d’origine hollandaise, chassée du Brésil par les 
Portugais, arrive sur l’île, apportant des techniques de raffinage du sucre.4 Les Français 
établissent l’esclavage dès la deuxième moitié du XVIIe siècle et font venir dans des bateaux 
négriers des esclaves africains: c’est ainsi que la Martinique se peuple progressivement de 
blancs (appelés Békés ou Blancs créoles), de noirs et de mulâtres. La colonisation de cette île 
est donc l’occasion du premier vaste mouvement migratoire. 

Les Français tiennent la Martinique presque sans interruption: au XVIIIe siècle l’île 
passe dans les mains des Anglais à deux reprises,5 dont une fois au cours de la Révolution 
française. L’esclavage étant aboli en 1848 et les Noirs créoles refusant, pour nombre d’entre 
eux, de revenir travailler dans les champs de canne à sucre, pour faire subsister la société de 

 
2  Ce syntagme étant la traduction de l’anglais migration literature (Ibid. 310).  
3  Declercq 2011: 310. 
4  Martineau et May 1935: 17 sq; Ce dont Confiant ne parle pas, occultant cette composante de l’identité créole. 

Plus grave encore, il s’investit en 2006 dans une polémique pour défendre l’humoriste Dieudonné, celui-ci ayant 
affiché son antisémitisme à maintes reprises; sa prise de position a valu à Confiant d’être appelé dans un article 
du Monde «le prêtre d'une nouvelle judéophobie noire». (Dahomay 2006) 

5  Alors que Haïti obtient son indépendance déjà en 1804, grâce à une révolution menée par Toussaint Louverture 
(1791–1802).   
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plantation on fait venir dès les années 1850 une immigration de la main d’œuvre bon 
marché de plusieurs pays et continents: les travailleurs viennent d’Asie, d’Inde, de Chine, 
d’Orient, puis de certains pays africains comme le Congo. Ce sont les Syriens et un peu 
moins les Libanais qui constituent la majorité des immigrés parmi les Levantins; un petit 
nombre de Palestiniens et de Jordaniens se joignent à eux.6 À la recherche d’une vie 
meilleure, ces migrants, chrétiens (les maronites étant parmi eux les plus nombreux) aussi 
bien que musulmans, arrivent dans un milieu qui est depuis longtemps bien «hybride», 
multiethnique, et qui n’est pratiquement constitué que de populations immigrées. 

Cette immigration7 contractuelle ne concerne, il est vrai, qu’un nombre de migrants 
relativement peu élevé (de quelques milliers), mais elle fait surgir des tensions entre les 
créoles et les nouveaux arrivants. Plusieurs vagues migratoires vont se succéder au cours du 
XIXe et du XXe siècle. Même si la Martinique a changé de statut au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, de colonie française elle est devenue en 1946 un département d’outre mer 
(DOM) de la République française, la mentalité de la société de plantation persiste encore 
quelque temps, du moins jusque dans les années 60.   
 

2. Confiant et son projet littéraire 
 

Raphael Confiant, né en 1951, est un parfait exemple du brassage des races et des 
cultures dans les Antilles: sa mère est une mulâtre, son père est issu du mariage d’une 
Chinoise8 et d’un noir. Après une enfance et une adolescence passées en Martinique, dans 
les années soixante-dix, il fait ses études dans la métropole, à Aix-en-Provence (études de 
sciences politiques et d’anglais), puis passe un an en Algérie (1974). De retour en 
Martinique, il enseigne à l’université,9 se consacre parallèlement à l’écriture, publie d’abord 
en créole, puis en français. Il est l’auteur de nombreux romans, nouvelles, poésie, essais, 
mémoires, biographies et se voit attribuer plusieurs prix littéraires. Il est en outre 
politiquement engagé, notamment comme membre d’un parti écologiste et de plusieurs 
associations.10 L’activité de Confiant concernant le créole a une importance particulière 
dans son œuvre: non seulement il publie cinq livres en cette langue, mais il participe au 
travail d’une revue et édite le premier dictionnaire de langue créole. C’est également pour 
défendre les valeurs créoles que Confiant, en collaboration avec Jean Bernabé et Patrick 

 
6  Giraud et alli 2009: 175. 
7  Aux XIXe et XXe siècles, quatre vagues migratoires  ont lieu en Martinique: celle des années 1850, celle de la fin 

du XIXe siècle, une vague après la Seconde Guerre mondiale et la dernière enfin est celle commencée à la fin 
du siècle dernier (Giraud, M., et alli 2009: 175). 

8  De la famille Yang-Ting, elle-même ayant travaillé à proximité de la «rue des Syriens». 
9  Professeur d’anthropologie biologique, d’ethnologie, des langues et des cultures régionales à l’Université des 

Antilles et de la Guyane.  
10  Depuis les années 80 il fait partie de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais 

(ASSAUPAMAR). Pendant cinq ans il est vice-président du Mouvement des démocrates et des écologistes pour 
une Martinique souveraine (MODEMAS). Les principaux renseignements sur l’auteur sur http://ile-en-
ile.org/confiant/.  
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Chamoiseau, publie en français un livre d’essais, intitulé L’éloge de la créolité (1989) où les 
trois auteurs réclament pour les Antillais le droit de ne plus être uniquement Africains ou 
Européens, mais le produit d’un mélange des races, d’authentiques Créoles. 

À côté de la lutte pour la survie du créole, la principale activité littéraire de Confiant 
reste celle en langue française. Depuis ses premiers romans, le principal sujet traité par 
l’auteur est l’histoire de son pays et de ses habitants, un passé plus ou moins récent de son 
île, un monde en grande partie disparu. C’est ainsi que dans Le Nègre et l’amiral (1988) il 
décrit l’époque de la Deuxième Guerre mondiale aux Antilles, ou dans L’Eau de café (1991) 
la vie à l’époque de son enfance dans un village de Martinique où se côtoient toutes les 
populations, ou, tout récemment encore, il publie Le bataillon créole (2013), roman sur les 
Antillais engagés dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale etc. 

Il n’est pas difficile de voir que le sujet qui préoccupe Confiant tout particulièrement 
est celui de la coexistence des différentes races et ethnies dans les Antilles et les injustices et 
les inégalités sociales qu’elles subissent, ou, comme il le proclame lui-même, il mène, par sa 
littérature même, un «combat contre tous les enfermements identitaires».11 À côté de toute 
une série de romans qui relatent la vie des Békés, des noirs, des mulâtres,12 Confiant se 
tourne vers la destinée d’autres ethnies. Dans La Panse du chacal (2004) il présente la vie 
des Indiens dans les îles, dans Case à Chine (2007) il raconte les rébellions des Chinois contre 
une condition particulièrement précaire à laquelle ils sont réduits, au point de souvent 
devenir marrons. Enfin, le roman qui sera brièvement étudié ici, Rue des Syriens (2012), 
porte un nom évocateur et raconte les migrations levantines dans les Antilles. Interrogé à 
diverses reprises sur ses intentions littéraires, l’auteur avoue que ce qui l’intéresse par-dessus 
tout, c’est le monde de son enfance et de son adolescence: «Tout mon imaginaire est lié à ce 
monde disparu dans lequel j’ai vécu pendant mes quinze premières années.»13 Et il renchérit, 
son œuvre est en quelque sorte un projet balzacien, toutes proportions gardées :  
 

C’est un projet vieux de vingt-cinq ans, qui a commencé avec mon premier roman en français, le 
Nègre et l’Amiral, publié aux éditions Grasset en 1988. Il vise à revisiter les trajectoires historiques des 
différentes populations qui ont constitué le peuple martiniquais : les Noirs, les Blancs, les Indiens, les 
Chinois et les Syro-libanais. Il consiste également à remettre en perspective certains événements 
marquants de l’histoire martiniquaise, comme la destruction de la ville de Saint-Pierre et de ses 30.000 
habitants par la montagne Pelée en 1902, la guerre de 1914-18, le Tricentenaire du rattachement des 
Antilles à la France en 1935, la Deuxième guerre mondiale, etc. Cette Comédie créole n’est pas achevée 
car j’envisage d’évoquer les tout premiers habitants de la Martinique, les Amérindiens Caraïbes, ou 
encore les Nègres-Congo, venus chez nous après l’abolition de l’esclavage.14  

 
11  Confiant 2005. 
12  En dehors de ceux déjà cités, mentionnons Le Commandeur du sucre (1994) qui relate la vie des différents 

groupes socio-ethniques et notamment des mulâtres dans les années 30, ou Les Régisseurs du Rhum (2000) où 
l’auteur traite la vie des Békés à la veille de la guerre, ou encore Les Nègres marrons (2006), roman au titre 
suggestif, évoquant la vie de ceux qui fuient leur vie d’esclaves et choisissent la liberté et une vie dans les bois. 
L’auteur prévoit également d’écrire un roman sur le groupe autochtone des Amérindiens, qui s’appellera La 
Demeure des Sauvages. 

13  Constant 2007: 139. 
14  Rabaté 2013 
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Il n’est alors guère étonnant que Confiant veuille se documenter afin de mieux retracer toutes 
ces «trajectoires historiques» qu’il évoque. C’est ainsi qu’il puise l’inspiration pour ses récits 
dans des souvenirs personnels des membres de sa famille et de son entourage, puis recueille 
d’autres témoignages individuels dans des interviews, mais il consulte également des 
documents variés, disponibles dans les archives.15 Au reproche qu’on lui fait de faire de la 
littérature ethnologique, «ce que vous faites là, avec Chamoiseau, la Créolité, c’est pas vraiment 
de la littérature, c’est trop ethnologique, trop historique, trop sociologique»,16 l’auteur répond 
que même si «toutes ses histoires sont toujours adossées à un fait historique ou social»,17 
l’intrigue et les personnages sont fictionnels. Et même s’il avoue – quelque peu ironiquement 
- manquer d’imagination, il fait appel à Garcia-Marquez d’après qui «la réalité est tellement 
riche autour de nous que nous n’avons pas besoin d’inventer contrairement à d’autres».18  
 

3. Rue des Syriens 
 

En ce sens, le roman Rue des Syriens ne semble pas déroger à la règle que s’est imposée 
l’auteur. En effet, il ne semble rien inventer d’essentiel et évoque ici deux vagues de migrations 
de l’Orient en direction des Antilles - et plus largement vers les Caraïbes et l’Amérique Latine. 
Chacune des vagues, nous explique Confiant, est symbolisée par un personnage, «Bachar qui 
débarque à la fin du XIXe siècle et Wadi dans les années 30 du siècle suivant ».19 

Le roman problématise aussi bien l’immigration pénible des Levantins, que leur 
intégration non moins pénible dans la nouvelle société, et cela donc à travers le destin des 
deux Syriens, deux cousins, Bachar et Wadi et leurs familles nouvellement formées 
principalement à Fort-de-France et en partie dans la petite ville de La Trinité à l’autre bout 
de l’île. Le roman met en scène une quarantaine d’années depuis l’arrivée de Bachar jusqu’à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le titre évoque le principal théâtre de l’action, la rue 
François d’Arago, «celle qu’ils avaient colonisée au fil des ans, depuis la fin du XIXe siècle, si 
bien que les nègres avaient fini par la rebaptiser rue des Syriens».20 

Les récits de vie sont narrés en cinq cercles (eux-mêmes divisés en chapitres) pour ainsi 
permettre l’entrelacement des histoires et représenter un temps chaotique annoncé d’emblée 
dans le roman.21 Les cercles et les micro-récits qu’ils contiennent suivent dans une grande 

 
15  Voici ce qu’en dit l’auteur: «Je me suis référé d’abord aux sources orales : mémoire familiale, entretiens avec des 

personnes ayant vécu la période qui sert d’arrière-plan à mon récit ou alors avec leurs descendants; ensuite, 
dépouillement des archives.» (Rabaté 2013) 

16  Constant and Confiant 2007: 140. 
17  Ibid. 140. 
18  Constant 2007: 140. 
19  Irasque 2012; En réalité, selon Giraud et alli 2009: 175, il s’agirait de la deuxième vague des migrations (v. ci-

dessus, note 5): «À partir de la fin du XIXe siècle [..].des travailleurs libres en provenance de Chine et du Levant 
(Syrie, Liban, Palestine) s’installent dans les îles antillaises». 

20  Confiant 2012: 91. 
21  Voici à ce propos le commentaire de Confiant fait dans un entretien: «Je construis mes romans de manière non 

linéaire, presque circulaire. Cela signifie que les micro-récits qu’ils contiennent s’entrecroisent les uns les autres 
dans une temporalité qui est celle de la réalité créole. Il y a le temps occidental, mesuré par les horloges ou les 
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mesure les étapes du voyage et de l’installation de chacun des deux cousins; leurs histoires se 
répondent en quelque sorte en écho, pour se rejoindre au moment où le plus jeune finit par 
retrouver le plus âgé. Les événements sont racontés alternativement par un narrateur omniscient 
et par plusieurs personnages: tour à tour les deux Syriens et la mulâtresse Fanotte, concubine de 
Wadi.22 Cette polyphonie des voix permet au lecteur de mieux comprendre le passé, les 
souffrances et les espoirs de chacun de ces personnages, de prendre connaissance de leurs pensées 
les plus intimes, de confronter des points de vue parfois entièrement opposés, celui des Syriens 
immigrés et d’une femme créole et même de rendre sensibles les particularités de langage de ses 
personnages (la présence du créole chez Fanotte, des traces de l’arabe chez les Syriens). 

L’intrigue du roman est simple: les deux Syriens se consacrent au commerce, aussi bien 
Bachar, le plus âgé et arrivé au début du siècle, que Wadi, arrivé dans les années 30. Tous les 
deux deviennent d’abord des colporteurs, n’hésitant pas à aller à travers la campagne en 
emportant leurs articles chargés dans une brouette, pour ensuite travailler comme des 
commerçants, employés des magasins de textile d’abord, propriétaires eux-mêmes plus tard. 
Ils connaissent tous les deux des hauts et des bas, liés à des circonstances économiques et des 
hostilités dont ils font l’objet, dues à certains choix qu’ils font dans leur vie privée. Par ailleurs, 
Bachar se marie par amour avec une Indienne, Indira, alors que le second, Wadi, vivant d’abord 
dans un concubinat avec la négresse Fanotte, décide de se marier ensuite par intérêt avec une 
Syrienne de la deuxième génération, Aicha, sans interrompre sa relation avec Fanotte. 

Certains thèmes caractéristiques de la problématique des migrations se retrouvent 
dans le roman Rue des Syriens, le premier étant l’évocation du départ du pays natal. La 
société syrienne est présentée comme une société patriarcale qui envoie uniquement ses 
représentants masculins travailler en Amérique. Contrairement à leurs compatriotes moins 
chanceux, les jeunes gens qui partent se parent d’un prestige particulier auprès de la 
communauté tout entière, ainsi Wadi: «Un mois durant, il avait été fêté à l’égal d’un 
prince».23 Le pays dans lequel ils espèrent aller est pour eux une promesse d’Eldorado24: «là 
où le soleil se couche et où l’or et l’argent sont faciles à ramasser».25 L’auteur décrit les efforts 
parfois surhumains des familles pour économiser suffisamment et pouvoir envoyer de la 
sorte leurs fils en Amérique. C’est ainsi que le père de Wadi se prive de tout, et cela même 
dans les moments les plus festifs, comme les nuits du ramadan, pour amasser une somme 
suffisante. La pauvreté poursuit les jeunes gens jusqu’en Amérique, la première impression 
qu’ils laissent est celle de «faces de pauvres hères et leurs valises harnachées de grosse ficelle.»26  

 
montres, et le temps des vaincus, des dominés, des colonisés, qui lui est un temps brisé, chaotique, imprévisible 
et surtout non linéaire. Chaque cercle rassemble donc des micro-récits que l’on retrouvera, mais dans un autre 
ordre, dans les cercles suivants. Temps circulaire et chaotique des mondes dominés.» (Rabaté 2013).  

22  Le discours des personnages se distingue typographiquement de celui du narrateur. Celui de Fanotte porte un 
nom assez pittoresque, celui de «sourcillement». (v. Confiant 2012: 17, 45, 151, 158).  

23  Confiant 2012: 15. 
24  Espérance vite déçue, une fois arrivé: «Tu sais, la Martinique n’est pas le paradis que certains décrivent en Syrie. 

Faut besogner dur ici, très dur!» (Confiant 2012: 38).  
25  Ibid. 15. 
26  Ibid. 69. 
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D’autres difficultés concernent une situation politique précaire: lorsque la première 
génération, celle de Bachar, part de Syrie, c’est l’époque des derniers jours du règne de la 
Sublime Porte et les nouveaux arrivants deviennent du jour au lendemain des apatrides dans 
leur pays d’accueil. Contrairement à eux, les représentants de la deuxième génération arrivent 
(Wadi) à l’époque du protectorat anglo-français (la Grande Syrie), ce pourquoi ils vivent des 
humiliations de la part de l’administration française, font interminablement «le pied de grue 
[…] sous un soleil accablant» devant le consulat,27 dorment à même les trottoirs, n’hésitent 
pas à soudoyer, à mentir et à user de toutes sortes de subterfuges pour arriver à leurs fins. 

Confiant fait ensuite défiler des images d’un voyage pénible et dangereux qui ressemble 
étrangement à celui des esclaves noirs du temps de la traite: les voyageurs sont installés en 3e 
classe, «tout simplement sordide», dans la cale, ils sont traités comme du bétail, «des créatures 
quasi animales à qui des marins grecs hargneux venaient, deux fois par jour, fourguer une 
nourriture [….] immangeable». Enfin, ils vivent des tempêtes terribles et finissent par s’habituer 
à être «ballottés et reballottés, aux brusques embardées du navire, aux grincements effrayants de 
la coque, aux hurlements angoissés…».28 Certains d’entre eux meurent ou périssent en mer. 

Une fois en Martinique, les nouvelles difficultés les attendent, concernant la 
légalisation de leur situation et l’obtention de la nationalité françaisе.29 Le rêve sur 
l’Amérique en tant que terre promise se dissipe déjà au premier contact, d’autant plus que 
pour de nombreux immigrés, et Wadi est parmi eux, il y a méprise sur l’endroit où ils se 
trouvent: «D’abord, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde s’entêtait à prononcer  
«Martinique» et non pas «Amérique».30  

À cela s’ajoutent d’autres surprises faites au fur et à mesure de la découverte de la vie 
en Martinique: le climat est tropical et non désertique,31 sur les promenades il n’y a pas de 
bancs „mixtes“ mais chaque communauté possède les siens où il n’est cependant pas permis 
à tous ses membres de s’asseoir du fait de toute une «géographie de cette place publique».32 
Règnent donc une hostilité et une hiérarchie aussi bien inter- qu’intraethniques. Le problème 
de l’intégration dans la société est en outre aggravé par le problème de l’existence de deux 
langues en Martinique, toutes les deux inconnues des Syriens: le français et le créole.33 Le plus 
difficile cependant réside dans une profonde différence existant dans les mentalités: 

 
Là-bas, la vie était réglementée depuis plus de mille ans, chaque acte était codifié, chaque parole pesée 
et soupesée […] Ici à l’inverse, régnaient le précipité, l’improvisé, le sauve-qui-peut, l’indifférence au 
lendemain, la soif de profiter de chaque instant, le tout enveloppé dans une criaillerie permanente.34 

 
27  Confiant 2012: 58. 
28  Ibid. 64–66. 
29  Tu sais bien que les Français occupent notre pays […] Donc ici ou là-bas, c’est du pareil au même, sauf qu’ici la 

vie est un peu moins dure» (Ibid. 76).  
30  Wadi s’étonne également de ne pas voir de gratte-ciel, ni d’avenues interminables et encore plus de ne pas 

pouvoir se servir des quelques phrases d’anglais apprises avant son départ.  
31  Même la pluie est différente: «les gouttes étaient plus grosses et surtout plus froides qu’en Syrie» (Confiant 2012: 71).  
32  Confiant 2012: 69. 
33  Ibid. 40. 
34  Confiant 2012: 298. 
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La société créole impose donc aux jeunes gens sa liberté et sa rudesse, sa violence même, 
lorsqu’il s’agit de rapports entre les hommes et les femmes. Cette liberté, notamment en 
matière de sexualité, est en même temps porteuse d’adversité, elle a un prix, surtout pour 
les femmes créoles35: «plus souvent que rarement, elles devaient se débrouiller seules face à 
l’implacabilité de la vie créole».36 

La différence des mentalités n’exclut pas les préjugés dont sont victimes Bachar, 
Wadi et les autres Syriens, bien au contraire. Ils sont souvent moqués pour «leur drôle de 
langue»,37 appelés «drôles de zouaves»38 ou encore, l’ignorance sur leurs origines est telle 
qu’on les qualifie, comme le fait le grand-père de Fanotte avec Wadi, d’ «une sorte de 
mulâtre».39 En dehors de ces réactions épidermiques, les Syriens sont l’objet d’un stéréotype 
plus grave,40 ils réussissent presque miraculeusement à s’enrichir, ce sont «des vrais grippe-
sous»,41 quelle que soit leur religion:  
 

Ici, en Martinique, la différence entre les religions s’estompait. Les vieux différends, les querelles 
intestines qui secouaient le Levant […] devenaient dérisoires. Maronite, grec orthodoxe, catholique, 
sunnite, chiite […] on était tout uniment désigné comme «Syrien». Syrien voleur, Syrien tricheur, Syrien 
roublard, Syrien couillonneur de nègres et le reste à l’avenant.42 
 

Il n’est alors pas étonnant que les Syriens veuillent vivre en vase clos, se rendre invisibles, 
demeurer dans leur rue où sont alignées des boutiques aux noms évocateurs et nostalgiques, 
comme La Fleur d’Alep ou Le Bonheur d’Orient, qu’enfin ils désirent, tout en sachant, - 
comme Wadi qu’ils est «enchaîné à jamais [...] à l’Amérique-Martinique», - revenir dans leur 
pays natal pour revoir «des tempêtes de sable dans le désert, des oliveraies à perte de vue».43 

Les préjugés et les intolérances pourtant peuvent être vécus au sein d’une seule et 
même communauté. Les raisons d’un véritable ostracisme auquel est exposé Bachar résident 
dans la transgression qu’il commet vis-à-vis des siens : non seulement il se marie avec une 
Indienne, mais, comble de honte, se convertit au christianisme, tout comme elle. Un tel 
comportement provoque un rejet de la part des deux communautés et un scandale général: 
Bachar est insulté et humilié, on crache sur son passage. L’humiliation est suivie de 
répercussions économiques, consistant en un blocage de la marchandise de Bachar, même 
lorsqu’il déménage à l’autre bout de l’île. L’ampleur du scandale est telle que des années 

 
35  Ce sur quoi Fanotte ne se trompe pas, préférant Wadi aux Martiniquais:  «J’ai eu raison de choisir Wadi. Il n’a 

aucune teinture de cette brutalité qui habite tout homme né dans ce pays-la, quelle que soit sa couleur. Sur ce 
plan, Béké, nègre, mulâtre, chabin, Indien-Coolee, c’est même bête, même poil» (Confiant 2012: 258). 

36  Confiant 2012: 270. 
37  Ibid. 69. 
38  Ibid. 55. 
39  Ibid. 140. 
40  La caractérisation des autres communautés est également négative et stéréotypée : les Chinois sont radins, les 

mulâtres prétentieux, les Indiens les plus grands parias.  
41  Ibid. 277. 
42  Confiant 2012: 111; nous soulignons. 
43  Ibid. 205. 
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après, lorsque Wadi essaye de se renseigner sur son oncle et de le retrouver, personne ne 
semble vouloir briser le mur du silence:  
 

Quand il posait des questions a son sujet a la rue des Syriens, les visages se fermaient subitement 
et les mots se faisaient rares. Comme si l’homme en question avait commis une faute inexpiable et 
méritait d’être enterré dans les mémoires.44 

 
Le malheur continue à frapper ce couple et l’unique enfant née de leur mariage succombe à 
une maladie subite ; la punition semble accomplie. Le cas de Wadi est tout autre : même si 
sa relation avec la négresse Fanotte est mal vue des deux communautés, même s’il cède à la 
pression de son entourage et se marie avec une musulmane, Syrienne de la deuxième 
génération (ayant cependant presque entièrement adopté le mode de vie créole) tout en 
entretenant sa relation avec la négresse, il parvient à être respecté, accepté, voire admiré 
pour son courage pendant la guerre. Les temps semblent avoir bien changé.  

Le tour d’horizon de l’expérience qu’en Martinique font les deux Levantins de 
l’altérité, de la marginalisation, des résistances auxquelles ils sont confrontés, vient d’être 
fait. Au cours de l’analyse il a été aisé de se rendre compte de l’importance du documentaire 
et du référentiel, grâce à de nombreuses remarques du narrateur sur le comportement des 
communautés en place, mais également du souci de Confiant de rendre la coexistence des 
communautés bien palpable à travers le déploiement de l’imaginaire, déploiement de cette 
polyphonie des voix et des langues dans la rue François-Arago, alias rue des Syriens, «Porte 
du Levant en terre d’Amérique».45 La sympathie ressentie par l’auteur, son empathie même, 
témoignent d’un sentiment d’appartenance et de «partage des ancêtres» (formule de Jean 
Bernabé), que Confiant a exprimé à maintes reprises: Je n’ai aucun ancêtre indien ou syrien, 
mais je me sens héritier des apports culturels de ces derniers tout autant que de ceux de mes 
ancêtres africains, européens et chinois.46 
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RUE DES SYRIENS: ORIENT IN THE ANTILLES 

 
Summary 

In his book Rue des Syriens, (2012) Antillean author Raphaël Confiant depicts the life of what 
is known as the „Syrian“ community. The misleading term “Syrian”, used by the Antilleans, includes all 
Arab immigrants, as a result of Syrians being the first and the most numerous among the immigrants 
who began to migrate in great numbers to Antilles at the end of the 19th century.  The arrival of the 
„Syrians“ to an already multiethnic environment is creating a string of problems, and the novel 
examines the welcome the immigrants receive and the distressing process of their integration in an 
Antillean, Creole environment. Confiant gives great importance to the relation with the referential 
reality. Therefore he integrated in his novel the results of his archival research and his sociological 
observations, and he vividly painted the reality through the fate of the fictional characters, Wadi and 
Bachаr who in Fort-de-France start a new life. This paper briefly discusses the Arab migration to 
Martinique, and South America in general. It will also analyze the main literary techniques used to 
depict the encounter between the Antillean multiethnic environment and Arab immigrants 

Keywords: Confiant, Syrians, Orient, Antilles, Martinique, Creole people. 
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ТАМАРА ВАЛЧИЋ БУЛИЋ 
Универзитет у Новом Саду 

 
УЛИЦА СИРИЈАЦА: ОРИЈЕНТ НА АНТИЛИМА 

 
Сажетак 

Антилски писац Рафаел Конфијан (Raphaël Confiant) у својој књизи Улица Сиријаца 
(Rue des Syriens) из 2012. године приказује живот „сиријске“ заједнице (како Антилци називају 
различите арапске досељенике јер су међу њима Сиријци први и нај ројнији) чији су 
представници у великом роју почели да се досељавају на Антиле крајем XIX века. Долазак 
„Сиријаца“ у једну већ мултиетничку средину ствара низ про лема, те роман третира начин на 
који је приказан дочек резервисан досељеницима и мукотрпан процес њиховог укључивања у 
антилску, креолску средину. После кратког прегледа историјских околности на Мартинику а 
посе но оних које се тичу миграција арапских досељеника са Леванта на Мартиник и шире, у 
Америку, представљен је списатељски рад Рафаела Конфијана у коме значајно место заузима 
сликање различитих заједница у мартиничком друштву, при чему писац придаје велики значај 
вези с референтном стварношћу. Стога је Конфијан у роман Улица Сиријаца уткао резултате 
својих архивских истраживања и социолошких запажања, а стварност је живо приказао кроз 
суд ину фикционалних ликова, Вадија и Башара који у Фор-де-Франсу започињу нови живот. 
Анализирани су основни књижевни поступци у приказивању сусрета антилске мултиетничке 
средине и арапских досељеника (преплитање „микро-прича“, промене тачке гледишта), као и 
главне књижевне теме (одлазак из завичаја, мукотрпно путовање, нетрпељивости с којима се 
суочавају досељеници, итд.). 

Кључне речи: миграције, Конфијан, Сиријци, Оријент, Антили, Мартиник, креолци. 
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ИЗГНАНИЧКА СУДБИНА ЛОЛИТЕ: 
ОД СИРОЧЕТА ДО МЕГА ДИВЕ 

 
 

Апстракт:  Изгнаничка суд ина рукописа Лолита кореспондира са суд ином истоимене 
књижевне јунакиње, изгнане из детињства и живота, а донекле и са изгнаничком 
суд ином свог творца. Након кратке презентације фа уле, пратићемо овај рукопис 
од настанка до о ијања прагова издавачких кућа. Лоли и није ило дозвољено да 
се „роди“ на простору из којег је поникла. Амерички издавачи и часописи су с 
гнушањем од ијали исповест ученог педофила Хам ерта Хам ерта. На оков, с 
друге стране, није хтео да потпише своје дело, што је отежавало о јављивање 
текста. Тек са француским пасошем (роман штампан у Паризу 1955), Лоли а 
тајним каналима стиже у Америку. Њено присуство, међутим, нико није 
приметио. У једном невероватном преокрету околности она излази на америчку 
сцену али ива проказана као најгоре смеће. Тај догађај, међутим, подиже медијску 

уру на о е стране Атлантика, што је ио почетак ускрснућа из пепела једног од 
нај ољих романа написаних на енглеском језику. 

 
Кључне 
речи: На оков, Лолита, емиграција, рукопис, суд ина. 

 
 
 

1. Панпатрид, становник света 
 

рећно исељење“ Владимира Набокова „започело је већ самим чином 
његовог рођења“1 у аристократској породици 22. априла (10. по старом 
календару) 1899. године у Санкт Петербургу. Грађански рат 1917. године 

очистио је Русију од елите, интелектуалне, духовне и наследне. Набокови су пребегли 
на Крим чекајући победу белих. Али, почетком 1919. Бела армија је до ногу потучена 
и породица се на кратко смешта у Енглеску а насељава се трајно у Берлину. Владимир 
Набоков уписује руски и француски језик на Тринити колеџу у Кембриџу и у 
Енглеској остаје четири године. После очеве погибије, а пошто прво заврши студије, 
Набоков ће се преселити у Берлин, где остаје наредних 14 година. Са успоном Хитлера 

 
1  Како се он сам изразио у збирци интервјуа и есеја Strong Opinions (в. Nabokov 2011: 187). 
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у нацистичкој Немачкој средином 30-их година, писац ожењен Јеврејком има шансе 
да преживи само ако поново спакује кофере. Прво је сам 1937. отишао у Париз 
тражећи посао а за њим је нешто касније стигла и Вера Набоков са њиховим сином. У 
Француској Набокови остају три године. Но, Хитлер их прати као уклете. Пред саму 
инвазију немачких трупа у Француску, 1940. године, уз финансијску помоћ 
породичног пријатеља композитора Сергеја Рахмањинова, Набокови беже преко 
Атлантика. У Америци остају двадесет и једну годину. У прво време живеће на 
Менхетну (Њујорк, Њујорк), затим се настањују у Бостону (Масачусетс). На Велслију 
(Масачусетс), недалеко од Бостона, Набоков је радио као предавач на катедри за 
компаративну књижевност, и у неколико наврата (академских година) предавао је 
руску књижевност. У исто време је у Музеју компаративне зоологије на престижном 
Харварду (још ближе Бостону) радио као истраживач-сарадник за само 100 долара 
месечно. За време друге половине „америчких година“ (1948–59) био је професор 
руске и европске књижевности на универзитету Корнел (Итака, Њујорк). Након 
успеха Лолите напушта место предавача и 1961. године са женом се сели на обалу 
Женевског језера. У Монтреу живи наредних шеснаест година, све до смрти, 2. јула 
1977. године. Не рачунајући „срећно исељење“ у овај свет а потом и на Онај, мењао је 
државу боравка четири пута. Из Петрограда је избегао прво на Крим (и даље Русија), 
па у Берлин (Немачка), па у Париз (Француска), па у Америку (Њујорк, Бостон, 
Итака). Скрасио се у Швајцарској, у хотелу. Никад није говорио за себе да је емигрант. 
За Плејбој 1964. године овако се изразио: „Ја сам амерички писац, рођен у Русији a 
образован у Енглеској, где сам студирао француску књижевност, након што сам 15 
година провео у Немачкој.“2 Био је „панпатрид“, становник света, пре него апатрид. 
Ипак, мотив изгона којим је прожет читав Набоковљев живот, нашао је 
транспозицију у судбини његовог преломног романа који му је вратио изгубљено 
богатство и достојанство чистокрвног (ч. духовног) аристократе. 

 
2. Трагични манијак и његова жртва 
 
Лолита је написана у првом лицу. Главни јунак, средовечни професор 

књижевности Хамберт Хамберт, налази се у затвору одакле износи своју одбрану. 
Његов грех је био тај што је гајио посебну наклоност према пубесцентним 
девојчицама иако је затвора допао због убиства свог супарника Квилтија. Роман се из 
широке експозиције нагло тематски сужава у тренутку кад се Хамберт затиче у кући 
Шарлоте Хејз, тражећи привремени смештај на једном од својих пропутовања. Таман 
кад је хтео да се захвали станодавки, угледао је њену кћер Долорес Хејз, апсолутно 
очаравајућу, једва пропупелу девојчицу од дванаест година у башти где се (је) сунчала. 
Хамберт остаје у кући и жени се Шарлотом да би био ближи њеној кћери. Шарлота 
гине у саобраћајној несрећи и Хамберт са Лолитом креће на пут по Америци, 

 
2  Nabokov, Toffler 1964. (Прев. аут. и овде и са свих других на српски језик непреведених енглеских 

извора). 
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сексуално израбљујући своју малу жртву којом је потпуно опседнут. На крају 
двогодишњег потуцања по америчким мотелима Лолита успева да побегне са ништа 
мање кварним Квилтијем. Њен живот се завршио за пар година. Удала се за неког 
честитог момка и умрла на порођају.3 

Дакле, и сама ова малодобна књижевна јунакиња осуђена је на рани изгон. Већ 
у дванаестој години она губи дом и живи по хотелима са својим очухом. Са Квилтијем 
такође не налази дом. Њена селидба на Аљаску само је предворје за убрзани крај у 
месту под именом „Сива звезда“ (Gray Star).  

 
3. Изгнани рукопис 
 
Набоков почиње писање Лолите у пролеће 1947. године.4 Са мањим или већим 

прекидима писао ју је све до зиме 1953. Поред других обавеза успоравало га је 
откривање саме Америке, чему је темељно приступио. Када су Веру Набоков питали 
како то да њен муж зна тако много о девојчицама, рекла је да Владимир „хвата 
белешке по школским аутобусима Итаке.“5  

Писање Лолите је праћено великим сумњама и ломовима. Године 1950. и 1951. 
Набоков је био на ивици одлуке да спали „мали црни дневник Хамберта Хамберта“,6 
што је и покушао, али се у близини нашла његова жена. 

„Шестог децембра 1953. године Вера Набоков објављује да је њен муж завршио 
писање романа“.7 Али, тешка и мучна драма објављивања имала је тек да почне. 

 
3  Велики љубитељ Црне хронике Владимир Набоков имао је прилике да за овај заплет искористи догађаје 

из 1948. године, тј. отмицу једанаестогодишње Флоренс Сели Хорнер из Кемдена (Њу Џерси) од стране 
извесног Френка Лесала (50 година). После скоро двогодишњег путовања Америком девојка је успела 
да се домогне телефона и затражи помоћ. Само две године касније, са свега петнаест лета, Сели Хорнер 
је умрла у саобраћајној несрећи. У то време њен злостављач Лесал већ je робијао. Имена ових 
злосрећника се у Лолити директно помињу. Али, Набоков у интервјуу телевизији Би-би-си 1962. тврди 
да су то само коинциденције. Он каже: „Док сам писао књигу, у новинама би овде-онде наишао на 
извештаје о старијој господи која прогони девојчице. Интересантне подударности али ништа више од 
тога...“ (Nabokov, Smith 1962). 

4  У свом есеју „О књизи званој Лолита“ Набоков пише како му је, пошто је уништио приповетку на 
руском која је садржала клицу романа о педофилу (и која се после ипак појавила читава), следећи 
„дрхтај“ надахнућа дошао негде око 1940. године („Први слабашан дрхтај Лолите прошао је кроз мене 
крајем 1939. или почетком 1940. године, у Паризу, у време када ме беше оборио  тежак напад 
међуребарне неуралгије...“ (Nabokov 1988: 305)). Ипак, писање кратког романа Краљевство крај мора 
(прототип Лолите) спомиње се у писму Едмунду Вилсону 7. априла 1947, седам година касније од тог 
почетног дрхтаја: „Тренутно пишем две ствари: 1. кратки роман о човеку који је волео девојчице – наслов 
ће му бити Краљевство крај мора…“ (Набоков, Вилсон 2005: 240). Из Набоковљевог писма Вилсону 16. 
јануара 1952. године могло би се пак закључити да је почетак писања романа пао у 1949. годину: „Надам 
се да ћу у Кембриџу пронаћи мало време-простора за извесне пријатне напоре о којима размишљам – за 
роман (на енглеском) којим се већ две-три године поигравам у мислима“ (Набоков, Вилсон 2005: 343). 
Сам писац говорио је да му је требало четири година да напише Лолиту (Schiff 1999: 198). 

5  Schiff 1999: 214. 
6  Nabokov, Toffler 1964. 
7  Schiff 1999: 199. 
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Долорес Хејз, типична америчка тинејџерка (са рецесивним геном бездомника 
на свог творца), није се родила у отаџбини. Амерички издавачи и часописи су листом 
одбијали исповест ученог педофила. Набоков је био болно свестан да Лолита 
балансира на танкој ивици срамотног и узвишеног и у прво време није имао 
храбрости да призна очинство над својим чедом. Корнел, универзитет на којем је 
предавао, могао га је оставити без тешко стечене професуре и средстава за живот. 
Зато је од свих издавача и уредника часописа којима се обратио, тражио да прво 
штампају књигу анонимно (док не стигну први прикази књиге – када је намеравао да 
разоткрије свој идентитет). Међутим, за скоро годину и по дана, од децембра 1953. све 
до фебруара 1955, Лолиту су одбили практично сви виђенији издавачи у Сједињеним 
Државама, укупно њих пет (Вајкинг, Њудајрекшенс, Сајмон енд Шустер, Ферар, 
Страус енд Јанг и Даблдеј),8 као и два часописа (Њујоркер и Партизан Ривју).9 Набоков 
је касније (у јуну 1957) у свом есеју „О књизи званој Лолита“, објављеном у 
њујоршком Енкор ривјуу,10 рекао да га нису одбијали због третирања шкакљиве теме 
него због саме те теме.11 Међутим, чини се да је посреди било нешто друго. Елем, да 
није било пишчевог захтева за анонимношћу, тј. (оправданог) страха од одмазде 
пуританске Америке, његов преломни роман био би објављен „код куће“, али би 
Владимир Набоков највероватније остао без ње. 

 
4. Годину и по дана порођајних мука 
 
Погледајмо скраћену хронологију догађаја око пишчевих покушаја да удоми 

своје проказано и генијално чедо. Будући да је био под уговорном обавезом да прво 
Њујоркеру понуди своје рукописе, Вера је тек написан роман (a time bombe)12 
половином децембра (1953) однела на врата Кетрин Вајт, уредници овог часописа.13 
Набоковљева стриктна правила око анонимног издања Лолите нису наишла на 
позитиван пријем. Ни уредник издавачке куће Вајкинг Паскал Ковичи није хтео да 
ризикује одлазак у затвор. Сматрао је да је анонимно издање Лолите управо позив да 
издавач навуче себи тужбу на врат.14 У фебруару 1954. године Набоков се обраћа 
Лохлину, уреднику издавачке кућа Њудајрекшенс. Лохлин није био у земљи те тада 
није био у прилици да прочита понуђени рукопис.  

Два тешка и ишчекивања пуна месеца касније, у марту, Набоков контактира 

 
8  Viking; New Directions; Simon & Schuster; Ferrar, Straus and Jang; Doubleday. 
9  The New Yorker; The Partisan Review. 
10  Anchor Review. 
11  Nabokov 1957: 106. 
12  Boyd 1991: 225. 
13  Schiff 1999: 199. 
14  О томе се Набоков поверава Вилсону 30. јула наредне године: „Мислим да је овај роман најбоље што 

сам написао на енглеском, и премда су тема и ситуација хотимично чулне природе, уметничка страна 
је чиста а забавна потпуно разуздана. Пет Ковичи каже да ћемо сви завршити у затвору ако се то 
објави...“ (Набоков, Вилсон 2005: 364). 
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Воласа Броквеја, хонорарног уредника издавачке куће Сајмон и Шустер. Броквеј га, 
међутим, одбија.15 Крајем јула Владимир Набоков је, не кријући разочарење, писао 
Вилсону о својој драгоценој књизи и њеном тоталном фијаску са издавачима.16 
Едмунд Вилсон (без читања рукописа) нуди Лолиту свом издавачу Страусу. Међутим, 
по савету адвоката, ни Страус не прихвата рукопис, понајпре због захтева за 
анонимношћу.17 Како издавачки подухват око објављивања Лолите није макао с 
мртве тачке у Америци, брачни пар Набоков у августу контактира књижевног агента 
Дусју Ергаз, Рускињу из Француске која је већ помогла да се Набоковљева дела 
штампају у Француској. Мадам Ергаз је требало да нађе издавача за енглеско издање 
овог романа.18 У међувремену су Набокови добили одговор од Лохлина (негативан).19 
Разлог је и овај пут пишчев псеудоним јер у случају судског процеса (због вређања тзв. 
јавног морала, који је био више него изгледан), псеудоним не би имао судску тежину. 
The boomerang manuscript, како се изразила Стејси Шиф,20 стиже преко Страуса до 
Филипа Рава, уредника часописа Партизан Ривју, који намерава да објави 
осамдесетак страница романа али, опет због захтева за анонимношћу, и Рав одустаје 
од објављивања.21 Вилсон је писао и Џејсону Епстајну, уреднику издавачке куће 
Даблдеј, али председник власничког борда Даглас Блек неће ни да чује да објави књигу 
јер је на Врховном суду већ изгубио случај који се водио због 
„обсцености“ Вилсоновог романа Memoirs of Hecate County (1946).22 

Када се Набоков, исцрпљен правдањем, разочаран и обесхрабрен, окренуо 
 

15  Schiff 1999: 217. 
16  Nabokov, Wilson 2001: 317. 
17  Страус није хтео да размотри објављивање књиге због Набоковљевих строгих правила око анонимности 

издања (в. Schiff 1999: 204). Едмунд Вилсон се вероватно покајао што је покушао да помогне објављивање 
романа јер се у писму од 30. новембра 1954. године о њему веома неповољно изјаснио. Он пише: „Роџер 
Страус ми је позајмио рукопис твоје књиге... Најмање ми се допада од свих твојих дела које сам прочитао. 
Од поганих тема могу да настану фине књиге; но ја немам осећај да ти је овде тако нешто успело. Није реч 
о томе да су ликови и ситуација сами по себи одвратни, већ и о томе да овако представљени делују сасвим 
нестварно. Различита збивања и онај климакс на крају... (су) одвећ непријатни да би били духовити.“ У 
том истом писму Вилсон прилаже одломак писма Мери Макарти (чији је муж Бaуден Бродвотер сматрао 
да је „нимфица симбол Америке у канџама средовечног Европљанина),“ које, у целини гледано, није 
нимало похвално: „Осећа се као да све ликове одозго вуче некакав дечији змај одређеног значења у 
Владимировом загонетном сазвежђу. С друге стране, мислим да је читава књига написана ужасно 
немарно... Пуна је онога што наставници зову магловитост, и свих оних Владимирових шупљикавих 
шала и игара речима.“ Вилсон је приложио и позитивно и проницљиво мишљење своје тадашње супруге 
Елене Вилсон: „Зашто та књига не би најпре била објављена у Енглеској, или још боље у Француској, да 
би се потом вратила овамо у понешто пречишћеном облику и као таква била помамно читана? (...) Књигу 
нисам могла да испустим из руку и сматрам да је врло значајна“ (Набоков, Вилсон 2005: 368–9). 

18  Boyd 1991: 265; Schiff 1999: 201. 
19  Schiff 1999: 204. 
20  Ibid.: 203. 
21  Набоков се жали Вилсону: „Рав, који се понудио да у Партизану објави делове моје Лолите, по савету 

адвоката се предомислио. Страшно се ражалостим кад помислим да би какав лакомислени критичар 
могао да ово чисто и аскетско дело посматра као порнографску егзибицију“ (Набоков, Вилсон 2005: 379). 

22  Код нас непреведеног. 
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Европи и, преко Дусје Ергаз, ступио у контакт са Жиродијом (Maurice Girodias), 
власником Олимпије (Olympia Press), мале издавачке куће из Париза, био је то тежак 
али неминован компромис.23 У писму Вилсону 2. јула 1955. Набоков се хвали: „Лолиту 
сам продао и вероватно ће бити објављена овог лета“.24 Током преговора са 
француским издавачем, писац коначно, после годину и по дана мучења и опирања 
неизбежном потписивању књиге, одустаје од анонимног издања. 

 
5. Лолита са француским пасошем 
 
Након више од пола године припрема, „развратна“ Лолита излази из штампе 

15. септембра 1955. године (иронично, у хороскопском знаку Девице). Жиродија 
одмах шаље примерке (двотомно издање зелених корица) ударним америчким 
часописима. Но, поред тога што се књига једва продавала у Паризу, у Америци је 
прошла још горе. Књига је тонула, невидљива и непримећена без продаје, без приказа 
у новинама. Пролазили су дани и месеци док се није десило нешто невероватно, да 
тако кажемо, чудо. 

За Божић чувени енглески писац Грејам Грин у интервјуу за лондонски Сандеј 
Тајмс (The Sunday Times) међу три најбоље књиге које је прочитао те године сврстава 
и дело за које је мало ко чуо. Била је то Лолита. Кад се врло брзо сазнало да је тема 
овог штива педофилија, Грејам Грин је морао да се брани јавно а то је значило да брани 
Набоковљев роман. Јавна дебата о моралу у разним чувеним новинама, а пре свега 
она са уредником Сандеј Експреса (Sunday Express) Џоном Гордоном, који се 
згражавао и нападао Грина за аморалност, будила је све веће интересовање читалаца. 
Набоков извештава Вилсона да се у лондонској штампи поводом његовог романа 
подигао „облачић прљаве прашине“.25 Због ове харанге, шансе да се после француског 

 
23  Названа по Манеовом платну из 1863. на којем истоимена проститутка лежи нага на канабету и 

одмерава поглед са посматрачем, Олимпија Прес је развијала своју делатност у два правца. Оба су се 
тицала проказаних књига. Једно су били слободоумни наслови писаца попут Бароуза, Аполинера, 
Батаја, Хенрија Милера, Де Сада. Друга едиција (Traveller’s Companion) била је посвећена јефтиним 
порнографским текстовима, чиме је издавач намицао паре и тако се издржавао. 

24  Набоков, Вилсон 2005: 375. 
25  Има примеса цинизма у Набоковљевом писму пријатељу 29. фебруара 1956. године, где он алудира на 

Вилсонову неупућеност у то шта се заиста догађа(ло) у СССР-у: „Харви Брајт у свом чланку стидљиво 
спомиње облачић прљаве прашине који се поводом Лолите подигао у лондонској штампи. Када 
коначно будеш одлучио да је прочиташ, молим те имај на уму да је реч о надасве моралној причи и да 
у њој није приказан живот америчких кулака“ (Набоков, Вилсон 2005: 382). Годину дана касније (18. 
фебруара 1957. године) Набоков пише Вилсону писмо овакве садржине: „Британска влада 
(Министарство унутрашњих послова) затражила је од француског министра унутрашњих послова да 
забрани оне књиге на енглеском које су опасне по морал британских и америчких туриста. Француска 
је пристала. Велики број француских листова изразио је своје огорчење, па је афера Лолита у пуном 
јеку“ (Набоков, Вилсон 2005: 392). Са слабо прикривеном индигнацијом Вилсон је у писму од 12. јуна 
1957. покушао да буде духовит: „Надам се да ће Лолита, као студија о заљубљеном оцу и деликвентној 
девојчици, дирнути америчку публику довољно да ти то омогући да се обогатиш. Ако успеш да учиниш 
да се она уда за Пнина на Аљасци...“ (Набоков, Вилсон 2005: 401). 
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издања роман објави и у Америци биле су све слабије. У јуну америчка царина доноси 
одлуку да ипак нема елемената да се забрани увоз романа, међутим британско 
Министарство иностраних послова забрањује увоз књиге на своју територију. У 
Француској у децембру 1955. око 25 Жиродијевих наслова бива забрањено, међу њима 
је и Лолита.26 Издавач Олимпије тужи француско министарство и тражи од Набокова 
да се и он укључи у тужбу, што овај одбија. Након што је искористио Олимпију да му 
објави дело које нико није смео, Набоков је гледао да се што мање доводи у везу са 
издавачем, тако да је овај повео рат сам, користећи управо Лолиту да му се скине 
забрана и на преостале проказане књиге.27 

Забрана британских и француских власти још више проноси глас о Лолити на 
обе стране Атлантика. Међутим, врхунац апсурда и фарсе јесте чињеница да је 
упоредо са забраном француских власти, Галимар, један од најугледнијих француских 
издавача, у марту 1956. откупио права за француски превод књиге.28  

 
6. Амерички пасош Долорес Хејз 
 
На Набоковљев рођендан 22. априла 1957. Џејсон Епстајн, којем надређени три 

године раније нису допустили да објави Лолиту у Даблдеју, објављује делове овог романа 
са предговором у Енкор Ривјуу, гласилу исте куће, где је он, Епстајн, био уредник. 

Жиродија и Набоков су били под уговором пет година, до 1960. године. Чекати, 
дакле, да то време прође како би се нашао издавач у Америци, није било нарочито 
упутно. Роман би за то време извесно изгубио на својој ексклузивности. По уговору, 
у САД могло је бити увезено 1.500 примерака Олимпијине Лолите. Но Жиродија је 
продао Американцима барем неколико хиљада примерака више а да то у папирима 
није приказао. То је значило да је Владимир Набоков, који је на овај начин изгубио 
доста новца, могао да изгуби и права на своје чедо јер се уговор није поштовао. У 
ствари, писац је „почео да проклиње издавача“ одмах по објављивању своје књиге јер 
овај није исплатио други део хонорара, како је требало. Жиродија је и лажирао 
извештаје о продатим примерцима, одуговлачио са пореским пријавама тј. 
плаћањима.29 Вера га је звала гангстером а Набоков је одбио да га лично упозна на 
коктелу код Галимара.30 У уговору Набокова и Олимпије није било клаузуле за 
штампање књиге од стране неког трећег правног лица па је требало направити нови 

 
26  Жиродији је 1964. године је забрањено издавање књига на 90 година. Он је одлучио да тражи егзил у 

САД, где је и живео све до 1974. године. Кад се вратио у Француску, где је цензура либерализована, 
написао је аутобиографију у 2 тома (Green 2005: 202–203). 

27  Green 2005: 202–203. 
28  Boyd 1991: 295; Schiff 1999: 213. 
29  Nabokov 2011: 236. Много више о томе у чланку Lolita and Mr. Girodias, који је Набоков објавио 1967. у 

Евергрин Ривјуу (Evergreen Review) као одговор на више Жиродијиних мемоарских текстова. Са још 
неколико других чланака и овај се нашао у Пингвиновом издању Набоковљевих Strong Opinions из 2011. 

30  Да живот има смисла за хумор говори чињеница да је Лолиту на француски језик (за издавачку кућу 
Галимар) превео управо млађи брат Мориса Жиродије – Ерик Кан (Eric Kahane).  
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уговор, што је „гангстер“ изврдавао годину дана.31 
Да се услови поправе и да се америчко издање појави без опасности по писца, 

требало је много нерава. Пошто је посао са принцом Оболенским пропао, као и са 
Даблдејом, Набоков је 11. фебруара 1958. потписао уговор са издавачком кућом Putnam’s 
Sons. Добио је 10% профита од продаје, а незајажљиви Жиродија чак 7,5%.32 Патнами су 
као и Жиродија објављивали еротску литературу, и то без страха од судског 
парничења,33 али нису дали гаранције да ће сносити трошкове суђења ако до њега дође.  

У августу 1958. године Америка добија своје издање Лолите. Прикази и 
хвалоспеви ређали су се по свим књижевним часописима.34 Већ крајем септембра 
књига је била прва на листи најпродаванијих. Иронија судбине је да ју је за мање од 
два месеца, половином новембра, истиснуо Пастернаков „Доктор Живаго“, о којем се 
Набоков тако лоше изјашњавао. 

 У септембру 1958. у јеку помаме за Лолитом продата су права за филм Џејмсу 
Харису и Стенлију Кјубрику за 150.000 долара. Како би Набоков могао да напише 
сценарио, на Кјубриков позив породица се сели на западну обалу. Када је пет година 
касније (1962) чувени редитељ снимио овај филм, Набоковљева слава се раширила по 
целом свету као пожар. 

 
7. Лолита у Великој Британији 
 
У атмосфери кад је у Енглеској продавац Набоковљеве књиге могао бити 

кажњен са 200 фунти, Грејам Грин је тражио од Набокова права на објављивање за 
Бодли Хед (The Bodley Head), издавача са којим је направио интерни договор о 
расподели профита. Да, исти онај Грејам Грин без које би Лолита потонула као 
Титаник, или још боље, без које срећна звезда Владимира Набокова не би никад 
синула. Међутим, Набоков је свалио сву одговорност на Жиродију упутивши Грина 
на њега. Жиродија пак није нашао довољно интереса за сарадњу и Грин испада из ове 
уносне приче. У игру улази амерички издавач Минтон из Putnam’s Sons који је, пак, 
преферирао другог енглеског издавача под именом „Вајденфелд енд 
Николсон“ (Weidenfeld & Nicolson). Иако је Владимир Набоков морао имати 
обавезујуће осећање дуга према Грину, у новембру 1958. потписан је уговор са 
Вајденфелд и Николсоном. Није тешко одгонетнути зашто је превагнуо интерес од 
осећања дуга. Најџел Николсон (Nigel Nicolson) је био члан Парламента конзервативне 
странке и члан Комитета за опсцена издања, и бољег кума од њега Набоков својој 
Лолити није могао пожелети.35 Како је писац искористио ужасну тему годинама 

 
31  Nabokov 1989: 207–208. 
32  Nabokov 2011: 240. 
33  Schiff 1999: 222–224. Набоков је направио симпатичну изведеницу од litigation (енгл. парница) – 

lolitigation. 
34  Било је, међутим, и бурних реакција незадовољних пуритнаца. Тексашки град Лолита хтео је да мења 

име у Џексон. Јавна библиотека у Синсинатију је забранила Лолиту. 
35  Но Најџел Николсон је скупо платио ову своју егзибицију. Уредник кореспондеције Вилсона и 
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силованог детета, тако је себично искористио још једног споредног али кључног 
играча у овој драми око објављивања рукописа.  

Само су се још штампарије снебивале, али издавач је успео да превазиђе и ту 
последњу препреку. Енглески пасош Долорес Хејз је био готов. Вече пред пуштање књиге 
у промет 5. новембра Вајденфелд и Николсон приређује скупу забаву у хотелу Риц за 300 
угледних званица.36 Био је то спектакуларни тријумф после дугих година мучења.  

 
8. Уместо закључка 
 
Да није било захтева за анонимношћу, Лолита би била објављена на домаћем 

терену. Ипак, велико је питање да ли би њен успех био тако вртоглав да није праћен 
не прљавим „облачићем прашине“ него медијским ураганом. Негативна реклама је 
привукла позорност (и новац) јавности а затим су на ред дошли квалитети романа. 
Новчана сатисфакција покренула је Набокова на још једну селидбу. Изузетан по много 
чему, преласком у Швајцарску, он постаје највећи емигрант међу својим колегама. 
Престаје да се бави професуром и посвећује се искључиво писању. Захваљујући тој 
чињеници, англофона књижевност добила је још неколико ремек-дела, у којима 
Набоков није више морао да балансира на танкој ивици фриволног попут уплашеног, 
славе жељног пеливана. Са нестрпљивим победоносним урликом бацио се у наручје 
своје музе. 
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NABOKOV’S LOLITA – EXILED: 

FROM AN ORPHAN TO A MEGA DIVA 
 

Summary 
By collecting relevant material and methodizing it, this paper illuminates the emigrant 

circumstances of Nabokov’s novel “Lolita” pointing out the hard theme of author’s own emigration 
destiny. The manuscript passes a difficult path from its creation to publication and ultimate spectacular 
success. After a short presentation of the story, we follow up the strange destiny of the novel which 
recurrences various accidents that Nabokov's juvenile literary hero had to survive in its fiction reality. 
Specifically, “Lolita” was almost burned when its creator chucked it to the garden incinerator from 
where his wife pulled it out. Lolita was not allowed to be born in the state from which she actually 
comes from being turned down by American publishers and magazines for her alleged obscenity. On 
the other hand, Nabokov primarily did not dare to reveal his identity which exacerbated manuscript 
issuance. Only with a French passport (novel was printed in Paris in 1955) “Lolita” came to America – 
but over the secret channels. Initially, its presence becomes systemically ignored. In an incredible 
reversal of “fate” Lolita debuted on the American critical scene, and welcomed there as the worst trash. 
However, this event got the attention on both sides of the Atlantic, which was the beginning of its 
ascension. “Lolita” also launched its creator to another last moving. Ultimately, that makes Nabokov, 
remarkable in many respects, the biggest expatriate among his colleges. 

Keywords: Nabokov, Lolita, emigration, manuscript, fate. 
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ЕМИГРАЦИЈА АЛЕСКАНДРА ШМЕМАНА 
 
 

Апстракт:  Тема овог чланка јесте емигрантско искуство чувеног теолога Александра 
Шмемана, који је, након што је напустио Русију и потом оравио у Паризу, 
при јежиште пронашао у САД. О његовој личној интернационалној теми читамо 
у Дневнику, који је водио посљедњих десет година свог живота, од 1973. до 1983. 
године. У овом раду иће ријечи о његовом доживљају емиграције, као 
неизоставном сегменту идентитета емигранта. Из његових дневничких записа 
види се да је емиграција комплексан процес навикавања на нову средину и на нове 
људе уз отежано разумијевање односа између „нас” и „других”. Прича о сео ама је 
општељудска, и Шмеман је учитава преко Јеванђеља, једине призме кроз коју тре а 
посматрати свијет и живот. Овдје се упоређује више аспеката емиграције, оне у 
Паризу и у Америци, и емигрантског искуства његових сународника Руса, од којих 
је најзначајнији Александар Солжењицин. 

Кључне 
ријечи: Дневник, емиграција Америка, Русија, књижевност, православље. 

 
 

1. Увод 
 

 ескрајној причи о сео ама у свјетској историји  веома је занимљив „случај” оца 
Александра Шмемана (1921–1983). Ријеч је о једном од највећих православних 
теолога двадесетог вијека, Руса по рођењу, који је живио у САД од 1952. године 

па до смрти, 1983. године. Овдје говоримо о његовом доживљају емиграције, записаном 
у Дневнику. У њему је забиљежена посљедња деценија Шмемановог живота, од 1973. до 
1983. године. Дневник је његов једини лични документ у којем је записивао и описивао 
свакодневне утиске, догађаје, доживљаје и мисли. Они су били инспирисани општим 
стањем у друштву, цркви, и у породици. Иако је Дневник  водио седамдесетих и раних 
осамдесетих година прошлог вијека, он је први пут објављен на енглеском језику тек 
2000. године, седамнаест година након његове смрти. У његовом радном столу 
пронађено је осам свесака1 у којима је, понајвише на руском, али и на енглеском и 
француском записивао разноврсне биљешке. Њих је одабрала, преводила, уређивала и 
припремала за штампу његова супруга Јулијана. Уз помоћ његових бивших студената, 
прекуцала их је Шмеманова дугогодишња секретарица Ана Зинзел.2 Није познато због 

 
1  Schmemann, S. 2000: vii.   
2  Ibid. viii. 
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чега је Дневник објављен тек седамнаест година након његове смрти, али прво издање је 
било веома популарно. То потврђују бројни прикази објављени у периодици на 
енглеском језику. Руско, опширније издање Дневника објављено је 2005. године, пет 
година након енглеског издања. Енглеско издање Дневника преведено је 2005. године на 
српски језик и објавио га је Видослов Епархије захумско-херцеговачке и приморске. У 
Дневнику  посматрамо његов лични портрет. Замишљамо га за радним столом како 
ствара:3  „за себе и за своје читаоце посебну климу менталног и духовног живота, 
успомена, слика и чулних асоцијација”.4 Теолог Ричард Џон Нухаус каже да је Дневник 
био радо читано и надахњујуће штиво: „чим сам завршио са читањем, хтио сам још”.5  

Отац Александар Шмеман је рођен у Естонији, а одрастао је у Паризу. У Паризу 
се и школовао, и након што је дипломирао на Богословском институту Св. Сергија, 
постао је предавач црквене историје. Године 1946. рукоположен је и постао је 
свештеник.6 Отац Александар Шмеман је боравио у Паризу до 1952. године, када је са 
породицом емигрирао у САД.  Населио се у мјесту Крествуд, у држави Њујорк. Постао 
је предавач Богословског православног семинара Светог Владимира, а од 1962. године 
па све до смрти, био је и декан тог семинара. Био је православни презвитер, а потом и 
поглавар Православне цркве Америке.7 Повремено је био и гостујући професор на 
Колумбија универзитету, затим на Њујоршком универзитету и на другим теолошким 
факултетима и семинарима.8 Аутор је више теолошких књига и текстова. Већина је 
преведена на српски језик. Докторирао је 1959. године на Институту Светог Сергија у 
Паризу, а касније му је додијељен и почасни докторат Опште-богословског семинара 
у Њујорку.9 Михаил Плекон га убраја у „живе иконе” источне цркве, поред Св. 
Серафима Саровског, Сергеја Булгакова, Павла Евдокимова и других.10 Ричард Џон 
Нухаус сматра да је отац Александар Шмеман „посједовао изузетан дух и 
космополитизам”,11 а Карол Залески га описује као ”урбаног, начитаног и 
харизматичног”.12 

Његова емиграција је обојена је носталгичним и меланхоличним тоновима. 
Они носталгични се понајвише везују за Париз, а меланхолични за Америку. Проблем 
емиграната и адаптације на нову земљу и на непознате људе, види се у записима о 
комуникацији са паством, свештенством и угледним личностима из јавног и 
културног живота од којих је најзначајнији Александар Солжењицин. Први дио 
његове исељеничке приче догађа се у Паризу.  

 
3  Цитати су дати у сопственом преводу.  
4  Zaleski 2001: 25. 
5  Neuhaus 2001.  
6  Youroukov 2003: 742. 
7  Haitch 2007. 
8  Ibid. 742.  
9  Ibid. 2003: 742.  
10  Wynot, 2003: 663. 
11  Neuhaus 2001.  
12  Zaleski 2001: 25. 
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2. Париз 
 
Иако је отац Александар Шмеман био емигрант и у Паризу, његова истинска 

емиграција почиње тек пресељењем у САД. Париз је био град његовог дјетињства, 
младости и школовања.13 То је био град у који се радо враћао и о њему често пише у 
Дневнику:  

 
Синоћ смо успјешно завршили све послове који су били разлог мог доласка. Провео сам неколико 
сати с мајком, било је веома пријатно, чак и забавно! Трагала је за ријечима, није могла да се 
сјети имена, и разговор с њом је изгледао попут игре погађања. Чак смо се и смијали на тај рачун. 
Као и обично у Паризу, осјећао сам се као да сам на крилима вјетра! 
 
И касније ће Пaриз бити његов омиљени град. Посјећивао га је кад год је могао, 

барем једном годишње, послије традиционалног Божићног пријема у Њујорку. Тамо 
се сусретао са рођацима и радо се присјећао „интимног породичног ручка”.14 Тамо су 
била његова омиљена мјеста као Place des Vosges и Place Vendôme, тргови по којима је 
шетао са својом супругом. Уживао је гледајући „савршену зимску хармонију Париза и 
његових прозора”.15 Пошто је Америчка православна црква поштовала грегоријански 
календар, али и источну пасхалију, период између два Божића за Шмемана је био у 
знаку породичних празничних окупљања у Паризу. То су биле двије седмице радости 
које би биле крунисане породичним саборовањем код његовог брата на Бадње вече 6. 
јануара. Све је одисало сјећањем на дјетињство и младост у том граду: „Проводио сам 
дане размишљајући о успоменама из дјетињства – мјесто у коме смо живјели, локална 
пијаца, моја школа, посљедње мјесто на коме сам видио оца како ми маше са терасе на 
шестом спрату.”16 Поред чланова породице, он се у Паризу сусретао и са старим 
пријатељима са богословије. Разговори с њима о питањима вјере много су га више 
надахњивали него они са руским свештеницима у Америци. И породичне и 
пријатељске приче завршавале би се ријечима „Да ли се сјећаш?”, на шта би Шмеман 
носталгично одговарао: „Да, сјећам се”17.  

Љепоту „Града сунца” и топлину младалачких успомена помрачивали су 
проблеми у цркви. То је оно што Шмемана непрестано мучи – ригидност православне  
цркве и застарелост њених обичаја. Он је сматрао да црквени обичаји треба да се 
прилагоде новом добу јер су цркви потребни вјерници. Плашио се да их православна 
црква удаљава од себе. Разумије се, он је често наилазио на отпоре и критике, зато се  
полемисало се о његовим идејама и дјелима и након његове смрти.18 Другу лошу 
страну црквеног живота видио је у академском теологизму, који се заснивао на 

 
13  Schmemman 2000: 241.  
14  Ibid. 103. 
15  Ibid. 104.  
16  Schmemman 2000: 103. 
17  Ibid. 104. 
18  Plekon 2016: 3. 
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препотенцији теолога и на херметичном и неразумљивом језику којим су писали. 
Поред тога, православна црква није показивала спремност да се позабави проблемом 
литургије, и то је било очигледно свуда, и у Паризу и у Америци: 

 
Јутрос сам био на литургији коју је служио отац Пласид, француски духовник – добар човјек, 
али служи према правилима Свете горе са затвореним дверима, чак и са навученом завјесом, 
уз нечујне евхаристијске молитве – и он брани своју праксу.19 

 
Овакав православни концепт дубоко је растуживао Шмемана, зато је често био 

потиштен и резигниран. Непрестано се суочавао са сличним проблемима и то 
посебно у руској заједници и у Америци и у Француској:  

 
Јуче ми је отац Леонид К[ишковски] причао о великом броју дјеце парохијана која су напустила 
црквени живот – већина њих. Али њихови родитељи и даље инсистирају на руској ортодоксији, 
исто као у Паризу. Изгледа да је православна црква свуда у свијету попут ноја који забада главу 
у пијесак и није спремна да се суочи са стварношћу.  Сви се свуда понашају дјетињасто.20 

 
Оваква ситуација у православној цркви уопште нагнаће га на то да размишља 

о могућим побољшањима стања и о приближавању цркве људима без обзира на 
националну припадност. Често је указивао на то да је православље изнад сваке нације, 
стога ће радити на оснивању Православне цркве Америке која данас броји преко 
милион вјерника у САД. 

 
3. Америка 

 
Прије двадесет пет година, око подне, кренули смо из Париза ка Шербуру одакле смо се 
укрцали на „Краљицу Мери” и кренули према САД. Када сам се пробудио, запитао сам се: 
зашто смо кренули? Изненађујуће је како најсудбоносније и најважније одлуке не доносимо 
разумом, нити због убједљивих аргумената, него некако другачије. Јуче, сасвим случајно, 
написао сам текст за радио емисију о „Откровењу” покушавајући да објасним шта се 
догодило Авраму, на примјер. Какав је призив чуо („устани и крени”) и како? Сав живот, у 
свом најдубљем сегменту, јесте ланац таквих откровења. Имали смо озбиљне разлоге за 
одлазак: троје дјеце, били смо без стана ако не рачунам трошну колибу у којој смо живјели, 
без икаквих прихода… Али одлазили смо у потпуну неизвјесност – за 160 долара мјесечно! 
Позвао ме професор Флоровски, а атмосфера на Институту Светог Сергија постајала је 
све гушћа. Није било посебних разлога. Постојала је нека унутрашња вибрација, не по избору, 
него нешто што смо слиједили скоро несвјесно. Нешто као „устани и крени”!21  

 
Шмеманова сеоба преко великог океана, из старе и уморне Европе у младу и 

снажну Америку, представља његов најважнији животни подухват и задатак. Она би 
се могла посматрати вишеструко: кроз призму америчког сна, узимајући у обзир и 

 
19  Schmemman 2000: 240. 
20  Ibid. 144.  
21  Schmemann 2000: 123. 
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лице и наличје тог феномена, кроз личну исељеничку призму, и кроз сазријевање и 
изграђивање идентитета у емиграцији, односно кроз богаћење духа искуствима 
других култура и језика. Емигрантско искуство је важно и за сазријевање 
Шмеманових теолошких погледа, за његово уочавање важности евхаристијског дијела 
литургије и за оснивање Православне цркве Америке. Отац Александар Шмеман се 
трудио да увијек буде објективан, било да је ријеч о његовим личним достигнућима, 
о ситуацији на Семинару и у цркви и у Америци. Зато његова Америка има и добре и 
лоше стране, као што их има и Русија, и свака друга земља.  

Отац Георгије Флоровски је понајвише утицао на Шмеманову одлуку да 
напусти Париз и оде у Америку. Он је Шмемана фасцинирао својим „блиставим 
умом” још као професор Теологије морала на Богословском институту Св. Сергија. 
Шмеманов прелазак са Богословског института Св. Сергија на Православни семинар 
Св. Владимира Њујорку (тек га је основао Флоровски) протумачен је као облик издаје, 
посебно због тога што су након Шмемана тамо прешли С. С. Верховски и Јован 
Мајендорф.22 Јачање Семинара Светог Владимира водиће ка оснивању Православне 
цркве Америке, јер је Георгије Флоровски међу првима уочио колико је важно ширење 
православља на запад. Идеју о оснивању Православне цркве Америке Шмеман је 
разрадио у чланку под називом „Пунозначна олуја: Размишљања о аутокефалности, 
традицији и еклезиологији (1971)”.23  

Разумије се, ни почеци на Православном богословском семинару Св. 
Владимира нису били лагани. Семинар је био у кризи педесетих година прошлог 
вијека када је, 1955. године, отац Георгије Флоровски поднио оставку на мјесто декана. 
Стање ће се стабилизовати тек 1962. када отац Александар Шмеман буде преузео 
деканску функцију.24 Његов двадесетогодишњи мандат говори о томе колико је био 
добар и поштован руководилац. У његовом мандату, Семинар је процвјетао:  ту се 
школовало су свештенство, које је служило у руској, српској и антиохијској цркви, а 
семинар је постао центар литургијске и евхаристијске обнове.25 И Семинар, и његов 
декан, постајали су све познатији у свјетским црквеним круговима – Семинар због 
вишеструких активности и сарадње са црквама, а декан Шмеман због личне харизме, 
надахнутих проповиједи, радио-емисија и публикација. Захваљујући својим књигама, 
првенствено Великом посту (1969) и За живот света (1970) постаће популаран и у 
Европи. Те књиге су још за његовог живота превођене на више језика (руски, 
холандски, шведски, њемачки, грчки, српски). Занимљиво је да се мучио са руским 
преводом Великог поста јер то није био „његов руски”, али зато је био одушевљен 
српским преводом књиге За живот света и „предговором који је написао отац 
Амфилохије (Радовић)”. 26  

 
22  Meyendorff 2000: 348. 
23  Schmemann 1971: 3-27. 
24  Meyendorff 2000: 348-349. 
25  Ibid. 349.  
26  Schmemann 2000: 217. 



 
 
 
 
 МАРИЈА ЛЕТИЋ 
 
 

266 
 
 

Отац Александар Шмеман је пропутовао већи дио САД, од Тексаса до Аљаске, 
и Америку је сматрао веома лијепом земљом. Постоји више описа разних предјела у 
разним годишњим добима. Углавном је путовао пословно, на семинаре, састанке, 
конференције и предавања. Због тога је његова слика САД свеобухватна. Ипак, 
посебно је волио Крествуд јер се, поред дома у коме је живио,  ту налазио семинар на 
коме је радио и  црква у којој је служио: „Наш Крествуд се утапа у бехару – магнолија, 
свиба, трешања, цвијећа.”27 Волио је и сва лица Њујорка, његову „виталност и 
разноликост”, његове огромне облакодере и уличне продаваче хот-дога.28  

Добра страна Америке јесте и „амерички сан”. За њега је то била могућност да 
се тамо оствари посебан идентитет, другачији и од руског и од француског. Такво 
самоостварење је било  посебно ослобађајуће искуство.29 На примјер, присјећао се 
тешких почетака породичног живота у Америци, али и њиховог каснијег 
просперитета. Кад су дошли у САД, 1952. године, његова супруга није знала ни ријеч 
енглеског, а 1977. године постала је директор школе.30 То је веома важан мотивациони 
сегмент америчког живота у коме се цијени добар и поуздан радник.  

Америка има и низ лоших страна, а њих понајвише узрокује начин живота 
модерног времена: глобализација, политика, телевизија, површност, јефтини култови 
и лажни идоли. Описујући ту Америку, он ствара слику свијета и свеукупних 
културних и друштвених промјена. Ту слику гради на основу непосредних искустава 
у комуникацији са паством, колегама, свештенством и ближњим. Слику употпуњује 
телевизијским емисијама и богатом лектиром коју је читао на више језика, 
првенствено на енглеском, француском и руском. Та нова америчка митологија 
почива, на примјер, на култу деценија двадесетог вијека: педесете, шездесете, 
седамдесете, итд. Шмемана то помало иритира због тога што он вјерује да тако 
„вјечито промјењива интелигенција непрестано мијења своје богове, палећи оно пред 
чим су клањали, и клањајући пред оним што су запалили”.31 Нова митологија се може 
пронаћи и у либерализму и у гордом величању сопственог „јаства”. Шмеман записује 
да је један од његових колега имао нервни слом. Као узрок томе он види  превелику 
активност: „покопао се обавезама”.32 У томе идентификује  немоћ савременог човјека 
да се дистанцира од ситница и мноштва неважних ствари. Тако он постаје жртва 
својег „ја”, свог егоцентризма, будући да мисли да је веома важна карика у ланцу 
живота, да све зависи од „њега” и да је све у вези са „њим”.33 

Све вријеме Шмемана муче суштински проблеми вјере: вјерници, црква, њена 
правила, застарјела и супростављена тумачења. Он, на примјер, указује на разлику између 
термина „вјера” и „религија”. Пред крај живота је написао: „Христос је убијен и убила га 

 
27  Ibid. 51. 
28  Tarasar 1993: 1077. 
29  Woronzoff-Dashkoff 2002: 73. 
30  Schmemann 2000: 154.  
31  Schmemann 2000:  154–155. 
32  Schmemann 2000: 5. 
33  Ibid. 5.  
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је религија. Религија је орган у нама који, колико год то чудно изгледало, истовремено 
појачава и скрива од нас самих  наше најдубље страсти и наше највеће гријехове”.34  

Иако је био заговорник прилагођавања и флексибилности, није заступао 
потпуну „американизацију”. Према ријечима Кони Тарасар, он је указивао да треба 
искористити оно најбоље од нове земље, а да се при томе не изгуби „драгоцјена 
православна визија живота”. Када је ријеч о младим људима, он се бојао лоше 
„американизације”, то јест „хомогенизације и пастеризације”.35 Све што нису 
посједовали Шмеманови земљаци било је кључно да би се „прешле границе”, оне су 
биле првенствено језичке и културне. Говорио је, читао и писао  на три језика, увео је 
енглески језик у литургијску службу Православне цркве Америке, а на руском је 
говорио у преко хиљаду емисија за Радио Либерти.36 Стога је за свог живота био веома 
поштован првенствено због „снажног и значајног промишљања о везама између вјере 
и дјела, и литургије и живота”.37 Метафорични „прелазак преко граница” био је кључан 
за савладавање препрека емиграције, али и за ширење вјере и идеја. То је оно што је 
отац Алескандар Шмеман тешко успијевао да објасни својим земљацима и колегама.  

 
4. Солжењицин и Руси у Америци 
 
Најочигледнији примјер тешке емигрантске адаптације најјасније се уочава на 

примјеру Шмемановог односа са Александром Солжењицином (1918–2008) и Русима 
у Америци уопште. Према Шмемановим записима руско прилагођавање на страно тле 
било је веома тешко. Можда је за Шмемана била олакшавајућа околност то што он 
„никад није видио Русију”,38 нити је упамтио. За разлику од њега, Солжењицин је у 
Русији одрастао, тамо је засновао породицу, борио се у Другом свјетском рату, потом 
је био у заробљеништву у Сибиру и, након свега тога, обрео се у изгнанству. Из свега 
произилази да он и Шмеман представљају два сасвим различита типа људи, са 
потпуно различитим животним причама, поимањима и наравима.  

Када је раних седамдесетих година открио Солжењицинов роман Архипелаг 
Гулаг (1975), Шмеман је био пресрећан што има тако талентованог земљака: „Снажно 
ме надахнуо, па и изненадио са радошћу и захвалношћу феномен Солжењицин. Чини 
ми се да нисам наишао на тако широк ум, на такво срце, на такав приступ животу још 
од Пушкина”.39 Због тако снажне инспирације Шмеман је широм САД предавао о 
Солжењицину, само у Калифорнији одржао је седам предавања. Поред тога, објавио 
је и два чланка о Солжењицину и о роману Архипелаг Гулаг.  Све је почело нешто 
раније, 1974. године, када је чуо вијести о Солжењициновом  егзилу у Швајцарску. Као 
да је слутио да изгнаничка прича његовог земљака неће ићи лако:  

 
34  Cunningham 2000: 29. 
35  Tarasar 1993: 1077.  
36  Plekon 2016: 1. 
37  Ibid. 1. 
38  Sarafian 1984: 21. 
39  Schmemann 2000: 27. 
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Имам једну жељу: да Солжењицин успије да очува себе што би могло бити тешко на западу. 
Много је теже бити емигрант него живјети у својој земљи. Ако би ме Солжењицин упитао 
шта да ради у егзилу, рекао бих му да она Русија, која га је отјерала, није Русија. Буди оно 
што јеси. Буди одговоран; не идентификуј се са са било ким или било чиме на западу.40 

 
Шмеман је понајвише волио Солжењицина због његовог литерарног талента. 

Читао га је са уживањем и вјеровао је да је он „први национални писац совјетског 
периода руске књижевности”. Он је објаснио да под термином „национални” не 
подразумијева „посебне везе писца и националних тема, него прихватање духовне 
одговорности за свој народ”.41 

Исте године, крајем маја, Шмеман је веома узбуђен што ће се у Цириху 
упознати са Солжењицином, али је забринут због онога што чује о његовом 
прилагођавању у туђој средини: „Кажу ми да Солжењицин тешко подноси живот у 
егзилу, нервозан је, иритантан и захтјеван.”42 Све Шмеманове бојазни су се 
обистиниле – велики руски дух, Александар Солжењицин, веома је тешко подносио  
живот у туђини. Шмеман резигнирано закључује: „У 7 ујутро чујем како Солжењицин 
негодује у кухињи. А гдје год погледаш, свуда су планине и плаво небо”. Недуго затим 
он записује сљедеће утиске:  

 
Једноставност, енергија, немир, брижност, одлучност. (…) Диван осмијех. На четрдесетак 
минута вожње планинским путем налази се скромна колиба, прилично неуредна. Ствари се 
налазе свуда по кухињи и по столу. Солжењицин има четрдесет двије године, засигурно он је 
руска интелигенција. Нема комфора, нема фотеље, нема ормара. Све је сведено на строги 
минимум. Одјећа му је иста онаква какву је носио у Русији. Обична капа и официрске чизме.43  

 
Након Швајцарске, њихови сусрети се настављају у канадској дивљини, у 

покрајини Онтарио.  Иако Солжењицин није био срећан у изгнанству, тај крај му се 
допадао. Ништа друго му се није допадало. Убрзо слиједе његови ригидни и погрешни 
потези који растужују Шмемана:  

 
Још један ситничави Солжењицинов скандал: грубо је одбио да да интервју за телевизију, 
он ’никада неће говорити у САД’, због тога што магазин Тајмс  није објавио његово писмо 
уредницима. Скучени видици, сумњичавост, фанатизам. Колико пута ће изгорјети док не 
схвати? Хоће ли икада схватити?44 
  
Шмемана растужује и спознаја да Солжењицин идолизује Русију и да не схвата 

суштину вјере: „За њега постоји само Русија, а за мене Русија може и нестати, 
умријети, и ништа од тога неће промијенити моју основну визију свијета. ’Слика 

 
40  Ibid. 32. 
41  Schmemann 2008 (1975): 470. 
42  Schmemann 2000: 42. 
43  Ibid. 42–43. 
44  Ibid. 80. 
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свијета је пролазна’. Овакво хришћанско тумачење Солжењицину није блиско.”45 За 
њега је нација изнад православља. Ово никако не значи да Шмеман није патриота. 
Штавише, он веома воли и цијени Русију, њену традицију, историју и културу. За 
разлику од многих својих земљака, он разумије разлику између националног и 
вјерског идентитета. Насупрот томе, Солжењицин је сличан многим руским 
емигрантима са којима се Шмеман свакодневно сусретао у Америци. Он је био близак 
с њима и тражио је начине како да им помогне и да им олакша живот у туђини. Често 
су се окупљали на заједничким сједељкама и разговарали су о свему:  

 
Провео сам вече са новопридошлим емигрантима из Русије. Чврсто се ослањају једни на друге 
и емоцинално су напети. Помислих, шта да им кажем, дубоко из срца? Шта је најважније: 
Како живјети? Лакше је онима који се баве креативним радом: Солжењицин, писци. (…) 
Волио бих да им кажем да је једино значајно у животу оно што побјеђује смрт, и то не ’шта’ 
него ’ко’, а то је Христос.46  

 
Однос са Солжењицином га је све више мучио, обожавао је његов литерарни 

таленат, по његовом мишљењу, он је био типични представник Руса уопште: 
„Солжењицинова интелигенција не служи његовом таленту, напротив, она га урушава. 
Мислим да су Руси (каква генерализација!) углавном талентовани али да нису увијек 
интелигентни (тј. рационални).”47 Пред крај живота његово разочарење Русима постаје 
све веће: „Увијек је овако са Русима: или апостаза, или хистерични максимализам. Руси 
заиста не посједују дар ’свјетлости мудрости’”.48 Руси на америчком континенту су 
били веома национално осјетљиви, чак и свештеници руске цркве: 

 
У Монтреалу, овдје, свуда, Русе иритира енглески језик. (…) ’Не желимо га  – то је све!’ 
Дубоко, урођено, инстинктивно схватање цркве као ’нечег нашег’. Цркву не схватају као 
љубав и спремност да се даје, него као патњу због других.  Себичност религије, емотивност 
и уски погледи.49 
 
5. Закључак 
 
До краја живота Шмеман је осјећао овакву резигнацију према својим 

земљацима, према руској цркви и њеној нефлексибилности, према плитком, 
површном, ограниченом и искључивом. Зато је Дневник, упркос бројним тренуцима 
радости које описује, једно мелахнолично штиво које би се можда најбоље могло 
описати његовим оксимороном – „ведра туга”.50 У књизи Велики пост он каже да 
човјек воли другог човјека зато што у њему тражи Христа, односно тријумф живота. 

 
45  Ibid. 61. 
46  Ibid. 71. 
47  Ibid. 147. 
48  Ibid. 325. 
49  Ibid. 168. 
50  Schmemann 1969: 15. 
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Кад се то христолико осјећање подреди ограниченим и искључивим ставовима, 
нездравим емоцијама, од човјека остаје љуштура, а Шмемана, као свештеника и 
вјерника, то веома растужује.  

Прича о сеобама је прича о проблему идентитета. Она је увијек тешка, чак и када 
човјек попут Александра Шмемана успије да извуче најбоље из ње. Он је „црпио” најбоље 
из Русије, из Француске, из Америке, из секуларног и религиозног, из личног и општег. 
Све смо то видјели на основу његових „искрених описа различитих личних и јавних 
улога: мужа, оца, дједа, свештеника, професора и руководиоца семинара”.51 Зато не чуди 
што је каткад желио да се повуче „у најдубље скутове своје душе како би се ’сусрео са 
собом’, да у себи размисли и процијени своја искуства, страхове, фрустрације, и 
тријумфе”.52 Да није имао снажно вјерско осјећање, да није уживао у литургијској 
радости и спасењу у Христу, његова исељеничка „ведра туга” била би само „туга”. 
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ALEXANDER SCHMEMANN’S EMIGRATION 

 
Summary 

The topic of this paper is an emigration experience of the famous theologian Alexander 
Schmemann, who, after he left Russia and spent some time in Paris, found his permanent residency in 
the USA. His own personal international theme is described in his Journals covering the ten final years 
of his life, from 1973 till 1983. His emigration story is very complex and it was presented in several 
main directions: Paris and the USA periods, personal and professional emigration and perceptions on 
Solzhenitsyn and Russians in the USA. The focus of this paper is on his own literary portrait and on 
his own emigrational experience. We used several methods to this: biographical – providing basic 
information on father Alexander Schmemann’s life; contextual and historical – providing the reception 
of his works particularly of the Journals and his own readings, and analytical – based mainly on the 
text of the Journals. The emigration theme is related to the identity quest and the stories about “us” and 
“them”. The book Journals of Father Alexander Schmemann represents a unique example of the journal 
genre: it is readable, familiar, critical and didactical, but it is never pretentious or tiring. 
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Апстракт:  Политичка и економска ситуација последњих деценија довеле су до поновног 
преиспитивања позиције мигранта у свим сферама јавног и личног живота, као и 
преиспитивања про лема личног и колективног идентитета. Анализом дела и 
личних дневника „тројице великана“, како се у румунској књижевности називају 
Ежен Јонеско, Емил Сиоран и Мирча Елијаде, рад има намеру да прикаже ег из 
једног језика у други, из једне културу у другу, као и степен на ком се ова промена 
личног идентитета дешава, али и како се она одражава на припадност колективном 
идентитету. Враћањем у тридесете и четрдесете године XX века, период који је ио 
смутан за цео свет, и анализом микро-космоса ове тројице стваралаца који су у 
многоме утицала на макро-космос књижевног живота, рад жели да прикаже начин 
на који појединац доживљава и проживљава вољну миграцију. 

 
Кључне 
речи: Јонеско, Сиоран, Елијаде, миграција, идентитет. 

 
 

ада се говори о миграцији, прва помисао је слика целих народа измештених 
услед ратних разарања и/или политичких и економских услова, где лична 
суд ина постаје подређена колективној суд ини једне целине и где се лица 

људи стапају у једну масу ића примораних да траже уточиште тамо где их очи воде и 
ноге носе. Суд ина појединца нас занима онда кад она може ити коришћена као 
пример за колективну суд ину миграната. Посе ну групу миграната чине познати и 
признати људи, где нас њихова измештања, ило да је реч о су јективним или о 
о јективним разлозима миграције, занимају више од приче једне суд ине и неретко 
се њихова дела анализирају управо кроз призму ове просторне промене и њеног 
утицаја на идентитет ствараоца.  

Слична је ситуација и кад се помињу тројица великана румунског културног 
живота – Ежен Јонеско, Емил Сиоран, Мирча Елијаде – који се често наводе управо 
овим редом и често заједно, испреплетани својим румунским пореклом. Припадници 
исте генерације, рођени на територији Румуније,1 имали су сличну суд ину, али 

 
1  Мирча Елијаде је из Букурешта, Ежен Јонеско је из Слатине, а Емил Сиоран је из Рашинарија. 
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различити став према сопственом пореклу и идентитету. За сву тројицу полазна тачка 
је језик, и управо кроз језик, и њихов став према језику, може се уочити начин на који 
су видели, осећали и вредновали лични идентитет и земљу свог порекла. 

Међуратни период у Румунији је ио узаврео и веома политички о ојен. Ова 
тројица, тада младића, налазила су се на супротним странама спектра: док су Елијаде 
и Сиоран или присталице екстремне деснице и потписивали ројне текстове са 
јаким нотама овог политичког правца,2 Јонеско је очајавао у већ тад израженом страху 
од смрти и итисања,3 ележећи у свим својим записима, ило да је реч о дневницима 
или о текстовима о јављиваним у часописима,4 најцрње мисли и изражено гађење 
према свим екстремистичким покретима, ез о зира да ли је реч о левици или 
десници, мада је ио много вокалнији по питању екстремне деснице и згражавао се 
над својом генерацијом која је симпатисала ову политичку оријентацију. Ова три 
нераздвојна имена су тада ила неспојива, из егавали су се, оцрњивали један другоме 
текстове и прве књиге.5  

Уз ову политичку поделу, постојала је још једна: с једне стране су се налазили 
Јонеско и Сиоран, који су у својим првим текстовима и књигама нападали све што је 
румунско – од менталитета до културе и уметности,6 док је с друге стране ио мирни 
Елијаде који такве текстове није писао, мада је сматран „вођом“ своје генерације.  

Ипак, једна ствар их је ујединила: сан о егу из Румуније. И сва тројица су 
по егла из земље на исти начин – у униформи с ражара,7 како је Јонеско описао свој 

ег у дневнику. Сва тројица су о укла одело званичних функционера и кренула као 
представници румунске владе у конзулате: Јонеско и Сиоран у Француску, Елијаде у 
Енглеску, а затим у Лиса он. Јонеско ће провести годину и по дана у конзулату у 
Вишију, Елијаде ће имати прилично огату дипломатску каријеру, а Сиоран ће у 
дипломатском животу своје земље ити присутан само пар месеци – рзо ће ити 

 
2  Ови текстови су остали сачувани у пу ликацијама тог времена. У румунској критици ће се  стално 

понављати њихова морално дискута илна позиција током тридесетих година прошлог века. Када се ти 
текстови читају данас, иако се не може негирати порука коју шаљу, може се уочити зачетак стила и 
снага изражавања који ће их начинити славнима на другим језицима. Након одласка у Француску, 
Сиоран ће се јавно одрећи „грешака своје младости“ (apud. Terian 2015: 6).  

3  Е. Симион, у својој студији о Ежену Јонеску (Симион 2018), ележи на 19. страни да је овај драматург 
са четири године „открио смрт“ и „схвата да свет може постојати и ез њега“.  

4  Јонеско је у свим својим делима имао тенденцију да пише су јективно, чак и онда кад и о јективна 
позиција писца ила пожељнија; у књижевној критици коју је о јављивао у овом периоду ио је 
склонији да пише о се и, а не о делу/писцу најављеном као тема текста (apud. Симион 2018). 

5  Јонеско је Елијадеу пре ацивао превелики уплив личног у књижевно стваралаштво, мада је и он сам то 
чинио, док је Сиоран оштро критиковао и отворено нападао Јонеска.   

6  Румунска интелигенција им неће за оравити ову дискрецију. Најпознатији румунски критичар, Ђ. 
Калинеску о јавиће серију текстова шездесетих година у којима ће исмевати и Јонескуову и Сиоранову 
светску славу која, према његовом мишљењу, није заслужена. Сматраће да Сиоран понавља позајмљене, 
од ачене идеје које су „нове генерације“, односно генерације које су остале у земљи под комунизмом, 
потпуно искорениле из свог духа, а да Јонеско пропагира позориште велике преваре које само служи 
да шокира и за авља „ уржоазију“. (в. Călinescu 2010: 497, 505). 

7  Ionesco 1968: 281. 
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проглашен неподо ним и ескорисним, те ће ити отпуштен. Јонеско и Сиоран ће 
до ити и стипендију Француског института из Букурешта за докторат који никад 
неће завршити. Ова славна тројица румунских мислилаца годинама ће ити завађена, 
чак и у иностранству, и тек педесетих година прошлог века ће се поново пронаћи и 
тражити подршку и пријатељство.  

Њихов долазак на Запад, који ће касније постати политички егзил,8 постаје 
тренутак кад сва тројица морају да се суоче са својим пореклом и матерњим језиком. 
Ово је период кад сваки понаосо  мора одлучити начин на који ће прилагодити свој 
идентитет новој ситуацији и на који начин ће градити нови идентитет. Ода раће 
различите приступе овој промени, али ће језик ити заједничка полазна тачка. 

 
1. Емил Сиоран и радикални пресек 

 
Најекстремнији став према свом пореклу имао је Емил Сиоран. Поред текстова 

о јављених у румунској периодици међуратног периода, румунска јавност је највише 
ила уз уркана, како тад тако и сад, његовом књигом Schimbarea la față a României.9 Уз 

оштре критике упућене румунској цивилизацији, култури и народу, овде се могу 
прочитати и његове мисли и о другим народима (о Јеврејима, Французима, Мађарима, 
Немцима, Русима итд.) које се, читане ван контекста, могу чинити скандалозним. Ова 
књига не и тре ало да уде читана као идеолошки о ојен текст, већ као исповест 
младића који има осећај да је рођен у земљи ез историје и у култури ез удућности;10 
прилично оштро и систематично ће указивати на све грешке, стварне или умишљене, 
које постоје у земљи његовог рођења и народу ком припада. Цело једно поглавље11 ће 
посветити ономе што он назива „румунски адамизам“; овим термином он назива 
жељу да се вечито креће из почетка, да се никада ништа не заврши и да се никада не 
наставља започето, већ да свака генерација креће из почетка: 

 
Adamismul în cultură nu înseamnă altceva decât că fiecare problemă de viață spirituală, istorică și 
politică se pune pentru întâia oară, că tot ceea ce  trăim se determină într-o lume de valori nouă, 
într-o ordine și un stil incomparabil. Cultura românească este o cultură adamitică, fiindcă tot ce se 
naște în ea n-are precedent. (Și în sens peiorativ.) Fiecare reedităm destinul lui Adam; decât, acesta 
a fost scos din paradis, iar noi dintr-un mare somn istoric.12 

 
8  Сва тројица имају разлоге да остану ван Румуније: Јонеско з ог текста о јављеног 1946. године (о којем 

ће ити реч касније), а Елијаде и Сиоран од страха да ће им „нова власт“ (комунистичка) судити з ог 
текстова о јављених у младости. 

9  Трансфи урација Румуније 
10  Овај осећај езнађа је карактеристичан за скоро целу генерацију стваралаца у међуратном периоду и 

скоро сви су имали ар један текст у којем су указивали на недостатке културе у којој су рођени. Ипак, 
не може се порећи да се у Сиорановим текстовима могу јасно видети утицаји екстремне деснице. 

11  Cioran 1990, Друго поглавље. 
12  А амизам у кул ури не означава ниш а ру о о а се свако и ање уховно , ис оријско  и 

оли ичко  живо а ос авља о рви у , а све ш о роживљавамо је о ређено у новом све у 
вре нос и, у неу оре ивом ре у и с илу. Румунска кул ура је а амска кул ура, јер све ш о се у њој 
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Не може се занемарити иронија: младић који се жали на „румунски адамизам“ и 
на тенденцију да се нешто започне и никад не заврши је осо а која ће започети докторску 
дисертацију коју, поштујући „румунски адамизам“, никада неће завршити. Иронија се 
може наћи и у његовој тврдњи да румунска култура нема личне иновације, већ само 
имитира, ез икакве самокритике и вредновања, оно што му се сервира са запада: 
тачније, из Француске; Сиоран ће сматрати да је „француски модел“ застарео и ван 
савремених токова,13 а деценијама касније иће један од највећих стилиста француског 
језика, прославивши се управо у култури и језику које је у младости нападао.  

Након што ће напустити ову културу ез удућности и стићи у Париз, Сиоран 
ће у потпуности раскинути све везе са румунским језиком и Румунијом. Његов однос 
према својој прошлости ће ити радикалан: не само да ће се одрећи свог целокупног 
дела написаног на румунском,14 већ ће се трудити да не говори румунски језик чак ни 
са својим сународницима које и сусрео у Француској. Одласком из румунске 
културе, он је напустио и румунски језик, посветивши сво своје време учењу и 
усавршавању француског језика. Од тренутка кад је физички напустио границе 
домовине, он ће променити и свој идентитет променом језика, те ће уместо 
радикалног унотовника постати оно што је Витгенштајн називао „приватним 
филозофом“, замењујући језик „мале културе“ са језиком културе која је „велика“ и 
коју је, не тако давно, презирао.  

Ипак, у својим свескама често ће писати управо о језику. Мада је од ацио свој 
матерњи језик и неуморно радио на свом знању француског језика, он је сваки и 
најмањи запис давао својој супрузи на проверу,15 сматрајући да га његово „Р“ које 
потиче с другог краја Европе, лоша дикција, начин на који изговара речи и склапа 
реченице одају као уљеза, а несигурност коју осећа у овом „усвојеном“ језику ће га 
терати да се усавршава и да се покаже „вредним“ у језику на ком гради свој нови 
идентитет.16 Међу његовим записима о језику могу се наћи и мисли које ипак указују 
на неку врсту носталгије за језиком на ком је рекао прве речи; за ележиће у једном 
тренутку сла ости да промена језика за једног писца значи писати љу авно писмо уз 
помоћу речника.17 Чак ће анализирати и начин на који језик који није матерњи 
постоји: ван те е, речи немају корен у твојој души, немогућност да се изрази агонија 

 
рађа нема ресе ан. (У ејора ивном смислу). Свако о  нас оново живи А амову су ину, само ш о је 
он из нан из раја, а ми из велико  ис оријско  сна. (Прев. М. Н.) Cioran 1990: 26. 

13  Након свог оравка у Берлину позваће на преузимање „немачког модела“ на уштр  „француског“. Тада 
ће позивати и на „психолошку револуцију“ Румуна, револуцију која ће променити из корена традиције 
и менталитете, доводећи до „апокалиптичког патоса“ и „етоса силе“. За више информација види 
студију Еуђена Симиона о Емилу Сиорану. (Simion 2014) 

14  На пример, видети елешку потписану Е. М. Сиоран и датирану Париз, 22. фе руар 1990. којом се 
отвара издање Schimbarea la față a României (Cioran, 1990) у којој прецизира да се он не проналази у овој 
књизи, иако препознаје у њој своју „тадашњу хистерију“; такође је из овог издања искључио неколико 
страница које сматра претенциозним и глупим. 

15  Apud. Simion 2014: 497 
16  Cioran 2016: 80–81. 
17  Cioran 2017: 42. 
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подземља ако реч познајеш само на једном, површинском нивоу.18 
Начин на који се Сиоран прилагођава новом животу, новој култури и средини 

се може сматрати прилично радикалним. Просторно измештање га је навело да 
напусти не само језик и културу из које потиче, већ и да напусти идентитет писца који 
је ио у својој домовини. Дакле, простије речено, он није напустио само домовину, већ 
и се е какав је ио и какав се изградио у култури којој је, хтео он то или не, припадао. 
Он више није ио, нити је хтео да уде, Емил Чоран из Рашинарија, унтовник и 
симпатизер екстремне деснице, већ Емил Сиоран из Париза, „приватни филозоф“. 
Суд ина овог егунца ће се гру о нашалити с њим – пред смрт, патећи од Алцхајмера, 
имао је тренутке кад није знао ни један други језик до матерњег, румунског.19 

 
2. Растрзаност једног духа. Ежен Јонеско 

 
Ни Јонеско није ио много лажи према својој земљи, али њему су критичари 

правдали његове нападе на два начина: један и ио тај што је он негирао румунску 
културу и књижевност као врсту „стилске веж е“ која и тре ало да 
„раз уди“ успаване духове румунског културног живота;20 други аргумент, који је 
ретко кад изговорен, али је присутан у свести румунске културне сцене, јесте то што 
Јонеско никада није „запао у грех“ подржавања екстремне деснице нити је имао ило 
какве политичке склоности. Мада овај последњи аргумент нема директне везе са 
његовим текстовима у којима негира целокупно румунско стваралаштво, он је ипак 
присутан у подсвести румунских критичара када говоре о Јонесковом делу. 

Његова књига есеја Nu21 је уз уркала духове румунског културног живота, 
скоро једнако много као и Сиораново дело Schimbarea la față a României, и поделила 
интелектуалце тог времена у два та ора: оне који су је жустро нападали, и који су или 

ројнији, и оних који су покушали да је ране. Есеји су „стилске веж е“ којима Јонеско 
негира румунску књижевност, а нарочито песнике Аргезија и Бар уа, које је 
књижевна критика у том периоду или прилично до ро примила. Иако ови есеји 
полазе од идеје доказивања супротног од онога што румунска критика тврди, они се 
читају више као јавни дневник овог младог писца, препуни његових очаја и страхова, 
а пре свега жеље да напусти земљу у којој никада ништа неће постићи. Осећај езнађа 
и припадања „малој култури“ је и овде акутно присутан, као и код Сиорана.  

Извор Јонесковог незадовољства животом у Румунији као и идентитетом који 
му је наметнут припадањем овом народу се може тражити у његовом односу са оцем. 

 
18  Ibid. 158. 
19  В. текст Га ријела Лићеануа (Liiceanu 2000). 
20  Чак ће и Ђ. Калинеску, у свом капиталном делу Istoria literaturii române..., жалити 1941. године нестанак 

овог писца из румунске књижевне критике. Двадесет година касније ће негирати његову светску славу, 
као што смо већ навели. 

21  Не; ова књига есеја иће о јављена 1934. године након што је освојила награду за подршку младих 
аутора „Карол II“ Краљевске Фондације за књижевност и уметност заједно са Сиорановом књигом На 
висинама очаја. 
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Еженова мајка, иако рођена у Румунији, ила је вероватно Францускиња или ар 
француског порекла; с њом је Ежен провео детињство у Француској, док је отац ио у 
Румунији. Након развода родитеља, Јонеско је послат у Румунију код оца, где ће 
живети све до коначног повратка у Француску као запослен у конзулату током Другог 
светског рата, са малим прекидом од две године, кад је као стипендиста Француског 
института у Букурешту, уписао докторске студије у Француској, које, као ни Сиоран, 
никад није завршио. У Јонесковом свету Румунија је земља оца, човека којег сматра 
кукавицом, улизицом, прелетачем из странке у странку у зависности ко је на власти, 
човеком који је суров према подређенима а сервилан према шефовима, тј. скупом 
свега најпрљавијег и најгорег што може постојати у људском ићу. Чак ће и у својим 
дневницима називати Румунију „земљом оца“, омржену земљу, а Француска ће ити 
„земља мајке“, земља лепоте и мира, сло оде и спаса.22 

Дакле, Јонеско је се е сматрао Французем, волео је Француску, „земљу мајке“; 
период свог живота који је провео у Румунији сматрао је изганнством из раја, земљом 
оца издајника, који је напустио његову мајку. Сав свој ес и сву своју огорченост 
изручио је у тексту о јављеном 1946. године,23 док је још увек ио запослен у конзулату 
Румуније у Вишију, у ком вређа румунску војску, полицију, школство, цео политички 
и правни систем; он ће и ити оптужен од стране комунистичке власти на шест година 
затвора и на још пет година других за рана, које никад неће одслужити, јер се тада 
већ налазио у Француској, а Румунија никада није поднела захтев за његово 
изручење.24 Док није сазнао за пресуду донесену у његовом одсуству, Јонеско је чак 
кокетирао са идејом да се, заједно са породицом, врати у Румунију осло ођену стега 
екстремне деснице и фашизма, осећајући да је сад право време да се изгради „велика 
култура“ и да и могао ити од користи Румунији. Вест о пресуди само је одагнала и 
најмању помисао да се икада врати у Румунију.  

Али у Француској он ће ити растрзан између ове две земље, ова два језика и 
ова два идентитета. У својим дневницима мешаће француски и румунски језик, 
писаће на француском у ацујући румунске речи или чак целе реченице. Током свог 

оравка у Румунији сања лепоте Француске, а када напокон стигне тамо, нарочито у 
позним годинама, прогласиће Париз неподношљивим, Французе неспосо ним да им 
се влада, гнушаће се „портирки историје“. У једном тренутку ће записати: 

 
Parisul se degradează din ce în ce. Vai, vai, vai! Am căzut în capcană, atât am vrut să trăiesc în el, 
vai, să „scriu”. Am scris ce am scris, am avut satisfacțiile pe care m ile cerea vanitatea mea și, 
dimpreună cu ea, de asemenea, amărăciunile. Ce rău am ales.25 

 
22  За више информација о односу између Јонеска и његовог оца в. студију Еуђена Симион о Ежену Јонеску, 

2018. 
23  Овај текст је део његових „Писама“ која је о јављивао у часопису „Viața Românească”; текст о ком је реч 

о јављен је у р. 3 , 8. март 1946. године.  
24  О овој епизоди у Јонесковом животу опширно пише Марта Петреу у својој студији Ionescu în țara tatălui, 

2012. 
25  Париз се све више е ра ира. Јао, јао, јао! У ао сам у кло ку, олико јако сам желео а живим у њему, јао, 
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Биће немиран и успаничен, очајан и престрашен, ужаснут и згранут, 
предвиђаће апокалипсе и смакове света; неуморно ће тражити „рај 
детињства“ проведеног у Француској уз мајку и никад га неће наћи. Јонеско никад 
није јавно негирао своје румунско порекло, али га није ни наглашавао; у многоме је 
инсистирао да му је мајка Францускиња, а ака Јеврејка. Углавном ће понављати да 
румунска књижевност и култура нису утицале на њега и његово дело. Ипак, његово 
рано дело написано на румунском, као и чињеница да је прво дело апсурдног 
позоришта написано на румунском, Englezește fără profesor26 (1948), касније преведено 
и прилагођено француском језику под насловом Ћелава евачиџа, говоре у многоме 
о темељима његовог идентитета. Јонеско ће остати растрзан између злог оца и до ре 
мајке, између Румуније и Француске, између два идентитета и два порекла, а сви 
његови страхови се могу свести, на крају крајева, управо на ову неста илност и 
несигурност сопственог „ја“ о којем ће толико много писати у својим дневницима. 

 
3. Елијаде и измирење два света кроз подвојеност 
 
Као и Сиоран, Елијаде ће подржавати покрет екстремне деснице у земљи у 

међуратном периоду. Али, за разлику од Сиорана, Елијаде је склон екстремном 
национализму, од ијајући и комунизам/ ољшевизам и хитлеризам; тамо где Сиоран 
види сла ости румунске културе и румунског народа, Елијаде их посматра као снаге, 
као могућности из којих се може родити нова „велика култура“. Постоји још једна 
разлика између Сиорана и Елијадеа: ако је Сиоран кренуо путем екстремне деснице 
из еса и унта, Елијаде је искрено веровао у могућност промене ( рансфи урације) 
Румуније. Из низа текстова које је потписао Елијаде у овом периоду,27 мада се не може 
порећи јаки утицаји идеологије екстремне деснице, Елијаде је ипак из егавао, колико 
је то ило могуће, уплив политике у ставовима које је изражавао. Бројни румунски 
књижевни критичари и историчари (Симион, Манолеску, Унгуреану итд) сматрају да 
је Елијаде показао овакве ставове под јаким утицајем свог професора, филозофа Наја 
Јонескуа; под његовим утицајем, сматра Манолеску,28 Елијаде ће крајем тридесетих 
година чак и приступити Гвоз еној Гар и, покрету екстремне деснице који је тад 
постојао у Румунији. Са друге стране, Мара Магда Мафтеју својој студији о Сиорану 
ће посветити једно поглавље односу између Сиорана и Елијаде, те ће рећи да ни 
Елијаде ни Сиоран нису или чланови Гвоз ене Гар е, али да је Елијаде ио члан 
партије Све за Земљу и да се налазио на листама кандидата ове партије 1937. године; 
наводно је 1948. године, тада већ у егзилу, постао председник партије Све за Земљу из 
е зила.29 Све ово и даље остаје на нивоу спекулација, првенствено јер Елијаде није 

 
а „ ишем“. Писао сам ш а сам исао, имао сам за овољс ва које ми је ражила моја сује а и заје но 

са њима и о орченос и. Како сам лоше о а рао. (прев. М. Н.)  Ionesco 2017: 152. 
26  Ен лески ез рофесора. 
27  В. антологију Textele „legionare” și despre „românism”, Еliade: 2001. 
28  Manolescu 2008: 856. 
29  Maftei 2011: 190. 
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оставио у својим дневницима никакав запис  о овоме, а информације се заснивају на 
записима из личних дневника његових колега из генерације, ез икаквог доказа којим 
подржавају своје тврдње.  

Било како ило, оно што се не може порећи јесу текстови, велики утицаја Наја 
Јонескуа, његовог професора и вође екстремне деснице у Румунији, као ни то да 
Елијаде никада није дао о јашњење нити се одрекао својих текстова из младости, као 
што је то учинио Сиоран.30 Мада су овакви ставови и текстови разлог з ог ког је 
Елијаде напустио државу и никада се није вратио, они не и тре ало да засене његове 
научне радове и романе настале на румунском језику у овом периоду. Сада, још увек 
у Румунији, Елијаде постаје фасциниран Индијом и Оријентом, започиње оз иљан 
истраживачки рад који ће деценијама касније постати чувена Ис орија рели ија. 
Такође је оставио велики рој романа, међу којима је и Maytrei, врста романсираног 
личног дневника из периода проведеног у Индији (1928–1929), први такве врсте у 
румунској књижевности и роман који ће изазвати Јонескоа да жестоко критикује 
Елијадеово књижевно дело.31 Елијадеова књижевност ће имати многе след енике 
међу каснијим генерацијама румунских романописаца, те је ово један од ретких 
случајева у румунској књижевности кад једном ствараоцу, з ог личних ставова, није 
негирано и целокупно дело - као што се покушало током комунистичког периода 
(затварањем и прогоном писаца који су или или лиски екстремној десници или 
противници комунизма), а иста пракса се поновила деведесетих година прошлог века, 
након пада комунизма, када су великим писцима послератног периода замерали 

лискост комунистичком режиму; чак и данас постоји струја која умањује уметничко 
дело Еминескуа, позивајући се на његове антисемитске текстове. 

И након одласка из Румуније, Елијаде ће остати везан за земљу свог порекла. 
За разлику од Сиорана, који је отишао из презира према менталитету и недостатку 

ило каквог румунског месијанизма и за разлику од Јонеска, који је сањао да се врати 
земљи свог детињства, Елијадов одласак се о ично везује за његову политичку и 
научну каријеру. У својим дневницима, које је писао на румунском језику, ележиће 
различита сећања на своју младост у Румунији, о поново пронађеним генерацијским 
колегама, Сиорану и Јонску, који су му сад и пријатељи, свака вест о неком познанику 
или пријатељу из младости иће пропраћена искреним и емотивним редовима о 
њиховом односу. Осећања која има према својој земљи порекла нај оље се могу 
видети у следећем запису, написаном 28. окто ра 1959: 

 
Azi, pe neașteptate și, aparent, fără motiv, a plesnit rama de la ochelari de citit. [...] Am spart de mai 
multe ori ochelarii de stradă, în acești 20 de ani – dar niciodată pe aceștia de citit. Sticlele sunt puțin 
uzate, cu marginile fumurii, și totuși nu îndur să-i las. Și acum, deodată, am înțeles de ce. Ochelarii 

 
30  Манолеску, цитирајући Александру Ленел-Лавастин, ће ово сматрати „за оравом 

фашизма“ (Manolescu 2002: 856). 
31  О књижевном стваралаштву Мирче Елијадеа види Simion 2011. Занимљиво је да Симион, који је 

написао студије о овој тројици великана, у својој студији о Елијадеу не говори и о његовом животу у 
Румунији, већ се ограничава на књижевно дело настало на румунском језику. 
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aceștia sunt ultimul obiect pe care-l mai am din țară. Nu mi-a rămas nimic altceva, nici un „suvenir”, 
nici măcar o fotografie a familiei, sau a mea. Am, desigur, câteva cărți din biblioteca din țară și 
aproape toate cărțile mele – dar nu le am aproape de mine, nu fac parte din „portul” meu.32 
 
И уместо да рам остави по страни, у некој фиоци, он их је залепио и наставио 

да их носи, јер су то ипак наочаре које је пре двадесет година (1938–1939) на авио у 
Румунији. У својим записима често ће говорити и о жељи да споји два света, два 
унвиерзума: онај из младости, румунски и овај из старости, амерички.  

Можемо закључити да ће Мирча Елијаде имати најчуднији начин грађења 
новог идентитета. Никада не од ацујући своје порекло, Елијаде ће поделити се е на 
две јасне половине: свој истраживачки рад, јавно лице науке, иће лице странца, иће 
писано на енглеском или француском језику; књижевно дело, дело душе и осећања, 
дело које настаје у налету и које у први мах није студиозно и аналитичко – иће писано 
на румунском. Своје дневнике ће писати на матерњем језику. Подвојиће се е и 
прилагодиће се прилици. Приватни идентитет и јавни идентитет ће коегзистирати у 
мање-више хармоничном односу. Тражиће начине да опстане и као једно и као друго, 
са о а идентитета, из егавајући да негира један зарад другог, као Сиоран, и трудећи 
се да не постане растрзан као Јонеско, већ да омогући да о а идентитета постоје 
истовремено и паралелно, да се удопуњују, а не међусо но искључују. 

Након ега из Румуније, сва тројица ће покушати да поново изграде своје 
идентитете, да створе ново „ја“, далеко од земље где и или, можда, познати само 
сународницима и потпуно непознати свету. Ако пажљивије погледамо ове три 
суд ине, ова три начина прилагођавања новом животу, три начина грађења новог 
идентитета, и то ни мање ни више него славног, можемо лако приметити да се не 
разликују много од итака које се воде у сваком појединцу који, из ових или оних 
разлога, напушта своју културу, земљу, језик. Било ко приморан да се прилагоди 
новом животу има пред со ом јасан из ор: или ће негирати своју прошлост и потпуно 
заронити у нови идентитет или ће негирати своју садашњост/ удућност од ијајући да 
се прилагоди; или ће се растргнути између ившег и садашњег/ удућег или ће наћи 
начин да помири разлике и сачува оно исконско, градећи нешто ново. 

 
 

 
 
 
 

 
32  Данас, неочекивано и, чини се, ез окакво  разло а, укао је рам на наочарима за чи ање. [...] Више у а 

сам сломио наочаре за аљину, у ових ва есе  о ина 'али ника а ове за чи ање. С акло је мало 
излизано, има за имљене ивице, а и ак не мо у а се на ерам а их ос авим. И са  сам, наје ном, 
схва ио заш о. Ове наочаре су осле ња с вар коју имам из земље. Није ми ниш а ру о ос ало, ни 
је ан „сувенир“, ни оро ична фо о рафија, чак ни фо о рафија мене. Наравно, имам неколико књи а 
из моје и лио еке из земље и имам скоро све моје књи е – али оне нису лизу мене, ниси ео моје 
„ношње“. (Прев. М. Н.) Eliade 2017: 25-26. 
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MIGRANTS FROM LANGUAGE – MIGRANTS FROM CULTURE. 

IONESCO, CIORAN, ELIADE 
 

Summary 
Political and economic situation of the last decades has led to the re-examination of the 

position of migrants in all spheres of both public and private life, as well as the problem of personal 
and collective identity. By analysing the work and personal diaries of the “three the greatest”, how in 
Romanian literature are called Eugene Ionesco, Emil Cioran and Mircea Eliade, the paper intends to 
display their migration from one language to another, from one culture to other, and to assert to what 
degree this change of personal identity occurs and how it reflects on their collective identity. By 
returning to 1930s and 1940s of the twentieth century, a period that was horrible for the whole world 
and by analysis of the micro-cosmos of these three authors, which greatly influenced the macro-
cosmos of literary life, this paper aims to present the way in which these voluntary migrations from, in 
this case, Romanian language and culture lived and survived by these “three the greatest”. Different 
ways in which they have built their new public identity can also be viewed in the broader context as 
three different types of adaptability of migrants to new life, language and culture, even when it comes 
to ordinary persons. 

Keywords: Ionesco, Cioran, Eliade, migration, identity. 
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UBI BENE, IBI PATRIA: 
РОМАНСКИ ЖИВАЉ У БАНАТУ НЕКАД И САД 

 
 

Апстракт:  У XVIII веку, током три колонизације, на територију данашње Војводине, 
превасходно Баната, поред припадника других националних заједница, стигли су 
и француски, шпански и италијански колонисти. У овом раду иће речи о онима 
који су се задржали у Војводини, о становницима три француска села оформљена 
у српском Банату, као и о  Италијанима и Шпанцима који су насељавани у местима 
у којима су већ живели припадници различитих нација. О присуству романског 
живља на овим просторима данас говоре поједини микротопоними, као и 
презимена Војвођана, која још увек чувају успомену на њихове романске корене. 
Иако се данашњи о лици тих презимена у великој мери разликују од изворних, 
постојећа архивска грађа с једне стране, и одговарајућа фонетско-фонолошка 
анализа са друге, недвосмислено доказују њихово романско порекло. Овај рад је и 
својеврстан омаж проф. др Милораду Арсенијевићу, професору Филозофског 
факултета у Новом Саду, који је ио и остао најдоследнији истраживач романских 
презимена у Војводини. 

 
Кључне 
речи: 

миграције, колонизација, романски живаљ, Војводина, ономастика, 
микротопоними, патроними, антропоними, Милорад Арсенијевић. 

 
 

ериторија Војводине, са своје три области – Банатом, Бачком и Сремом – током 
низа векова ила је, и до данас остала, регион како ратних тако и мирнодопских 
миграција, које су од ње начиниле једну од етнички, језички и културно 

најразноврснијих о ласти у Европи. Овим миграцијама авили су се од краја XIX и 
током XX века углавном историчари и етнолози, док се филолошка наука доста дуго 
држала по страни. Тек у другој половини, а нарочито крајем прошлог века, филолози 
почињу да се занимају за културно-језичке феномене оличене превасходно у 
ономастици војвођанског простора, пре свега у топонимији и патронимији.  

Један од најзначајнијих српских филолога романиста прошлога века, проф. др 
Милорад Арсенијевић, проучавао је миграције западнороманског становништва, 
Италијана, Француза и Шпанаца, у Војводину током XVIII века, настојећи да одгонетне 
заметене путеве промена графичких и изговорних о лика њихових презимена, које су 

 
  Рад је урађен у оквиру пројекта бр. 178002 Језици и културе у времену и простору који финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Т
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се дешавале током два века тур улентних историјских превирања на овим 
просторима, посе но у Банату, данас подељеном између Ср ије, Румуније и Мађарске. 
Рад професора Арсенијевића још увек, нажалост, није до ио заслужено место у нашој 
лингвистичкој и историографској науци, иако су резултати његових истраживања 
изузетно значајни за разумевање данашњег војвођанског културно-језичког мозаика. 

Занимање професора Арсенијевића за романска презимена подстакао је један 
други велики романиста ивше Југославије, професор Филозофског факултета у 
Сарајеву др Мухамед Незировић, који се посе но авио Сефардима у Босни, али чији је 
предмет интересовања ио и други романски живаљ који је у неком тренутку, гоњен 
жељом за ољим животом, напуштао завичај и одлазио у неки други крај тада простране 
и моћне аустроугарске царевине. Као члан великог европског пројекта ПaтРом 
(PatRom)1, професор Незировић предложио је свом ученику да за тему докторске 
дисертације узме истраживање италијанских и западнороманских презимена у 
Војводини. Милорад Арсенијевић је са задовољством прихватио предлог свог ментора и 
тако уронио у један сасвим нови свет исплетен од миграција и људских суд ина 
одређених својеврсним културно-језичким додирима, сударима и прожимањима. 

Мукотрпан десетогодишњи рад у српским посе но војвођанским, затим 
мађарским и румунским архивима, прелиставање телефонских именика и спискова 
студената уписаних на различите факултете Универзитета у Новом Саду, као и 
истраживање радова насталих током XIX и XX века, уродили су плодом те је 
септем ра 1992. године,  на Филозофском факултету у Новом Саду, мр Милорад 
Арсенијевић са успехом од ранио своју докторску дисертацију под насловом 
И алијанска и за а нороманска резимена у Војво ини. Фономорфолошка и 
ор о рафска анализа, а а ационе форме и фреквенција. 

 
1. Романски живаљ кроз три колонизације у Војводини у XVIII веку 
 
Окосницу десетогодишњег рада проф. Милорада Арсенијевића чинили су 

спискови колониста пристиглих током три планске колонизације које је током XVIII 
века спровела аустроугарска монархија, са циљем да се јужне границе царства ојачају 
немачким националним елементом. Међутим, поред Немаца, на простор Баната, 
Бачке и Срема дошао је и један рој романофоног становништва: Шпанаца, Италијана 
и Француза. 

Први романски мигранти почели су да стижу у јужну Угарску већ почетком 
XVIII века у оквиру прве  колонизације, организоване после повлачења Турака и 
закључења пожаревачког мира 1718. Тај први талас колониста зауставило је из ијање 

 
1  Пројекат се авио истраживањима европских презимена, под руководством професора Дитера 

Кремера (Dieter Kremer) са Универзитета у Ти ингену, Немачка. Године 1997. проф. Кремер је као 
уредник о јавио Ис оријски речник романске ан ро онимије (Па Ром). Приказ је но  ројек а 
(Dictionnaire historique de l’antrhoponymie romane (PatRom). Présentation d’un projet. Tübingen: Niemeyer. 
Репринт овог издања уредила је  2017. Клаудија Мас-Шово (Claudia Maas-Chauveau). 
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аустријско-турског рата (1736–1739), а у њему су нај ројнији или Немци из западних 
о ласти немачког царства, у нешто мањем роју пристигли су Мађари, Чеси, Словаци, 
Французи и Италијани, док је Шпанаца ило најмање. 

По роју укупно пристиглих колониста, у едљиво је најзначајнија друга 
колонизација, спроведена у време владавине Марије Терезије (1745–1772), док је трећа 
о ухватила период између 1782–1785, односно до а владавине цара Франца Јозефа.2 
Доласци појединаца или читавих породица романског порекла у ове крајеве који су 
се одвијали крајем XVIII и почетком XIX века нису имали карактер организованог 
насељавања и нису оставили ду ље трагове у културном наслеђу овог подручја. 

Руководећи се државним интересима, аустроугарске власти су почетком XVIII 
века направиле велику кампању позивајући осиромашено и ратовима изнурено 
становништво, превасходно германског порекла, из Трира, Келна, Мајнца, Швапске, 
Виртен ерга, Алзаса, Лорене, Луксем урга, али и других западних делова царевине, да 
мигрира у јужне делове Угарске, где се староседелачко становништво, углавном српско 
и румунско, авило највише сточарством и где је недовољно развијена трговачка 
делатност ила у рукама неколицине Цинцара и Јевреја. Сваки колониста до ио је 
посе ан вид пасоша и одговарајућу суму новца за покривање дневних потре а, док су 
трошкови пута у потпуности или покривени новцем из државне касе. Прешавши пут 
од са ирног центра у Улму, колонисти су Дунавом преко Беча стизали до Бачке и 
Баната где су их чекале колонизационе комисије које су иле задужене за расподелу 
до ара и кућа у селима у којима су претходно или расељени српски и румунски 
староседеоци. Колонисти су уживали низ енефиција: сви старији од 15 година 
до ијали су по талир, а свака породица до ијала је кућу с аштом или одговарајући 
износ у новцу, затим њиву,3 огревно и грађевинско дрво, алат и пољопривредно оруђе, 
семенска жита и домаће животиње. Током три године или су потпуно осло ођени 
плаћања пореза, а у наредним годинама, све до дванаесте године од доласка, плаћали 
су половину државних даж ина. Нису подлегали радној о авези нити мо илизацији, 
сло одно су могли да на ављају камен, да узимају земљу и праве опеку, да праве и точе 
пиво, граде млинове. Могли су сло одно да доведу свештенике и да, уз малу помоћ 
државе, зидају цркве, а држава је отварала и учитељска места у сваком селу. 4 

Истраживањима везаним за насељавање романског живља у Војводини авили 
су се углавном историчари и етнографи (Феликс (Срећко) Милекер, Франц 
Штанглица, Никола Хес, Милан Петров) а са лингвистичке стране про лему 
идентификације презимена и имена романског порекла највећи допринос дали су 
Милорад Арсенијевић и Жорж Ре ате5. Топономастичка истраживања своде се на два 
историјска чланка Николе Хеса о три француска села у Банату и на неколико радова 

 
2   Штанглица 1934. 
3  У Срему и око Вршца породице су до ијале и по виноград. 
4   Штанглица 1934, Арсенијевић 1992. 
5  Културни саветник Француске ам асаде у Београду  шездесетих година прошлог века, чија грађа о 

презименима потомака француских колониста никада није о јављена. 
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Андреа Розен ера, од којих је најзначајнији Émigrations et implantations occidentales en 
Europe sudorientale о јављен 1952. године.  

Оскудни историјски извори не дозвољавају да се тачно установи рој 
западнороманофоних колониста пристиглих у наше крајеве, али према архивској 
грађи и посредним изворима, највише их је ило у Белој Цркви и у Гудурици,6 док 
остала места припадају данас Румунији. Још једна околност утицала је на то да не 
можемо са сигурношћу тврдити о којем роју романофоних колониста се радило 
током три колонизације: oсим државе, колонисте су доводили и крупни 
земљопоседници и то често ез знања државне управе.7 Чињеница је, међутим, да су 
Французи, пристигли током каролиншке колонизације углавном из Алзаса, или 
раз ацани по многим селима у Војводини, али највише у Банату: нпр. године 1725. у 
Белој Цркви населила се француска породица Boisse понемчена у Boas, затим 1731. 
породица Maçon понемчена у Massjung, Massio, Mason, а исте године и породица 
Duchon понемчена у Duschon.8  Италијана је у првом транспорту пристигло веома 
мало, док су Шпанци имали сасвим осо ен пут и суд ину у новој домовини9. 
Прво итно до ро примљени у Бечу, Шпанци, не могавши да се прилагоде другачијој 
клими, менталитету, начину живота и све неповољнијем материјалном положају, 
ускоро су дошли у суко  са ечким властима, које су одлучиле да их преселе у Банат и 
да их тамо натерају да раде. Почетком децем ра 1735. године 74 породице шпанског 
порекла и неколицина италијанских стигле су у Панчево, одакле су неке расељене у 
друге анатске општине, између осталих у Вршац, Темишвар и у Белу Цркву. Све до 
јула 1736. ишли су транспорти Шпанаца у Банат, када је Беч ову акцију сматрао 
завршеном. Тако су се у Банату о реле породице Serano, Estri, Perez, Oliva, Formosa, 
Baquer, Salazar, Rodriguez, Andres, Calo, Calon, Carreras, Ferre, Lopez, Garcia, Marcos, 
Martinez, Medina, Mora de Murcia, Navarra, Rivas, Sanchez...10 Како су, међутим, 
Шпанци наставили са својим обичајима које је околно становништво сматрало 
чудним, Земаљска управа је, уз сагласност Беча, одлучила да их све пресели на једно 
место и за то је био изабран Бечкерек (Зрењанин). Одређен је терен за ново насеље, 
утаначени величина кућа и распоред просторија, простор између кућа, размештај 
економских зграда и сл. Чак је утврђено и име будућег града La Nueva Barcelona.11 
Међутим, нови рат са Турцима и нездрави мочварни ваздух у Банату нису пријали 

 
6  Штанглица 1934. 
7  Арсенијевић 1992: 15–20. 
8  Ibid. 24. 
9  Шпански колонисти дошли су у време када је Аустрија изгу ила Сицилију и Напуљ (1714–1715). 

Присталице Ха з урговаца које су о ављале војну и управну служ у у царевини, као и уживаоци 
аустроугарских пензија и других привилегија, преселили су се за аустроугарским  властима у Беч и 
Будим. Нови талас шпанских из еглица из Напуља и са Сицилије кренуо је ка Бечу 1733. године када је 
из ио рат за пољско наслеђе.  

10  Арсенијевић 1992: 16–20. 
11  Занимљиво је да је граду дато име на кастиљанском шпанском, а не на каталонском на којем би облик 

придева гласио: nova. 
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Шпанцима, те је највећи број породица одлучио да напусти свој нови град и насели се 
у Будим и Пешту где је основана значајна шпанска заједница. Они који су остали 
расули су се по селима и измешали са осталим становништвом. Изгубили су језик и 
обичаје и потпуно су се асимиловали са локалним становништвом прилагођавајући 
своје навике, обичаје и имена немачком или мађарском суседству. Назив Ла нуева 
Барселона задржао се све до краја XIX века када је насеље преименовано у Малу 
Америку, по емигрантима-повратницима из Америке.12 

Током друге колонизације коју су наизменично спроводиле царске власти и 
земљопоседници, највише успеха имао је извесни Јохан Освалд који је успео да у Банат 
доведе око 1600 људи из Лорене, Трира, Мајнца и Луксем урга. Према расположивим 
подацима из тог времена које је за ележио др Шиф из Мерцидорфа (данас у Румунији), 
у том месту је ило 18% Немаца, 58% Француза и укупно 24% Италијана и Шпанаца.13 
Изузетно тежак живот у Лорени, високи порези, поплаве, недостатак хране и велика 
скупоћа, као и регрутација и мо илизација у седмогодишњем рату, утицали су на то да 
су многи Лоренци одлучили да напусте ову о ласт. Талас исељавања је ио толики да 
су Француске власти 1. јуна 1769. године донеле одлуку о за рани експатријације.14  У 
овом периоду, у Банату су подигнута три села за француске колонисте: Saint-Hubert, 
Charleville и Seultour.15 Прво и друго село до или су имена по селима у околини Меца 
из којих су колонисти дошли, а треће по усамљеној кули (seule tour) око које је 
подигнуто ново насеље. У почетку, француска заједница имала је своју школу и цркву, 
али већ трећа генерација Француза, под јаким притиском суседа, најпре Немаца, а 
затим Мађара, изгу ила је у потпуности своје о ичаје и језик, да и се у наредним 
генерацијама потпуно утопила у немачко, односно мађарско окружење. Овоме је 
нарочито допринела чињеница да су насељени Французи или скоро сви веома сла о 
о разовани, већина је чак ила потпуно неписмена, а за управне послове или су 
надлежни њихови немачки или мађарски суседи. У државној администрацији, 
француски топоними у рзо су до или о лике St-Hubert, Charleville и Soltur. Три 
некадашње француске насео ине чине данас Бана ско Велико Село, а успомену на 
њихове некадашње називе чувају имена појединих делова овог насеља, прилагођена 
изговору и правопису савременог српског језика: Све и Ху ер , Шарлевил и Сол ур. 
Романско порекло данас је очигледно само код о лика Шарлевил, док о лици Све и 
Ху ер  и Сол ур ни по чему посе ном не упућују на своје француско порекло. Поред 
чисто француских насеља, Французи су насељавани и у мешане француско-немачке 
заједнице у нпр. Новим Козарцима и Богарошу, где је асимилација текла далеко рже, 
а то је ио случај и са Французима и Италијанима који су се населили у румунски део 
Баната (Gottlob, Gross Sankt Nikolaus/ Sîn Nicolau Mare, Lowrin, Tomnatic / Ostern).16 

 
12   Поповић 1959: 11–12, Mилекер 1937: 10. 
13  Розам ер 1952: 53. 
14  Schünemann 1935 y Арсенијевић 1992: 24. 
15  Хес 1928: 198. 
16  Арсенијевић 1992: 30. 
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Трећа колонизација довела је доста Италијана и занемарљив број Француза. 
Ови потоњи населили су се у Пландишту (Zichydorf), посебно Лоренци, 
Луксембуржани и Бургињонци, а ово село се око 1861. године звало  Mormintyé, затим 
у Банатском  Брестовцу (Brestowatz) и Орцидорфу (Orcydorf).17 

Присуство Италијана на овом простору постаје значајније тек након ове треће 
колонизације. Наиме, прва група Италијана, пристигла уз Шпанце током прве 
колонизације, потицала је с југа Апенинског полуострва. Стога се њихова имена и 
налазе уз шпанска на списковима колониста. Италијани пристигли крајем XVIII века 
били су веома пожељна етничка група која је свесно и плански довођена из Венета, 
Ломбардије, Фурланије, па чак и из Емилије Ромање. Исељавање је нарочито погодило 
покрајине Тренто и Алто Адиђе (Горње Поадижје). Италијани су били посебно 
занимљиви бечким властима због своје изузетне вештине у гајењу свилене бубе, те је 
гроф Мерси дао задужење једном Италијану, опату Росију из Мантове, тада 
настањеном у Мерцидорфу, да надгледа садњу дудова и подстиче гајење свилене бубе 
у Банату.18 Поред производње свиле, Италијани су се показали вештима и у гајењу 
пиринча по банатским мочварама, као и у подизању засада бадема и маслина. Иако су 
углавном били раштркани по селима, значајније групе Италијана постојале су у 
градовима у којима се зачињала индустрија: у Вршцу, Белој Цркви, Мерцидорфу, а пре 
свега у Темишвару, у чијем су једном делу, који се и дан данас назива Темишвар-
фабрика, живели искључиво Италијани.19  

Банат је доживео још један талас италијанских имиграната  ̶  било је то током 
XIХ века, у време када је за потребе градње железничких пруга доведено доста 
Италијана са породицама. Само је у околину Вршца дошло око 100 таквих породица.20  

 
2. Процес асимиловања романског живља и данашње стање 

 
Уколико се направи преглед све три колонизације, долази се до приближног 

броја од укупно пристиглих  35.000 Француза,21 између 5000 и 7000 Шпанаца и између 
5000 и 10 000 Италијана.22 Сво ово романофоно становништво утопило се током 
времена у немачко, мађарско и ређе српско (због верске инкомпатибилности). Код 
Француза је процес асимилације трајао нешто дуже будући да су живели у етнички 

 
17  Данас познатом као Ордијева пустара. (Арсенијевић 1992: 30) 
18  Ibid. 31. 
19  Петров 1974. 
20  Арсенијевић 1992: 32. 
21  У време Француске револуције, један број француских емиграната, након вишегодишњег лутања 

Европом, зауставио се у Банату, где су им гостопримство пружиле француске породице. Ове групе се, 
међутим, нису дуже задржале на овој територији, односно, већина их се вратила у Француску након 
одлуке Народног конвента о слободном вршењу верске службе (1795). Уз ове групе, и један број старих 
колониста пожелео је да се врати у отаџбину, али су власти од њих тражиле да исплате сва средства која 
је држава у њих уложила, те је оваквих повратника било веома мало. 

22  Штанглица 1934: 16–19. 
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компактним насеобинама – селима у којима се, још крајем XIХ века могла наћи покоја 
старија жена како се моли на француском.23 

Организовани у етнички мање-више чиста или потпуно мешовита насеља, 
окружени староседеоцима и/или другим колонистима, романофони колонисти су 
временом гу или свој идентитет: најпре су изгу или језик, затим су полако нестајали 
о ичаји, да и се коначно у потпуности изгу ио и национални идентитет. Оно што се 
најдуже одржало, односно оно што и данас у највећој мери сведочи о постојању 
романофоних породица у Банату и шире у Војводини, јесу презимена, али су и она 
претрпела ројне модификације.24 

Прве адаптације имена колониста начињене су на листама на којима су 
за ележени они који су долазили у Банат (и Бачку), почетком XVIII века. Тако је име 
Michel Ducarne ило за ележено као Michael Dukarn, име Francisko Vall de Oriola као 
Franz Vall de Oriola, Jean-Baptistе Cachenot је при ележен као Johann Baptist Kaschno, а 
Francesca  Capillo као Franzischika Capillo. Романска презимена доследно су ележена у 
германизованом о лику25:  

 
Martin → Marteng 
Colin → Koleng и Kohlen 
Perrin → Perreng 
Vautrin → Wottreng 
Picard → Bikar 
Thibault → Dippold, Dibold, Diebold, Tibolt, Düpold 
Aubertin → Oberting, Oberteng, Oberding, Obertin 
Fizanni → Fizand 
Lenard → Lenhar, Lenhard, Lenhart.  
Mayette → Majet 
Colin → Kohlen 
De Jean → Teschan 
Mougeon → Muschong 
Blême → Blum („цвет“) 

 
23  Арсенијевић 1992: 35.  
24  У XVIII веку, у јужној Угарској, служ ени језик, али и језик свакодневне комуникације, ио је немачки. 

У о раћању цивилним или војним властима, у трговини, комуникацији с другим народима, користио 
се званични језик државе, која ни најмање није скривала намеру да све њене о ласти уду у потпуности 
немачке. У писаној комуникацији (различита служ ена акта и документи, уговори, захтеви, жал е) 
употре љаван је и латински све до краја века, али од XIX в. немачки је постао једини званични језик 
државне администрације. У кући су колони наставили да се служе својим језиком: друга генерација је 

ила илингвална (ово стање је за ележено и средином XIX века), да и трећа у највећем роју изгу ила 
свој језик и потпуно прешла на званични језик друштвене средине. Овај прелазак је каткад ио 
наметнут од стране државне администрације, каткад је ио последица административних грешака у 
преписивању, али каткад је ио и потпуно до ровољан, удући да су одговарајуће име и презиме могли 
да олакшају напредовање у служ и.  

25  Листа имена која следе преузета је из Арсенијевић 1992. 
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Leblanc → Liebling („вољени“) 
Vieilhome → Willkomm („до родошао“) 
Lefort → Lefor 
Lapin → Laping 
 
Потврђена је и адаптација следећих имена: 
 
Michel → Mischel 
Villard → Willar 
Laurent → Loran 
Richard → Rischar. 
 
Tоком два века, трагови германизације имена романофоних колониста скоро 

су се у потпуности изгу или удући да се ово становништво највећим делом утопило 
у мађарски етницитет. Отуда о лици26: 

 
Paul → Pál 
Nicolas → Miklos 
Pierre→ Peter → Péter 
François → Franz → Ferenz 
Jean → Johan(n) → János 
Michel → Michael → Mihály 
Georges → Georg → Győrgy 
или: 
Gaudin → Gaudenyi. 
 
Модификације романских имена и презимена биле су једним делом условљене 

и одређеним фонетским законитостима које су деловале у процесу преношења 
презимена из изворног у немачки, а затим у мађарски језик. Фонолошки системи ових 
двају језика одступају од фонолошких система француског, италијанског и шпанског, 
при чему француски језик показује највећи степен одступања, будући да садржи 
назалне вокалске фонеме чије се особине значајно мењају у поступку прилагођавања 
фонолошким системима немачког или мађарског. Тако немачка графија доследно 
бележи са –(i /e/a)ng случајеве у којима је у француском изворном облику постојао 
финални назални вокал27: 

 
Lapin → Laping 

 
26  У раду нису посебно навођени примери италијанских и шпанских презимена породица које су у 

потпуности мађаризоване, али су задржале изворни фонолошки и графички облик свог презимена, 
нпр. Gualtieri из Будисаве, код Новог Сада (в. Гудурић 2017). 

27  Арсенијевић 1993: 79. 
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Aubertin → Oberting 
Martin → Marteng 
 Vautren → Wottreng 
Perrin → Perreng 
Marchand → Marschang 
Damant → Dammang 
Amant → Hammang28 
Masson → Massong 
 
Деназализација је доследно примењивана и записивана, а често је ила у 

алтернативи са наставком –ng: 
 
Laurent → Loran 
Bertrand → Bertram 
Martin → Martin/ Marteng 
 
Под утицајем закона синкопе, изворни о лици су доследно гу или тзв. немо е, 

али пропадали су и други ненаглашени вокали, отуда о лици Cauderet → Kotre, 
Cachenot → Kaschno, Maréchal → Marschal. 

Сугласничка група на крају речи раз ијана је уметањем вокала Lefèvre → Lafeber, 
а долазило је и до промене оје вокала : Leroft → Lefor, Mathieu → Matje.29  

Промене сугласника најчешће се односе на процесе соноризације30:  
Parmentier → Barmentje, Thibault → Dippold, Picard → Bikar и десоноризације Blaise → 
Bless, George → Schorsch, Loudier → Lutje, Rondeau → Rondo. 

Једно од презимена које је дало највише облика јесте Thibault које је дало две 
серије модификација: 

   →  Dibold / Dippold / Diebold и 
   → Tibolt, Thibault, Thibo. 

Један број презимена јавља се у алтернативним облицима: Ам рош и Ам руш, 
Ленар  и Ленар , Лавро и Лабро....  

 
Суд ина неких презимена ила је сасвим осо ита. Тако се презиме Ферарин  

везује за породицу Ferrari пристиглу из италијанског града Фераре током прве 
колонизације. Српске комшије веома рзо су додале наставак –(и)н на основни о лик 
презимена породице која је припадала католичкој вероисповести. После другог 
светског рата, један од двојице раће Ферарин прешао је у православље и додао је свом 
презимену наставак –ов, сматрајући да нови о лик презимена више одговара његовом 

 
28  Иницијално х се појавило као резултат снажне германске експирације. 
29  Код овог презимена промена је условљена и променом места акцента у немачком. 
30  У немачком језику соноризација је, у начелу, везана за почетак, а десоноризација за крај речи. 
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новом идентитету.31 
Мењање о лика романских имена и презимена, како на фонолошком и 

ортографском, тако и на морфолошком плану, наставило се и у ХХ веку. У овом 
периоду, међутим, измене су ишле у правцу кроатизације и ср изације, при чему је 
припадност одређеној вероисповести представљала значајан елеменат у ода иру 
о лика презимена. 

Тако данас имамо о лике:  
 
Ам рош / Ам руш  → Ам рошић / Ам рушић 
Ленар  → Ленар ић 
Берар → Бераров 
Арас → Арасков, Арашков 
Сол а  → Сол а ић, Сол а овић  
Шили → Шилић 
Жак → Жаканов, Жаконов. 
 
Данас се у Банату (и шире у Војводини) може наћи преко 500 презимена 

западнороманског, превасходно француског порекла. Уз три микротопонима, то је 
једино наслеђе које су нам оставили романофони колонисти из XVIII века. Већини 
породица овог порекла данас је мађарски матерњи језик, при чему није редак случај 
да чланови појединих породица чак и не говоре мађарски, али се и даље изјашњавају 
као Мађари. Хрвата је процентуално много мање, затим долазе они који се 
изјашњавају као Ср и, а на крају листе су декларисани Немци.  Број оних који су се 
утопили у румунски етницитет је практично занемарљив, што проистиче из 
чињенице да румунска власт није имала посе них ингеренција на овим просторима 
те је асимилација овакве врсте ила спонтана и спада у ред природног стапања са 
друштвеном средином. 

Многе од напред наведених чињеница остале и под де елим слојем историјске 
прашине и немог за орава да их професор Арсенијевић није извукао на светлост дана. 
Стога је најмање што данас можемо учинити како за њега тако и за културну историју 
војвођанског простора напор да се студија И алијанска и за а нороманка резимена 
у Војво ини о јави и тако учини доступном широј пу лици. 
 
 
 
 
 
 
 

 
31  Данас се припадници породице Ферарин у Иригу изјашњавају као Хрвати. (в. у Гудурић 2006: 597) 
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ДОДАТАК. Презимена западнороманског порекла данас у Војводини32:  
 
Аиралди, Аџанела, Алфандари, Алвијери, Алвир, Ам о, Ам рош, Ам рошић, 

Ам рози, Ам рус, Ам русов, Ам руш, Андре, Андрес, Андрига, Андријан, Арас, 
Арасков, Арашков, Авемарија, Азлен, Балеј, Балаи, Берар, Бераров, Бикар, Блашко, 
Блес, Бо ек, Бодре, Бокрош, Бом ле, Боне, Бонерт, Босак, Бошан, Ботан, Бован, 
Бонавентура, Брумер, Брунет, Буела, Цехола, Чамангос, Чам ер, Чам ор, Чапо, Чиеф, 
Чикале, Даку, Дани,  Дањи, Де ре, Девалд, Делре, Де-Негри, Деман, Деменди, Дитигер, 
Дивеки, Донат, Ду ињи, Дупор, Дуран, Дуранти, Џалто, Ђефри, Ђерман, Ђордан, 
Едуард, Елиас, Елијас, Елор, Ем ели, Емер, Енахоло, Ергавер, Ерлик,  Жан оки, 
Жамплонг, Фа ер, Фа ри, Фера, Ферари, Ферарин, Фераринов, Ферарио, Фа иан, 
Фа ијан, Фаи, Фаитх, Фат, Фержан, Фицанд, Фораи, Фораји, Форир, Фориш, 
Форишковић, Франциа, Франција, Француски, Француз, Фуско, Га ријел, Галго, 
Гаргента, Гаудењи, Генова, Герун, Годар, Грожан, Гу о, Гуалтиери, Гуелмино, Гуле, 
Ха ијан (вар. Фа ијан), Хамплонг, Хараван, Харди, Херхе, Хилиер, Хрануели, Хуста, 
Ихас, Изан, Изела, Јако и, Јуан, Јуанин, Ка иљо, Каион, Кајари, Канђера, (Кенђел?), 
Канзамар, Капелер, Кара а, Кара аш, Карле, Карлета, Карло, (Керлета?), Каролић, 
Карољи, Карпти, Кастељанов, Клер, Корделие, Колмар, Котре, Кудела, Ла ади, Ла ат, 
Ла атх, Лафертон, Лафорест, Лахарнар, Лахош, Ламперт, Лампрет, Лашу, Лау ерт, 
Ла ро, Лаврошки, Лаптиј, Ле ан, Лелеш, Лелик, Леман, Ленард, Ленарт, Ленартић, 
Ленхар, Ленхард, Ленхарт, Ленер, Ленерт, Лерик, Леро, Лето, Летош, Леванг, Левер, 
Лингли, Лодри, Лого, Ки гвер, Лоридон, Лото, Луцо, Луиновић, Лујанов, Лујански, 
Лукатели, Лукета, Луко, Мацакања, Мацканић, Маданца, Мадон, Маго, Мајланд, Мајо, 
Мајор, Мајтан, Мајтењи, Макан, Макеш, Мако, Макра, Максем, Максен, Макуш, 
Малдини, Малтез, Мандиш, Мандреш, Мандрина, Мандрино, Манестар, Манга, 
Манго, Мања, Мараци, Марас, Мараш, Мардежа, Мардовин, Марг Маргета, Мари, 
Маришан, Марошан, Маркез, Маркези, Марки, Маркота, Мармелић, Мароци, Марон, 
Марот, Мароти, Мартан, Мартин, Мартинец, Мартон, Маруна, Мате, Матхе, Матијас, 
Матијаш, Матин, Матиони, Матис, Матиш,  Матиша, Матиз, Матуз, Маурић, Мажинг, 
Мекинда, Мелар, Меларт, Мелван, Мендола, Мендрегиш, Ментуш, Мерли, Мертел, 
Метар, Миглес, Миколаци, Мило, Мишони, Мижер, Мофардин, Монаров, Монар, 
Монарев, Монфардини, Монгејар, Монтањи, Монтресор, Мор, Морар, Море, Мориц, 
Моско, Мулади, Муњас, Мурањи, Мурињи, Мурселин, Мусолиновић, Мушкиња, 
Мужонг, Нан, Нардели, Натер, Нерер, Нигрењи, Нигро, Но иле, Њуњић, О у, Олас, 
Ор ан, Одри, Орељ, Оренди, Пацал, Пагането, Пакош, Паламар, Паламета, 
Палавичини, Палош, Пандол, Пантош, Пањан, Папилион, Паравил, Паригрос, Паркас, 
Пароци, Пасер, Паскаш, Паст, Паточ, Патрик, Патуш, Паул, Павела, Пердан, Пекас, 
Пекез, Пелегрин, Пеликант, Пелоза, Перди, Перец, Перехинац, Переш, Пережа, Пергал, 

 
32  Највећи рој презимена преузет је из Арсенијевић 1992, листа је допуњена истраживањима 

спроведеним током прве две деценије ХХI века између 2000-2017. године и даље се допуњава (в. 
Гудурић 2006 и Гудурић 2017). 
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Перге, Перлаки, Перле, Перш, Перте, Пете, Петеј, Петернел, Пето, Петригала, Петро, 
Петромањанц, Пезељ, Пехвелт, Пилар, Пилер, Пинтор, Писодоров, Пишорн, Пока, 
Покас, Полето, Помар, Помес, Понго, Пош, Прегун, Пулисац, Рафа, Раго, Рагуш, Рахар, 
Ракела, Ракош, Ре ер, Речи, Рефле, Релота, Ремели, Рење, Ридси, Риферт, Риго, Фока, 
Роланд, Романели, Ромен, Ромар, Рончели, Ронто, Росо, Пошивал, Салета, Салокар, 
Салон, Салонски, Сандић, Сартори, Се астиан, Се астијан, Седеј, Сегер, Секес, Сел, 
Селена, Северини, Скала, Скерлетов, Солар, Соларов, Солдат, Солдатић, Солдатовић, 
Солдо, Сотер, Стањо, Стефани, Су у, Сулавер, Суломар, Ша латура, Ша ли, 
Ша рански, Шал от, Шалиначки, Шамара, Шам ен, Шам ор, Шапи, Шари, Шарик, 
Шаро, Шарои, Шароњев, Шару, Ша ерле, Ше ешчен, Ше ешћан, Ше ешћен, Ше ез, 
Ше ул, Шелем а, Шелест, Шемпер, Шепељ, Шер ула, Шерер, Шикет, Шил, Шили, 
Шилић, Шимон, Шинжар, Широла, Шкардај, Шкаво, Шкер лин, Шки ола, Шофеј, 
Шофејовић, Шолтес, Шор ан, Шорш, Шпацапан, Шпања, Шпањол, Шуарт, Шу оњ, 
Швеља, Швељо, Талијан, Тало, Талпеш, Танца елић, Танко, Тарко, Таш, Таши, Тел, 
Тили, Тинус, То ијаш, Толвет, Тома, Томан, Томас, Томаш, Тондоло, Торде, Тумо, Тури, 
Турковање, Турнић, Турзау, Ур ан, Ур анија, Урс, Уршал, Узон, Ва рик, Вадерна, Ваго, 
Ваје, Валент, Валентин, Вали, Валиент, Вало, Ваван, Веленцеи, Векоњ, Велез, Венуђ, 
Вергаш, Вернот, Верзоти, Виаторис, Вида, Вил, Вила, Вилети, Вилфан, Виола, Витас, 
Вјерг, Волар, Волпе, Возел, Вулас, Задор, Зај, Закарија, Зако, Зам ели, Зам ерлин, Зам о, 
Замоло, Заната, Занин, Зарол, Зердо, Зорад, Жак, Жаканов, Ђаки, Жаконов, Жам оки, 
Жамплонг, Желем, Желер, Жели, Женер, Жили, Жорж, Жотер, Журж.        
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UBI BENE, IBI PATRIA: 
ROMANCE-SPEAKING PEOPLES IN VOJVODINA 
AS THEY USED TO BE AND AS THEY ARE NOW 

 
Summary 

In the 18th century, during the three colonisations on the territory of today's Vojvodina, 
predominantly on Banat, besides the members of other national communities also French, Spanish 
and Italian colonists arrived. 

 This paper deals with French colonists who founded three villages in Serbian Banat, as well as 
with Spanish and Italian colonists who settled in places in Vojvodina where different nations had 
already lived. Today, there are some microtoponyms and patronyms who are still keeping a memory 
of the Romance population(s) in this area.  Even if today's forms of these microtoponyms and 
patronyms are largely different from the original, existing archive material and detailed phonetic and 
phonologic analysis prove their Romance origins. The paper represents also a special hommage to the 
Milorad Arsenijević (1951–2003), professor at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, who was the 
most eminent researcher of Romance patronyms in Vojvodina. 

Keywords: Migrations, colonisation, Romance population, Vojvodina, onomastics, 
microtoponyms, patronyms, anthroponyms, Milorad Arsenijević. 
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DOSELJAVANJE SLOVAKA U KISAČ 
(OD POČETKA SEDAMDESETIH GODINA DO KRAJA XVIII VEKA) 

 
 

Аpstrakt:  Od kraja XVIII veka, u tri značajnije etape, odvijaju se srazmerno masovna pomeranja 
Slovaka iz severnih u srednje i južne oblasti Ugarske. Poslednja je ona u vreme 
terezijanskih kolonizacija, kada se Slovaci doseljavaju u Bačku, Banat i Srem. Prvi 
slovački kolonisti dolaze u Kisač na posed Futoškog vlastelinstva na početku 
sedamdesetih godina XVIII veka. U radu će se razmatrati početak i uslovi naseljavanja i 
dati pregled oblasti i naselja iz kojih dolaze kolonisti. Analizom starosne strukture 
kolonista, naknadnog priliva i iseljavanja kao i analizom prirodnog priraštaja 
stanovništva autorka ukazuje na perspektivu opstanka doseljenika kao posebne 
nacionalne i verske zajednice u ovom naselju. S tim u vezi jeste i prikaz verskih i 
obrazovnih prilika ovih kolonista do kraja XVIII veka. 

 
Ključne 
reči: 

Doseljavanje Slovaka u Bačku, XVIII vek, „Donja zemlja”, Futoško vlastelinstvo, Kisač, 
evangelisti/luterani. 

 
 
 

1. Literatura o doseljavanju Slovaka na „Donju zemlju“ 
 

snova moderne istoriografije o Slovacima na „Donjoj zemlji“1 jesu radovi Jana 
Sirackog.2 Pre njega su istoriju vojvođanskih Slovaka pokušali da osvetle pojedini 
slovački sveštenici i učitelji, istoričari, etnografi i mesni hroničari, kao, na primer: Feliks 

Kutljik,3 Jozef Maljijak,4 Jan Ormis5 i drugi. Bila je to uglavnom publicistička literatura 
objavljivana u slovačkim kulturnim i crkvenim publikacijama i časopisima. U XX veku 
i u najnovije vreme o prošlosti Slovaka na „Donjoj zemlji“ (ponekad i o prošlosti Slovaka 

 
  Rad je nastao u okviru projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi 

(178017), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
1  Donja zemlja je istorijski termin koji se odnosi na oblast južne Ugarske do 1918. g., tj. današnje Vojvodine, dela 

Mađarske i dela Rumunije gde žive Slovaci. 
2  Sirácky 1963a; Id. 1963b; Id.1966a; Id.1966b; Id. 1974; Id. 1980; Id.1983; Id. 1985; Id. 2002. 
3  Kutlík 1998.  
4  Maliak 1925a. 
5  Ormis 1935. 
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u Kisaču) pisali su: Andrej Mraz,6 Jan Boćik, Samuel Čelovski,7 Samuel Jovankovič,8 Miroslav 
Kmeć,9 Jan Jančovic,10 Jan Babjak,11 Jaroslav Miklovic i drugi. Brojni članci, studije ili prilozi 
o doseljavanju Slovaka i njihovom životu na „Donjoj zemlji“ bili su prezentovani na raznim 
skupovima i naučnim konferencijama i kasnije publikovani u zbornicima, a izvestan broj takvih 
radova objavljen je u stručnim časopisima. Izdato je nekoliko monografija i publikacija stručne 
literature o narodnoj, regionalnoj, kulturnoj i crkvenoj istoriji vojvođanskih Slovaka, a u nekima 
od njih su objavljeni radovi o različitim aspektima prošlosti Kisača.12 Osim toga, izašle su 
i samostalne publikacije povodom godišnjica osnivanja slovačkih vojvođanskih naselja. Jedna 
od takvih publikacija jeste i zbornik studija i članaka Kysáč 1773–2013.13 U njemu je starijoj 
prošlosti Kisača posvećen prilog Janka Ramača,14 a doseljavanju Slovaka u Kisač posvećeni su 
radovi Samuela Čelovskog,15 Jana Babjaka16 i Jaroslava Miklovica.17 Postoje i rukopisi mesnih 
hroničara, bivših direktora mesne osnovne škole, učitelja i amatera koji u vlastitim arhivima 
čuvaju dokumentaciju, fotografije i beleške koje se prvenstveno odnose na XX vek. 

Osnovni izvor o doseljavanju Slovaka u Kisač predstavlja rukopisna hronika 
Franćiška Jesenskog (František Jesenský) Pamätnica historických zápisov, starších a novších, 
o povstaní a ďalšom zveľaďovaní cirkvi, počnúc od r. 1773 (dalje: Pamätnica).18 Jesenski je 
drugi po redu evangelistički sveštenik u Kisaču, koji je tu službovao od 1794. do 1805. g. 
Uradio je popis stanovništva u kojem navodi ime „glave“ porodice, županiju i naselje iz kog 
su popisanici došli u Kisač kao i godinu njihovog dolaska. Ova hronika je bila osnovni izvor 
istraživanja brojnih autora koji su pisali o prošlosti Kisača. Feliks Kutlik krajem XIX veka 
prvi od Slovaka objavljuje osnovne podatke o Slovacima u Kisaču u kratkom pregledu, 
u maloj „knjižici“, kako je sam naziva.19 Početkom XX veka Jozef Maljijak sistematičnije 
analizira Pamätnicu i objavljuje iz nje detaljnije informacije.20 Pošto je navedeni popis F. 
Jesenskog nastao 20 godina nakon dolaska prvog doseljenika, neki od prvih doseljenika u to 
vreme već nisu bili živi ili su se odselili, tako da se informacije o doseljavanju Slovaka u Kisač 
moraju dopunjavati podacima iz urbarijalnih popisa i iz sačuvanih matičnih knjiga. 

 
6  Mráz 2004. 
7  Čelovský 2010. 
8  Jovankovič 2014. 
9  Kmeť 2012. 
10  Jančovic 2004. 
11  Babiak 2015. 
12  Babiak 2015a: 289310; Čelovský 2010b: 326348; Id. 2010c: 442457; Turčan 1930. 
13  Valentík (ed.) 2013. 
14  Ramač 2013: 2841. 
15  Čelovský 2013: 4152. 
16  Babiak 2013: 5266. 
17  Miklovic 2013: 6672. 
18  „Pamätnica“ se nalazi u Arhivu evangelističke a.v. crkve u Kisaču. Pisana je na latinskom jeziku, a neki delovi 

su pisani na nemačkom i slovačkom jeziku. Detaljnije podatke nalazimo kod S. Čelovskog (2013: 44) i J. 
Babjaka (2013: 59).  

19  Kutlík 1998: 6061. 
20  Maliak 1925: 4150. 
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Nažalost, nisu pronađene matične knjige za period od 1773. do 1783. g., kada su Slovaci u 
Kisaču pripadali rimokatoličkoj parohiji u Novom Futogu. Od 1783. do 1788. g. Slovaci iz 
Kisača su pripadali evangelističkoj crkvi u Petrovcu (danas Bački Petrovac) i u tom periodu 
su u matičnim knjigama krštenih, venčanih i umrlih beleženi podaci i o njima. Posle dolaska 
prvog evangelističkog sveštenika Mihala Slamaja u Kisač, od 1. januara 1787. g. u toj crkvi 
se uredno vode matične knjige njenih vernika. Do danas nisu pronađeni zapisnici kanonskih 
vizitacija evangelističke fare/parohije u Kisaču s kraja XVIII i početka XIX veka, u kojima 
verovatno ima mnogo značajnih podataka kako o doseljavanju Slovaka tako i o prvim 
decenijama života po doseljavanju u ovo naselje. 

 
2. Doseljavanje Slovaka u Bačku, Banat i Srem 
 
Seobe Slovaka na Donju zemlju su se odvijale po etapama. Siracki21 navodi tri etape: 

u prvoj etapi (16901710) odvijale su se migracije stanovništva iz severnih županija (Orava, 
Ljiptov, Zvoljen, Trenčin, Njitra) na jug, uglavnom u županije Novohrad i Hont. U drugoj 
etapi, nakon Satmarskog mira (17111740), slovački živalj odatle polazi još južnije, 
u Zadunavlje/Prekodunavlje, Peštansku županiju i Potisje, što predstavlja kolonizaciju naselja 
u današnjoj Mađarskoj. Treća etapa (17451790) odnosi se na naseljavanje najjužnijih oblasti 
Ugarske: najpre Bačke, zatim Banata i Srema. Masovnija seoba (kolonizacija) zapravo je počela 
za vreme vladavine Marije Terezije, oko 1750. g.22 Cilj ovih obimnih kolonizacionih akcija 
i migracionih procesa u okviru Ugarske bilo je ravnomernije naseljavanje države i razvoj 
poljoprivredne proizvodnje.23 Prema S. Čelovskom privredni interesi zemljoposednika 
sastojali su se u nastojanju da na pusta prostranstva dovedu radnu snagu/podanike, bez obzira 
na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost,24 ali veleposednici Futoškog vlastelinstva 
Čarnojevići i grof Hadik su verovatno uzimali u obzir i slovensko poreklo kolonista.25 

Kao razlozi migracija Slovaka u okviru Ugarske (s Gornje na Donju zemlju) navode se 
teške socijalno-ekonomske prilike posle završetka austro-turskih ratova; glad, bolesti, 
epidemije; nedostatak obradivog zemljišta; opterećenost dadžbinama prema državi i 
veleposednicima.26 Neki pak autori kao razlog migracija navode versko proganjanje evangelista, 
što verovatno ipak nije bio primarni razlog, jer su se istovremeno doseljavale i grupe katolika. 

Siracki navodi da je oko 40.000 Slovaka u XVIII veku promenilo mesto stanovanja, a 
od toga je oko 20.000 Slovaka pobeglo s imanja svojih vlastelina.27 Bežeći od 
zemljoposednika, često su uzimali prezimena izvedena od topografskih naziva krajeva iz 
kojih su došli.28 Daniel Dudok navodi neka prezimena prvih porodica koje su došle u Kisač s 

 
21  Sirácky 1980: 31. 
22  Maliak 1925a: 71. 
23  Sirácky 2002: 399403. 
24  Čelovský 2013: 44. 
25  Sirácky 1995: 55. 
26  Kmeť 2012:10. 
27  Sirácky 1974: 14. 
28  Maliak 1925a: 71. 
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teritorije Slovačke: Ábelovský (Abelova, Novohrad), Babiak (Babin, Zvoljen), Baďan (Bađan, 
Hont), Čelovský (Čelovce, Hont), Dubovský (Dubova, Zvoljen), Gašparovský (Gašparovo, 
Zvoljen), Chrťan (Hrćani, Novohrad), Jesenský (Jasenjije, Zvolen), Kokavec (Kokava, 
Gemer), Párnický (Parnjica, Orava) – kao i s teritorije Mađarske: Domoni (Domonji, Pešta), 
Ďurovka (Đurka, Pešta), Maglovský (Maglod, Pešta), Menďan (Mende, Pešta) itd. 29 

 
3. Dolazak Slovaka u Kisač 
 
U istoriografiji o Slovacima na „Donjoj zemlji“ autori se uglavnom slažu da je 1773. 

g. počelo doseljavanje Slovaka u Kisač, u naselje s tada većinskim srpskim stanovništvom, 
koje je pripadalo Futoškom vlastelinstvu.30 Kisač se kao naseljeno mesto prvi put spominje 
sredinom XV veka: 1461. g. pod imenom Alch (Alcs), 1464 – Kys Alcz, a kasnije, 1457. i 
1504. g., kao Nagalcs.31 Kao naseljeno mesto Kisač se spominje u turskim defterima 1553. g., 
a posle toga se izvesno vreme ne spominje, zbog čega Samuel Borovski smatra da je naselje 
bilo uništeno.32 U popisima stanovništva Ugarske iz 1715. i 1720. g. Kisač se ne spominje.33 
Živan Sečanski navodi da je Kisač „posle izgona Turaka opusteo“, a da je ponovno 
naseljavanje počelo 1758. g.34 Isidor Nikolić navodi da je 1722. g. u Kisaču bilo 110 kuća 
pravoslavnih Srba i pravoslavna crkva, ali S. Borovski smatra da je ovaj podatak nepouzdan, 
navodeći da je Futoško vlastelinstvo naselilo Kisač tek krajem pedesetih godina XVIII veka.35 
Od tog vremena se praktično može pratiti masovnije naseljavanje stanovništva u Kisač. 
Prilikom urbarske regulacije, u odgovorima na devet pitanja (Ad novem puncta urbarialia 
examinis et responsa possessionis Kisacs...) 1770. g. stanovnici Kisača su izjavili da su se u ovo 
naselje doselili pre oko 15 godina, i da su prvi ugovor potpisali sa veleposednicima Jovanom, 
Simeonom i Pavlom Čarnojevićem/Crnojevićem.36  

Na početku sedamdesetih godina XVIII veka broj stanovnika Kisača se značajno 
povećao: prema urbarijalnom popisu Kisača iz 1772. g., godinu dana pre dolaska prvog 

 
29  Dudok 1998: 4953. 
30  Prema J. Babiaku Futoško vlastelinstvo se prostiralo na 24.000 jutara zemljišta. Oblasna uprava se nalazila 

u Futogu, kojem su osim Kisača pripadali još i Petrovac, Gložan, Rumenka i Kamendin. Otprilike 1703. g. je ovo 
vlastelinstvo od Bačke vojne uprave preuzeo baron Jozef Nehem. Dalje su se vlasnici smenjivali. To je 1721. g. bio 
grof Buterur, a 1726. g. je posed preuzela Kraljevska komora. Godinu dana kasnije (1727) dolazi u ruke Jozefa 
Odvajera, godine 1731. vlasnik je bio grof Fridrih Cauvriani (Babiak 2013: 53). Srpska porodica Čarnojević je 
ovaj komorski posed dobila u najam (arendu) 1740. g. za vreme vladavine Marije Terezije (1740–1780). 
Čarnojevići su se obratili sa molbom županijama Turec, Hont, Novohrad i Pešta da im pošalju slovačke radničke 
porodice (Maliak 1921: 113). Na svoje posede su naselili zemljoradnike iz Slovačke 1745. g. u Petrovac (Sirácky 
1980: 66). Posed je 1771. g. poklonjen grofu Andreasu Hadiku (1710−1790), feldmaršalu austrijske vojske. Prema 
Z. Đereu grof Hadik je značajan zbog toga što je usavršio privredu južne Bačke, izgradio crkvu, školu i zamak u 
Futogu i u velikoj meri pomogao doseljavanje Nemaca i Slovaka na „Donju zemlju“ (Đere 2014: 229).  

31  Csánki 1894: 142. 
32  Borovszky 1909: 96. 
33  Јакшић 1966. 
34  Сечански 1952: 108. 
35  Borovszky 1909: 96–99. 
36  Ramač 2010: 145. 
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Slovaka u Kisač, u selu je bilo 107 domaćinstava, pretežno Srba. Nacionalna pripadnost 
stanovnika se ne navodi, a na osnovu oblika zapisanih imena nije moguće u svim 
slučajevima utvrditi da li se radi o srpskim, mađarskim, rumunskim ili slovačkim imenima 
i prezimenima.37 U Topografskom leksikonu Ugarske iz 1773. g. navodi se da stanovnici 
Kisača pretežno koriste vlaški odnosno rumunski jezik (lingua valachica) i da u selu imaju 
jednog pravoslavnog (schizmaticus) sveštenika i jednog učitelja.38 I u ovom izvoru, i u 
literaturi o prošlosti Kisača izričito se navodi da su u drugoj polovini XVIII veka u selu živeli 
i Rumuni. Međutim, na osnovu oblika prezimena i imena iz poznatih popisa i iz drugih 
dokumenata toga vremena jasno se može videti da veliku većinu stanovništva čine Srbi, 
a samo za neke se može pretpostaviti da su možda Rumuni.39  

U literaturi o samom početku doseljavanja Slovaka u Kisač ističe se uloga grofa 
Andraša/Andreja Hadika, koji je, verovatno zbog svog slovačkog porekla, želeo da na svoje 
Futoško vlastelinstvo naseli veći broj svojih sunarodnika.40 U istoriografiji Slovaka na „Donjoj 
zemlji“ prihvaćeno je da je doseljavanje Slovaka u Kisač započelo 1773. g., pri čemu postoje 
nedoumice u vezi s tim ko je bio prvi doseljenik u Kisač. F. Jesenski, na primer, u Pamätnici 
1794. g. navodi da je prvi došao otac tadašnjeg stanovnika sela Đure Vardžika, ali ne navodi 
njegovo ime.41 Jozef Maljijak pak navodi da je prvi Slovak koji se doselio u Kisač bio Đuro 
Vardžik iz Piljiša,42 i mada se poziva na navedenu Pamätnicu F. Jesenskog, očigledno nije 
dovoljno pažljivo pročitao njegov tekst. Posle toga su i neki drugi autori preuzimali taj 
podatak od J. Maljijaka.43 Međutim, činjenica je da je na popisu vernika evangelističke crkve 
u Kisaču prilikom kanonske vizitacije 15. septembra 1798. g. zabeleženo da je Đuro Vardžik 
došao u Kisač 1773. g., ali tu se ne navodi da je on tada još bio maloletan i ne spominje se da 
je došao sa ocem Mihalom, koji je umro 1792. g.44 Samuel Čelovski tačno navodi da je prvi 
Slovak koji se doselio u Kisač 1773. g. zapravo Mihal Vardžik (1736 – 29. 11. 1812),45 ali se 
datum smrti M. Vardžika ovde pogrešno navodi.46 Mihal Vardžik, sin Vardžik Jana i Ane, 
umro je 29. 11. 1792. g., u 56. godini života, od iscrpljenosti organizma (Cachexia).47 Dakle, 

 
37  OL, E szekció 156 - a. - Fasc. 158. - No. 024. 
38  Lexicon locorum Regni Hungariae…1773: 24 
39  Očigledno, ova dilema ili zabuna nastaje zbog naziva Valachus, odnosno lingua valachica, pod kojima autori 

uglavnom podrazumevaju rumunsku nacionalnost, odnosno rumunski jezik, zanemarujući činjenicu da se ovi 
termini u tom vremenu često koriste i za pripadnike drugih naroda na Balkanu koji se bave stočarstvom, 
naročito za Srbe. Ipak, tu se navodi da u susednim naseljima Zmajevu (Kér), Despotovu (Deszpot Sz. Ivan) 
i delom u Kucuri žive pravoslavni (Shismatici) i koriste srpski jezik (lingua illirica). Očigledno da kriterijumi 
shvatanja nacionalnosti i jezika nisu dovoljno izdiferencirani. 

40  Borovszky I: 128; Borovszky II: 353.  
41  Jesenský 1773: 7. 
42  Maliak 1925: 42. 
43  Babiak 2015a: 291. 
44  Jesenský 1773: 8. 
45  Čelovský 2013: 45. 
46  Očigledno je reč o štamparskoj grešci, jer u ranijem radu autor navodi tačan datum smrti Mihala Vardžika 

(Čelovský 2010: 443).  
47  Prva matična knjiga rođenih, venčanih i umrlih u Kisaču vodi se od 1. januara 1787. do 31. decembra 1831. g., 

a čuva se u Arhivu slovačke evangelističke crkve u Kisaču. 
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F. Jesenski ga nije mogao poznavati, budući da je došao u Kisač 1794. g., zbog čega je 
u Pamätnici i napisao da je prvi Slovak koji je došao u Kisač „otac sadašnjeg Đure Vardžika“.48  

Jozef Maljijak, pozivajući se na Pamätnicu F. Jesenskog, navodi da je grof. A. Hadik 
1773. g. preselio u Kisač iz Futoga, iz donje šume, četiri mađarske porodice, koje su tamo 
stanovale u zemunicama.49 I Čelovski se poziva na Pamätnicu F. Jesenskog i navodi da su se 
po naređenju vlastelinstva iz Futoga u Kisač 1773. g. preselile tri evangelističke porodice – 
Čizmadia, Nemet i Pap, koje je u Futog doveo grof A. Hadik iz Prekodunavske Mađarske, 
odnosno iz Sent Lorinca i Mislana iz županije Tolna. Dalje navodi da su ove porodice prvo 
stanovale u zemunicama pored futoške šume, gde su čuvale složene vlastelinske cigle i 
crepove iz futoške ciglane.50 U tom navođenju, međutim, ima nekoliko nepreciznosti 
i netačnih tvrdnji. Čelovski, naime, ne navodi izvor tvrdnje da je grof Hadik spomenute četiri 
porodice doveo sa sobom u Futog. Osim toga, naselje Sent Lorinc nalazilo se u županiji 
Baranja, zapadno od Pečuja, a ne u županiji Tolna. Takođe nije poznato odakle on preuzima 
podatak da su spomenute tri porodice čuvale složene cigle i crepove ciglane Futoškog 
vlastelinstva. F. Jesenski u Pamätnici jasno navodi da su Stefan Pap i njegov brat Đuro Pap 
bili plemići. Oni su prvo stanovali u futoškoj donjoj šumi, u zemunicama, a onda im je grof 
Hadik, vlastelin Futoškog vlastelinstva, naredio da se presele u Kisač, jer su stanovali 
nedaleko od mesta gde je vlastelin planirao da sagradi ciglanu.51 Čelovski navodi da je grof 
Hadik spomenutu četvoricu iz Futoga preselio u Kisač istovremeno s dolaskom prvog 
Slovaka u skladu s tadašnjom državnom praksom da se stanovnici iste veroispovesti 
naseljavaju u istom naselju.52 Ipak, s tim se samo delimično možemo složiti, jer činjenice 
ukazuju na to da su ova četvorica došla u Kisač pre Mihala Vardžika. Naime, u urbarijalnom 
popisu stanovnika Kisača iz 1772. g. evidentirane su tri, prema Maljijaku, „mađarske“53 
porodice: Štefan Pap, Đuro Pap i František Nemet pod rednim brojevima 103, 104 i 105, 
dok Mihala Vardžika na tom spisku nema.54 Međutim, Lexicon locorum Regni Hungariae 
populosorum anno 1773 ne spominje da je tada u Kisaču bilo Mađara, Slovaka ili evangelista, 
već samo da su većina pravoslavni i da koriste „vlaški“ jezik.55 Moguće je, zapravo, da je grof 
Hadik već tada imao plan da u Kisač naseli veći broj evangelista Slovaka, a prvo je naselio 
spomenutu četvoricu evangelista Mađara, možda i pomađarenih Slovaka. Ovde treba istaći 
da je i porodica grofa Hadika bila evangelističke veroispovesti, te da su tek kasnije prešli u 
katoličku veru.56  

 
48  Jesenský 1773: 7. 
49  Maliak 1925a: 42. 
50  Čelovský 2013: 45. 
51  „Aliquot familiae Hungaricae, nominatim Stephanus Pap, nobilis, Georgius Pap, prioris Frater, ibidem Nobilis, 

Franciscus Német, Joannes Czizsmadia quos Sua Excellentia Andreas Hadik, qua Dominii Futtak Terrestris 
Dominus a Sylva Futtakiensi inferiori, ubi in Subterraneis domibus, vulgo zemnica, dictis, non procul ab eo 
loco, ubi Dominium tegulas conficiendas curat, degebant, ad Kiszáts transire iussit” (Jesenský 1773: 7). 

52  Čelovský 2010: 448.  
53  Maliak 1925a: 42. 
54  OL, E szekció 156 - a. - Fasc. 158. - No. 024. 
55  Lexicon locorum Regni Hungariae populosorum anno 1773..., Budapestini, 1920: 24. 
56  Đere 2014: 230. 
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Prema Pamätnici F. Jesenskog57 intenzivno doseljavanje Slovaka u Kisač odvijalo se 
do kraja XVIII veka – trajalo je celu četvrtinu veka, u periodu od 1773. do 1798. g. Dolazili 
su iz 55 naselja, iz sledećih županija: najviše porodica iz županija Novohrad, Hont, Ljiptov, 
Turec, iz Njitrijanske, Zvoljenske, Peštanske, Bekeške, Tolnjanske županije, kao i iz bačkih 
slovačkih naselja Petrovac, Gložan, Kulpin, Selenča. Samuel Čelovski navodi da se u Kisač 
doselilo stanovništvo iz 87 različitih naselja i iz 19 županija.58 

Prvi talas doseljavanja Slovaka u Kisač trajao je prvih deset godina s izrazitim 
vrhuncem 1776/1777. Godine 1779. sačinjen je spisak Slovaka evangelista u Kisaču, na kom 
su ukupno 52 stanovnika/porodice koji su dali svoje priloge za podizanje evangelističke 
crkve.59 Treba pri tome imati u vidu činjenicu da verovatno nisu sve porodice iz Kisača 
učestvovale u prikupljanju milodara. Na osnovu imena i prezimena u drugom urbarijalnom 
popisu stanovništva (pod nazivom Tabella Urbarialis Secundum Geometricam efective 
Confectam Dimensionem Benigno Urbario Conformites elaborata Possesionis Kiszacs) iz 1781. 
g., može se pretpostaviti da su u Kisaču bile 64 srpske kuće, 58 slovačkih i sedam mađarskih, 
dok se dva prezimena na osnovu latinske verzije ne mogu sa sigurnošću svrstati ni u jednu 
grupu. Broj članova domaćinstava u popisu nije zabeležen.60 Takođe nije zabeležen ni broj 
porodica, koji se obično nije poklapao s brojem domaćinstava, jer je u jednom domaćinstvu 
moglo biti i više porodica (otac ili majka s oženjenim sinovima ili udatim kćerima), kao što 
je u jednoj kući moglo biti više domaćinstava (podstanari). 

Izdavanje Patenta o toleranciji (1781. g.) podstaklo je dolazak novog talasa doseljenika 
1783. g., koji svoj vrhunac dostiže 1786. g., kada su u Kisač došle čak 74 porodice.61 Prema 
zapisima komesara Bačke županije Andrije Viraga, u Kisaču je 1789. g. bilo 919 Slovaka. Imali 
su svoju školu koja je u isto vreme bila i molitveni i parohijski dom. Dogovorili su se da će 
svaki stanovnik plaćati 1 forint i 30 krajcara za njihovo održavanje.62 Pošto je kisački atar bio 
male površine, nedostatak slobodnog zemljišta zaustavio je dolazak novih doseljenika.63 
Poslednja veća grupa Slovaka, ukupno 35 porodica, došla je u ovo naselje 1790. g. U 
poslednjoj dekadi XVIII veka u Kisač je došao mali broj slovačkih porodica.64 

Na početku doseljavanja Slovaka u Kisač kolonisti su pripadali raznim društvenim i 
socijalnim kategorijama. Većinu stanovništva su činili seljaci kmetovi, ali je tu bilo i plemića, 
evangelističkih farara/sveštenika, učitelja, kasnije i zanatlija, činovnika i drugih. Prvi plemići 
su, po svemu sudeći, i prvi evangelisti koji su se doselili iz Futoga u Kisač 1772/1773. g.: od 
već spominjane četvorice, dvojica – braća Stefan i Đuro Pap – bili su plemići. U popisu 
armalista Bačke županije iz 1791. g. u Kisaču su zabeležena dvojica plemića armalista: Stefan 

 
57  Jesenský 1773. 
58  Čelovský 2013: 47. 
59  AV, BBŽ br. 1092/1780. 
60  Miklovic 2013: 68. 
61  Ne znamo koliko je stanovnika u Kisaču bilo 1785. g., kada su Kisačani dobili učitelja. F. Jesenski tvrdi da je M. 

Slamaj, prvi evangelistički sveštenik u Kisaču, te podatke uzeo sa sobom prilikom premeštaja (Jesenský 1773: 7) 
62  AV, BBŽ, br. 167/1789; AV, BBŽ br. 123/1789; Jesenský 1773: 7. 
63  Čelovský 2013: 47. 
64  Babiak 2013: 56. 
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Pap i Pavel Hankuš. Đuro Pap se ovde ne spominje.65 Plemićkog porekla je bila i 
porodica Suđi (Súdi), što je uvek isticano u prvoj matičnoj knjizi evangelističke crkve 
u Kisaču. Bačka županija je zvanično tražila i dobila potvrdu od županije Hont da je 
porodica Suđi plemićkog porekla.66 I Franćišek Jesenski, drugi po redu evangelistički 
sveštenik u Kisaču, bio je plemićkog porekla.67  

Najveći deo stanovništva u Kisaču krajem XVIII i početkom XIX veka činili su 
kmetovi. Oni su, s obzirom na to da li su posedovali kuću i da li su od vlastelinstva dobili na 
korišćenje zemlju, bili svrstani u nekoliko kategorija. Najbrojniji su bili seljaci, tzv. coloni, 
koji su imali vlastite kuće i određenu površinu zemlje koju su dobili na korišćenje. Seljaci, 
najčešće zanatlije, koji su posedovali kuću, ali nisu imali zemlje, spadali su u kategoriju želira 
(inquilina). Subinkvilini ili podželiri bili su oni koji nisu imali ni vlastite kuće, ni zemlje. Oni 
su uglavnom bili nadničari ili su radili kao radnici i sluge na imanjima/majurima, najčešće 
na salašima u okolini Novog Sada ili na majurima Futoškog vlastelinstva (Alpar, Dragovo, 
Irmovo, Bodonj). Neki su kao nadničari odlazili da rade u sremskim vinogradima, gde je za 
njih bilo posla skoro tokom cele godine.68 Blizina slobodnog kraljevskog grada Novog Sada 
pružala je mogućnost nadničarima, slugama, sluškinjama i fizičkim radnicima da traže 
i nalaze posao i zaradu.  

 
4. Prirodni priraštaj i iseljavanja Slovaka iz Kisača 
 
Analizirali smo matične knjige rođenih, umrlih i venčanih u crkvenom arhivu 

evangelističke crkve u Bačkom Petrovcu, tačnije evidencije od 1783. do 1788. g. U tom 
periodu je kisačka evangelistička crkva bila filijala evangelističke crkve u Petrovcu. U 
matičnoj knjizi rođenih ne nalazimo podatke o stanovnicima Kisača za 1783. g. Sledeće, 
1784. g. rođeno je 26 dece, a približan broj je rođen i 1785. g. (22 dece). Prema Babjaku69, 
1786. g. je došao najveći broj porodica u Kisač, ukupno 74, što se odrazilo i na broj rođene 
dece (48). Kod nekoliko porodica (Mathus, Klinko, Urban, Simo, Farkas, Zsigmond, 
Dubouszky, Palotay, Krtyík, Martinko, Rimár) godina rođenja deteta poklapa se s godinom 
dolaska porodice u Kisač. Iako je starosna struktura doseljenika bila raznolika, seoba većeg 
broja žena u fertilnom periodu ide u prilog tvrdnji da se mahom selilo stanovništvo mlađe 
starosne dobi. 

Prema matičnoj knjizi venčanih, tokom 1783. g. bilo je pet venčanja u Kisaču.70 Jedan 
brak je sklopljen između mlade i mladoženje iz Kisača, dok su u ostala četiri braka mlade bile 
iz Petrovca a mladoženje iz Kisača. Od toga, dva braka su sklopljena između udovaca i udovica, 
a jedan brak između udovca i slobodne devojke. Pošto je suživot bez sklopljenog braka smatran 

 
65  AV, BBŽ, br. 246/1791, 89–90 – popis armalista Donjeg sreza Bačke županije. 
66  AV, BBŽ, kut. 352, br. 25/1804; AV, BBŽ, kut. 355, br 27/1804. 
67  AV, BBŽ, 170/1796. 
68  Čelovský 2013: 47. 
69  Babiak 2013: 56. 
70  U periodu od 1783. do 1786. g. evangelisti u Kisaču su bili filijala evangelističke crkve u Petrovcu i tu se u 

matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih posebno vodi evidencija o evangelistima u Kisaču. 
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nemoralnim, brakovi su se sklapali već i nekoliko meseci posle smrti prethodnog supružnika. 
Najčešće su u pitanju bili praktični razlozi, jer je trebalo obezbediti adekvatnu brigu o deci 
i funkcionisanje domaćinstva. I naredne, 1784. g. bilo je pet venčanja, a 1785. g. zabeleženo je 
devet skolopljenih brakova. Najveći broj sklopljenih brakova je bio 1786. g. – 15 brakova, a 
najmanje 1787. g. – samo jedan. Postojala je praksa obavljanja kolektivnih venčanja i to zimi, 
kada nije bilo poljoprivrednih radova (22. novembra 1785. g. – osam venčanja, a 10. januara 
1786. g. – 10 venčanja). Verovatno ovakva venčanja imaju veze i sa činjenicom da u to vreme 
stanovnici Kisača nisu imali svoju crkvu, već su pripadali petrovačkoj crkvi, a zbog razdaljine 
između dva naselja (15 km) sveštenik nije često dolazio u Kisač.  

Matične knjige umrlih svedoče o visokoj smrtnosti stanovništva Kisača, čemu su 
doprineli nepovoljni klimatski uslovi, nepostojanje adekvatne medicinske brige i uopšte 
izuzetno teške životne prilike. Ranjivo je bilo pogotovo stanovništvo u starosnoj dobi do 
sedam godina (1783. g. je bilo sedmoro preminulih, od toga šestoro dece do četiri godine 
i jedna žena od 39 godina; 1784. g. – 23 umrlih, od toga 17 dece predškolskog uzrasta, 
najmlađi preminuli je imao osam dana, najstariji 35 godina; 1785. g. – 28 umrlih: 19 dece 
predškolskog uzrasta, najmlađi preminuli je imao pet dana, najstariji 49 godina; 1786. g. – 
43 preminulih: 30 dece predškolskog uzrasta, najmlađi 11 sati, najstariji 60 godina). 
U odrasloj dobi se kao uzrok smrti neretko navodi iscrpljenost organizma kao posledica 
teških poslova i verovatno slabije ishrane i nezdrave pijaće vode. 

Na osnovu analize broja rođenih i umrlih, može se zaključiti da se u početku broj 
stanovnika povećavao više doseljenjem nego prirodnim priraštajem. 

Od samog početka doseljavanja Slovaka u Kisač može se istovremeno pratiti 
i iseljavanje pojedinih porodica, najčešće u Pivnice, Petrovac, Lalić, Novi Sad i Staru Pazovu. 
Jedan od razloga iseljevanja jeste i sklapanje brakova sa stanovnicima susednih sela. 
U matičnim knjigama je zabeleženo da stanovnici Kisača ulaze u brakove najčešće sa 
sunarodnicima iz susednih sela, a to su: Petrovac, Kulpin, Gložan, Selenča itd. U Pamätnici 
F. Jesenskog postoji jedan zabeležen slučaj povratka na Gornju zemlju zbog vojne obaveze 
(graničar Girod Jano 1798. g. odlazi u Hont). 

 
5. Verske i obrazovne prilike slovačkih kolonista u Kisaču do kraja XVIII veka 
 
Bez obzira na veoma nepovoljne društvene i ekonomske prilike, Slovaci evangelisti 

u Kisaču su već prvih godina od početka doseljavanja nalazili snage i načina da se organizuju 
kao etnička i verska zajednica i da vlastitim angažovanjem i odricanjem prikupljaju sredstva 
u prvi fond za osnivanje vlastite škole i podizanje crkve. Tako je već 1779. g. stvoren fond za 
podizanje evangelističke crkve u Kisaču, kada su 52 porodice prikupile 206 forinti i 54 
krajcara.71  

Doseljenjem velikog broja Slovaka u Kisač posle donošenja Patenta o toleranciji,72 

 
71  AV, BBŽ, br. 286a/1778; AV, BBŽ, br. 1092/1780. 
72  U sklopu političkih i društvenih reformi cara Josifa II nastao je i Patent o toleranciji, objavljen 1781. g . U njemu 

se u 16 tačaka detaljno određuju verske slobode nekatolika – evangelista augsburske i helvetske veroispovesti, 



 
 
 
 
 DANIELA MARČOK 
 
 

310 
 
 

1785. g. stvoreni su uslovi za osnivanje škole i pozivanje prvog učitelja. S. Čelovski naglašava 
da je Patent o toleranciji, osim ostalog, imao velik uticaj na narodnokulturni život, na razvoj 
evangelističkog narodnog školstva zato što su njegove odredbe dozvoljavale da se u naseljima 
gde je živelo najmanje 100 evangelističkih porodica73 i 500 stanovnika, osnivaju škole 
i postavljaju učitelji.74 

Sam car Josif II dozvolio je osnivanje škole 27. februara 1785. g. intimatom broj 6696. 
Odluka je u originalnoj latinskoj verziji navedena u Pamätnici F. Jesenskog,75 a njen prevod 
na slovački jezik navodi Maljijak.76 Prema ovoj odluci bilo je odobreno pozivanje 
i postavljanje učitelja evangelističke veroispovesti u Kisač, zato što je broj katolika u Kisaču 
bio zanemarljiv i oni nisu tražili katoličkog učitelja.77 Za razliku od nekih drugih slovačkih 
zajednica u južnoj Ugarskoj, Slovaci u Kisaču su najpre osnovali školu, a tek u narednim 
godinama pozvali sveštenika i počeli da grade crkvu.78 

 
6. Sveštenici i učitelji – inteligencija koja je delovala u evangelističkoj crkvi/školi u Kisaču 
 
Slovačka inteligencija je na Donjoj zemlji u XVIII i u prvoj polovini XIX veka bila 

malobrojna, a njeni retki predstavnici su bili pretežno evangelistički sveštenici i učitelji. 
Prema Mrazu ova inteligencija u slovačkoj sredini bila je u nezavidnom položaju, zato što je 
bila udaljena od svog vlastitog kulturnog okruženja i postepeno je gubila veze sa centralnim 
nastojanjima svog društvenog sloja u Slovačkoj. Međutim, pozitivna pojava je bila to što su 
intelektualci na Donjoj zemlji mnogo dobili od neposrednog kontakta sa stanovništvom, 
većina se zbližila sa seljacima i bila je spremna da služi narodu u ovim teškim vremenima.79 
Tako je drugi sveštenik u Kisaču, Franćišek Jesenski (17641805), koji je poticao iz 
siromašne plemićke porodice iz Velikog Jasena u županiji Turec,80 bez obzira na svoje 
plemićko poreklo odano služio najpre slovačkim evangelističkim doseljenicima u Bardanju, 
Ečki i Stamori a od 1794. do 1805. g. i u Kisaču. Ovde je postavio čvrste temelje crkvene 
zajednice i za vreme njegovog delovanja slovački evangelisti u Kisaču su sagradili hram, 
parohijski dom i školu. Počeo je da vodi hroniku u kojoj je beležio značajne događaje 
u naselju, o izgradnji crkve, i najsitnije detalje o doseljavanju i iseljavanju stanovništva 

 
kao i pravoslavnih hrišćana, kojima se oni, barem formalno, izjednačavaju s katolicima. Među značajne 
odrednice Patenta spadala je mogućnost izgradnje vlastite crkve, škole, parohije, vršenja crkvenih obreda, 
javnog ispovedanja svoje vere (Pavlík, 2. diel, 1985: 444).  

73  U 2. tački Patenta o toleranciji se govori gde i pod kojim uslovima evangelisti mogu osnovati crkvenu opštinu 
i izgraditi crkvu, parohiju i školu. Uslov je bio da na tom mestu bude 100 kuća u kojima stanuju evangelisti. 
http://ecav.sk/?p=info/INFHistória/udalosti/tolerancny_patent_-_230_vyrocie__  
Izvor: Tranovský evanjelický kalendár na rok 2011. Miloslav Gdovin | 25.10.2011 

74  Čelovský 1996: 61 
75  Jesenský 1773: 4.  
76  Maliak 1925: 46. 
77  AV, BBŽ, br. 299/1 1785.  
78  Čelovský 2013: 74. 
79  Mráz 2004: 167177. 
80  Čaplovič 1928: 31, 5456. 
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Kisača. Nažalost, umro je mlad, u 41. godini života, ali ga,  zajedno sa Jurajom Rohonjem 
(Juraj Rohoň) i Jurajom Ribajem (Juraj Ribay), smatramo jezgrom slovačke vojvođanske 
inteligencije u takozvanoj prvoj fazi slovačkog narodnog preporoda. Naime, oni su, 
zahvaljujući svojoj aktivnosti krajem XVIII i početkom XIX veka, postavili temelje ne samo 
evangelističke crkve i škole već i književnosti, nauke i kulture Slovaka u Bačkoj, Banatu 
i Sremu.81 Većina intelektualaca iz Slovačke su bili izvanredni, karakterni ljudi i primerni 
narodni pregaoci, ali našlo se tu i kukolja.82 Kao očit primer navodimo Mihala Slamaja 
(Michal Slamay), koji je među prvim intelektualcima došao na Donju zemlju i bio prvi 
sveštenik u Kisaču (pre Franćiška Jesenskog) od 1787. do 1794. g. Slamaj je pre toga delovao 
u Staroj Pazovi i Bajši, a u Kisaču je najpre počeo sa „nelegalnim“ službovanjem u crkvi, pa 
su tek nakon toga Kisačani tražili pismenu dozvolu od crkvenih vlasti. Prvi ugovor sa 
sveštenikom Slamajem potpisan je 12. oktobra 1788. g.83 Slamaj se nije dovoljno zalagao za 
duhovne potrebe svog naroda, počinio je razne izgrede i ispade i morao je da napusti Kisač.  

Prema Jesenskom prvi učitelj u Kisaču bio je Samuel Zaborski alias Hovan.84 Prema 
Čelovskom pak prvi je učitelj bio Jozef Valentini,85 koji je u Kisaču delovao relativno kratko 
vreme (već 1786. g. je u Gložanu dobio funkciju opštinskog beležnika). Pošto su obojica 
učitelja započela sa svojom službom u Kisaču iste godine, Zaborski, koji je ovde delovao cele 
četiri godine (17851789), smatra se prvim učiteljem u Kisaču. Ovaj podatak ovekovečen je 
na spomen-ploči koja je prvobitno bila postavljena na drugoj školi, tzv. šimandranskoj 
(nalazila se u ulici zvanoj Šimandra, danas ulica Janka Jesenskog), a nakon njenog rušenja 
prenesena je, a 2013. g. i ugrađena u zid sadašnje osnovne škole „Ljudovit Štur“. Prema 
Jesenskom, Slamaj je isterao Zaborskog, a na njegovo mesto postavio Juraja Hromog 
(17891800).86 Krajem XVIII i početkom XIX veka ovde su radili kao učitelji i: Jan Luptovaji 
(17921794), Daniel Rosenberg (18001804) i Andrej Fabri (18041807). 

Od svog osnivanja 1785. g., uključujući i prelazni period (19191921) pa sve do 1921. 
g., kada su škole postale državne, škola u Kisaču je više od 135 godina bila pod patronatom 
Slovačke evangelističke crkve augsburske veroispovesti. Na njenom čelu su bili sveštenici i 
učitelji koji su bili u stalnom kontaktu sa Slovacima na Gornjoj zemlji. Većina njih su bili 
oslonac slovačkim doseljenicima pri izgradnji duhovnih vrednosti u procesu naseljavanja 
Donje zemlje. Bez njihove istrajnosti Slovaci bi se u tako maloj a mnogonacionalnoj sredini 
verovatno brzo asimilirali s većinskim stanovništvom. Osnivanje škole i crkve je stoga 
predstavljalo osnovu i perspektivu opstanka slovačkih doseljenika u Kisač.        

  
 
 
 

 
81  Čelovský 2013: 85. 
82  Ormis 1935: 7. 
83  AV, BBŽ, br. 123/1789. 
84  Jesenský 1773: 117. 
85  Čelovský 2010: 331. 
86  Jesenský 1773: 117. 
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SETTLEMENT OF SLOVAKS TO KISAC 
(BEGINNING OF 1770S TO THE END OF THE 18th CENTURY) 

 
Summary 

Since the end of the 18th century there were three significant periods of massive migrations of 
Slovaks from the northern to central and southern regions of Hungary. The last one was the 
colonization period under the reign of Marie-Therese, when Slovaks settled in Backa (Bačka), Banat 
and Srem. The first Slovak settlers came to Kisac (Kisač), to Futog’s seigneury (fiefdom), in the early 
1770s. This work will investigate the beginning and conditions of this migration and will give an 
overview of the areas and settlements from which the colonists were coming. Through the analysis of 
the age groups, family sizes, consecutive coming and going, as well as the analysis of natural growth of 
the new settlers, the author shows the perspective of survival of the new settlers as a unique national 
and religious community in this town. In that context the author shows the religious and educational 
conditions of these particular colonists until the end of the 18th century. 

Keywords: Settling of Slovaks in Backa (Bačka), 18th century, “Southern land”, Futog’s 
seigneury (fiefdom), Kisac (Kisač), evangelicans/luterans. 
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COLONIZATION OF THE LOWER LAND 
BY SLOVAK ETHNIC COMMUNITIES 

 
 

Аbstract:  During the 18th and 19th Century the Slovak settlement in a form of homogenous 
enclaves as well as lonely villages was founded in the large areas of the Lower Land (Dolná 
zem/Alföld), neighbouring to and encircled by Hungarian, Romanian, German, Serbian 
and Croatian ethnic communities. The offspring of these Slovak migrants from former 
Upper Hungary (today´s Slovakia) still contributes to the multicultural character of 
regions of contemporary Hungary, Serbia, Romania and Croatia. The paper outlines the 
main Slovak migration flows within the time framework mentioned above, portrays how 
the Slovak enclaves and settlements were established in the Lower Land and points out 
the specifics and consequences of this population mixture in the southern territories of 
Hungarian Kingdom. 

 
Keywords: Lower Land, Slovak colonization, Slovaks in Hungary, Slovaks in Yugoslavia, Slovaks in 

Romania, multiculturalism. 
 
 

he term Lower Land (Dolná zem in Slovak; Alföld in Hungarian) is commonly used 
in the Slovak and Hungarian historiography. For Slovak historians this term means, in 
a broader sense of word, the extensive areas of former pre-1918 Hungarian counties 

south of today´s Slovak borders and, in a narrower sense of word, territories south of the line 
Budapest – Miskolc – Sátoraljaújhely which approximately coincides with Hungarian 
perception. Consequences of social and economic situation in the Upper Hungary (today´s 
Slovakia) at the turn of the 17th and 18th Century led to a massive migration of ethnic Slovaks to 
the Lower Land territories. Colonization of new areas by Slovak settlers was supported by 
pragmatic interests of the Habsburg dynasty and landlords, mainly after the expulsion of 
Ottoman Turks from Southern Hungary and after suppression of the Francis II Rákoczi´s 
uprising.  

An essential feature of the Lower Land territory was a diverse ethnic structure of new 
settlers,1 formation of a distinct model of culture and way of life typical for its agricultural 

 
1  Historian László Szarka wrote that the Lower Land colonization by non-Hungarian ethnic groups had its 

“assimilation side effects” which in the period of Austro-Hungarian dualism “made almost 1.5 million 
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framework. Ethnologist Ján Botík notes that the term Lower Land Slovaks is “not just a 
scientific construct but since the end of the 19th Century a frequented self-identifying term”.2  

By the term Lower Land Slovaks historiography generally recognizes solely Slovaks 
living in the lowland territories of Hungary, in Romanian town of Nădlac and territories of 
former Yugoslavia (mainly in Vojvodina and partly in Eastern Croatia) but usually not the 
Slovaks settled in mountainous regions of Hungary and Romania, e. g. in the Pilis or Bihor 
mountains. Historian and writer Michal Hrivnák disputes this perception and notes that “it 
remains a historical fact that, after a Treaty of Trianon, the term »Lower Land Slovaks« 
included all members of Slovak ethnic group living south of the river Ipeľ and Danube´s upper 
flow”.3 For analytical purposes, we accept Hrivnák´s view and roof all Slovaks living in the 
territories of contemporary Hungary, Romania, Serbia, Croatia and Bulgaria under the term 
of Lower Land Slovaks. 

Slovak colonization of the Lower Land at the turn of the 17th and 18th Century was 
stimulated by critical social situation in the Upper-Hungarian counties. The main reasons 
why thousands of Slovak peasant families and individuals decided to migrate were as follows: 
economic damages on their properties caused by soldiers during war campaign against the 
Turks and during anti-Habsburg uprisings, lack of fertile soil in mountainous regions, 
famine accompanied by epidemic diseases (especially plague, typhus and redbreast), 
escalating economic oppression practiced by landowners and by state, and the religious 
oppression of the Lutherans.  

Beside aspects mentioned above, seasonal workers already employed in the Lower 
Land territories who returned back to Upper Hungary had been bringing rumours about 
large amount of free fertile land at colonists´ disposal. This attractive motive for migration 
was supported by several benefits offered by local landowners and Hungarian Royal 
Chamber which included religious freedom for new settlers and a three-year tax exemption. 
After the Ottoman Turks finally withdrew from Hungary, southern regions of the kingdom 
had been depopulated and lacked labour force. Vast wastelands and marshes without forests, 
used only by small groups of farmers for extensive livestock farming, provided ideal life 
conditions for new settlers. The opportunity to freely occupy a land was motivational for 
many peasants, mainly young people from Upper Hungary.  

At the turn of the 17th and 18th Century, a typical phenomenon present in Upper 
Hungarian regions was an escape of part of peasants from their landowners due to social 
misery and loss of entire property during the wars. Large groups of fleeing peasants from 
today´s northern Slovakia settled in the Central Slovak and Eastern Slovak mining towns 
(Zvolen, Nitra, Trnava, Košice, etc.),4 other colonized uninhabited hilly areas5 and other 
streamed to the Lower Land. Throughout the first half of the 18th Century the peasants´ 

 
assimilation increment for Hungarians”. Szarka 2005: 26. 

2  Botík 2007: s. 195. 
3  Hrivnák 2005: 377.  
4  Horváth 1963: 253. 
5  Kučerová 1983: 526–527. 
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migration reached a mass character.  
Newcomers had a huge amount of fertile soil and pastures at their disposal – at least 

in the first (1690 – 1711) and partially in the second (1711 – 1740) most intense wave of 
migration to the Lower Land.6 The Royal Chamber and local landowners showed a great 
interest in settling sparsely populated areas of southern Hungary by new settlers 
disregarding their ethnicity or confession. Alongside Slovaks, the Lower Land had been 
colonized by Germans, Hungarians (including the Palóc Hungarians from Slovakia, Székély 
Hungarians from Romania or Csangos from Moldova), Ruthenians, Romanians, Serbs, 
Bunjevci, Croats, Bulgarians, Czechs, Ukrainians, Poles, Jews and Romani. Colourful ethnic 
profile of the Lower Land was complemented by Hungarian and Serbian old-settlers who 
had been living at some locations yet from the times of Ottoman domination and by 
Armenians, Aromanians and Greeks too who lived out of business and cattle breeding.  

Ways of Slovak colonization of the Lower Land differed. Generally, we divide it into 
four groups: 

a) Escapes of villeins  
b) Colonization stimulated by the landlords. This variant of colonization was a matter 

of landlords who owned the estates in the Upper Hungary from which they transferred part 
of their villeins to newly acquired estates in the Lower Land and/or with an allowance of 
state offices organized a new migration flow southbound supported by so-called 
impopulators.   

c) Colonization organized by the State (Royal Chamber). This variant of colonization 
included villeins from Hungary as well as settlers from German lands of Habsburg 
monarchy. 

d) Colonization of specialized professions. This variant of colonization included 
glassmakers, furnace operators, charcoal burners, wood-cutters, lime burners, carriers, 
miners, etc. During the 18th Century many Slovak villeins (escapers from the Upper Hungary 
who worked as seasonal workers, shepherds or small peasants) were offered an opportunity 
to become a villein farmer after serving several years for the Lower Land landowners.7 
Villeins, in that time, were divided into several social classes: peasants owning a farmhouse 
(coloni), cotters owning a house (inquilini), cotters without house (subinquilini), servants, 
plough-boys and cattlemen (servi/famuli).   

Landlords and the Royal Chamber assumed that the colonization of the Lower Land 
soil will increase its value rapidly. Therefore the landowners usually offered very 
condescending terms for new settlers. Contracts between landowners and settlers included 
benefits as follows: 

a) Exemption from taxes for 3 consecutive years for “domestic” inhabitants (from 
Hungarian Kingdom) or 5 consecutive years for foreigners (especially Germans) 

b) Tax deal in following years after the expiry of exemption from taxes (clear rules 
for discharging villein´s duties, including manual work) 

 
6  For more see: Sirácky 1980: 31–35. 
7  Gomboš 2001: 77. 



 
 
 
 
 MIROSLAV KMEŤ, ANTON HRUBOŇ 
 
 

318 
 
 

c) Freedom of belief 
d) Deal on general use of specific rights (e. g. fishing, milling, alehouse operation, 

meat-cutting, wood-cutting rights, etc.). 
In the first half of the 18th Century Slovaks mainly from Central Slovakia settled first 

in locations where dominantly Slovak enclaves or “language islands” were established, 
primarily in Nógrád-Pest region, Transdanubia (territory of Komárom, Veszprém and 
Esztergom County), regions of contemporary North Eastern Hungary (territory of Heves, 
Borsod, Abaúj and Zenplén County) and Békés-Csanád region (territory of Békés and 
Csanád County). In the second half of the 18th Century Slovaks settled the territories of 
Bačka, Banat and Syrmia, followed by settlement of Slavonia, Transylvania and Bukovina. 
During the 18th Century 1/5 of Slovak population (!) migrated to the Lower Land in total. 

County authorities and local landlords used to resettle their own villeins from Upper 
Hungarian estates and had gladly been accepting and attracting other landlords´ villeins. 
Migrants to the Lower Land were often followed by complete families. During 150 years of 
dramatic events most of Slovak villeins adopted the mobility as an ordinary change of 
lifestyle. Becoming a shepherd or a cotter in the Lower Land protected them from being 
robbed or killed by military troops and from subsequently raising demands of landlords in 
the Upper Hungary. 

Mainly the Nógrád County,8 but Hont and Pest County too were transit territories on 
the way of Slovak villeins further southbound to the Lower Land. Another route led through 
Gemer, Borsod County and contemporary Heves County to Békés-Csanád region.9 It 
frequently happened that villeins already settled in these counties migrated after a short time 
further into areas previously selected to be their final destination due to various 
circumstances or rumours. Mostly populated and most compact Slovak enclaves were 
established in Békés-Csanád region which famous Slovak writer and intellectual Ján Kollár 
called “Slovak Palestine” and “Canaan”. Slovaks settled towns/villages of Békéscsaba (Slov. 
Békešská Čaba/Slovenská Čaba, 1718),10 Szarvas (Sarvaš, 1722), Mezőberény (Poľný 
Berinčok, 1723), Tótkomlós (Slovenský Komlóš, 1746).  

Other locations in the Lower Land were settled by Slovaks mostly in the third phase 
of colonization from 1740 (1745) to the beginning of the 19th Century as a result of secondary 
and tertiary colonization flow.11 In this period, Slovak settlement was founded in Bačka, 
Syrmia and Slavonia followed after Serbian, Bunjevci, German and Hungarian colonization 
since 1730s. In 1715 only 1.202 Serbian, 35 Hungarian and 30 German families lived in 58 
settlements in Bačka (excluding the Military Frontier territories). In 1720 Bačka was 
inhabited by 30 868 residents (only 3 – 5 persons/km2). The territory of Military Frontier 

 
8  See e. g.: Szirácsik 2010: 55–81. 
9  Gomboš 2003: 29. 
10  Slovak Lutherans who had migrated to Békéscsaba were followed by Slovak Catholics from the Nógrád and 

Hont region. This migration flow of Slovaks arrived to the Lower Land in 1744 and was later followed by Slovak 
migrants from Nitra and Orava. Their first priest Šimon Gorlický was inaugurated in January 1750. The first 
Catholic mayor of Békéscsaba Ondrej Petrovský was elected in 1828.  

11  Sirácky 1980: 32. 
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remained under special administration until 1873 when it finally became an integral part of 
Hungarian Kingdom. 

Slovak settlement mostly expanded in Bačka. Since the 1740s up to the end of the 18th 
Century Slovak communities were founded in following villages/towns: Bački Petrovac, 
Kulpin (1745), Bajša (1754 – 1755), Selenča (1758), Gložan (1756), Kisač (1773 – 1791), 
Pivnice, Lalić (1790), Bačka Palanka (1792), as well as Temerin and Novi Sad.12 

Slovak settlement expanded to Syrmia as well: to Stara Pazova (1770), Stari 
Slankamen (1791) and Boljevci (around 1798) which is the southernmost village in 
contemporary Serbia settled by the Slovaks.13 Slovaks also migrated to localities colonized 
already earlier. Many settled in multinational villages where they further assimilated with 
majority. Vice versa, in dominantly Slovak settlements many Hungarians were slovakized 
and, as János Manga states, “together with language became the representatives of traditional 
culture (folk, customs, folk poetry, folk music) of the settled Slovaks”.14 Félix Kutlík emphasizes 
the importance of the Futog manor in the context of colonization of Lower Bačka by the 
Slovaks. This area was settled mostly by the Lutheran Slovaks. The villages of Petrovac, 
Gložan and Kisač became the “mothers of almost all other Slovak villages.15   

Banat was notably populated during the 1760s and 1770s especially by the Germans, 
Hungarians, Serbs and Romanians. Lowlands in the Northern and Western Banat were 
settled by the Germans from southern Germany, Palatinate, Saxony, Rhineland and Alsace 
first. Mining areas on the north of Nera were colonized by the Germans from Tyrol, Styria, 
Bohemia, Moravia and Silesia.16 Slovak colonists often got to contact with these groups of 
Germans. Comparing to Bačka, Slovaks colonized Banat approximately four decades later 
and founded following Slovak settlements: Banat/Novi Komloš (1782), Slovanski Bardan 
(1784), Aradac (1786), Ečka (1787), Mali Gaj (1789), Slovanska Stamora (1789). Due to 
rough living conditions four of settlements above (Komloš, Bardan, Ečka and Stamora) were 
later abandoned.   

Slovak settlement was established in Transylvania as well. In 1785 the owner of local 
forests Mátyás Barányi decided to use this reservoir of economic sources and his 
impopulators brought the first settlers from Orava and Gemer into region who founded the 
village of Budoi.17 In 1787 the Slovaks settled Livada and in 1790 other two villages of Vărsari 
and Borumlaca. In 1799 – 1803 the first Slovaks from Trenčín and Orava County settled in 
Bukovina, first of all in villages close to Huta Voivozi near Cernăuţi where a glass producing 
factory operated.18 Colonization continued in Northern and North-Eastern regions of 
contemporary Hungary in the Pilis mountains, in the County of Veszprém, Heves, Borsod 
and in the Zemplén region. In the Arad county Slovak settlers from Békéscsaba settled the 

 
12  Babiak 2002: 21 
13  Čukan 2011: 16. 
14  Manga 1975: 13.  
15  Kutlík 1888: 11. 
16  Urban 1930: 6. 
17  Michalčák 1995: 23. 
18  Jurašek 2005: 38, 42. 
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village of Mocrea (1747) and another flow of Slovaks from Békéscsaba and Szarvas settled 
Nyíregyháza in the Szabolcs County (1754).  

To frequently occurred phenomenon belonged adding of a new surname by new 
settlers to their old ones, usually depending on locality of their descent. Some refugees, 
however, chose such a new surname by themselves in an effort to conceal their real origin so 
that the landowner could not have tracked them down. Because of this reason they 
intentionally chose surname referring to other locality.19  

As linguist Jozef Štolc stated: “Displaced Slovak people in the Lower Land were right 
from the beginnings a moving element which was not emotionally chained with a historical 
fatherland or with a new homeland. This is the reason why they often migrated. After 
misunderstandings with landlords the Slovaks moved to other, better suited places... Not once, 
whole groups, whole settlements used to move from place to place. Therefore the Lower Land 
Slovaks were rather adventurous element. The enclave included also people who simply left the 
property of their landlords and decided to look for a life fortune elsewhere. Migrants of various 
dialect origins mixed up and merged into a new community framed by religious principle”.20 

The Northeast Hungary (Borsod, Abaúj and Zemplén County) and partly Bačka 
became a new home for Slovaks speaking Eastern-Slovak dialects (Zemplín, Šariš and Spiš 
dialect). Lutheran Slovaks in the Lower Land mostly used Central Slovak dialects or, in a 
lesser extent, a Western-Slovak dialect. A Slovak community of Selenča in Bačka is a 
curiosity: up to now, the Roman Catholics use a Western-Slovak dialect while their Lutheran 
neighbours use a Central-Slovak dialect of Slovak language. 

The fate of Slovak colonists shows that whole 18th Century was characterized by the 
processes of adaptability, acculturation and assimilation as reflected by famous polymath 
Matthias Bel: “Slovaks of similar variety met here from northern parts of country. Since they 
differ by dialect and way of life from county to county some speak more euphonious than the 
others... And since the Slovaks live in many places mixed with Hungarians who they tend to 
marry too, the children can speak both languages. Because of this, sometimes Hungarians and 
sometimes Slovaks forget their mother tongue and speak the language spoken by the majority in 
their settlement. Slovaks are much more fertile than the Hungarians and in settlements they once 
migrated to, they are gaining strength... Colonies founded 20 or 30 years ago are reproducing at 
such intensity that they can release new colonies like the bees make their smarms”.21 Matthias 
Bel´s metaphoric label for Slovak migrants settled in the Lower Land (bee swarm) was 
frequently repeated by Slovak historians later in the nationalistic 19th Century.  

 
19  Frequented surnames of the Lower Land Slovaks were as follows: Ando, Aradský, Asódsky, Babinský, Badínsky, 

Belan, Belanko, Boťánsky, Breznický, Bukovinský, Cinkotský, Častvaj, Čelovský, Čuvarský, Dedinský, Divičan, 
Drieňovský, Hrabovský, Chlebnický, Jačiansky, Kerepecký, Kokavec, Kubinec, Lehotský, Lešťan, Litavský, 
Lošonci (Hung. Losonc = Slov. Lučenec), Lukovický, Malatinský, Medovarský, Molčan, Môťovský, Očovský, 
Opavský, Ožďan, Petrovský, Poprocký, Porubský, Príbojský, Samporský, Selčáni, Selecký, Senohradský, Sirácky, 
Slančík, Stratinský, Strehovský, Stupavský, Sudický, Suda, Suchánsky, Šipický, Šutinský, Uňatínsky, Veňarčan, 
Vrbovský, Zahoran, Zelenák, Zeleniansky, Zvolenský, Žibrita, Žilinský, Žolnaj (Hung. Zsolna = Slov. Žilina), etc.   

20  Štolc 1994: 133. 
21  Bel 1737.   
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Before the departure to the Lower Land people had usually created groups 
agglutinated by family, neighbouring or regional relationship. All members of such a group 
shared a common goal: to change their social situation. During a long journey taking several 
weeks they used to get closer to each other which was an important factor while settling in 
their new homes in the Lower Land regions. Relatives who were bound together by family 
or place of their origin tended to settle in close proximity (not just in the same villages but 
at the same streets too).22 Slovaks preserved their own traditions, habits, clothing, dialect, 
church affiliation and feasts which were later influenced by spiritual traditions and cultural 
habits of surrounding non-Slovak inhabitants (Hungarian, German, Romanian, Serbian, 
Croatian, Bulgarian, etc.). 

Life conditions of first settlers were very complicated because of natural environment. 
For example, a Lutheran priest Matej Markovic (Markowitz) who served in Szarvas from the  
1730s to 1760s mentioned the most significant negatives of life in the Lower Land in his 
Krátka správa (Short Report, 1748). Markovic stressed an unhealthy climate due to which 
many people died shortly after their arrival. Out of all diseases and causes of death he 
highlighted epilepsy, anthrax, small pox, cardiovascular diseases, syphilis, aborts and high 
mortality of newborn children. Markovic recorded also other dark sides of life in the Lower 
Land such as livestock diseases, floods of mud in spring from the Mureş and Keres river, 
loads of carcasses, spiders, caterpillars, annoying insects (mainly mosquitoes) which caused 
new migration flows of new settlers in case when even smoking did not help to defeat these 
enemies from the animal kingdom. On the other hand, Markovic stressed positive aspects 
too: high soil fertility, abundance of agricultural products, many fish and waterfowls, 
possibility of extensive livestock rearing out of stalls even in winter. He praised also the 
quality of water from wells and river of Keres as well the fact that people had no problem to 
pay all the taxes, contrary to the situation in the Upper Hungary.23  

Ordinary life of first Slovak settlers was framed by existential problems: obtaining of 
food, drinkable water and building of the houses. Life in the Lower Land had its security 
minuses as well: hot summers, frosty winters, spring floods, a lot of unpleasant insects and 
so-called harmful animals (wolves, jackals, foxes, weasels, etc.). Upon their arrival the 
settlers found the local inhabitants to be living in a primitive, almost medieval earth-houses 
or provisional huts. First houses built up by Slovak settlers were made out of mud or 
entangled wires blotted out by clay mixed with chaff. Roofs were usually covered by reed, 
later by thatch; small window openings were covered by clouts or, in winter, by sheep´s skin. 
The Lower Land Slovaks later made their houses out of burned or unburned bricks. Houses 
had no chimneys or a chimney made of reed filled with clay and boards. Contrary to the 
Upper Hungary, the Lower Land did not provide sufficient wood and stone for construction 
purposes. The 1770s and 1780s were, according to historian Ján Gomboš, a period of 

 
22  Botík 1980: 236–237. 
23  Markovic´s original Latin text translated by Ján Sirácky is stored in the Archives of the Scientific Institute of 

Slovaks in Hungary (Archív Vedeckého ústavu Slovákov v Maďarsku) in Békéscsaba. Markovic´s report from 
1748 was published as a special attachment in Dolnozemský Slovák, Nr. 3, 1997.  
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stabilization regarding the ownership relations to the soil and legal division of new 
settlements. Sequentially, the Lower Land settlements lacked free grounds which led to 
crumbling of large homesteads. This process started a diversification of village community. 
The soil became a measure of wealth.24  

Slovaks were, however, not the only nation whose part used the opportunity to 
migrate to the Lower Land in the Early Modern Age. For comparison to the Slovak 
colonisation, between 1760s and 1780s more than 3.500 German families moved to Bačka 
and Banat within the colonisation flow organized by the Royal Chamber with an intense 
support from Maria Theresia and Josef II. The first notable village settled by the Germans 
was Apatin colonized by the Czechs, Hungarians and Frenchmen too. Most German 
settlements in Bačka were founded from 1763 to 1768. Since many Germans came from 
Swabia, the locals called them Swabs to differ them from German-speaking Saxons living in 
Transylvania.25 According to the Theresian Colonization Land Patent issued on 25 February 
1763 the newcomers obtained timber for free, the peasants were exempted from taxes for 6 
and craftsmen for 10 years.  

Systematic German colonization of Banat was implemented after the Seven Years´ 
War. New German villages were established at suitable agricultural sites with drinking water 
not endangered by floods. A Colonization Patent issued by Joseph II in 1783 guaranteed a 
house with garden, a homestead, two horses or oxen, a cow and basic equipment for every 
peasant family and additional money for craftsmen to buy a special tooling they needed for 
work. Thanks to this social policy Banat was soon inhabited by more than 38.000 German 
colonists.26 German colonists had started to settle new villages in Syrmia as well where the 
Serbs and Croats had already settled before (Zemun, Petrovaradin, Sremski Karlovci).  

Thousands of Romanians from Moldova and Walachia strengthened Romanian 
population in Transylvania and other parts of Southern Hungary. Hungarians started to 
settle in Bačka from 1731 and mainly from 1746 to 1753. Together with Hungarians many 
Slovak families moved to region. Contrary to Bačka, the Hungarian colonization of Banat 
was rather poor.  

Historian László Szarka summarized ethno-demographical trends in Hungarian 
Kingdom in the 18th Century in following conclusions: 

1. Notable decline of the indigenous population in colonized territories (= human 
and migration loses); 

2. Evident changes on ethnic map in terms of proportion of Hungarian population to 
south-Slavic population living in central territories of Hungary; 

3. Evident changes of ethnic proportion in peripheries of country and in Transylvania 
caused by permanent demographical moves;   

4. Ethnic consequences of centrally organized resettlement of Germans, Slovaks, 

 
24  Gomboš 2008: 105. 
25  German ethnographic groups in Hungarian Kingdom included Carpathian Germans, Danube Swabians, 

Bukovina Germans, etc. 
26  Sirácky 1966: 33, 43.  



 
 
 
 

 COLONIZATION OF THE LOWER LAND BY SLOVAK ETHNIC COMMUNITIES  
 
 

323 
 
 

Ruthenians and Romanians; 
5. Indisputable impacts of new ethnic structure of newly created multinational 

regions (Banovina, Baranya, Csongrád, Komárom, Nógrád, Pest, Szatmár, etc.) on making-
of a new ethnic territorial structure of Hungarian Kingdom and on language borders of small 
regions.27 

 
*   *   * 

During the 18th and 19th Century a Slovak settlement (in the form of homogenous 
enclaves as well as lonely villages) was founded in the large areas of the Lower Land, 
neighbouring to and encircled by Hungarian, Romanian, German, Serbian and Croatian 
ethnic communities. Consequences of massive migrations were noticed by famous Slovak 
scholar Pavol Jozef Šafárik. Šafárik notes that the Slovak ethnic settlement was no more just a 
question of the “Upper Land” (Felvidék) but it massively expanded to the Pest, Békés, 
Komárom, Szabolcs, Ung, Fejér, Esztergom, Csongrád, Veszprém, Szatmár, Tolna, Csanád, 
Torontál, Heves, Temes and Szerém County. According to Šafárik´s estimates around 450.000 
out of 1.800.000 Slovaks in Hungarian Kingdom lived in this area.28 At the turn of the 18th 
and 19th Century there was a number of Slovak settlements in the Lower Land which had later 
been increasing thanks to growing birth rate as well as new colonization flows. At that time 
existing settlements, enclaves and ethnically Slovak regions definitely established themselves 
on the map of the Lower Land and most of them continually exist up to these days.  

Yet from the first colonization flow the Slovak settlers created their own social and 
cultural structures bond to their church affiliation. Thanks to preservation of Slovak 
language in churches, schools and community life the Slovak culture remained present in 
the Lower Land region up to the 21st Century. Slovak communities did not suffer from the 
lack of wealthy and self-confident peasant elites and educated intelligentsia. The Lower Land 
Slovaks gained respect and recognition from neighbouring population thanks to success in 
farming, thanks to their diligence and cultural achievements too which enriched the Slovak 
society as well as society of countries which the Slovaks were part of. 
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КОЛОНИЗАЦИЈА „ДОЊЕ ЗЕМЉЕ“ 
СЛОВАЧКЕ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Сажетак 

Термин „Доња земља“ (Dolna zem, словачки; Alfőld, мађарски) обично се користи у 
словачкој и мађарској историографији. За словачке истраживаче, овај израз у ширем смислу 
означава широку област некадашњих угарских жупанија (пре 1918. године), јужно од данашње 
Словачке границе, а у ужем смислу, територију јужно од линије Будимпешта – Мишколц - 
Шатораљаујхељ, што приближно одговара мађарском појимању термина. 

Као последица друштвене и економске ситуације у Горњој Угарској (Felvidék, данашња 
Словачка) дошло је до масовних сеобе Словака у области „Доње земље“ на преласку из XVII у 
XVIII век. Колонизација нових области словачким досељеницима била је у интересу 
хабзбуршке династије и земљопоседника, нарочито после протеривања Турака Османлија из 
Јужне Угарске, и након гушења Ракоцијевог устанка. 

Основна карактеристика територије „Доње земље“ је етничка разноликост њених 
досељеника, њихови различити културни обрасци и начини живота, нарочито оног 
земљорадничког. Исељавање Словака из жупанија Горње Угарске било је подстакнуто лошим 
животним условима на преласку из једног у други век. Економско уништење њиховог имања, 
које су проузроковали војници током ратних дејстава у борби с Турцима, као и током 
антихабзбуршке побуне, затим недостатак плодног земљишта у планинским областима, глад 
пропраћена разним епидемијама, све већи и већи намети којима су били притиснути од стране 
земљопоседника, али и државе, као и верско наметање лутеранства били су главни узрок да 
хиљаде породица и појединаца  напусте своја огњишта и преселе се у јужне области. 

Поред ових наведених узрока, сезонски радници, који су већ били у „Доњој земљи“ и 
вратили се, ширили су приче о пространству плодне земље доступној колонистима. Овакав 
привлачан мотив за исељење био је подржаним и бенефитима које су нудили локални 
земљопоседници и Угарска краљевска комора, што је подразумевало и верске слободе, као и 
три године неопорезивања. Када су се Турци коначно повукли из Јужне Угарске, јужни крајеви 
Краљевине били су остали без становништва, а осећао се недостатак радне снаге. Широке 
ледине и мочварно тле без шума које су користиле мале групе сточара за екстезивно сточарство, 
биле су идеалне за нове досељенике. Могућност да бесплатно добију парче земље било је за 
многе сељаке, нарочито младе, главни мотив да напусте Горњу Угарску. 

Словачке заједнице у „Дољој земљи“ које су основане у XVIII и XIX веку задржавају свој 
национални идентитет током деценија и данас припадају најстаријим познатим групама 
Словака који живе ван територије Словачке.   

Кључне речи: „Доња земља“, словачка колонизација, Словаци у Угарској, Словаци у 
Југославији, Словаци у Румунији, мултикутурализам. 
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TRI TALASA DOSELJAVANJA RUSINA U JUŽNU UGARSKU 
(OD SREDINE XVIII DO KRAJA XIX VEKA) 

 
 

Аpstrakt:  U istoriografiji o Rusinima u Južnoj Ugarskoj/Jugoslaviji/Srbiji izučavanju njihovog 
doseljavanja na ove prostore i sekundarnih migracija posvećeno je dosta pažnje, ali ipak 
nema sintetičkih radova o ovoj problematici. Autor će u radu prikazati tri talasa 
doseljavanja Rusina i njihove sekundarne migracije i analizirati neke karakteristike 
pojedinih migracionih talasa kao što su: brojnost, način doseljavanja, formiranje 
posebnih kolonija, socijalni status migranata i osnovne socijalno-ekonomske prilike pod 
kojima se naseljavaju,  njihovu adaptaciju u novoj sredini. Posebno će biti razmotrani 
faktori koji su doprinosili koheziji kolonija/zajednica migranata i jačanju njihovog 
religijskog i nacionalnog identiteta, kao i oni koji su delovali u suprotnom pravcu. Nisu 
dovoljno istraženi međusobni odnosi između pripadnika pojedinih migracionih talasa i 
sekundarnih migracija, koji su u raznim vremenskim etapama imali različite pravce 
izazvane jačim ili slabijim kohezionim/divergentnim impulsima. 

 
Ključne 
reči: 

Rusini, Južna Ugarska, Bačka, Srem, doseljavanje, sekundarne migracije, nacionalni 
identitet, grkokatolici. 

 
 
 

a početku najkraće o poreklu, prapostojbini, imenu/etnonimu, religiji i vekovnim 
migracijama Rusina. Po svom poreklu Rusini pripadaju Istočnim Slovenima. Od 
vremena formiranja prve velike istočnoslovenske države s centrom u Kijevu u IX 

veku u vizantijskim izvorima spominje se ime države odnosno njenog stanovništva: Ros, oi 
Ros (΄Ρως , οί ́ Ρως).1 U letopisima od kraja XI – početka XII veka zabeleženo je ime Kijevske 
države – Rusj (Русь, Руськая земля), naroda – Rusini i Rusiči (Русини, Русичі),2 a u 
zapadnim hronikama i drugim izvorima na latinskom jeziku pretežno se koristi etnonim 
Rutheni, ređe Ruizi, Russi, odnosno ime za državu – Russia.3 Zvanično, Rusj (Kijevska) je 
primila hrišćanstvo iz Vizantije 988. godine, a u misionarskom radu na širenju hrišćanstva 

 
  Rad je nastao kao fazni rezultat rada na projektu Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije (broj 177002) 

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
1  Грушевський 1994: 393. 
2  Махновець 1989: 1, 6, 10, 14–16...; Наконечний 2004 – autor u studiji raspravlja o poreklu, prvim pisanim 

tragovima i kasnijem korišćenju etnonima Rusin/Rusič i politonima Rusj. 
3  Грушевський 1994: 1–3, passim 367–538. 
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značajnu ulogu su odigrali misionari/sveštenici iz Bugarske, koji su propovedali i širili novu 
religiju na slovenskom jeziku. Tako u Rusj dolazi i širi se ćirilska pismenost. Usled mongolske 
najezde (1240) Kijevska država se raspala, a posle propasti Galičko-Volinjske 
kneževine/kraljevine (1340) njene zemlje postepeno dolaze pod vlast Velike kneževine Litve 
i Poljske, kasnije – Kraljevine Poljske/Reči Pospolite. U katoličkoj državi, pod pritiskom 
katoličke crkve, deo pravoslavnih Rusina 1595/1596. godine prihvata uniju sa Rimskom 
kurijom i tako postaju unijati odnosno grkokatolici.4 

Od XIV–XV pa sve do XVIII veka neprekidno se odvijaju, čas slabije, čas masovnije, 
migracije Rusina iz Poljske, sa one strane Karpata, na teritoriju Ugarske, i tako se vremenom 
formiraju naselja i grupe/ostva njihovih naselja.5 Sredinom XVII veka deo pravoslavnih 
Rusina u Ugarskoj prihvata uniju s Rimom, da bi do kraja XVIII veka najveći deo Rusina u 
državi pripadao Mukačevskoj grkokatoličkoj eparhiji.6 

Osnovni uzrok i pokretač migracija Rusina iz Poljske u Ugarsku bio je težak 
socijalno-ekonomski položaj, ali je izvesni uticaj imalo i religijsko i nacionalno ugnjetavanje. 
Migraciju rusinskih kmetova u Ugarsku dodatno su potsticali pozivi ugarskih feudalaca uz 
primamljiva obećanja izvesnih pogodnosti za koloniste, kao što je oslobađanje od feudalnih 
obaveza nekoliko godina i sticanje statusa kmetova sa pravom slobodnog preseljavanja (ius 
liberae migrationis).7 

 
*   *   * 

Razlozi, uslovi i tokovi organizovanog naseljavanja oblasti Južne Ugarske, 
oslobođenih od Turaka u prvoj polovini XVIII veka, u istoriografiji su već dovoljno 
rasvetljeni. Sredinom XVIII veka, u sklopu terezijanske kolonizacije Južne Ugarske, na 
teritoriju Bačke županije u početku stihijski dolaze pojedine porodice ili manje grupe, a 
nakon toga počinje organizovano naseljavanje Rusina iz severoistočnih oblasti Ugarske. 

O doseljavanju Rusina u Južnu Ugarsku postoji dosta opširna literatura.8 Prihvaćeno 
je da se njihovo doseljavanje razmatra u tri posebna talasa: prvi, i nasnažniji, započeo je 
sredinom i završio se 80-ih godina XVIII veka; drugi talas je počeo sredinom i završio se 80-
ih godina XIX veka, a treći je trajao od 1880. godine do početka XX veka.9 

Prvi talas doseljavanja Rusina započeo je stihijski, dolaskom pojedinih porodica ili 
manjih grupa Rusina iz severoistočne Ugarske na teritoriju Bačke županije 30–40-ih godina 
XVIII veka. Upočetku su dolazili uglavnom muškarci, ređe cele porodice, tražeći posao kao 
najamni radnici u sezoni većih poljoprivrednih poslova, a vremenom se neki od njih ovde i 
naseljavaju. Prva takva kolonija Rusina formira se u Kuli, gde su u popisima stanovništva iz 
1746. godine zabeležena prvo tri Rusina (muškarci/glave porodica), a iste godine je još njih 
11 stiglo iz okoline Miškolca. Izvesno vreme su živeli u Kuli. Nije poznato da li su bili 

 
4  Žukovski – Subteljni  2018: 21– 57.  
5  Палади-Ковач 1974; Палади-Ковач 1976; Tivodar 2017.  
6  Пекар 1967: 22–41.  
7  Haraksim 1961: 87–88; Палади-Ковач 1974: 157–159. 
8  Gavrilović  1977; Лабош 1979; Костельник 1998; Рамач 2007. 
9  Жирош 1990; Жирош 1991. 
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nadničari ili su možda živeli na komorskom imanju. Kada je 1751. godine počelo 
organizovano naseljavanje Rusina u komorsko naselje Veliki Krstur, 19 rusinskih porodica 
iz Kule se po odobrenju komorskog administratora Jozefa de Redla preseljava u to naselje.10 

Organizovano doseljavanje Rusina iz severoistočnih oblasti Ugarske otpočelo je 1751. 
godine, kada je komorski administrator J. de Redl izdao kontrakt o naseljavanju u Krstur 200 
grkokatoličkih rusinskih porodica iz severoistočne Ugarske. Taj dokument određuje 
nacionalnu, religijsku i socijalnu strukturu budućih kolonista, uslove naseljavanja i njihov 
budući socijalno-ekonomski status.11 U njemu se jasno istaknuto da se u Krstur mogu 
naseljavati samo Rusini unijati/grkokatolici, što je u istoriografiji ponekad bilo povod za 
iznošenje teze o nameri vlasti u Beču da naseljavanjem Rusina u Bačku otpočnu širenje unije 
među pravoslavnim Srbima.12 Ipak, niko do danas nije izneo ozbiljnije dokaze o tome da je 
plan o naseljavanju Rusina grkokatolika pravljen u Beču niti da su u tom smeru najviše vlasti 
posredstvom naseljenih Rusina organizovali i podržavali takve akcije. Administrator Redl 
navodi da je on odobrio i potpisao kontrakt o početku naseljavanja Rusina u Krstur na 
ponovljenu molbu Rusina Mihajla Munkačija iz Kule, koji je kao lokator otišao u gornje 
krajeve Ugarske da bi vrbovao i doselio zainteresovane rusinske koloniste u ovo komorsko 
naselje.13 Samo nekolimo godina posle potpisivanja kontrakta o naseljavanju Rusina u 
Krstur, administrator Redl je izdao kontrakt o naseljavanju pravoslavnih Srba u komorsko 
naselje Lalić, koje je samo nekoliko kilometara udaljeno od Krstura. Bilo bi suviše 
tendenciozno da se ovo naseljavanje pravoslavnih Srba u blizini naselja grkokatolika Rusina 
ocenjuje kao namera vlasti da se Rusini grkokatolici, koji su bili sa svih strana okruženi 
pravoslavnim Srbima, prevode na pravoslavlje. Lokalne komorske vlasti su ipak više pažnje 
posvećivale praktičnim pitanjima i ekonomskom razvoju svoje zemlje.14 Tok istorijskih 
događaja pokazuje, da je prelaska kako Rusina grkokatolika na pravoslavnu, tako i 
pravoslavnih Srba na grkokatoličku veru bilo. Istina, mnogo je veći broj Rusina koji su 
prelazili na pravoslavnu veru i asimilovali se i u nacionalnom pogledu, od broja Srba u Južnoj 
Ugarskoj, koji su pod uticajem Rusina prelazili na uniju i na taj način su bili asimilovani. 
Apostazije su bile najčešće u mešovitim brakovima, u kojima su češće Rusini grkokatolici, 
pretežno žene, prelazili na veroispoovest bračnog druga, a posle toga je obično sledila i 
nacionalna asimilacija.15 Time ne poričemo činjenicu da su državne vlasti i katolička crkva 
u Habsburškoj monarhiji vršili pritisak na Srbe da prihvate uniju niti da je njihov strah od 
unije bio utemeljen na lošim iskustvima, već samo ukazujemo da Rusini u ovim krajevima 
realno, zbog svoje malobrojnosti i izolovanosti, za ovdašnje pravoslavne Srbe nisu u tom 
pogledu predstavljali ozbiljnu pretnju. 

Kontraktom o naseljavanju je određeno da se u Krstur mogu naseljavati Rusini iz 
 

10  Gavrilović 1977: 154–155; Рамач 2007: 54–55. 
11  Dokument je prvi objavio Havrijil Kosteljnik preveden na rusinski jezik (Костельник 1998: 29–30), posle toga 

Slavko Gavrilović na srpskom jeziku (Gavrilović 1977: 156). 
12  Biljnja 1987: 18;  Гавриловић 1967; Гавриловић 1986: 214.  
13  Gavrilović 1977: 155. 
14  Рамач 1987. 
15  Рамач 2014; Рамач 2017; Костельник 1998: 36, 61. 
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Ugarske, a kasnije J. Redl u jednom dokumentu tačnije označava taj prostor i navodi županije 
severoistočne Ugarske na koje se prostirala jurisdikcija Mukačevske grkokatoličke eparhije.16 
U kontraktu je takođe istaknuto da se u selo mogu naseljavati samo Rusini koji imaju pravo 
slobodnog preseljavanja – ius liberae migrationis. Kao komorski podanici od Komore su 
dobijali na korišćenje zemlju, za koju su upočetku kao opština paušalno plaćali arendu 300 
forinti godišnje, a svako domaćinstvo je davalo sedminu od proizvedenih proizvoda. 
Posebnu olakšavajuću okolnost za doseljenike predstavljale su slobodne godine, za vreme 
kojih su bili oslobođeni dažbina i obaveza prema komori i županiji (dve godine nakon 
doseljavanja). Tako su lakše mogli da podignu kuće i organizuju domaćinstva. Opština je 
dobila pravo slobodnog točenja pića pola godine.17 

Naseljavanje Rusina u Kucuru otpočelo je na sličan način kao i naseljavanje u Krstur, 
na osnovu kontrakta koji je izdao administrator Redl 1763. godine s ciljem da se u Kucuru 
naseli 150 rusinskih grkokatoličkih porodica. Uslovi naseljavanja Rusina u ta dva naselja su 
veoma slični. Bitna razlika je u tome, da su u Kucuri već bili naseljeni pravolsvni Srbi i da je 
planirano da se Rusini nasele u delu sela, odvojenom od srpskog dela.18 

Broj Rusina u Krsturu i u Kucuri je upočetku bio u porastu zbog neprekidnog pristizanja 
novih kolonista, a od 70-ih godina XVIII veka više zahvaljujući relativno visokom prirodnom 
prirastu broja staovništva. Krajem XVIII veka u ta dva naselja je bilo oko 4.000 Rusina.19  

Rusini kao komorski podanici bili su u povoljnijem položaju od kmetova, koji su u 
to vreme naseljavani na privatna vlastelinstva, na primer od Slovaka u Kisaču.20 Međutim, 
Nemci su u Bačku naseljavani pod znatno povoljnijim uslovima od ostalih kolonista i imali 
su snažniju pomoć i podršku države.21 

Slavko Gavrilović navodi da su se Rusini, naseljeni u Krstur, kasnije i u Kucuru, 
relativno brzo prilagodili na nove uslove života i privređivanja, da su već od 60-godina uspešno 
privređivali i da su mogli da ispunjavaju predviđene obaveze prema Komori i županiji.22  

U kontraktima o naseljavanju Rusina u Krstur i u Kucuru, ni u drugim dokumentima 
sve do 1772. godine ne navode se precizniji podaci o veličini poseda pojedinih 
porodica/domaćinstva, koje su dobijali od Komore na korišćenje. Tek u urbaru iz 1772. 
godine za Rusine u Krsturu se prvi put precizno navode ti podaci kao i sve obaveze i dažbine 
koje su morali da ispunjavaju i plaćaju. U proseku, jedno seljačko domaćinstvo je imalo 0,54 
sesije, što je bilo dovoljno za skroman život. U selu je tada bilo 286 seljačka domaćinstva, od 
toga 25 inkvilinskih (želiri) i 20 subinkvilinskih (podželiri).23 Posle toga broj inkvilina i 
subinkvilina je bio u stalnom porastu, jer se broj stanovnika i novih domaćinstava neprekidno 
povećavao, a Komora opštini nije dodeljivala nove obradive površine zemljišta, mada je u 

 
16  Рамач 2007: 67. 
17  Костельник 1998: 29–30.  
18  Gavrilović 1977: 163–164. 
19  Жирош 1997: 29–240. 
20  ASECK, Jesensky 1773: 17–18. 
21  Jankulov 1961: 24–41. 
22  Gavrilović 1977: 155–156.  
23  Рамач 2007: 81. 
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kontraktu o naseljavanju postojalo takvo obećanje. Dvadesetih godina XIX veka broj 
porodica bezemljaša u Krsturu se popeo na 150, što je predstavljalo skoro četvrtinu 
domaćinstava,24 a do sredine XIX veka broj porodica bezemljaša je i dalje bio u porastu: 1848. 
godine od 685 porodica u Krsturu 491 je bila seljačka, 84 inkvilinske i 110 subinkvilisnke.25 

Upravo nedostatak zemlje i borba za egzistenciju već od 60–70-ih godina XVIII 
pokreću sekundarnu migraciju, koja će trajati i kroz ceo XIX vek i kasnije. Pojedine porodice 
ili veće grupe iz Krstura i Kucure preseljavale su se u pojedina naselja u Bačkoj i Sremu, kasnije 
i u Slavoniju. Od 60-ih godina XVIII veka pojedinci ili cele porodice, tražeći posao i zaradu, 
dolaze u Novi  Sad, gde je 1780. godine osnovana grkokatolička parohija.26 Posle toga, 80-ih 
godina XVIII veka su bila najavljena, a u prvoj polovini XIX veka i realizovana pojedinačna ili 
u manjim grupama preseljavanja Rusina iz Krsturu i Kucure u neka naselja u Šajkaškoj.27 U 
Srem, na imanje Križevačke eparhije u Šidu Rusini iz Bačke se naseljavaju počev od 1803. 
godine,28 na Grosmanovo vlastelinstvo u Vajskoj od 1813. godine. Masovnije iseljavanje Rusina 
iz Bačke u Srem nastavljeno je od 30-ih godina XIX veka, kada se u većem broju doseljavaju u 
Bačince, Petrovce, Stare Jankovce, Mikluševce i druga naselja u manjem broju.29 

Za Rusine prvog talasa doseljavanja u Južnu Ugarsku službeno je uvek korišćen 
etnonim Rutheni, na mađarskom jeziku – Rutének. U srpskim izvorima za Rusine se 
paralelno koriste  etnonimi Rusini i Rusi. Slovaci su za Rusine koristili etnonim Rusini.30 

U kontraktima o naseljavanju Rusina u Krstur (1751) i Kucuru (1763) bilo je koncizno 
naznačeno da se u ta naselja mogu naseljavati samo Rusini grkokatolici – Rutheni vere uniti. 
Od tada za označavanje religijske pripadnosti za Rusine uvek se koristi naziv unitus/uniti ili 
graeco-catholici ritus uniti, a za retke pravoslavne Rusine – shismatici/non uniti, ili graeci 
ristu non uniti. Nije bila praksa da se pod religijskom pripadnošću ovih Rusina podrazumeva 
i njihova nacionalna pripadnost, niti da nacionalna pripadnost podrazumeva religijsku.31 
Istina, Havrijil Kosteljnik u svojoj Hronici Ruskog Krstura smatra da je poznata činjenica da 
je Rusin na ovim prostorima grkokatolik, odnosno da te dve odrednice, nacionalna i 
religijska, idu zajedno i da jedno drugo već samo po sebi podrazumeva.32 

U vreme početka naseljavanja Rusina u Južnu Ugarsku u ovim krajevima nije bilo 
grkokatolika niti je postojala grkokatolička crkvena organizacija, stoga su oni bili u crkveno-
religijskom pogledu stavljeni pod jurisdikciju katoličke Kaločke nadbiskupije, a 1777. godine 
je za grkokatolike u Hrvatskoj i grkokatolike Rusine u Bačkoj osnovana Križevačka 
eparhija.33 Grkokatolička crkva je u značajnoj meri doprinela čuvanju ne samo religijskog, 

 
24  Gavrilović 1977: 171; Рамач 2007: 197–199. 
25  Рамач 2007: 287–288. 
26  Стајић 1947: 210; Рамач 2017: 123–125. 
27  Gavrilović 1977: 179–182; Рамач 2014. 
28  Гавриловић 1956; Gavrilović 1977: 182–192; Ла ош-Гайдук 2007; Ла ош-Гайдук 2010, 26–50. 
29  Gavrilović 1977: 191–195; Рамач 2007: 208–227. 
30  Рамач 2012.   
31  Ibid. 174–177. 
32  Костельник 1998: 9. 
33  Джуджар 1986: 49–80. 
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nego i nacionalnog identiteta Rusina. U tome je značajnu ulogu imala i konfesionalna škola 
na rusinskom maternjem jeziku, koja je u Krsturu i u Kucuri počela da radi neposredno 
posle naseljavanja Rusina u ova naselja.34 

Drugi talas doseljavanja Rusina iz severoistočnih oblasti Ugarske u Južnu Ugarsku 
pokrenut je sredinom XIX veka. Prema narodnoj tradiciji, prvi migranti ovog talasa stigli su u 
Srem, u Privinu Glavu, uoči same revolucije 1848. godine.35 Većina autora se slaže da je 
masovnija migracija otpočela odmah nakon revolucije, da su migranti dolazili iz Bardejova i 
njegove šire okoline i da su se zaustavljali ili trajnije naseljavali u Sremskoj Mitrovici i okolnim 
naseljima. Doseljavanje je bilo stihijsko. Pojedine porodice ili grupe naseljavale su se u brojnim 
mestima u Sremu, često i na imanjima manastira Srpske pravoslavne crkve. Mnogi su nalazili 
posao kao sluge ili nadničari na privatnim posedima. Broj naselja iz kojih su dolazili na 
teritoriju Srema je pozamašan, kao i broj naselja u kojima su se privremeno zadržavali ili 
naseljavali. Pokretljivost pripadnika ovog migracionog talasa upočetku je bila prilično velika i 
zbog toga nije lako pratiti kretanje i konačno nastanjivanje pojedinih porodica.36 

Prvi konkretniji podaci o kolonistima ovog talasa potiču iz 1851. godine, a zabeleženi 
su u matičnim knjigama rimokatoličke parohije sv. Dimitrija u Sremskoj Mitrovici.37 Iste 
godine osnovana je grkokatolička parohija u Bačincima za Rusine koji su se tamo naseljavali 
od sredine tridesetih godina XIX veka.38 Njen upravitelj Janko Sanič je odmah počeo da 
okuplja Rusine koji su se, po njegovom navođenju, doselili u Sr. Mitrovicu i okolna naselja 
iz županije Šariš. Tako je u gradu zapisao 45 duša grkokatolika, a u okolnim mestima 
Ležimiru, Manđelosu, Martincima, Kuzminu, Erdeviku, Čalmi i Kukujevcima još 42, 
ukupno 87. On navodi da su ga mnogi molili da im preko vojnih vlasti obezbedi dokumenta 
iz županije iz koje su došli, da bi mogli da se ovde legalno nasele. Nije poznato da li je on u 
dovoljnoj meri vodio duhovnu brigu o svojim vernicima u Sr. Mitrovici i okolini, ali su 
Duhovni stol Križevačke eparhije uzmenirile glasine, da novi migranti iz Šariške županije 
nameravaju da pređu na pravoslavnu veru. Sanič je o svemu podneo izveštaj upravi 
Križevačke eparhije 1857. godine, navodeći da je posetio „nove migrante“ u 
Petrovaradinskoj regimenti u Mitrovici i da je tom prilikom popisao 36 porodica, ukupno 
213 osoba. Negirao je da ovi nameravaju da pređu na pravoslavnu veru i da se isele u Obrež. 
Istina, dobili su ponudu da se nasele u Adaševce pod povoljnim uslovima: svakoj porodici je 
obećano da će za kuću i okućnicu dobiti po jutro zemlje i još po dva jutra po osobi. Zemljište 
je bilo zapušteno, trebalo ga je prvo krčiti. Svaka porodica je mogla da dobije i 200 forinti 
pozajmice uz obavezu vraćanja za 10 godina. Tamo se već odselilo 13 porodica. Međutim, 
Sanič je smatrao da su Adaševci prilično udaljeni od grkokatoličke parohije u Bačincima (4 
sata vožnje kolima), što bi znatno otežavalo duhovnu brigu o njima, a to bi na kraju moglo 
prouzrokovati njihov postepen prelazak na pravoslavnu veru. Zbog toga je on predlagao da 

 
34  Рамач 1995; Цап 1996. 
35  Ґубаш 1935: 168. 
36  Прица 1972; Жирош 1991; Жирош 1992; Жирош 2017. 
37  Прица 1972: 153. 
38  Рамач 2007: 227. 
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se uprava Križevačke eparhije izbori kod vojnih vlasti da se u Kleščevcima, gde ima dovoljno 
slobodnog zemljišta, osnuje rusinsko naselje i da se ovi tamo naseljavaju, te bi tako bili 
mnogo bliže grkokatoličkoj parohiji u Bačincima. Ipak, ova zamisao J. Saniča nije bila 
realizovana.39 Iz ovog izveštaja J. Saniča nije potpuno jasno da li su ovi Rusini, popisani u 
Petrovaradinskoj regimenti u Mitrovici 1857. godine, potpuno novi doseljenici, ili među 
njima ima i onih koji su se naseljavali u Mitrovicu i okolna mesta od revolucije 1848. godine 
i koje je on popisivao i posećivao od 1852. godine. Prema nekim izvorima u Mitrovici je 
1857. godine zabeleženo 419 Rusina.40 

Doseljavanje Rusina u ovaj deo Srema je nastavljeno i sledećih godina i decenija. 
Prema podacima grkokatoličke parohije u Bačincima u Mitrovici i okolnim mestima je 1885. 
godine bilo oko 300 grkokatolika. Pošto su bili dosta udaljeni od sedišta parohije u 
Bačincima i rasejani u desetak naselja, za njih je u Mitrovici 1886. godine osnovana 
grkokatolička parohija.41 

Do osnivanja grkokatoličke parohije u Mitrovici, duhovnu brigu o ovim 
grkokatolicima delimično je vodila i rimokatolička župa u gradu. Tako je u njenim knjigama 
do 1886. godine upisan 71 Rusin kao „operarius, 34 kao nadničari, jedan zakupac, dva ratara, 
jedan zidar i jedan pivovar. Kasnije, u matičnoj knjizi venčanih grkokatoličke parohije od 
1887–1906. godine zabeleženo je 79 nadničara, 16 ratara, devet slugu, tri obućara, dva pekara 
i jedan mlinar. Rusine su cenili kao vredne poljoprivredne radnike. Kao marljivi i štedljivi, 
neki su postepeno kupovali zemljište i tako postajali ratari, a deo doseljenika se počeo baviti 
zanatima. Početkom XX veka izvestan broj ovih Rusina emigrira u Ameriku.42 

Rusinski doseljenici su upočetku živeli u veoma teškim uslovima, o čemu svedoče i 
podaci parohijskih matrikula o visokoj smrtnosti, naročito dece do pet godina: od 1887–
1906. godine rođeno je 513, a umrlo 349 osoba, od toga 215 dece: 186 do 2 godine i 29 od 
2–5 godine života.43 

Broj Rusina odnosno grkokatolika u Sr. Mitrovici i okolini je sve do početka XX veka 
bio u stalnom porastu. Prema podacima popisa stanovništva iz 1902. godine u Mitrovici je 
bilo 295 Rusina,44 a na spisku grkokatoličke parohije u Mitrovici iste godine zapisan je 
1141grkokatolik: u samom gradu 849 i u 18 okolnih mesta (Bingula, Divoš, Erdevik, 
Grgurevci, Irig, Jazak, Kraljevci, Kuveždinska planina, Kuveždin, Manđelos, Martinci, 
Stejanovci, Šišatovac, Šašinci, Veliki Kadinci, Ruma, Ležimir Laćarak) još 292 osobe.45 
Radomir Prica je dobro primetio, da je broj grkokatolika znatno veći od broja Rusina 
verovatno zbog toga što se deo grkokatolika izjašnjavao kao Mađari, pošto su ovde došli iz 

 
39  Рамач 2007: 327–328. 
40  Прица 1972: 153. 
41  Сеґеди 1980: 141. 
42  Прица 1972: 154. 
43  Ibid. 154. 
44  Ibid. 155. 
45  Ove podatke navodi Vladislav Varga u rukopisu, pripremljenom za štampu, „Istorija grkokatoličke crkve u 

Sremskoj Mitrovici“, st. 17, a pozivajući se na spisak parohijana ove parohije koji je pod br. 11484/1902 overen 
od strane Gradskog poglavarstva Mitrovice. 
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gornje Mađarske.46 To svakako svedoči o niskoj nacionalnoj svesti rusinskih kolonista, koji 
su, očigledno, znatno bolje sačuvali svoju religijsku pripadnost. 

Poredeći uslove doseljavanja migranata prvog i drugog talasa, mogu se uočiti značajne 
razlike. Prvi su se naseljavali pod znatno povoljnijim uslovima: naseljavani su organizovano 
u komorska naselja, u kojima su dobijali placeve za kuće sa okućnicom i zemlju na korišćenje 
uz plaćanje arende i drugih davanja i obaveza. Njihov odnos prema vlastelinu bio je regulisan 
upočetku kontraktima o naseljavanju, kasnije urbarima. Doseljenici drugog talasa doseljavali 
su se stihijski, nisu dobili mesta za naseljavanje, zemlju na korišćenje niti su imali neku drugu 
podršku ili pomoć vlasti. Dolazili su pojedinačno ili u manjim grupama i zaustavljali su se i 
naseljavali tamo gde su nalazili posao i neke uslove za egzistenciju. Njihov odnos prema 
vlastelinstvima odnosno poslodavcima nije bio čvrsto regulisan. Stoga je pokretljivost 
migranata ovog talasa bila znatno veća od samog početka njihovog doseljavanja, diktirana 
uglavnom traženjem posla, zarade i mesta za naseljavanje. Upočetku su se naseljavali u 
manjim grupama, pretežno u mestima gde grkokatolička crkva nije imala razvijenu mrežu 
svojih dušebrižništava, zbog toga mnogi nisu odmah uspostavljali kontakt sa vlastitom 
crkvenom organizacijom. Pošto su uglavnom radili ili živeli među pravoslavnim Srbima, često 
na imanjima srpskih pravoslavnih manastira ili u njihovoj neposrednoj blizini, prirodno su 
bili upućeni na duhovne usluge i brigu  pravoslavnih monaha i sveštenstva, što je u velikoj 
meri uticalo na njihov stihijski prelazak na pravoslavnu veru. Ipak, izgleda da su neki 
pravoslavni monasi i sveštenici potsticali njihov prelazak na pravoslavnu veru, jer se 
križevački episkop Ilija Hranilović u vezi toga 1886. godine obratio srpskom partijarhu 
Germanu Anđeliću, posle čega je ta akcija bila zaustavljena.47 

Rusini prvog migracionog talasa u Južnu Ugarsku u komorskim naseljima Krsturu i  
Kucuri odmah posle doseljavanja osnivaju svoje parohije i konfesionalne škole na maternjem 
rusinskom jeziku. Slično su radili i preseljenici sekundarnih migracija koji su se tokom XVIII 
ili u prvoj polovini XIX veka iseljavali iz ova dva naselja. U naseljima u kojima su formirali 
veće kolonije u Bačkoj i Sremu nastojali su da dobiju sveštenike svoje vere i da osnuju 
parohije, a uz parohije i škole na svom maternjem jeziku. Tako su grkokatolička crkva i škola 
na maternjem jeziku odigrale značajnu ulogu u očuvanju religijskog i nacionalnog identiteta 
ne samo kod potomaka prve migracije i njihovih sekundarnih migracija, nego i kod 
pripadnika drugog talasa migracije, koji su se često naseljavali u naselja ovih prvih. Deo 
pripadnika drugog talasa rusinske migracije od početka doseljavanja nije bio u dovoljnoj 
meri obuhvaćen dušebrižništvom grkokatoličke crkve, što ih je prirodno upućivalo na 
traženje duhovne brige kod pravoslavnih Srba, a često je rezultiralo njihovim prelaskom na 
pravoslavnu veru i potpunom nacionalnom asimilacijom. Taj proces je pospešivan i 
činjenicom da nisu imali škole na svom maternjem jeziku. 

Treći talas doseljavanja Rusina u Južnu Ugarsku usledio je neposredno posle 
završetka drugog talasa. U istoriografiji se ova migracija uglavnom sagledava u sklopu 
znatno obimnijeg preseljavanja Rusina/Ukrajinaca sa one stane Karpata, iz Poljske odnosno 

 
46  Прица 1972: 153–155. 
47  Рамач 2007: 412. 



 
 
 
 

 TRI TALASA DOSELJAVANJA RUSINA U JUŽNU UGARSKU (OD SREDINE XVIII DO KRAJA XIX VEKA)  
 
 

335 
 
 

Galicije, koje je od 90-ih godina XIX veka išlo u tri pravca: najvećim delom u Bosnu, nešto 
manje u Slavoniju, a najmanje u Srem.48 Ovom prilikom nećemo posebno razmatrati 
migraciju Rusina/Ukrajinaca u Bosnu i Slavoniju, samo istaći da je za njih do 1918. godine 
zvanično korišćen etnonim Rutheni/Rusini, i sami su se nazivali Rusinima, a tek nakon 
Prvog svetskog rata prihvaćaju etnomim Ukrajinac, kao i najveći deo njihovih sunarodnika 
u okviru Poljske, u njihovom starom zavičaju.49 

O doseljavanju Rusina u Srem u okviru trećeg migracionog talasa u istoriografiji je 
najmanje pisano. Izgleda da su delom došli iz oblasti Gorlica u Poljskoj, delom iz drugih oblasti 
Galicije. Svi su bili jako siromašni i uglavnom su upočetku radili kao sluge ili najamni radnici, 
čobani, svinjari, kosci livada kod imućnijih Srba, Nemaca i Hrvata. Naseljavali su se često u 
naselja u kojima su živeli Rusini prvog i drugog migracionog talasa, a pošto su bili iste 
veroispovesti i govorili su veoma sličnim jezikom, relativno brzo su se stopili sa njima.50 Ipak, 
neki autori su zabeležili, da su Rusini u Bikič Dolu, koji su došli u drugom talasu relativno dugo 
čuvali svoj dijalekt, naročito stariji ljudi, koji se prilično razlikovao od jezika Rusina prvog 
migracionog talasa. Izvesno vreme su čuvali i neke tradicionalne osobenosti u materijalnoj 
kulturi. Mihajlo Kovač, koji je jedno vreme po završetku Drugog svetskog rata radio kao učitelj 
u Bikič Dolu, zabeležio je sećanje starijih ljudi, koji su pamtili da su, dolazeći iz severnih krajeva 
Ugarske, pokušavali da se nasele u Krsturu kod svojih sunarodnika, ali da ih ovi nisu prihvatili 
i silom su ih terali da idu dalje, navodeći: „Imamo mi dosta svoje sirotinje!“51 

Posle Drugog svetskog rata usledila je sekundarna migracija Ukrajinaca iz Bosne u 
Vojvodinu. Naseljavali su se u mnoga mesta, a u većem broju u Sremsku Mitrovicu, Inđiju, 
Rumu, Novi Sad, Vrbas, Kulu, i često tamo gde su već živeli Rusini pripadnici prvog i drugog 
migracionog talasa. U nekim sredinama, kao na primer u Sr. Mitrovici, to je značajno 
doprinelo buđenje nacionalne svesti kod pripadnika drugog migracionog talasa i 
oživljavanje kulturno-nacionalnog života, dok se u drugim sredinama, gde su od ranije živeli 
Rusinini prvog migracionog talasa, uspostavlja plodna saradnja između pripadnika te sve 
migracije.52 

  
 
 
 
Arhivska građa: 
Arhiv Slovačke evangelističke crkve augsburske veroispovesti u Kisaču – (ASECK) 

Jesenský, F. Pamätnica historických zápisov, starších a novších, o povstaní a ďalšom zveľaďovaní 
cirkvi, počnúc od r. 1773. Rukopisna hronika Kisača, bez signature. 

 

 
48  Ґралюк 2001; Гродський 2003; Румянцев 2008. Mnogo priloga i materijala o migracijama i životu Ukrajinaca 

u Bosni, Slavoniji i Vojvodini ima u zbornicima koje je priređivao i objavljivao Roman Miz: (Мизь 2004–2013). 
49  Ibidem. 
50   Прица 1972: 153–154. 
51  Ковач 1988: 40. 
52  Румянцев 2008; Румянцев 2010. 
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THREE MIGRATIONAL WAVES OF THE RUTHENIANS 
TO SOUTHERN HUNGARY 

 
Summary 

The migration of the Greek-Catholic Ruthenians from the north-eastern counties of Hungary 
and partly from Galicia to Southern Hungary took place in three waves between the middle of the 18th 
to the end of the 19th century. The author of the text looks at the general economic and social 
circumstances in Southern Hungary at the time of the arrival of the Ruthenians to Bačka and Srem and 
at the special circumstances and conditions that influenced the arrival of the immigrants to certain 
regions and settlements. A lot of factors, above all different time of settling, different territories they 
were migrating from and different economic and social conditions and circumstances in the places 
they were settling, the number of certain waves/groups of migrants, the connections and organization 
of the migrants as a special national and religious community after settling and some others, influenced 
in a great measure the forming of rural communities and groups with certain differences in some 
spheres of their economic and social life. Although there was some gradual leveling and cohesion of 
the differences between certain groups, secondary migrations due to difficult social and economic 
circumstances in which lived the biggest part of the Ruthenians in Southern Hungary by the end of the 
19th century, the increased isolation of some groups or individuals from the basic mass of their 
compatriots and mixing with members of other nations and religions resulted in a certain national and 
religious assimilation. However, up to the first decades of the 20th century the population of the 
Ruthenians in Southern Hungary/Yugoslavia was constantly growing. 

Keywords: Ruthenians, Southern Hungary, Bačka, Srem, migration, secondary migrations, 
national identity, Greek-Catholics. 
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СЕОБА ТЕМИШВАРСКИХ СРБА 
НАКОН ОДЛАСКА СРПСКЕ ВОЈСКЕ У СКЛАДУ СА ОДЛУКАМА 

МИРОВНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ПАРИЗУ 1919. ГОДИНЕ  
 
 

Апстракт:  Након одлуке париске мировне конференције, да се Банат подели између 
Краљевине СХС, Румуније и Мађарске, Темишвар је додељен Краљевини 
Румунији. Крајем јула 1919. године Влада у Београду издала је наређење да се 
војска и администрација евакуише из Темишвара. Уз војску ће се повући и одређен 

рој интелектуалаца, трговаца, али и еземљаша. Српско становништво које је 
остало у Темишвару када је румунска војска ушла у град 3. августа 1919. године 
прилагођаваће се новом положају националне мањине. Уследиће успостављање 
румунске управе, изразито на ијене национализмом. У војвођанској, оновременој 
штампи, истицано је, да ли у циљу пропаганде или стварне слике, да су Ср и у 
румунском делу Баната, у страху од румунског прогањања и да је за рањен српски 
језик и српска песма. Како су се Ср и у Темишвару осећали незаштићено, догодиће 
се још један талас сео а српства из Темишвара. У највећем роју, то ће ити српска 
интелигенција, учитељи и свештенство, што ће довести до великог дефицита у 
школском кадру. Овај поступак учитеља и свештеника у многоме је утицао на 
стање и развој свести тамошњих Ср а који су остали препуштени сами се и. 
Позив који им је архијерејски заменик архимандрит Стефан Николић одмах по 
свом доласку у Темишвар 1919. упутио да се што пре врате и наставе пастирски и 
наставнички рад остао је ез одјека. 

 
Кључне 
речи: 

Темишвар, 1919. година, разграничење, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, 
Ср и у Темишвару. 

 
 

„Нама Србима је – још од Чарнојевића – селидба као неки шпорт. И то је најбоље.“1 
 

 Паризу су на Конференцији мира јула 1919. године још увек у корист 
југословенске стране тражене исправке хрђаве границе, како ју је и сам Никола 
Пашић, председник Делегације Краљевине Ср а, Хрвата и Словенаца, 

називао.2 Ср и из Темишвара и околине који су у Париз отишли да би својим 

 
1  Мирко Терзић писао за лист Слога. (Слога, бр. 222, Велики Бечкерек, 25. септембар 1919, 1) 
2  Милошевић, Димитријевић 2005: 189–192. 
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присуством као експерти потпомогли територијалне претензије на ову престоницу 
српског Баната, по пуномоћи и упутству сматрали су за своју дужност упозорити 
славну Делегацију да је извесно да би до сеобе српског живља могло доћи ако oна овај 
град ипак преда Краљевини Румунији.3 Из пера изасланика темишварске Епархије 
састављен је тада један меморандум у коjeм је тражено да се положај Срба који би 
услед несрећне поделе Баната потпали под румунски Империјум осигура у верском и 
просветном погледу, а да се предузму и мере за њихову материјалну и личну 
безбедност.4 У поменутом меморандуму писало је да су југословенски политичари 
изјављивали да ће Темишвар засигурно остати део Краљевине Ср а, Хрвата и 
Словенаца па се онда на основу тих изјава наро  ср ски о ао ез раничном весељу, 

ус ио срцу на вољу и он а олазио у суко  са осећајима ру их наро нос и код којих 
се из тих разлога у ушено о орчење и осећај за осве ом развијао.5 С о зиром на такве 
околности, изасланици Темишварске епархије извештавали су да се у делу Баната у 
који је румунска војска већ ушла, према Ср има поступа ру ално, да их ију и ерају 

реко емаркационе линије и да тиме румунске власти отворено показују да Ср е из 
тих крајева желе рас ера и.6  На полеђини овог документа, који се чува у Архиву 
Југославије у Београду, Никола Пашић је својом руком записао да се делегат Мата 
Бошковић, професор универзитета и ранији министар у Лондону, умоли да 
меморандум прочита и да састави ноту која и ушла у услове о миру, а у којој и 
српска страна тражила да се заштити сва имовина приватних људи, црквена до ра и 
школске зграде.7 Како ни југословенска Влада у Београду а ни српска војска, која ће се 
повући из Темишвара 28. јула 1919. године у складу са одлукама мировне 
конференције у Паризу, неће моћи да гарантују личну безбедност живљу које ће 
остати преко демаркационе линије доћи ће до таласа сеоба српског становништва. 

Непосредно пре евакуације Темишвара, али и раније, да би до прогона српског 
живља, и то у највећој мери истакнутих политичких делатника могло доћи, 
упозоравала је и штампа у Војводини. У пролеће 1919. године, када је већ постало 
извесно да ће Темишвар ити евакуисан и додељен Румунима, у српској темишварској 
штампи појавио се интересантан чланак под насловом О лазе Ср ијанци! који је 
потписао Т. К-ћ, што и могао ити Танасије Костић, члан тада већ расформираног 

 
3  Новосадски лист Је инс во је јављао да је 3. јула 1919. године за Париз отпутовао прота Милутин 

Јакшић са још неким изасланицима да поднесу конференцији мира нове доказе о правилности наших 
захтева при разграничењу Баната. (Јединство, бр. 60, Нови Сад, 5. јул 1919, 2.) Андреј Митровић у 
својој књизи о разграничењу Југославије са Румунијом ће писати да су Темишварску епархију у Паризу 
представљали Младен Никић, Светозар Станковић, свештеник Ненад Барачки  и свештеник Тимотије 
Рајић, а нешто потом прота Милутин Јакшић и инжењер Младен Пилић. (Mitrović 1975: 268)  

4  Први меморандум изасланика темишварске епархије, заведен је датумом 3. јул 1919. године, а 
потписали су га изасланици Епархије Темишварске Младен Никић, Светозар Станковић, Ненад 
Барачки свештеник, Дере Мимошејавић, свештеник. (Архив Југославије (АЈ), Београд, Делегација (Д), 
Ф. 3. рој 2721) 

5  Меморандум изасланика темишварске епархије, 3. јул 1919. године (АЈ, Д, Ф. 3. рој 2721) 
6  Ibid. 
7  Ibid. 
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српског темишварског Народног већа, које је послало своје представнике на Велику 
народну скупштину у Нови Сад 25. новем ра 1918. године на којој је донета одлука да 
се Банат, Бачка и Барања присаједине Краљевини Ср ији у Краљевство Ср а, Хрвата 
и Словенаца.8 Поменути аутор чланка истиче да су з ог вести да је румунска војска 
запосела Лугош и емишварски Румуни о или крилца, е и они олећу и да су тако 
већ састављени спискови свих оних Ср а који су се, како се у чланку каже, разме али 
ов е ок су Ср ијанци у ра у и саветује им да сви они тре а сами да напусте 
Темишвар.9 Лист Је инс во писао је да из места које ће припасти Румунима, долазе 
тужбе наше браће да их плаше, прете им, тачно им назначују врсту смрти, која ће 
их постићи, чим се српска војска из тих крајева повуче, и да је из тих разлога свет 
поплашен, и већ многи напуштају своја огњишта, имања и све што имају.10 Исти лист 
неколико бројева касније ће писати да ће особито истакнутије тамошње наше људе 
чекати призори из 1914. године, мислећи на интернирања српских националних 
радника од стране аустроугарских власти почетком Првог светског рата.11  

Заиста, како сазнајемо из извештаја команданта Прве армијске о ласти 
послатог Врховној команди 12. јула 1919. године, у првом маху, да се евакуишу са 
својим стварима и својим породицама дозволу су тражили национални делатници 
који су учествовали у ослобођењу и уједињењу Војводине са Краљевином Срба, 
Хрвата и Словенаца. Они сматрају да им је останак под Румунима немогућ, писао је 
командант коњичке дивизије у Темишвару команданту Армијске о ласти а он јављао 
Врховној команди.12 Мишљење војних власти у Темишвару ило је да и овом 
о рав аном зах еву оних који су се из ро ољу ивих разло а ис ицали и или 

ре усре љиви и ажљиви према српској војсци од њеног доласка у Банат а солу но 
ре ало изаћи у сусре  и да им се на основу заслу а доделе потре на превозна 

средства за њихову евакуацију.13 Ипак, став Врховне команде начелно је ио да се 
српском елементу у Темишвару саветује да ос ане на својим о њиш има, сем оних 
који имају нарочи о  разло а а се склоне и да сачекају да се потпише званичан уговор 
о миру у којем ће се водити рачуна о мањинама и њиховој ез едности.14 
Великокикинђани су преко свог листа такође молили сваког брата Србина, а 
нарочито свештенике, учитеље, чиновнике и поглаваре и виђеније људе, да не изгубе 
главу и сачувају хла нокрвнос  и да нипошто не остављају своје место, дужност 
своју, своју кућу и сиромаштво своје. У исто време поручивали су браћи која остајe са 
друге стране демаркационе линије: Ми вас не заборављамо и ви нас несмете 

 
8  Рукописно одељење Матице српске (РОМС), Нови Сад, Велика народна скупштина Војводине 1918. 

Пуномоћи посланика М. 7.417. 
9  Сло а, р. 132, Темишвар, 22. мај 1919, 1. 
10  Је инс во, бр. 73, Нови Сад, 22. јул 1919. 1. 
11  Јединство, бр. 80, Нови Сад, 31. јул 1919, 1. 
12  Стругар, Петровић 2014: 317–318. 
13  Ibid. 
14  Извештај Врховне команде министру војном и команданту Четврте армијске о ласти од 18. јула 1919. 

године (Стругар, Петровић 2014: 328–329). 
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заборавити! и да Србина никакве државне границе не могу од Српства оделити.15 
Међутим, после уласка румунске војске, у чланку под насловом Како нам 

Румуни захваљују, новосадска Застава јављаће да се Румуни свете и да је дошло до 
хапшења виђених Срба у Темишвару. Румунске власти наводно су ухапсиле др 
Милана Калиновића рођеног Темишварца и др Јована Савковића, родом 
Новосађанина који су се бавили адвокатуром у Темишвару и Душана Попова, 
књиговођу.16 Калиновић и Савковић били су чланови темишварског српског 
Народног већа.17 И док ће Милан Калиновић остати да живи у Темишвару, Јован 
Савковић, иако у аутобиографији која се чува у Рукописном одељењу Матице српске 
не наводи да је био хапшен у Темишвару, писаће да под Румунима није желео да 
остане, те је 8. децембра 1919. кренуо железницом из града и ноћивши у Жомбољи и 
Чоки, стигао 10. децембра увече по највећој зими и вејавици у Нови Сад.18 После сеобе 
из Темишвара у Новом Саду је отворио адвокатску канцеларију, тако да и његов 
пример представља сеобу чиновништва али и виђенијих људи из Темишвара.  

Још један адвокат, члан темишварског Народног већа отишао је из града после 
одласка српске војске. У питању је др Иса Жупунски. Он је као избеглица из 
Темишвара 12. септембра 1919. године поднео молбу Градском Савету у Великом 
Бечкереку да му дозволе да у овом граду станује и у најкраћем времену отвори 
адвокатску канцеларију. Иако није могао да набави и приложи потребне документе уз 
молбу, она му је усвојена 24. септембра 1919. године.19 Међутим, извесна Марица Буч, 
избеглица из Темишвара, није била те среће. Она је такође Градском Савету у Великом 
Бечкереку 16. децембра 1919. поднела молбу за пребивалиште у граду. У молби је 
писала да се настанила у Бечкереку 7. децембра 1919. године као избеглица из 
Темишвара занимање кућевица и да станује код свог пријатеља хотелијера Веље 
Панића у „Српској Круни“ и да тако није ником на терету. Ипак, пошто је молба 
закашњено предата, она је одбијена и Марици Буч, Темишварки, наређено је да 
напусти Велики Бечкерек до 31. децембра или ће у супротном ити од стране 
полицијске власти одстрањена.20  

Младен Пилић, први потпредседник и главни фактор српског Народног већа у 
Темишвару такође је напустио Темишвар када је румунска војска ушла у град и од 
1919. године живео је у Земуну.21 

Од српских националних радника који су у то време живели у Темишвару, 
изгледа да су Румуни једино били врло пажљиви према Политу Десанчићу, како је 
писао лист Јединство. Наиме, Полит је и после евакуације центра српског Баната 

 
15  Ср ски ласник, р. 55, Велика Кикинда, 2. август 1919, 2. 
16  Застава, бр. 207, Нови Сад, 15. октобар 1919, 2. 
17  Записник седнице српског Народног Већа од 4. новем ра (22. окто ра) 1918. године (Храбак 1955: 83.) 
18  Бугарски 2014: 518; Бугарски 2008: 109; РОМС, М 12.455. Аутобиографија Д-ра Јована Савковића 
19  12. септем ар одо рено 24. септем ра 1919. године (Историјски архив Зрењанин (ИАЗ), Ф. 97. Фонд 

градско поглаварство Петровград 1919-1941 (ГП), 11627/1919) 
20  ИАЗ, Ф. 97, ГП, 57/ 920 
21  Krizman, Hrabak 1960: 396. 
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остао да живи на имању своје кћери Владиславе у близини града, а уредништво листа 
Јединство писало је да их не чуди то што се румунске власти према Политу односе са 
поштовањем јер је он у пештанском сабору бранио права свих народа у Угарској па и 
Румуна и прорекао садашњу судбину Мађарима, кад су одбијали његов предлог, да 
задовоље народности и да од Мађарске створе источну Швајцарску. Полита лист 
Јединство назива уваженом старинoм у ранијим бројевима а марта 1920. године овом 
свом седом и великом политичару жели још много ведрих и лепих дана на земљишту 
окупираном од Румуна.22 

Српски песник Душан Васиљев становао је с родитељима и раћом у Мехали, у 
тадашњој Влашићевој улици, сада улици Самуила Шаговића р. 24. За време рата је 

ио мо илисан, а вратио се олестан и разочаран. Са својом породицом иселио се из 
Темишвара заједно са српском војском 1919. године. Васиљев је отишао прво у 
Београд а када се настани у Кикинди писаће свом пријатељу знаш како сам у овој 

ус ој Кикин и, као лу ; Темишвар ми јако фали.23 На поласку из Темишвара, у 
младалачком родољу ивом заносу посветио је Граду на Бегеју песму Доћи ћемо 
на ра !24  

 
...Са о њиш а с ара, из мајчиних крила, 
Крезу а Евро а ера нас и они, 
И варош, која је о са  мајка ила, 
Тужно, немо јеца, ихо сузе рони...25 
 
Песма Душана Васиљева о јављена је у последњем роју темишварског листа 

Сло а који је у граду излазио док је српска војска ту ила стационирана. Стеван 
Бугарски ће тако у својој књизи Ср ска ерио ика на лу анашње Румуније писати 
да су се са листом Сло а и његовим уредништвом са српском војском повукли они који 
су са њим и дошли, мислећи на Антонија Штр ића и Федора Живковића, а акође и 
неки „ов ашњи ин елек уалци, из личних разло а а да је један део Ср а, о ичног 
народа остао у Темишвару.26 

Срби који су напустили Темишвар, у највећем броју, преселили су се у Велики 
Бечкерек или Велику Кикинду. Како је извештавала српска војвођанска штампа у 
Велики Бечкерек су непрестално стизали транспорти избеглица из Темишвара и 
околине који су били смештени у вагонима на железничкој станици јер у прво време 
у вароши за њих није било места.27 

У хотелу у Великом Бечкереку једном српском капетану нису дозволили да 
преноћи па онда, како се пише у штампи, цивили нису ни покушали. Од муке су 

 
22  Је инс во, бр. 45, Нови Сад, 17. јун 1919, 2. Је инс во, бр. 253, Нови Сад, 25. март 1920, 2. 
23  Бугарски, Степанов 2011: 16. 
24  Бугарски, Степанов 2008: 7. 
25  Сло а, р. 176, Темишвар, 19. јул 1919, 1. 
26  Бугарски 2014: 219.  
27  Је инс во, р. 88, Нови Сад, 10. август 1919, 3. 
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прошетали по граду и кад су упитали пролазника да ли за њих Темишварце може да се у 
граду нађе стан добили су одговор да не може.28 Такође, један сарадник листа Слога, када 
се она преселила у Велики Бечкерек, потписан под псеудонимом Копривац описује како 
је његов близак пријатељ из Темишвара такође дошао у Велики Бечкерек. Има петоро 
деце и његов син један je од избеглица који још никако немају стана. Видим га јутрос седи 
поред Бегеја, а у руци држи прут са канапом. Шта то радиш, пришо? питам га. Ето 
пецам рибу, и лагано спремам зимницу за себе и за своју породичну чету, рекао је.29 

Великобечкеречки лист Бана ски ласник је у то време донео извештај да је у 
њихов град темишварским возом стигло 38 душа избеглица и да су из Темишвара, 
Пардања и Модоша. Човеку морају и нехо ице сузе а у аре ка  ви и како се ај све  

а и, писао је лист. Из чланка можемо да видимо да су неки од из еглица имали своја 
дрва те су наложили штедњаке и кували су својим породицама, а неки су ишли по 
суседним кућама и до ри људи су им дозвољавали да за се е скувају. Из далека то је 
изгледало као ш о сами ови ја ници веле да је то каква велика циркусна колонија јер 
се ложи ва ра и ре  ва онима оле на земљи. Али, да је ипак овај наро  весео јер је 
мо ао а се уклони, како је писао лист, ис ре  румунске осве е и захваљују великом 
жу ану ш о се о ринуо за воз.30 

Сада се у штампи поред дотадашњег основног разлога румунске освете наводи 
и један други. Уласком румунске војске у том делу Баната избили су немири.31 Румуни 
пљачкају по целом Банату; тиме они хоће да докажу да су господари у Банату и да је 
Банат коначно њихов. Срби и Немци највише пате од ових немира, јер су изложени 
пљачкашким бандама Румуна. Немци тек сад виде шта значи окриље Србије и српске 
војске, писала је новосадска Застава.32 У крајевима које је српска војска по наређењу 
из Париза евакуисала настали су новембарски дани прошле године.33 Вести о притиску 
тек успостављене румунске власти на српски живаљ са територија које су евакуисале 
југословенске војне јединице, доношене су преко извештаја полицијског и владиног 
комесара у Жомбољу и Темишвару а прослеђивани су даље до Министарства 
иностраних послова.34 Из Жомбоља је тако јављено да држање румунских власти у 
Темишвару и уопште у Банату продужује да буде према српском живљу и даље 
несношљиво и непријатељско. У новинским извештајима о Темишвару могло се 
прочитати да румунске власти и жандарми нечовечно злостављају наше прваке и 
народ. Пљачке и харања на дневном реду.35 Делегацији у Паризу је од министарства 
Унутрашњих Дела из Београда 8. августа 1919. године прослеђен извештај да су 
Румуни одмах по свом доласку у Темишвар и преузимању цивилне власти у граду, 

 
28  Слога, бр. 178, Велики Бечкерек, 1. август 1919. године, 2. 
29  Ibid. 1. 
30  Банатски гласник, бр. 155, Велики Бечкерек, 31. јул 1919, 2. 
31  Вест из Великог Бечкерека 8. августа 1919. године (Је инс во, р. 88, 10. август 1919, 3.) 
32  Застава, бр. 166, Нови Сад, 9. август 1919, 3. 
33  Нова зора, бр. 56, Вршац, 30. јул 1919, 1. 
34  Извештаји од 5. и 7. септембра 1919. године. (АЈ, Д, Ф. 5, Извештаји од 5. и 7. септембра 1919. године) 
35  Слога, бр. 178, Велики Бечкерек, 1. август 1919, 2. 
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забранили српску песму и свирку, те тиме на о ворен начин дали израза својој 
нетрпељивости и мржњи против Срба и обележили шовинистички своје владавине. 
Како за време окупације са стране српске војске и српског импреријума није била 
забрањена ни мађарска ни румунска песма, ово се имало сматрати повредом 
савезничке лојалности и међусобне пажње, што и могло утицати неповољно утицати 
на будуће међусобне односе, тим пре што по примљеним вестима мађарска песма није 

ила забрањена.36 Међутим, морамо ити свесни да се радило о истим оптужбама 
какве је раније румунско становништво износило против српске војске.  

Крајем октобра 1919. године поново су почели стизати извештаји објављивани 
у штампи да се народ сели из Темишвара. Као разлог селидбе банатска штампа сада 
поред румунског терора наводи и застој у трговини и саобраћају у Темишвару као и 
да се због тога становништво, нарочито оно сиромашније, исељава из вароши јер за 
њих нема никавог посла.37 Додаје се да када је српска војска била у Темишвару, 
трговина је цветала а да је насељавања било толико да се стан нигде није могао 
добити. Сада, за Темишвар кажу да је празан. Они Срби који су се у то време иселили 
из Темишвара и даље су се жалили на поступање румунских, како их вршачка Нова 
зора назива, окупаторских власти. Истичу нарочито брутално батинање као још 
један од разлога за сеобу српског становништва из Темишвара.38 У другом чланку 
каже се да Срби не морају да се селе из Темишвара јер Власи ваљда не једу људе иако 
њихови пријатељи једу жабе алудирајући на Италијане, али да је једна породица 
отишла из Темишвара јер отац не може да их гледа.39  

Подела Баната условила је и поделу темишварске епархије на српски део у 
Великој Кикинди и румунски део са седиштем у Темишвару. Уредништво новосадског 
листа Јединство писало је у време непосредно пре евакуације Темишвара да је оно 
сасвим поуздано извештено да се тада посебно претило српским учитељима и 
свештеницима и да су неки већ напустили своја места, односно, како је истицано, 
склањају се испред буре која долази.40 Зато је претила опасност да ће те општине бити 
приморане да приме румунске свештенике, те ће се за најкраће време порумунити.41 
Вест да су интелигенција и свештеници напустили народ себи донела је и новосадска 
Слобода са примедбом њеног уредништва. Красни пастири!42 Владика Георгије Летић 
постављен је за администратора Карловачке митрополије а за свог заменика 
именовао је Стевана Николића у оба дела Епархије темишварске.43 Он је, пре него што 
је дошао у Темишвар да отпочне своју дужност, објавио апел становништву које је са 

 
36  Документ под насловом Румунски ерор у Темишвару (АЈ, Д, Ф. 5 Париз 14. 8. 1919, р. 3185); Је инс во, 

р. 90, Нови Сад, 13. август 1919, 1. 
37  Нова зора, бр. 92, Вршац, 26. октобар 1919, 2. 
38  Ibid. 2. 
39  Слога, бр.178, Велики Бечкерек, 1. август 1919, 2. 
40  Јединство, бр. 80. Нови Сад, 31. јул 1919, 1. 
41  Јединство, бр. 82. Нови Сад, 2. август 1919, 3. 
42  Слобода, бр. 161, Нови Сад, 2. август 1919, 1. 
43  Бугарски 1995: 43.  
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српском војском избегло из темишварског Баната. У том апелу, који је више листова 
пренело, Николић је изјавио да је са неизмерним болом у души сазнао да су неки 
свештеници и учитељи из епархије темишварске, кад су чули да се румунска војска 
приближава Темишвару напустили своје парохије и учитељска места и побегли на 
земљиште Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и тако оставивили стада своја, 
парохијане своје без пастира, без богослужења, без поуке и утехе а дечицу српску, те 
анђеле земаљске и узданицу нашу без наставе. Овде Николић додаје да су свештеници 
и учитељи отишли због страха од Румуна а тај њихов страх назива неоснованим јер 
Румуни уверавају, да ни једном Србину а већ поготово српском свештенику и учитељу 
неће нанети никаква зла. Док је Српски гласник такође писао да само непријатељи и 
душмани наши протурују лажне, алармантне гласове jер би им добро дошло да српски 
народ остане обезглављен да напусти цркву школи имања своја а они у мутном да 
лове! и да заиста Срби у Темишвару немају зашто да се боје, коментар уредништва 
Банатског лис а био је да ли на писмено Румуни дају ?! ову гаранцију.44 

За румунску војску викар Стеван Николић говорио је да само извршава 
наред е мировне конференције и да Ср е не злоставља и не чини им неправде јер ни 
српска војска није угњетавала Румуне нити то ради у то време. Наро  је ос ао на свом 
мес у, а у екли су они који ре а наро  а умирују, еше, хра ре и оучавају и у 
очинској ризи за онамошњи наш ср ски живаљ Николић је молио и поручивао да се 
врате што пре на своја места да аш у овим ешким риликама у вос рученом сна ом 
врши е ваше уше о ечи ељске ужнос и а нарочи о ас ирски и нас авнички 
ра ... На крају, додао је да тек онда, ако се овоме позиву оглуше, сматраће их за 
недостојне делатеље на пољу просвете и за непријатеље српског народа. Такође, 
свештеницима и учитељима поручио је да се не смеју сами спасавати а да оставе своје 
стадо. У апелу је стајало да ће се оним свештеницима и учитељима, који су своја места 
самовољно напустили, поставити на њихов трошак заменици а места оних 
свештеника и учитеља, који се у року од четири недеље дана не врате на своје парохије 
и у своје школе, прогласиће се упражњенима и попуниће се другим личностима. Осим 
тога против њих ће се повести редовни дисциплинарни поступак, поручивао је викар 
Георгија Летића.45  

Овај апел изазвао је различите реакције у војвођанској штампи. У листу 
Банатски гласник појавио се чланак у којем је писано да је лепо од архимандрита 
викара што позива свештенство и учитељство да се своме стаду поврате, али да је 
питање хоће ли том народу ити помогнуто ако ти свештеници и учитељи изгу е 
главе. Такође, истицано је у листу да се не види да су Румуни пружили гаранције да 
дотични неће бити злостављани. Напротив, аутор чланка каже да из поузданих 

 
44  Српски гласник, бр. 55, Велика Кикинда, 2. август 1919, 2; Банатски гласник, бр. 185, Велики Бечкерек, 

7. септембар 1919, 1. 
45  У Ср. Карловцима, 21. августа 1919. Архимандрит Стефан Николић епископски викар. исто то: У Вел. 

Кикинди, 22. августа 1919. Архимандрит Стеван Николић еписк. викар. (Застава, Нови Сад, бр. 178, 
24. август 1919, 1–2, Српски гласник, бр. 61, Велика Кикинда, 24. август 1919, 2.) 
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извора зна за српске свештенике и учитеље из Баната који су злостављани те наводи 
њихова имена. Као решење предлаже да се у Темишвар и околину пошаљу људи који 
се нису експонирали за време српске окупације, а ако они од ију да се тамо пошаљу 
дворски калуђери, који су се о рекли оца, ма ере и ро ине само а мо у ослужи и 
цркви и наро у, а ако је о о рицање ило ис инско, неће, не мо у, не смеју се 

ро иви и оложеној закле ви на ослушнос , већ морају ићи на е арохије. 
Такође, и да озиције на које ре а а у у ос ављени су оз иљне и зах евају скроз 
с ремне љу е. Ове из е лице, екс ониране свеш енике ваља или ос ави и на ру а 
мес а – млађе, или ензиониса и с арије. Аутор даље пише а су неки о  из е лица 
нашли се и ош ене зара е, а не а ају на ере  ни цркви, ни фон овима и он а 
није о рав ана ре ња исци линарним ос у ком а да је зах ева и о  неко а а 
силом и е лу о у смер није а ос олски. Наивни с е . архиман ри е? Ни  у акви 
су а, ни  у Влаху ру а! Заш о је сам Е иско  с ру нуо из Темишвара у Карловце? 
Овај чланак потписан је под псеудонимом Брзавац.46 

Месец дана после позива да се учитељи и свештеници, који су у сеоби Срба из 
Темишвара напустили своја места, врате, Мирко Терзић, српски национални радник, 
потписује текст у листу Слога у којем каже да су Румуни ову сеобу једва дочекали, да 
би по старој навици могли да поотимају српске цркве и школе и да се полако ушуњају 
у цркву, а поред цркве у школу, што ће довести до националне катастрофе у тим, како 
каже Терзић, поробљеним крајевима.47 Он се дотиче и статуса свештеника и учитеља у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца после сеобе. Каже да у Краљевини са 
презирањем гледају на ове самовољне изгнанике да су њима врата свуда затворена и 
они цуњају оборене главе од Новог Сада до Београда и обратно. После силног одбијања, 
они се враћају својим породицама које живе у лошим условима и живе од обећања. 
Иако свестан чињенице да су попови и учитељи који су напустили Темишвар 
потребни свом народу који је остао у Румунији, он, чини нам се, стаје на њихову 
страну и правда њихову сеобу у југословенски део Баната. Није ово више време Кара-
Ђорђа и Милоша и Турака – ово је доба влашког батинања, пише Терзић. Могао је наш 
темишварски попица Прекајски још годинама да због србизма тамнује код Мађара – 
али би се он пре убио него да му прљавци ударе 25 батина. За положај учитеља, у сада 
румунском делу Баната, којем припада и Темишвар, Терзић каже да је још гори него 
положај свештенства. Да се нису преселили, они би у таквим приликама потписали 
најгаднију смрт себи и тиме би само Власи добили. Такође, Терзићев став је био да је 
тешко оставити народ без културних вођа али да је још теже жртвовати те вође у 
бесцење. Мирко Терзић свој чланак завршио је оштрим речима: 

Избеглице се и даље потуцају, а сваког дана добијамо гласе, да ће и оно мало 
заосталих просветних раденика да се бегством спасава од ужасног румунског терора. 
Наредити им да остану? Вратити силом ове избегле? По чему молимо лепо? Ја могу до 
лудила да волим и обожавам Отаџбину и да за њу положим живот – али ми је ужасно 

 
46  Банатски гласник, бр. 185, Велики Бечкерек, 7. септембар 1919, 1. 
47  Слога, бр. 222, Велики Бечкерек, 25. септембар 1919, 1. 
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да незаштићен дозволим да ми се насрне најсрамнијим начином на част. Коме ћу ја 
моћи у оним селима, да импонујем као попа или учитељ, кад ћу морати да пузим уз 
Влахе и онда ће цело село да ме презире – или ћу због свога пркоса бити сваки дан 
батинан, и онда ће сељани да беже од мене као од куге, да и на себе не би навукли 
влашку мржњу и обест.48 

Поменути о ица Прекајски, односно јереј Иван Прекајски ио је председник 
темишварског српског Народног већа и такође је напустио Темишвар пре доласка 
румунске војске. Он је отишао у Београд на студије филозофије. Писао је да је риликом 
изласка ср ске нам војске из Темишвара ио принуђен да оде из Темишвара како из 
политичких тако и из личних разлога. Његов случај је специфичан јер је он за своју 
сео у из Темишвара кривио и српске црквене власти и румунске цивилне. У сваком 
случају, у жал ама које је Министарству вера у Београду слао писао је да није хтео у 
Темишвару, у Румунији да живи и ради не о у великој нам сло о ној ржави Ср ији.49 

Услед евакуације Темишвара и губитка великог дела Баната разочарење и 
огорчење у целој Војводини било је огромно.50 И раније је лист Зас ава писао да ако 

и се граница повукла тако да Темишвар остане у Румунији, то и значило срце 
изва и и из живо  ела и ос ави и а на уђу лаву а и аље ра и.51 Евакуација 
Темишвара, средишта негдашње српске Војводине, била је за младу Краљевину Срба, 
Хрвата аје Словенаца велика не само национална и економска него и сентиментална 
жртва.52 Непосредно после евакуације Темишвара могло се у српској банатској 
штампи прочитати изгубили смо Темишвар!, као што је писао Српски гласник53 или 
јауче читав један народ, хватају се за сабље ослободиоца хиљаде породица, које чека 
црна смрт у мрачноме робству, као што је писао лист Слога54. Банатски гласник 
чланак о вести о губитку Темишвара насловљава Глас из душе те каже да је ипак српски 
народ био принуђен да приложи још једну жртву.  

Јунаци, мора оше а се оклоне о луци оних за зеленом чојом и на ус ише орко 
с ечене с о е, а и се за овољили ру и, којима се више ризнаје и који су анас 

ос ојнији. Пре али смо нашим верним савезницима оно, на ш а смо имали рава и 
ш о нам је ило о ре но за у уће развиће. Јесте, извршили смо наређење из Париза, 
али нека сваки зна: са болом у души.55  

Како је Сло а писала у име српства у Темишвару56, можемо сматрати да је заиста 
 

48  Слога, бр. 222, Велики Бечкерек, 25. септембар 1919, 1. 
49  Архив Југославије, Београд, Ф. 69, Министарство вера Краљевине СХС 1919-1929. 
50  Је инс во, бр. 82. Нови Сад, 2. август 1919, 3. 
51  Застава, бр. 35, Нови Сад, 26. фебруар 1919, 1. 
52  Антонијевић рекао у разговору са румунским послаником Лаховаријем са којим је у најбољим личним 

односима у Риму 29. августа 1919. (АЈ, Д, Ф. 4. бр. 3424, Париз 30. август 1919.) 
53  Српски гласник, бр. 57, Велика Кикинда, 10. август 1919, 1. 
54  Слога, бр. 176, Темишвар, 19. јул 1919, 1. 
55  Банатски гласник, бр. 156, Велики Бечкерек, 1. август 1919, 1. 
56  Душан Попов у својој студији о српској штампи у Румунији Слогу карактерише као аутентичан 

документ који сведочи о стварном расположењу српског живља и о стању духова у то судбоносно време. 
(Попов 1994: 184) 
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ило овакво расположење у народу поводом повлачења српске војске, да је заиста 
кукао цео ош ен све , који је за ово неколико месеци осе ио ла о е и емокра ске 
Ср ије. Али, морамо ити свесни и чињенице да је задатак српске штампе у Темишвару 

ио да представи српски империјум у овом делу Баната ољим у односу на румунски.57 
Са земљишта, које су Срби, према закључку Конференције мира уступили 

Румунима, избегло је до средине октобра 1919. године 38 учитеља, 47 свештеника, 167 
чиновника и мноштво народа.58 А када су се Срби, након два таласа исељавања, који 
су погодили највише интелектуалну средину најзад пребројали 1924. године, 
испоставило се да их је у Румунији остало свега 44.078. Од тога је у даљој и ближој 
околини Темишвара живело 25.303 душе.59 Разграничење је пратило заоштрене 
односе између српске и румунске стране а онда су уследили други тонови, како 
примећује и Андреј Митровић у својој монографији.60 У току наредних година, 
склапањем међудржавних уговора између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и 
Краљевине Румуније биће регулисан положај националних мањина са обе стране 
границе.61 А Срби, који су се преселили преко граничне линије у банатским 
колонијама на српској страни, биће део заједница у формирању, које ће трагати за 
својим новим националним идентитетом.62  
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57  РОМС, М.12.421. Аутобиографија Стевана Бенина, 28. 
58  Застава, бр. 207, Нови Сад, 15. октобар 1919, 2. 
59  Бугарски 2008: 11. 
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MIGRATION OF TIMISOARA SERBS 

AFTER THE DEPARTURE OF THE SERBIAN ARMY IN ACCORDANCE 
WITH THE DECISIONS OF THE PEACE CONFERENCE IN PARIS 1919. 

 
Summary 

Ensuing upon the decision made at the Paris Peace Conference, namely, for the Banat region to 
be divided between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Romania and Hungary, Timisoara was 
given over to the Kingdom of Romania. The Belgrade government issued an order that the army and 
administration be evacuated from Timisoara and that part of Banat at the end of July 1919. Together with 
the army, there were to retreat a number of intellectuals, tradesmen and also landless peasants. Serbian 
population that had remained in Timisoara when the Romanian army entered the town on 3 August 
1919 was to adapt to the new position of ethnic minority. What followed was the establishment of 
Romanian government, marked by excessive nationalism, which was usually the case with Southeastern 
European countries at the time of realization of national goals after wars of liberation. Vojvodina’s press 
of the times stressed, whether for the purpose of propaganda or of giving a true picture, that Serbs in the 
Romanian part of Banat lived in fear of Romanian persecution as well as that the Serbian language and 
Serbian songs were banned. As the Serbs in Timisoara felt unprotected, there ensued another wave of 
migration of Serbian population from Timisoara. For the most part, it included Serbian intelligentsia, 
teachers and clergy, which was to result in great shortage in school staff. A great percentage of Serbian 
intelligentsia was to leave their compatriots after the division of Banat. The said act of the teachers, 
grammar school graduates and priests had largely shaped the state and growth of consciousness of those 
Serbs who remained there, left to their own devices. An appeal made by the archpriest’s substitute, 
archimandrite Stefan Nikolić, immediately upon his arrival in Timisoara in 1919, urging all priests and 
teachers that had left their jobs to return as soon as possible and continue with their clerical and 
educational work, remained without response. 

Keywords: Timisoara, the year 1919, demarcation, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 
Serbian people in Timisoara. 
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FROM PONTUS TO MACEDONIA. 
THE CASE OF ATHANÁSIOS GORGÓROGLU, SON OF NIKÓLAOS  

 
 

Аbstract:  Our narrative will track the migration route of a Greek family from Pontus, Turkey-in 
the mid-third decade of the 20th century-which reached Macedonia, Greece, under tragic 
circumstances. Amidst a clime of social and political hardship, this community struggled 
to create the conditions for its new living, at first to ensure its very survival, and 
eventually to produce great achievements, armed with its lofty ideals and values. 

 
Keywords: Pontus, Pontic Populations, Genocide, Greece, Treaty of Lausanne, Mines of Pontus. 
 
 
 

odern Genetics has produced evidence in support of our understanding that the 
genes governing human behaviour are to a certain extent inherited and related to 
experiences that a nation or race may confer onto its progeny. This means that 

human experiences as psychosomatic elements of life are passed on from generation to 
generation. Much in this way, the experience of migration, with anything that this may entail, 
constitutes a genetic element which characterises components in the personality of said progeny.  

The writer of this article is himself the descendant of such a lineage of migrants, 
whose ancestry goes back to the ancient Ionians, whose fate lead them to wander across the 
region of the Black Sea (the Póntos Eúxeinos) in modern-day north-eastern Turkey. I speak 
of the inhabitants of the Caucasus and the coastal colonies of the Black Sea which comprise 
the so-called Historical Pontus1, the people who, according to the Austrian historian and 
traveller Jakob Philipp Fallmerayer visiting them in 18452, are „the Byzantine 
Greeks“ speaking the Pontic Dialect which resembles the Ancient Greek language. 

These Greek colonists are mentioned in ancient times since the 8th century BCE, 
going through stages of heyday and decline, moving on to the Hellenistic Era when they 
created their own Kingdoms of Pontus (302–64 BCE)3, and reaching the days of Byzantium 
with their Empire of Trebizond (1204–1461).4 

 
1  Βαλαβάνης, Γ. Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου, Θεσσαλονίκη: εκδ. Αδελφών Κυριακίδη 1989, 17 

onwards. Also see, Σαμουηλίδη. Χρ. Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, Αθήνα: εκδ. Αλκυών, 1985, 10–16. 
2  Fallmerayer Ph Jack., Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, (μτφ. Θωμάς Σερμπίνης), Θεσσαλονίκη: 

εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 1984. 
3  See. Σαμουηλίδη 1985: 25–32. 
4  Cf. Σαββίδης, Αλ. Η ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας (1204–1461), 
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It was in this Historical Pontus where our „hero“ lived, Athanasios Gorgóroglu, son of 
Nikolaos, a descendant of those very same Greek tribes, born in the last decade of the 19 th 
century. Gorgóroglu possessed a profoundly Greek identity and lived along with his patriarchal 
family in a village near Argyroupolis (Gümüşhane), in eastern Turkey, whence he was forced to 
migrate due to adverse political and social circumstances in the beginning of the 20th century in 
the direction of mainland Greece5, alongside hundreds of thousands of people of Greek descent.  

 
1. The Mines at Dérraina  
 
Since ancient times, the region of Argyroupolis in Pontus had been well known for 

its underground ore which was rich in metals.6 Early on, the Sublime Porte was quick to 
grasp the importance of exploiting this abundance of ore for the improvement of its finances, 
and so it organised the systematic mining hereof, aimed at maximizing its incomes. The 
Ottoman officials tasked with this duty had soon ascertained the special tradition which had 
been established with regard to the mining of metals, which was based on the workforce 
originating from local Greek-Pontic populations, highly specialised in working inside the 
shafts of the mines.7 The family of Athanásios Gorgóroglu, his father, and nearly all his 
relatives used to work in those mines since already the beginning of the 19th century. Initially, 
they used to live in a small, riverside village called Dérraina8 outside Argyroupolis with other 
Pontic Greeks. The relevant historical evidence bears testimony to the important role which 
the individuals from the broader social and economic circle of Gorgóroglu used to play in 
the local community of Argyroupolis and its surrounding territory. It was from their 

 
Θεσσαλονίκη: εκδ. Αφων Κυριακίδη, 2009. Also see, Ιωαννίδη, Σαβ. Ιστορία και στατιστική της Τραπεζούντας 
και της γύρω περιοχής και στοιχεία για την εκεί ελληνική γλώσσα, (επιμ.. Αρ. Κεσόπουλος, 18701), 
Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 19882; Σαμουηλίδης 1985: 53–120. About the period in general, see Ostrogorky 
G. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, vol. 3, Αθήνα: εκδ. Βασιλόπουλος, 1993, 97–111. Also see, 
Καραγιαννόπουλου, Ι. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Θεσσαλονίκη: publ. Βάνιας 1999, 114–118 

5  The first migrations of Greek Pontic populations are mentioned in 610 CE during the reign of Emperor 
Heraclius (610–641), toward the north and toward the mountainous ranges of Caucasus in Russia. This large-
scale flight of these populations was due to reasons related to their great expertise in the mining of metal ore. 
A landmark event in the history of migrations emanating from the region was, doubtless, the Fall of Byzantine 
Trebizond (1461) and of the coastal cities, causing the rapid escape of these Greek populations toward various 
destinations. Another wave of migrant flight took place in the beginning of the 19th century after the Revolt of 
the Terhesseg Laz people, and shortly afterwards, with the outbreak of the Greek Revolt of 1821, when these 
populations became the target of Ottoman retaliatory acts. Among the periods of persecution against these 
populations, we would be amiss if we failed to mention the Russian-Turkish wars from 1829 to 1866, when the 
Greek-speaking Pontic villages suffered unnumbered woes under Ottoman rule. Cf. Νικολαΐδης, Κ. Οι Ρωμιοί 
της Υοσγάτης και του Μεταλλείου Άκνταγ, Μελίσσι Πέλλας: 2014, 97–100. Finally, we have the tragedy of 
1922–1925, when under the Treaty of Lausanne, 1.7 million Greeks embarked on a journey either to Greece or 
to Russia; approximately 500,000 must have reached the former. See Βαλαβάνη, Κ. 1989:12–14. On the matter 
of the Greek Diaspora in the states of the former Soviet Union, see Xanthopoulou Kyriakou, Art. „The Diaspora 
of the Greeks of the Pontos: Historical Background“, Journal of Refugee Studies, 4, 4 (1991), 358–360. 

6  See Βαλαβάνη 1989: 20–21 
7  Σαμουηλίδη 1985: 148–158 
8  Dérraina was one of five Greek-speaking villages in the area. 
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extended family that the particularly well known clerics of the local Church came, who 
served the ideals of their Greek kin.9 

Work was hard in the sunless galleries10, demanding great stamina, strength of body, 
mastery of the craft, and dexterity in handling the special metals.11 Specific workers would 
break the chunks of metal, they would pulverise them, and through appropriate laundering, 
they would bring forth and separate the silver, lead, tin, copper, and gold as well as the rest of 
the metals. Others would cut down timber of fir and would fashion wooden, supporting beams 
that were necessary for the safe passage through the galleries in the mountains of Argyroupolis. 

Due to the high incomes that would be derived from the mines, the manager of 
Finance of the Ottoman Empire would grant a series of privileges to the inhabitants of those 
regions, which we typically see being granted only in special cases of subjects of the empire, 
Christians in particular.12 What is attested to by evidence collected is that the relatives of 
Gorgóroglu, who used to work in the mines, were pleased with their incomes. In this, they 
appreciated the fact that they earned for their labour a decent salary from the state, and also 
that they benefited from a series of privileges on matters of property and social functions.13 

At that time, the Constitution of 1876 had been signed, and the populace of Greek 
descent felt politically encouraged by this event, hoping that it would improve its economic 
and cultural relations on the basis of international rules and law.14 The Greek-speaking 
populations of Pontus accepted the proclamations of the Young Turks on the issue of 
egalitarianism for the minorities in the newborn state with a great deal of satisfaction15. 

 
9  Νικολαΐδη 2014: passim. Μωυσιάδης, Κοσ. – Παπαδόπουλος, Θεοδ. Βίβλος Γενέσεως ιερέως Γεωργίου 

Σερταρίδη, Γιαννιτσά - Λεύκη Καβάλας: 2017. 
10  During certain periods, when Ottoman rule would exert great pressure on local populations, the underground 

galleries would serve as places of religious worship, given that a number of the people used to be crypto-
Christians and could not worship overtly. Cf. Νικολαΐδη 2014: 100–106. 

11  First, the Chief Executive of the mines used to be Greek Pontian; he would run the entire line of production up 
until the point when the precious metals would be given over to the special guard who would escort them to the 
state coffer in Constantinople. Alongside the rest of the workers, he himself lay under the protection of the Emin, 
the governor of the province. Furthermore, it was an established prerogative that the chief-metalurgist could 
bequeath his position to a relative of his own. This meant that the mines had remained for long in Christian 
hands. Second, they were exempt from taxes to the Sublime Porte. Third, they had the right to organise their 
own religious life and to build churches to their saints. Fourth, they had freedom to organise their social life and 
to amuse themselves as they liked in their free time. Fifth, they had a system of education available to them, in 
which their many children would enrol, as Pontian families would typically pursue to bear many children.  

12  These privileges would often create strife and conflict between Turkish and Greek populations, leading even 
up to murder.  

13  An additional indication of local wealth was the visit of Patriarch Dositheus II of Jerusalem (1669–1707) in the 
region, in order to collect resources for the needs of his See. 

14  Cf. Ενεπεκίδη, Πολ. Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908–1918): Βάσει των ανεκδότων εγγράφων των 
Κρατικών Αρχείων της Αυστροουγγαρίας, Αθήνα: εκδ. Συλλόγου Ποντίων Αργοναύται Κομνηνοί, 1962, 8 
onwards. On the conditions for the development of Greek letters between 1918–1922 see the article by 
Αλεξανδρής, Αλ., «Η Ανάπτυξη του Εθνικού Πνεύματος των Ελλήνων του Πόντου 1918–1922: Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική και Τουρκική Αντίδραση», (edd.) Βερέμης Θ., - Δημητρακόπουλος Οδ., Μελετήματα γύρω 
από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα: εκδ. Φιλλιπότη, 1980, 429 

15  See Βεργέτη, Μ. Από τον Πόντο στην Ελλάδα, Διαδικασίες διαμόρφωσης μια Εθνοτοπικής Ταυτότητας, 
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However, later developments discouraged them, primarily due to the outbreak of the 
Russian-Turkish War of 1877–1878, but also because they soon realised it had all been a 
political ploy, which would turn out to produce painful consequences for them. 

In the meantime, political developments began to rearrange the domestic scenery in 
Neo-Ottoman Turkey.16 Pontus found itself under the Young Turk regime from 1908 to 1912, 
which laid the grounds for the establishment of the political ideology of the „Turkish 
Nation“ and of the secularised power in New Turkey.  

 
2. Relocation in the Village of Abdurrahmanlı 
 
These developments coincided with the closing down of many a mine in the area of 

Argyroupolis and the subsequent search for work-by Gorgóroglu’s father as well, Nikólaos-
in other regions where they hoped to be able to exercise their specialty.17 News reaching the 
Pontic villages mentioned the province of Ak-Dağ-Maten (Akdağmadeni)18, approximately 
440 km to the south-west of Argyroupolis, where new mines were planned to begin 
operating. Under difficult circumstances around 1840 and up until 1848 they left Dérraina 
and relocated in a village of the province of Meten called Abdurrahmanlı19, in which twenty 
to thirty families of Turks20 used to live already. These Muslim families fiercely resisted 
allowing the Christian ones to build their own church21; consequently, the latter had to seek 
refuge for their worship in a cave amidst the cliffs outside the village, where they practiced 
their religious duties in the presence of their priest.22  

 
Θεσσαλονίκη: εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, 1994, 100. 

16  See Αγτζίδης, Βλ. Ποντιακός ελληνισμός. Από τη γενοκτονία και το σταλινισμό στην περεστρόικα, Θεσσαλονίκη: 
Αφοι Κυριακίδη, 1991, 16–18.  

17  See Σαμουηλίδη 1985: 188–196; Νικολαΐδη 2014: 100–109.   
18  At Ak-Dağ-Maten, the provincial centre of the Prefecture of Ankara lay a city growing particularly after the 

advent of Greek miners. Located 310 km east of Ankara, it belonged to the administrative subdivision of Yozgat, 
and in the beginning of the 20th century about 1200 families of Greeks lived there, 200 families of Turks, and 
80 of Armenians. It had four mahalle (quarters) and three Christian parishes: St. Charalambos, St. George, and 
St. Nikolas. The first Pontians must have reached Chaldia circa 1845. In total, the province had a large 
hinterland and 180 villages, 30 of which were wholly Greek. (Oral recordings by Pavlídes Eustáthios, at 
Dytikón, Pélla, Greece, 3/5/2017). At Maten, there used to be a demi-gymnásion (scholarcheion), given that the 
area’s school-children were many. Furthermore, Greek populations did not wish to send their children to 
Turkish schools. However, there was a drawback to this city, which lay only kilometres from the man highway 
connecting Constantinople with Bagdad. This meant the city would be fall easy prey to the wishes and 
plundering of many a sort of ruffians: bandits, Tsetes (Ottoman irregulars), militia, etc. See Βαλαβάνης 1989: 
266–267. Cf. also the noteworthy work by Νικολαΐδης 2014: 97–106. 

19  The reader can seek information of a remarkable nature about Abdurrahmanlı in the aforementioned work by 
Nikolaides Konstantinos but also in the research by Μωυσιάδης, Κοσ. – Παπαδόπουλος, Θεοδ.: 2017. 

20  In the meantime, Meten had become the strategically located lair of Kemalic forces, who used to plan from that 
spot their operations of ethnic cleansing against minorities as well as against Ottoman dissidents.  

21  In this manner, they attempted to deny newcomers their established privilege as granted to them by the legal 
authority of the very Muslim Eparch himself.  

22  According to oral tradition of the elders of the area, we are informed that they would place their candles in the 
folds of the rocks during Sunday Liturgy and the rest of the ceremonies (Oral recordings of Pavlídes Eustáthios, 
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In general, after the first phase of their settlement, the terms of their relationship with 
the Turkish inhabitants of the area could be described as good on both sides. However, it is 
certain that these relations were dependent on whichever individuals held institutional 
authority and on the prevalent political circumstances, which would either trigger strife or 
dampen relations between communities. Relations between Greek and Muslims might not 
at this time bear the sort of tension which existed in the past, but suspicion and animosity 
on the part of the dominant Ottomans set the boundaries of social statuses and would often 
prompt Pontians, who were active in commerce, to show mutually compulsive tolerance.23 

The hundreds of local communities of numerous Pontian villages were characterised 
by strict social structure: they would intermarry, celebrate with Pontian songs and dances-
following the calendar of Christian feasts and parish by parish in each village-they would 
uphold traditional customs, and felt a sense of adoration for Greece. In this manner, the deep 
rooted Greek Pontic culture, which existed therein, would strengthen the sense of social 
cohesion in the community and was an expression of its distinct and unique ethnic character. 
Moreover, it is a commonly accepted fact that these new inhabitants would, as a rule, strive 
to acquire tracts of land, obviously enabled to do so by the economic affluence with which 
they had been provided by means of their former professional activities. What is more, the 
fact that the newly-come Pontian families were 180-a number capable of altering the existing 
population proportions-was deemed a likely threat by local Ottomans, who would on several 
occasions openly demonstrate their dissatisfaction or even their animus against them. 

 
3. The Treaty of Lausanne-Historical Context 
 
One of the greatest calamities that Hellenism has ever survived was the defeat and ruin 

of the Greek Army on the front of Asia Minor in the summer of 1922, during the advance of 
the Greek military into the heartland of the Ottoman Empire.24 The errors in strategy and the 
mistaken political assessments on the part of the Greek Government were great and tragic.25 
As a result, a defeated Greece capitulated and signed with Kemal Ataturk’s (Mustafa Kemal 
Atatürk 1881–1938) Turkey the Treaty of Lausanne on 30 January 1923.26 This treaty provided 

 
at Dytikón, Pélla, Greece, 3/5/2017). 

23  The fact of the mutually generated conflict formed the main cause of the expatriation of the Greeks of Pontus 
toward Russia, of the same religious doctrine, where they would seek refuge.  

24  Καργάκος, Σαρ. Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919–1922). Από το έπος στην τραγωδία, Αθήνα 2013. Ζολώτα, 
Αναστ. Η Εθνική Τραγωδία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίας 
Διοικήσεως, 1995· Horton, Geor. Consul General of USA των ΗΠΑ in the Near East for thirty years, Η Κατάρα 
της Ασίας, (Greek transl. Γεωργίου Λ. Τσελίκα), Indianapolis USA: publ. The Bobbs - Merril Company 1926.  

25  See Αγτζίδης 1991: 68–70 & 90–101.   
26  This is the “Convention on the Exchange of Greek and Turkish Populations” signed on 30 January 1923, but only 

enacted in May 1923. The transfer of populations on either side took place at a very slow pace for various 
reasons. The main masses of people mobilised in the spring of 1924 and reached the centres of reception after 
months of journeying. Similar Conventions of dictated-voluntary transfer of populations existed between 
Turkey and Bulgaria (1913), Turkey and Greece (1914), as well as the Treaty of Neuilly (1919) between Greece 
and Bulgaria. See Pentzopoulos, D. The Balkan Exchange of Minorities, and its Impact Upon Greece, Paris: Ecole 
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for the compulsory exchange of Greek populations from Pontus, Cappadocia, and Asia Minor 
bound for mainland Greece, and the equally compulsory exchange of Turkish populations 
who used to live in Greece-mainly in Macedonia-bound for Turkey.27 This was to be 
implemented according to the criterion of religion.28 Thus, Christian populations would have 
to be transferred to Greek territories and Muslims to Turkish lands. 

 
4. The Perilous Return Home. The Departure. 
 
Since 1913, it had been made clear that there existed an organised plan fostered by 

Young-Turk nationalism with regard to the displacement, initially, and the annihilation, 
eventually, of ethnic minorities in the regions of Pontus.29 These minorities were mainly 
Pontians and Armenians. Under the pretence of conscription, they were led to „labour 
battalions“30 („Amele Taburları“ in Turkish) where they were forced to work with scant 
means at their disposal, dressed in rags, to build roads, construct railway lines, and to move 
huge boulders (quarries).31  

In a camp like this, somewhere in the depths of Turkey, a then young Athanásios 
Gorgóroglu was drafted to labour from dawn to dusk under harsh conditions of work, on 
little food, in next to no clothes, drinking water gathered from ditches, and eating stale 

 
Pratique des Hautes Etudes, 1962, 54–64. 

27  Estimating the number of the main bulk of the expatriates cannot be done with accuracy, because many were 
lost on their way back to the fatherland due to adversities and diseases, while others migrated to countries in 
Europe and America. The official count of 1928 speaks of 1.221.849 refugees. Noteworthy research was done 
by Kitromilides, Pasc. - Akexandris, Alex., „Ethnic Survival. Nationalism and Forced Migration: The Historical 
Demography of the Greek community of Asia Minor at the close of the Ottoman era“, Αθήνα: Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 5 (1984–1985), 34 onwards. See Αγτζίδης 1991: 105–107. 

28  On the matter of Ottoman institutions in the Ottoman Empire, see Σταυριανός, Λ. Τα Βαλκάνια από το 1453 
και μετά, Θεσσαλονίκη: publ. Βάνιας 2007, 195–219. 

29  The genocide of Pontic Greeks involved massacres, persecutions, and displacements of the Greek populations 
of Pontus, taking place during the period of 1914–1923. The entity which performed this act was the Young 
Turk Movement. It is estimated that 300.000 to 400.000 Pontic Greeks lost their lives. Fotiadis, Kon. The 
Genocide of the Pontian Greeks· Θεσσαλονίκη: εκδ. Αντ.: Σταμούλης, 2015. Τσιρκινίδης, Χάρ. Επιτέλους τους 
ξεριζώσαμε... Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μ. Ασίας, μέσα από τα γαλλικά 
αρχεία, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2002. Totten, Samuel and Paul, R. Bartrop, 
„Pontic Greeks, Genocide of.“, Dictionary of Genocide, Greenwood Press, Vol. 2, 337. Βαλαβάνη 1989: 132κεξ·  
Αγτζίδης, Βλ. „Το ελληνικό ολοκαύτωμα του Πόντου“, in Οι Άγνωστοι Έλληνες του Πόντου, Αθήνα: Εταιρεία 
Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, 1990, 51–63. Νικολαΐδη 2014: 47–61. There is no doubt in contemporary 
historical scholarship that his act was aimed at homogenising the multiethnic landscape of Turkey on the basis 
of Kemalist doctrine, a fact that continues to divide contemporary Turkish historiography. 

30  These battalions were the cause of male Pontian populations seeking refuge in the mountains in order to dodge 
the draft. Thus, the “guerrilla movement of Pontus” was born: armed militia that were organised mainly in rocky, 
wooded areas and who fought against neo-Ottoman troops, often with great success. See Αγτζίδης 1991: 30–39. 

31  This was a methodically coordinated attempt to wipe out Pontians under the pretence of labour in the country’s 
heartland, so as to accommodate routine needs in construction works. Most of them never returned to their homes. 
They died of adversity, diseases, famine, and torture. World War I aggravated these persecutions further, as Greece 
had aligned itself with the opposite side. See Ενεπεκίδη 1962: 52–56; Τσιρκινίδη 2002: passim· Βαλαβάνη 1989: 273. 
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bread.32 We do not know how many years it was that Gorgóroglu remained with the labour 
battalions. We know that he survived through harsh conditions and upon his return to the 
village of Abdurrahmanlı he merged again with the rest of his family. Indeed, he married a 
young woman by the name of Zográpha, who most likely died of unknown causes on her 
way to the Fatherland.33 It is said that the State Authorities sought him in his village to force 
him to appear before the notorious Independence Tribunals (Istiklâl Mahkemeleri)34 but he 
fled into the woods of the area. 

In the spring of 1924, the Treaty of Lausanne was in full effect and already several 
families had departed for Greece from the area of Meten.35 The family’s patriarch, Nikólaos 
Gorgóroglu, and father to Athanásios, in coordination with other kin had taken the route of 
return, of abandoning the lands of their forefathers, as a compulsory and violent solution, 
that of expatriation. They went to the village church, where they venerated the icons36, lit 
candles on the graves of their ancestors, and armed themselves with courage to embark on 
an Odyssey of their own.37  

In the beginning of July 1924, the families from Abdurrahmanlı formed a caravan. 
With very little food available, the Gorgóroglu family had no water, no sufficient clothing, 
moving through hardship, having to face deadly diseases and most notably an uncertain 
future, they began their march to Ankara. They drew power from their faith in God and from 
the icons they had taken from their local church. There was some information that in Ankara 
they had been approached, like many other families of Pontian migrants, by a Christian priest 
who later became the false-patriarch, father Euthymes, a personal friend of Kemal’s. He urged 
them not to abandon the land where they had been born, and to become Christian citizens 
of the Ottoman Empire, which was doubtless an act of political expediency. 

The families would march all together without losing touch of each other, due to the 
ever-present risk of falling prey to bandits and marauders. They traversed approximately 300 
km eastwards to reach Ankara.38 From then on, they sought a way of proceeding to 
Constantinople, whence it was possible for them to rent a boat to Piraeus according to 
information they had received. In Ankara, the Gorgóroglu family looked for a way to board 
a train. As a matter of fact, this means of transportation was available to them, but a new 

 
32  In eastern Pontus, political conditions were different. The Russians had entered Trebizond in 1916 and 

delivered the city’s administration to the Christian Metropolitan Chrysanthos (1881–1949) since the majority 
of the population in the area were Greeks.  

33  When later he arrived and settled in Greece, he married again and took for his wife Olga Kostikiadou. His 
second child was a girl, and he gave it the name Zográpha, in remembrance of his first wife.  

34  These tribunals were instruments of “legitimate ethnic cleansing operations” in the hands of the Young Turks, 
where during rigged procedures clerics and intellectuals of the Greek community would be convicted. 

35  The largest waves of fleeing were noted between the years 1922–1924. See Αλεξανδρή 1980: 465  
36  They managed to carry off some of those icons on themselves, concealed in whatever scant clothing they wore.  
37  This process was not applied only in the case of the Gorgóroglu family alone. Other families too would bid 

loved ones farewell in this manner. See the unpublished, hand written sketch by Vasileios Tarnanides, 
composed in the idiom of Matsuka, Ο άχαμπον, Θεσσαλονίκη 2017. 

38  The transportation was provided in araba-carriages of Čerkezi people (Circassians) who had been tasked with 
this job, and were friendly to the Greek populations.  
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problem arose: diseases39, which decimated the members of the broader clan. 
They reached Constantinople in early August 1924. The Greek refugee populations 

were numerous. Everyone would try to find a means to sail away from Turkey. A passenger 
ship was found whose itinerary would lead them to Piraeus. Whoever among them had 
remained still alive-given that those who had perished would be hastily interred wherever 
the family could find some free space, covered with just a small amount of dirt40-boarded 
the ship. Let us also not forget that they experienced the sense of constant fear of threat 
against their lives posed by the Turks, who were looking for ways, as victors in the 
battlefronts, to exact their revenge against the beleaguered Greek populations. 

At the close of 1924, and after having tackled many seafaring perils, they reached the 
Greek port of Piraeus, hoping that here their ordeal would finally come to an end. On the 
contrary, though, there awaited for them a specially prepared place at the port, fenced 
around with barbwire chain-link, in whose centre lay a quarantine facility, through which 
all the migrants would be processed. They remained in Piraeus41 approximately for fifteen 
days, and from there on the family of Gorgóroglu, like thousands others, relocated 
northwards under the dictates of the Greek Government, towards Macedonia, in search of a 
permanent place to settle down in. 

In general, one would argue that neither was the Greek Government indeed prepared 
to receive and effectuate such a plan involving hundreds of thousands of repatriates, nor was 
Greek society itself mature enough to accept a great portion of its Diaspora back, which 
political circumstances had uprooted them from the land of their birth.42 

 
5. Reception by the Greek State, Integration into Society 
 
Thus, after many a hardship they reached the outskirts of Thessaloniki, Macedonia, 

at a place called Harman Köy (Ελευθέριο Κορδελιό). There too, local populations received 
them with a sense of apprehension. The silver lining, though, was that in the refugee camps 
over there they met kinsmen, whom in many cases they had regarded as dead or lost until 
that time. By and large, they sought to find people, such as relatives, friends, former 
neighbours from the villages back home, to settle next to and thus feel a sense of proximity 
to family and friends. This search lasted for several weeks. 

It was in that place that a three-member committee was convened to be tasked with 
 

39  Typhoid and smallpox were the best-known ones. See Σαμουηλίδη 1985: 269–270. Out of 1.300.000 refugees 
from Pontus it is uncertain whether 650.000 of them managed to reach Greece, because hardship and diseases 
had been disastrous.  

40  There had been occasions when circumstances would not allow them to bury their dead properly. In fact, some 
people would merely manage to pile a few rocks on top of the corpses of their relatives, and they would 
immediately continue their journey to Greece afterwards.  

41  There, they had them cut their hair completely, men and women alike, as lice and filth were common among 
the newcomers, who had been journeying for three months.  

42  Reports on the newcomers stemming from indigenous Greeks were often not flattering. On the matter of their 
reception and the prevalent conditions during the first phase of their settlement in Greece see Βεργέτη 1994: 
169–183; Αγτζίδης 1991: 103–117. 
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determining the site of their new settlement. They located an area to the west of the River 
Axios, called "Konjikovo”43, which showed some promise to satisfy their needs. Furthermore, 
it possessed a series of geographical features which were deemed to be advantageous to them: 
it lay in a wooded area, which would provide them with timber for their heat and building 
purposes; it had fertile fields; the village was not located close to any main highway, which 
would offer protection against being threatened by nefarious passersby; it also featured a 
watermill suitable for the processing of wheat crops. In addition, it had a beautiful church, 
built in 1815, decorated in Greek icons. The choice had been made.  

In that village lived a Turco-Albanian big landowner (owner of a Çiftlik) named 
Gezim Bej, in whose tracts of farm fields worked ten to fifteen families of probably Slavic 
descent, maybe Bulgarians.44 Meanwhile, some refugee families originating from Samsun, 
Pontus, had already settled in the village, and suggested to their kinsmen Pontians that they 
stay in this place and build their lives alongside them.  

The family of Gorgóroglu discussed this matter with the other refugees-
approximately eighty families in total-and, in their consideration, the location they had 
selected looked suitable for settlement. 

Although the support of State institutions was all but negligible, showing no 
organised interest in providing living conditions for the refugees, nevertheless, their own 
nature, which loved progress, their dedication to lofty ideals, their devotion to a new Greece, 
and primarily their eagerness to make a living for themselves, led to their quick integration 
into the social fibre of the country, and raised them to hold important offices in State 
administration, therefore earning them high distinction amid Greek society. Moreover, they 
successfully took upon themselves to rebuild their own church, which they consecrated in 
honour of SS. Constantine and Helen. 

Gorgóroglu changed his name to Gregoriádes, a Greek one, which later on became 
Athanasiádes. As for the village, now an organised settlement, it was renamed Stíva, and later 
Dytikón. 

He worked hard as a construction worker building houses; he would frequently offer 
his services pro bono to his fellow villagers, and he created a family of his own with his new 
wife. Olga, since his previous one had perished due to the adversities of the journey. Three 
children were born to the couple: George, Zogràpha, and Demétrios. His new life had just 
begun. However, he would always feel nostalgia surge within him for his village in Pontus, 
and he would often say: “There, in the unforgotten homeland…” 

Athanásios Gorgóroglu was my paternal grandfather. 
 
 
 

 
43  The word is of Slavic origin, meaning “horse-village”, konji: horse.  
44  We can deduce they must have been Slavs, because they belonged to the Bulgarian Exarchate, which, during 

that period of time, had already been intensely active in said region. On the matter of the activity of the 
Exarchate throughout the region of Giannitsa see, Τιμ. Τιμοθεάδη, “Τα Γενιτσά (Γιαννιτσά) το 1904 μέσα από 
την έκθεση του Γεωργίου Τσορμπατζόγλου”, Μακεδονικά 34 (2004), 359–376. 
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Сажетак 
У очима пажљивог посматрача историје Грка на Понту, лако је утврдити трагичне услове 

и околности под којима су читаве заједнице ројног становништва морале да напусте своје 
огњиште Грчке и са Понта, а након тога су иле присиљене да се преселе у своју етничку 
отаџ ину. Случај Атанасиоса Горгороглуа, од оца Николаоса, пример је прогона и искушења 
које је ово становништво морало да претрпи током процеса свог исељавања. Уз то, ова прича је 
и слика како су ови нови досељеници у нове крајеве удахнули нов живот и створили визију за 

ољи и креативнији живот. 
Кључне речи: Понт, понтско становништво, геноцид, Грчка, лозански мировни уговор, 

понтски рудници. 
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НАСЕЉАВАЊЕ НОВОГ САДА 
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЗАВИЧАЈНА УДРУЖЕЊА 

НАСЕЉЕНИКА 
 
 

Апстракт:  Као место у коме су, од самог његовог настанка, ројем и утицајем доминирали 
Ср и, Нови Сад је временом постао средиште српске културе и привредног 
живота на панонском простору. Са политичке пак стране, као један у низу 
сло одних краљевских градова у Ха з уршкој монархији, Нови Сад је имао значај 
пре свега као главни центар српске народности. Завршетак Првог светског рата 
1918. године представљао је прекретницу у животу Новог Сада. У периоду свог 
развоја у оквиру прве југословенске државе град Нови Сад је доживео изузетан 
демографски успон, који је ио тим већи када се узме у о зир да су остали 
војвођански градови у том погледу углавном стагнирали, па чак и опадали. За две 
деценије постојања Краљевине Југославије рој становника Новог Сада је 
удвостручен, путем интензивних миграција из осталих делова државе. Ти 
насељеници, организовани у завичајна удружења, играли су запажену улогу у 
јавном животу Новог Сада. 

 
Кључне 
речи: Војводина, Југославија, Миграције, Нови Сад, Ср ија. 

 
 

зузетно повољан географски положај простора на коме се данас налази Нови 
Сад привлачио је досељенике од праисторијских времена. У античко време, 
ту су живели Језиги, потом Хуни, Гепиди и др. У средњем веку на тај простор 

населили су се Словени, а потом и Мађари – тада је на месту данашњег Новог Сада 
постојало више насеља. Ипак, историју Новог Сада као урбаног средишта датирамо 
од краја седамнаестог века, када се, преко пута Петроварадинске тврђаве, развило 
Предграђе Петроварадина или Петроварадински шанац, насељено српским 
војничким и занатлијским породицама. Прва забележена значајнија миграција било 
је пресељење становништва српског села Алмаш на место данашњег Алмашког краја 
у Новом Саду, негде 1717. или 1718. године. После пада Београда под Турке 1739. 
године у Шанац се слио још један колонизациони талас, овог пута састављен од 
српских, немачких и грчких трговаца – Белиградаца, како су их у оно доба називали. 
Добијањем статуса Слободног краљевског града 1748. године Нови Сад је постао још 
привлачнији досељеницима са свих страна, што је условило демографски напредак 
који је трајао пун век – све до рушења града у бомбардовању са Петроварадинске 
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тврђаве 1849. године. Према попису из 1850. године Нови Сад је имао око седам 
хиљада становника, што је било за две трећине мање него на почетку деветнаестог 
века. У наредним деценијама, у сврху мађаризације града, аустроугарска власт је 
подстицала досељавање Мађара у Нови Сад.  

Када је по завршетку Првог светског рата територија данашње Војводине 
припала Краљевини СХС, њене су власти као свој приоритетни задатак имале да се 
утврде у тим крајевима чији национални састав није обећавао да ће нова држава у 
њима наћи упориште. Стога су отпочеле да спроводе једну дугорочну и свеобухватну 
политику, у оно време названу „национализовање“, чији је циљ био да словенски 
живаљ преузме примат од несловенских мањина у крајевима северно од Саве и 
Дунава како у политичком, тако и у економском и културном погледу. За центар 
покрета за „национализовање“ Војводине изабран је Нови Сад, премда он није био 
њен ни највећи, нити административно најважнији град. Разлози такве одлуке 
лежали су у значају Новог Сада као традиционалног средишта пречанског Српства, 
као и у његовом географском положају и етничкој структури. 

Премда су га ови разлози сами по себи наметнули државном врху као 
најпогодније средиште процеса „национализовања“ севера земље, Нови Сад је свој 
престиж морао да извојује у тешкој борби са супарничким војвођанским градовима, 
пре свега за привлачење разних државних надлештава, просветних и привредних 
установа у своје оквире. Одређивање за седиште Бачке области, почетком двадесетих 
година, рано је решило тај сукоб у корист Новог Сада, а примат тог града не само у 
Војводини, него и на широком простору јужно од Дунава, потврђен је 1929. године 
када је постао центар Дунавске бановине. За такав политичко-административни 
успон Новог Сада, поред настојања самих његових грађана, од пресудног је значаја 
била подршка која је стизала са самог врха државне власти. 

Да би остварио високе циљеве који су пред њега били постављени и сам Нови 
Сад је морао бити „национализован“, односно требало му је учврстити српски 
карактер који је био начет мађаризаторском политиком у бившој Аустроугарској, а у 
новој држави угрожен потајним ревизионистичким тежњама политичких 
представника националних мањина. Градске власти нису криле намеру да, у сарадњи 
са бројним и масовним националним удружењима, Новом Саду поврате стару славу 
„Српске Атине“. На том подухвату био је ангажован читав нараштај новосадске 
политичке и друштвене елите. „Национализовање“ града је пре свега било остварено 
просторним проширењем и удвостручењем броја становника у раздобљу од 1918. до 
1941. године. 

Први попис становника, одржан фебруара 1919. године, показао је да у Новом 
Саду, који је тада бројао 34.769 становника, највише живи Срба (12.312), потом 
Мађара (11.568), Немаца (4.752), Јевреја (2.425), Словака (1.920), Хрвата (885) итд. Већ 
1921. године Нови Сад је имао 39.147 становника, што је био резултат највећег 
прираштаја у Војводини. Грађани нису имали прилику да се изјасне о националности 
већ о вероисповести и о матерњем језику. Највише Новосађана је говорило српским 
или хрватским језиком – 16.228, словачким 923 а другим словенским 1.916 грађана, 
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што је било приближно једнако становништву које је говорило осталим језицима 
(највише мађарским – 12.937 и немачким – 6.479). Очигледно је увећан словенски 
живаљ док је број Несловена остао отприлике исти.1 Јуна 1929. године пописано је 
56.366 становника. У наредној деценији није било пописа, али се претпостављало да 
је до почетка Другог светског рата број Новосађана значајно премашио 70.000. Када је 
Нови Сад постао центар Дунавске бановине рачунало се да је свега 38,4% Новосађана 
било рођено у свом граду, 30,4% било је досељено из Баната, Бачке или Барање, 22,5% 
из осталих крајева Југославије, а остатак из иностранства (највише из Русије).  

Бројни мигранти доносили су у Нови Сад специфичне обичаје, менталитет и 
манире, па су самим тим изазивали интересовање локалне јавности. Пишући фељтон 
о „досељеницима у Новом Саду“, новинар тада јединог новосадског дневног листа на 
српском језику - Дана, Лука Дотлић, констатовао је да Јужносрбијанци „постају све 
чешће посетиоци Новог Сада, а мали број их се овде задржава“. Овај феномен 
објашњавао је традицијом печалбарства, тј. појавом да мушкарац радо одлази из 
родног краја на рад, али не води са собом жене и децу, него им шаље новац „из 
печалбу“. Печалбара из Јужне Србије до 1918. године није било, али после уједињења, 
како је Дотлић констатовао, „њихов прилив у војвођанске крајеве је све већи. 
Нарочито у Нови Сад, који је за њих представљао Елдорадо богатства и могућност да 
се заради лепа пара“. Пребројао је око пет стотина Јужносрбијанаца у Новом Саду, од 
којих су се најбоље снашли они који су дошли у првом таласу, почетком двадесетих 
година. Како је новинар Дана оцењивао, иако су у Нови Сад дошли „такорећи голи и 
боси“, сви Јужносрбијанци су стекли куће и били задовољни својим статусом. Њих 
шездесетак били су пекари, а чињеница да су у том тренутку држали „у својим рукама 
пекарску чаршију у Новом Саду“, како стоји, радовала је „све национално 
расположене грађане. Ред је, најзад, да и наши људи у Новом Саду држе нешто у 
својим рукама“. Као најпознатији Јужносрбијанац у Новом Саду наведен је управо 
богати пекар Стојан Ђорђевић, „чика Столе“, који је осим велике пекарске радње у 
својој кући у граду имао и „неколико пекарских филијала“. 

Но већину печалбара из Јужне Србије сачињавали су физички радници или 
продавци „кикирикија, наранџи, кестена и алви“. Могли су се препознати по 
карактеристичном одевању – „увек иду у сукненим чакширама, са чојаном блузом, 
разуме се искрпљеном, и белом арбанаском кечом на глави“. Живели су сами штедећи 
сваки динар да пошаљу у родни крај, а међу њима су се могли срести и „печалбари-
малишани, који по канцеларијама државних и приватних надлештава продају 
кикирики, бадеме и наранче“. Прометну посластичарницу „Пеливан“, која се налазила 
у Танурџићевој палати, такође су поседовали „Јужносрбијанци“, како их Дан назива, 
иако нас сви ови подаци више упућују на помисао да су је већина поменутих 
печалбара  била албанске националности. Као једини Јужносрбијанци који у Новом 
Саду „живе по потреби службе, а не ради печалбе“ именовани су Коста Хаџи-Костић, 
судија Окружног суда и Јордан Гоцевић, чиновник Пореске управе. Наводећи да се 

 
1  Бјелица 2008: 58–62. 
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приликом анкетирања сусрео са изузетним неповерењем, Лука Дотлић доноси и 
анонимну изјаву једног угледнијег Јужносрбијанца, (који је, међутим, избегавао ту реч 
и радије се називао Македонцем), у којој се релативно добро сналажење те популације 
у Новом Саду објашњава штедљивошћу, али и неповерењем према својој околини.2 

Много друштвенији били су новосадски Србијанци, који су, према оцени 
новинара Дана Светозара Динчића, у Новом Саду створили „фронт дружељубља и 
родољубља“. Наравно, Срби из крајева јужно од Саве и Дунава одвајкада су се 
досељавали у Нови Сад, али су у анкети Дана обухваћени само они који су се након 
Првог светског рата доселили у Нови Сад, и који су се сматрали „ако не рођени, а оно 
прирођеним Новосађанима“. У њих су убројана и „она шака Срба из Србије“, која се 
при објави рата 1914. затекла у Новом Саду, а које су новосадски Срби називали 
„погорелцима“, са симпатијама их примајући у своје друштво, као што су сажаљиво 
дочекивали и „шлепове на Дунаву којима су млади, снажни, једри младићи из Србије 
слати у интернацију“. Када су, како је наведено, 1918. године слободу Новом Саду 
„донели људи из Србије“, Нови Сад је „месецима пливао у радости. Играло се коло у 
центру града, Новосађани су се отимали да покажу своје гостољубље, сматрали и тада 
за част да виде ратника у униформи у својој кући, да га почасте, да с њим проговоре, 
слободно, српску реч“. Међутим, како су године протицале и одушевљење 
малаксавало, наступио је процес међусобног упознавања пречана и Србијанаца. „Он 
још траје“, оцењивао је новинар Дана. 

Управо су многи од поменутих ослободилаца града изабрали да, након 
демобилизације, буду његови становници (међу њима и председник Инжињерске 
коморе Стеван Радивојевић и генерални директор Бановинске штедионице Живорад 
Богдановић) и тако постали „претече“ таласа србијанских официра и државних 
чиновника које ће, у наступајућим годинама, служба довести у Нови Сад. 
Констатовано је да је „већи прилив чиновника Србијанаца“ настао након формирања 
Дунавске бановине 1929. године, а да је дошао много мањи број „људи из слободних 
професија, нарочито из привредних кругова“. Ипак, напоменуто је да су у раду 
Српског народног позоришта „видну улогу“ одиграли Србијанци – управници и 
глумци, а да се у различитим пољима новосадског културног живота истичу др Воја 
Младеновић, управитељ Учитељске школе, генерали и војни историчари Ива 
Павловић и Владимир Белић, путописац Миливој Гавриловић, лекар и песник Сава 
Микић итд. Као угледни привредници наведени су већ поменути Живорад 
Богдановић, директор осигуравајућег друштва „Србија“ Веља Ненадовић. Дописници 
београдских листова листом су били Србијанци, а Србијанци су били и руководиоци 
новосадских националних удружења: др Слободан Матић Народне одбране, генерал 
и индустријалац Драгутин Ристић Удружења резервних официра и ратника, а 
пензионисани генерал Живан Митровић дуже времена био је на челу Савеза 
културних друштава. На челу Југословенске националне организације 
„Карађорђе“ стајао је бановински чиновник Дејан Лучић, а бановински чиновници, 

 
2  Дан, 27. 12. 1936. 
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па и сами банови, углавном су били Србијанци. И у градском већу Новог Сада било је 
Срба из Србије (индустријалац Станковић), а отуда је био и управник новосадске 
полиције Живота Симић. Из Србије је био и председник Апелационог суда Живота 
Поповић, као и председник Окружног суда Светислав Максимовић, док је старешина 
Среског суда Радомир Ристић, осим што је био Србијанац, био и „новосадски зет“.  

Бракови досељених Србијанаца и новосадских девојака постајали су све чешћа 
појава, што је позитивно утицало „на стапање, које је, разумљиво, још у току“. 
Разумљиво је свакако било и то што је превласт Србијанаца у јавним службама, 
понекад је изазивала незадовољство и преке погледе „рођених Новосађана“. 
Новосадској средини, „где се сервилност више ценила од праве кичме, а препреденост 
више него отвореност“, како је новинар Динчић, иначе и сам Србијанац, оцењивао, 
био је стран „неусиљени тон Србијанаца у опхођену“, као и њихова плаховитост и 
пргавост. Стога су се новосадски Србијанци највише дружили међусобно, састајали у 
ресторану „Страхиња“, који је одисао „оним срдачним и неусиљеним духом који се 
запажа у Београду, као и у србијанским паланкама. Духом непосредности и 
отворености који није отмен, али је демократски“. Неповерење Војвођана према 
досељеницама из Србије наводно су потпиривали „сепаратистички политичари, 
жељни власти“. Ипак, самим новосадским Србијанцима било је јасно да су такве 
појаве резултат и тога што се „централа често меша и у чисто локалне проблеме“ и 
признавали су да је међу Новосађанима преовлађивао став „општи, срдачан, братски“, 
односно, како се новинару Дана поверио један анонимни „прекаљени националиста“, 
досељен у Нови Сад из Србије: „имао сам прилике да видим и осетим сву топлоту оне 
братске љубави која нас је и у старој Рашкој спајала“.3  

Бројни и на високим положајима, Новосађани родом са простора некадашње 
Краљевине Србије дошли су на идеју да формирају своје завичајно удружење. У ту 
сврху састављена су правила удружења Србијанаца и Јужносрбијанаца, у којима је, 
између осталог, стајало да „редовним чланом удружења може постати свако 
пуноправно лице без обзира на пол, које је рођено у границама северне и јужне 
Србије, а које живи у Новом Саду“. Против овакве одредбе, као и имена удружења, на 
иницијативном састанку, побунио се Влада Стојановић, који је предлагао да удружење 
понесе име Збор Срба патриота, а да у његов састав могу да уђу Срби са простора целе 
државе. Поделе међу новосадским Србијанцима приметила је и градска полицијска 
управа, која је стога препоручила Краљевској банској управи да не одобри најављено 
оснивање удружења, будући да се њему противе поједини угледни „људи рођених на 
територији предратне Србије, који су овде стално настањени и који ће на сваки начин 
бојкотовати овакво удружење, а са друге стране Управа је обавештена да ће ови 
незадовољници са оснивањем удружења предузети извесне акције противу истог, 
због чега би могло лако доћи до нежељених инцидената, што би све у крајњем степену 
шкодило државним и националним интересима“.4 

 
3  Дан, 8. 11. 1936. 
4  АВ, КБУ, бр. 28842/937. 
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Након што је банска управа ипак одобрила правила удружења Србијанаца и 
Јужносрбијанаца, у ресторану „Липа“ је јануара 1938. године одржана оснивачка 
скупштина. Пред шездесетак присутних оснивачку скупштину је отворио председник 
привремене управе, Душан Петковић, пуковник у пензији, прочитавши одобрена 
правила. По њима, удружење је имало за циљ „да развија хуману и привредну 
делатност, без икаквих политичких циљева“, а пре свега да помаже својим земљацима 
који се насељавају у Нови Сад да се запосле, како и да „омогућује учење заната 
дечицама из наших јужних крајева, узимајући, према томе на себе остварење једног 
дела циљева Привредника“. Осим тога, удружење је себи за циљ поставило и да 
„поради на бољем међусобном упознавању Србијанаца и Јужносрбијанаца с једне 
стране и овдашњег света“. Уследио је избор сталне управе. Душан Петковић, 
некадашњи комадант Седмог пешадијског пука, био је акламацијом изабран за 
председника удружења.  

Поред њега, у управни одбор је изабрано још 14 чланова, и то: Милорад 
Димитријевић, виши трговински саветник; Милорад Радоњић, професор Трговачке 
академије; Светолик Танасијевић, трговац; Тома Крајановић, царински чиновник; 
Милутин Станојевић, шеф саобраћаја; Данило Кнежевић, адвокат; Андра Вељковић, 
трговац; Душан Маринковић, шпедитер; инж. Михајло Ничота; Миле Јовановић, 
адвокат; Тоша Волчевић, чиновник Хипотекарне банке; Стојан Ђорђевић, пекар и 
Божа Јанчић, трговац. За заменике чланова управног одбора изабрани су: Радиша 
Петровић, инжињер; Богољуб Савић, инспектор Поштанске дирекције; Драгољуб 
Сотировић, управник позоришта у пензији; Александар Марковић, директор хотела 
„Краљица Марија“; Душан Матић, економ Државне болнице; Милан Продановић, 
чиновник Бановинске штедионице и Страхиња Божанић, ресторатер. За чланове 
надзорног одбора изабрани су Милисав Стефановић, референт Банске управе; Милан 
Дадић, инспектор пошта у пензији; Мирослав Марковић, чиновник Хипотекарне 
банке; Мирослав Влајић, рачуноиспитач Месне контроле; Рада Прокић, бифеџија; 
Лаза Лазаревић, сарач; Милан Бадер, чиновник Народне банке; Влада Стојановић, 
пензионер и Милорад Станић, управник Главне царинарнице. Заменици чланова 
Надзорног одбора постали су: Славко Богичевић, чиновник Месне контроле; Аца 
Марковић, ципелар, Вељко Ђорђевић, пекар; Јован Иванковић, егзекутор Пореске 
управе и Димитрије Ђорђевић, дописник Политике. Дискусије на скупштини није 
било, а на самом крају је најављено да ће наступајуће Сретење бити прослављено као 
слава удружења.5 

Док су Србијанци у Новом Саду углавном заузимали положаје у правосуђу, 
војсци и државној управи, дотле су јавни ред и мир чували – Личани. Како је запазио 
Лука Дотлић у чланку у Дану посвећеном новосадским „Личанима и 
Бановцима“  „највећи број Личана, који су стално настањени у Новом Саду, запослени 
су као органи финансиске контроле, жандарми или се налазе на служби у управи 
полиције као стражари. Тако је, уосталом, у целој земљи“. Чињеница да је више од 

 
5  Дан, 18. 1. 1938. 
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половине новосадских финанса била родом из Лике указивала је новинару Дана 
„колико су наши Личани успели да окупирају овај сталеж“. Осим оних који су у Нови 
Сад дошли „по потреби службе“, у граду је било и Личана – печалбара, „који за време 
грађевинске сезоне, са својим малим личанским капицама, претстављају гро радника 
на новим грађевинама“. Од угледнијих Новосађана, из Лике су после 1918. године 
дошли др Лемајић, адвокат Српске православне црквене општине, Мића Иванчевић, 
својевемено уредник Заставе, Милан Манојловић, директор Електричне централе, 
Жарко Вуковојац, апелациони судија, начелници одељења Банске управе Милан 
Орлић, Драгутин Дошен и Милан Јакшић, виши инспектор Финансијске дирекције 
Петар Чулиновић итд. Међу новосадским трговцима родом из Лике свакако је 
најпознатији био богати Сава Нишевић, који је као „Привредников“ питомац у Нови 
Сад дошао „трбухом за крухом“, а међу угоститељима деда Вуја Пупавац, власник 
кафане „Велика Србија“ у Милетићевој улици. 

Личани и Банијци који су се у Нови Сад доселили после 1918. године потпору 
су нашли у својим земљацима који су у Српску Атину дошли деценијама раније. 
Свеукупно, њих око осам стотина били су окупљени у свом удружењу. За разлику од 
досељеника из неких других српских крајева, Личани и Банијци, према писању 
новосадског Дана, „потпуно су се сродили са његовим друштвеним приликама, 
узимају видног учешћа у његовом јавном и друштвеном животу, заволели су Нови 
Сад свим срцем и удруженим снагама раде на његовом културном, привредном и, што 
је наважније – националном изграђивању. Стални прилив кршних и духом снажних 
Личана у Нови Сад имао је благотворни утицај на његове староседеоце, Србе, који су 
свој национални занос и патриотску свест црпели од ових досељеника. Познато је да 
чистом српском језику у војвођанским крајевима прети велика опасност од бројних 
мањинских представника и да је тиме чистота српског језика озбиљно угрожена. 
Личани и Бановци су поред Сремаца били ти, који су зановили српски речник у 
Војводини новим изразима и обогатили његов фолклор. Дакле, и у том погледу 
Личани и Бановци учинили су много за национални престиж у Новом Саду“ – 
закључивано је у новосадској српској штампи пре равно осам деценија.6 

Још прилагодљивији од новосадских Личана и Банијаца, оцењивано је поткрај 
тридесетих година прошлог века, били су Босанци и Херцеговци. Потпуно задовољни 
својим сналажењем у граду који је сваким даном све више растао и модернизовао се, 
Босанцима и Херцеговцима, по сопственом признању, из завичаја су недостајале само 
две ствари: добра вода и чист ваздух. За разлику од неких других досељеника, ако је 
веровати новинару Луки Дотлићу, Новосађани су Босанце и Херцеговце волели због 
њиховог „веселог расположења и добре нарави“, а издвајали су се по још једној 
карактеристици: „Босанци и Херцеговци, маколико дуго да бораве овде, никако не 
могу да изгубе из свог говора ијекавско наречје“. Релативно мали број новосадских 
Босанаца и Херцеговаца, њих око 350, објашњавао се чињеницом да колико год да их 
је стизало после 1918. године, толико је и одлазило из Новог Сада. Углавном су 

 
6  Дан, 22.11.1936. 
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заузимали чиновничке положаје, као нпр. Љубомир Милошевић, директор Трговачке 
академије, управник државне болнице Ристо Шаин-Милетић, Душан Зечевић, 
заступник предузећа „Вел-ауто“, Димитрије Бјелић, градски већник и дрварски 
трговац, чиновник Банске управе Ибрахим Ченгић, потомак Смаил-аге Ченгића итд. 
У међуратном Новом Саду су живела и два Младобосанца: Каменко Милошевић, 
школски надзорник за град Нови Сад и Доброслав Јевђевић, новинар и политичар.7  

Новосађани рођени с ону страну Дрине имали су и своје „Културно-хумано 
удружење Босанаца и Херцеговаца у Новом Саду“, чији су циљеви били: „да ради на 
међусобном упознавању, зближењу и помагању чланова Друштва; да морално и 
материјално помаже вредна и честита лица из Босне и Херцеговине, да им помаже при 
упошљавању и насељавању, да се брине за смештање деце у трговину, занате и 
пољопривреду; да се помогну интереси и задовоље привредне и културне потребе 
подручја Босне и Херцеговине и њених становника и да даје иницијативу, организира 
и припрема акције хумане и културне у горњем циљу“.8 Да је удружење своје циљеве 
успешно остваривало, сведочи и извештај припремљен за годишњу скупштину 1939. 
године, у коме је са задовољством истакнуто како је удружење „интервенцијом 
чланова управе успело да запосли приличан број не само својих чланова, него и 
незапослених из босанских крајева који су дошли у Војводину да траже посла и 
могућност за живот“. Удружење се старало и о културном подизању својих чланова те 
је у ту сврху отворило читаоницу, а као крсну славу прослављало је Видовдан. На челу 
новосадског Удружења Босанаца и Херцеговаца је уочи Другог светског рата стајао 
индустријалац Милан Саратлић.9 

Своје удружење имали су и Црногорци, а носило је име „Његош“. Како је 
извештавао новосадски Дан 1939. године, оно је основано из потребе „за тешњим 
узајамним упознавањем, културним деловањем и освежавањем традиција свога 
краја“, а његов циљ је било „културно-социјално деловање међу Црногорцима које 
елиминише сваки сепаратизам и антагонизам“. Међу његовим задацима, како је било 
уобичајено код свих завичајних удружења, било је „да ради на међусобном 
упознавању, зближењу и социјалном помагању како чланова удружења, тако и оних 
Црногораца који наврате кроз Нови Сад; да морално и материјално помаже вредна и 
честита лица из Црне Горе, која се налазе на територији Дунавске бановине; да се 
помогну интереси и задовоље привредне и културне потребе подручја Црне Горе и да 
даје иницијативу, организира и припрема акције хумане и културне у горњем циљу“.10 
Оснивачкој скупштини у кафани „Бела лађа“ присуствовало је око стотину 
новосадских Црногораца, када је за славу удружења проглашен Спасовдан – „као 
успомена на Граховску битку“, а изабран је и привремени Управни одбор, у који су 
ушли: Вуко Лепетић, бригадни генерал; Мило Радоњић, пуковник у пензији; Перо 

 
7  Дан, 6.12.1936. 
8  АВ, КБУ, бр. 11354/937. 
9  Дан, 29.3.1939. 
10  АВ, КБУ, бр. 29580/939. 



 
 
 
 

 НАСЕЉАВАЊЕ НОВОГ САДА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА  
 
 

373 
 
 

Ивановић, професор; Владимир Божовић, професор; Милован Кнежевић, судија; 
Никола Радоман, професор; Вељко Матановић, чиновник Дунавске штедионице и 
Душан Меденица, новинар, који је и потписао извештај у Дану са овог скупа.11 

 Осим Срба из Србије и Јужне Србије, Лике, Баније, Црне Горе, Херцеговине и 
Босне, како је локална штампа констатовала, у Новом Саду су после 1918. године све 
више долазили до изражаја и досељени Хрвати. Углавном су то били чиновници – 
„беамтери“, који су по потреби службе долазили у Нови Сад. Међу њима су 
најугледнији били судије Апелационог, односно Касационог суда Спалатин, 
Мраковчић, Гргинчевић, Петрић и Бењек, адвокати Шкреблин и Кауримски, лекари 
Стопа и Матијевић, банкари Шарић и Доминис те привредници браћа Крајачевићи. 
За разлику од петроварадинских Хрвата, како је констатовано у Дану 1936. године, 
новосадски Хрвати своју националну припадност нису превише истицали и често су 
били чланови српских друштава. Сопствено удружење нису ни покушали да оснују, а 
окупљали су се око подружница загребачког културног друштва „Напредак“ и 
привредног удружења „Хрватски радиша“. Своје југословенско опредељење 
новосадски Хрвати показали су и енергичним иступом против превласти Немаца и 
Мађара у локалној римокатоличкој црквеној општини. Како је новинару Дана 
саопштио неименовани угледни новосадски Хрват, сматрали су да се „хрватска 
политика у Новом Саду не може терати“. Ипак, примећено је да се загребачка штампа 
прилично куповала у Новом Саду.12 

Међу досељеницима у Нови Сад након Првог светског рата био је и непознат, 
али свакако немали број Истрана. Наиме, након потписивања Рапалског уговора 1920. 
године и дефинитивног припајања Истре Италији, бројни Истрани су се раселили по 
градовима широм Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Први Истранин кога 
срећемо у међуратном Новом Саду био је поречки жупан Маријан Главина, који је био 
говорник на народном збору у Новом Саду, сазваном на празник Цвети у априлу 1919. 
године. До почетка Другог светског рата у Новом Саду број емиграната из Истре се 
толико повећао да су они чак издавали и свој лист Приморје 1938. године.13 Да је, 
почетком тридесетих година, у Новом Саду деловало Удружење истарских избеглица 
Истра – Трст – Горица сазнајемо из податка да је председник тог удружења, г. Јуришић, 
био присутан приликом гостовања сушачког хора „Јека са Јадрана“ у Новом Саду. Три 
месеца раније новосадско друштво Истарских избеглица „Истра“, чији је председник 
био апелациони судија Иван Прудан, одржао је комеморативни збор поводом 
дванаесте годишњице потписивања Рапалског уговора.14 Крајем тридесетих година у 
Новом Саду је деловала и подружница Организације југословенских емиграната из 
Истре, Трста, Горице и Задра – Оријем, а пре ње и Просветно и потпорно друштво 
Истра (на чијем је челу био Антун Мохоровић, градски чиновник). Занимљиво да је у 

 
11  Дан, 15. 3. 1939. 
12  Дан, 29.11.1936. 
13  Попов 1983:  461. 
14  АВ, КБУ, бр. 91802/932. 
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Новом Саду 1931. године основан и Спортски клуб Истра.15 Међу сазивачима 
оснивачке скупштине овог клуба наилазимо на истарска презимена Симчић, 
Калембер, Јуричић, Црнобори, Јурмина, али и на потомке старих српских 
новосадских породица – што сведочи о толеранцији и гостопримству међуратног 
Новог Сада и његових грађана. 
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MIGRATIONS TO NOVI SAD BETWEEN THE TWO WORLD WARS AND 

HOMELAND ASSOCIATIONS OF MIGRANTS 
 

Summary 
Since the time of its origin Novi Sad has been an area where the Serbian people dominated 

within, both in their number and influence. So, it gradually became the center of Serbian culture and 
economic life in the area of Pannonia and even further. From the political point of view, as beiong one 
of the free Royal towns standing in a row within a Hapsburgh Monarchy, Novi Sad has acquired its 
importance mostly according to the fact that it was the center of Serbain minority. When after the World 
War I the territory of today’s Vojvodina went to the tripartite Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, 
its authorities as the priority task has the obligation to create a strongpoint within that area whose 
national structure did not promise that they would actually manage to create one in the people there. 
So, Novi Sad was chosen to be the center of Vojvodina’s „nationalization“ even though it was not its 
biggest town at the time. The reasons for such a decision lied within the town’s significance as being the 
traditional headquarters of the Serbianhood, as well as in its geographical position and ethnical 
structure. During the period of its development within the first Yugoslav state, the city of Novi Sad 
experienced a remarkable demographic rise, which was greater when considering that the other cities 
of Vojvodina mainly stagnated and even declined. Within the two decades of the existence of the 
Kingdom of Yugoslavia, the number of inhabitants of Novi Sad has doubled, through intense migrations 
from other parts of the country. These migrants, organized in homeland associations, played a 
prominent role in the public life of Novi Sad. 

Keywords: Vojvodina, Yugoslavia, migrations, Novi Sad, Serbia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ПОГЛАВЉЕ 4 
УЛОГА ЖЕНА 

У МИГРАЦИЈАМА 
 

CHAPTER 4 
THE ROLE OF WOMEN 

IN MIGRATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 

  
 
 

379 
 
 

Katerina VASSILIKOU  UDC: 314.745.3-054.7(495) 
Academy of Athens, Research Centre for Greek Society 
k.vassilikou@gmail.com  

 
 

MIGRATION AND FAMILY 
IN THE GLOBALIZED WORLD: THE GREEK CASE  

 
 

Аbstract:  Migration and domestic work undermine and transform family structure and 
organization, dispersing its members in different parts of the world and creating the 
phenomenon of transnational family. The paper examines the case of migrant domestic 
workers in Greece in times of crisis and their families. The difficult low-paid work 
conditions, the impasse many of them experience, without any real choice of return, 
deepen the isolation and the dependency mainly upon their employers inherent to 
domestic work in the actual globalized world. The migrant family structure in face of the 
crisis is related to the precariousness of the working conditions and the uncertain family 
planning with the consequent loosening of the family ties; the global socio-economic 
organization transforms family through the means of new technologies which, if they do 
not create, they support such modifications. 

 
Keywords: migration, family, domestic workers, crisis, Greece. 
 
 

1. Introduction 
 

ince the late 1980s, women from the Balkans and Eastern European countries migrated 
to Greece to work mostly in the private sphere as domestic workers. Once arrived 
because of the dramatic change of the economic and social situation in their countries, 

these women became part of the Greek middle class family life, taking care mainly of the 
children and the elderly in the absence of a strong welfare social system. Research on gender 
and domestic work has been, therefore, undertaken to examine this new population1. In my 
studies on migrant women domestic workers (Vassilikou 2007a, b, c, 2009, 2010, 2013, 2014), 

 
  The text that follows is based on an ongoing research on the Economic and Social Impact of Migration in 

Greece conducted at the Research Center for Greek Society of the Academy of Athens. Also, the chapter on 
‘Domestic work and family in times of crisis’ is based on a research project undertaken between 2010-2014 by 
the Department of Social Policy - Center of Social Morphology and Social Policy - at Panteion University, 
Athens (under the direction of Prof. I. Psimmenos). 

1  For an indicative bibliography on female migration (and domestic work) in Greece, see: Lazaridis 2000; 
Psimmenos, Kassimati 2006; Kassimati et al. 2007, and, more specifically, Moussourou 2007: 159–177; 
Vassilikou 2007a; Vassilikou 2007b; Vassilikou 2007c; Kassimati, Moussourou 2007; Kambouri 2007; 
Thanopoulou 2007; Psimmenos, Skamnakis 2008; Topali 2008; Vassilikou 2009; Papataxiarchis et al. 2009; 
Vaiou, Stratigaki 2009; Vassilikou 2010, Xypolytas 2013; Vassilikou 2013; Vassilikou 2014; Lazarescu 2015; 
Psimmenos 2017; Vassilikou 2017; Skamnakis, Malekaki 2017. 
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it became clear that family was the most important reason for their decision to migrate. The 
need for immediate family support after the severe economic crisis of the countries of origin 
was the main cause for migration; they assumed, often entirely, the responsibility for the 
family as the demand for male labor force lessened compared to that for women, particularly 
in the Mediterranean countries. Three decades of migration in Greece2 have almost passed, 
and the actual socio-economic situation due to the ongoing economic crisis since 2008, 
affects the lives and plans of these women who are experiencing for a second time the effects 
of the recession, after the initial one in their countries of origin. 

I will try to present the trajectory of migrant women domestic workers and their 
family situation in the light of this new reality, by focusing on the family relationships and 
ties of migrant women and the strategies developed by them to ensure the (good) living 
conditions of their children and other family members. Separation and reunification are the 
two limits between which a ‘transnational’ family type is positioned; women search for 
means of family reunification, the children being the decisive pole of the existence of the 
family around which their common sense of identity is determined. 

 
2. Family and care in migration 
 
Migration is a phenomenon that, though characterized by individuality, constitutes 

essentially a family issue with great implications for the lives of the persons who are directly 
or indirectly involved and are affected by the migration process. For a long time, family 
problems of migration were considered as a secondary issue in relation to other questions of 
social mobility or, in other words, it was a strictly family affair (Zucca 2007: 29). Yet, it 
acquired importance as to domestic workers because these are migrant women who live in 
a ‘family environment’, but away from their family, i.e. their own family environment; for 
more and more migrant families on the planet, the geographical dispersion becomes the 
rule. “Transnational migration is the process by which immigrants forge and sustain 
simultaneous multi-stranded social relations that link together their societies of origin and 
settlement – it is seen as part of a broader phenomenon of globalization, marked by flexible 
capital accumulation, communication and control” (Glick Schiller et al 1995: 48). The 
‘transnational’3 so-called family is at the same time a point of rupture and non-rupture with 
the country of origin, through the formation and articulation of networks and communities 

 
2  To give an idea of the population of migrants and their distribution by nationality, according to the 2011 census, 

the total migrant population in Greece was 712.879 (7.5% of the total population) of which 385.773 (54%) were 
male and 327.106 female (46%). According to the Ministry of Interior, in 2014, the number of legally residing 
migrants was 473.124, with most of them (69%) coming from Albania, followed by citizens from Ukraine, 
Georgia, Russia and Moldova but also from India, Philippines and Pakistan. As to the proportion between the 
sexes, for the total population of migrants, 53.2% (256.835) are men and 46.8% (226.363) women, with large 
variations in the different nationalities; and in the case of our study, the number of women from Ukraine is 
83%, Russia 76%, Georgia 75.7% and Moldova 70.5%, while women from Pakistan or Bangladesh constitute 
less than 9.6% of migrants. 

3  For some main works on the notion, see: Bryceson 2005; Basch et al 1994; Glick Schiller et al 1995. 
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beyond borders. Two of the main characteristics of these families are related to transnational 
economy and transnational motherhood, and to the emergence of global care chains. On the 
one hand, migrant domestic workers are at risk within an informal and ‘invisible’ labor 
market, often without legal papers, residence cards or labor rights, their position being 
vulnerable and precarious. In most countries, these women do not have access to health 
services, unemployment benefits, or pension rights. They are vulnerable to exploitation, can 
be fired without any warning and their political rights are very limited. On the other hand, 
mothers who are employed as domestic workers are separated for (very) long periods from 
their children and live a life in distant countries in search of a better future for them. The 
globalized 21st century makes quite possible that women leave their children for many years 
looking for a job available to them mainly in care services (Fass 2005). The relations of the 
couple may suffer from the distance that separates the wife from the husband since their 
early years of employment in Greece; migrant domestic workers realize that the relationship 
with their husbands but also with their children are becoming progressively more 
problematic (Lazarescu 2015: 454). 

A migrant woman relates: 
 
“When I went back to my country after two years and a half here [Greece] I saw a stranger [her 
husband], a strange house, only the kid was mine, all the rest was alien to me”, and she continues: 
“We are a lifetime apart… I had been fighting all those years for this relation, because I thought, 
okay, you have a child, the child must grow up with his father, but it didn’t work…” (Bulgarian 
woman, aged 43) 
 
The family reunification had always been and continues to be the converging point to 

all plans and strategies of the family members; however, this reunification can become a 
permanently deferred affair, and depends on various components, as the existing family 
situation, the unfavorable working conditions, the legal or not status of the migrant members, 
etc. In some cases, the separation between mothers and children can last for a very long period 
and many years may pass before family reunification (Hondagneu-Sotelo, Avila 1997: 549). 

A mother waiting eight years for her son to join her in Greece says: 
 
“I always rented houses with two bedrooms, always, always ... it’s like when you are pregnant 
expecting a child and you say, here will be the bed, somehow like that” (Moldovan woman, aged 39). 
 
Even if migrant women from the Balkans and Eastern Europe should not be 

considered as a homogeneous group, having a different past, expecting a different future, 
speaking different languages and despite the absence of community ties between them, the 
primary position of the family in their minds remains an element in common. The 
transnational families are created because of the great distance separating the family 
members and the strong commitment to their families. In this sense, a transnational family 
is a unit whose members have regular contact in order to maintain their attachment and 
obligations; the children and their future are the main concern of migrant women 
(Moussourou 2007) who have the responsibility for the family planning and unity, placing 
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children at the center of family decisions. “The exchange of care is one of the central 
processes (practices and performances) that maintains and sustains family relationships… 
transnational caregiving, just like caregiving in all families (whether separated by migration 
or not), binds members together in intergenerational networks of reciprocity and obligation, 
love, and trust that are simultaneously fraught with tension, contest, and relations of unequal 
power” (Baldassar et al 2014: 158-159).  

Global care chains are the product of inequality on a global level between North and 
South, poor and rich countries, women who are leaving their (poor) countries and those 
who employ them as domestic workers in richer ones. “Each kind of chain expresses an 
invisible ecology of care, one care worker depending on another and so on. A global care 
chain might start in a poor country and end in a rich one, or it might link rural and urban 
areas within the same poor country. More complex versions start in one poor country and 
extend to another slightly less poor country and then link to a rich country” (Hochschild 
2003: 35). Care can also be described as circulating because it could be given and returned 
among family members at different times and places during one’s lifetime (Baldassar et al 
2014: 7) 4. For Beck and Beck-Gernsheim (2014), a division of labor involving only women 
is being rapidly established that has its starting point in the countries of origin of the migrant 
women. “Today, as love and care become the ‘new gold’, the female part of the story has 
grown in prominence. In both cases, whether through the death or displacement of their 
parents, Third World children pay the price” (Hochschild 2003: 41). The actual economic 
recession in Greece has serious implications on the family life of these migrant mothers 
employed as domestic workers who leave their own children and families in order to take 
care of the children and families of others. “Bringing together labor and family life would 
enable us to build up a more complete picture of the migrant caring subject within a broader 
perspective of the social reproduction of their own and other families. To this end, the use 
of the global householding framework, as the nexus of the life cycle and its diverse activities, 
including care, would be a concrete way of articulating the different circuits in the overall 
social reproduction of the household.” (Kofman 2012: 153). 

 
3. New technologies in family migration 
 
Family migration was never a process during which all family members relocate at 

the same time. Much of the history of migration concerns the separation of families in order 
to achieve the family’s survival and/or improvement of living conditions. Like those who are 
migrating today, in the past people retained ties across borders, with relatives and their 
communities’ members in distant regions. While in the past people could only be in contact 
through letters that took often a lot of time to reach their destination, today they can virtually 

 
4  Also, Baldassar et al (2014: 165) note that “a family member who delegates caregiving to a third person or 

institution does not automatically step out of circuits of care but may still be caring about (Tronto, Fisher 1990) 
the person in need of support, stay informed of the level and quality of care provided, and be ready to step in 
when needed”. 
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be constantly present in one another’s life. In the context of new emerging technologies that 
offer direct and affordable communication and rapid transport, this is becoming an 
increasingly normal way of life. Globalization has not only facilitated migration but greatly 
influenced the family decisions around it. We witness the complexity of the transnational 
nature of the current migratory process even if migration had never been a one-way process 
and always involved at least two countries, since many aspects of the migrants’ social life was 
taking place across borders. Transnational families existed before modern technologies; 
however, in the actual globalized socio-economic organization that disperses families in 
different places of the world, the new ways of communication and of keeping families 
connected play a predominant role and if they do not create, they support such family 
transformations. Also, since the intensity of networking is important, migration can lead to 
wider care networks as the use of new technologies generates more frequent and complex 
multi-directional communication flows between family members and between generations 
(Baldassar et al 2014). “Today almost all of the relationships we study use a combination of 
new media… this leads to the mediation and transformation not only of relationships, but 
of the process of migration more generally” (Madianou, Miller 2012: 122). Thus, apart from 
travels, a wide range of media is used to maintain contact, such as phone calls, letters, e-
mails, or webcam. These media allow the exchange of information, but also the exchange of 
objects of importance for the family: photographs, video recordings, children’s paintings, 
school notes, etc. Although migrant families are not generally wealthy, it is not uncommon 
to spend a significant part of their income on communication costs. 

As to the concept of identity of the migrant mothers, in the technologically rapidly 
changing environment, and its multiple and complex character, we note that in various 
situations and contexts, emphasis may be placed on different aspects of it. Social identity, a 
component of the individual identity, seems to be a necessary tool for understanding 
migration, as soon as we realize that identity is what structures the unity of the self at a given 
time (Kaufmann, 2004: 100). “Different technologies and platforms fulfill different aspects 
of mothering, allowing women to be in control of their households and children’s 
upbringing… communication technologies have implications not only for practices of 
mothering, but also for maternal identities… transnational communication has become an 
inextricable factor within migration” (Madianou, Miller 2012: 83). The notion of portability 
of care, linked with the impact of the new communication technologies on care activities 
within the family, constitute an essential issue of mobile contemporary lives, characterized 
by distance and family absence (Baldassar et al 2014: 160). 

 
4. Domestic work and family in times of crisis 
 
A recent collective research project entitled “Unveiling Domestic Work in Times of 

Crisis”5, was focused on the life plans and actions of migrant women-domestic workers 
during the crisis as well as the continuity or rupture with their previous migrant life. Fifty 

 
5  See footnote 1. 
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semi-structured interviews were carried out with women, most of them from Albania, 
Ukraine, Bulgaria and Romania; they all lived in Athens and worked for more than 10 years 
either as live-in or live-out domestic workers.  

Domestic workers used to support their family, their children and husband, often their 
mother, sister, brother, sometimes the brother’s or sister’s family, and ill family members. 
Their contribution to the family left behind before the crisis varies: it could be up to 70%, 
80% or even 90% of their monthly income. In the first years of migration they used to send 
much more money than the amount kept for themselves; when interviewed, a domestic 
worker from Romania (aged 53) said that when she was earning five hundred forty euros per 
month, she used to send back home five hundred and with the forty euros left she had to 
cover her own expenses; over the years she managed to keep 50 to 100 euros for herself. 

In the years of crisis, wages fell, jobs became scarcer, there is less flexibility for 
domestic workers to change the employers in case they are not satisfied and the husband, if 
any, in most cases is now unemployed; their purchasing power has greatly weakened, and 
they had to cut back on food expenditures leading to smaller remittances. Migrant domestic 
workers in the 1990s, unlike those employed in earlier times by the upper class, were 
recruited by the emerging middle class for reasons of both household reproduction and 
status attainment. During the crisis, on the one hand, the Greek middle class has experienced 
a major income loss that makes domestic workers unaffordable and, on the other, the higher 
unemployment has resulted in the re-domestication of many Greek women who previously 
worked outside of the home and had hired a domestic worker to perform domestic duties. 
The difficult now low-paid work conditions of the domestic workers and the impasse 
migrant women experience, without any real choice of return, being trapped between two 
countries, their country of origin and Greece, both in crisis, deepened the dependency upon 
their employers and the isolation inherent to domestic work.  

For migrant domestic workers, the crisis seems to have led them to earlier forms of 
employment when they first entered the country, for example the live-in condition in search 
of a more secure social protection. These workers, who had been part of informal social 
protection networks, realized that the protective role of employers and social networks is no 
longer offering the protection and certainty of the past. According to Skamnakis and 
Malekaki (2017), migrant women encounter, during the crisis, formal but also informal 
constraints as to secure social protection, the family and community support systems being 
deeply affected by the difficult socio-economic situation. Today’s individual society (Elias 
2001) is strongly manifested: social protection is to be considered more as a product derived 
from individual choices, that is, as part of a wider personal strategy, isolated from its public 
nature. The key question here concerns the transition from the pre-crisis to post-crisis 
period, in terms of both redefining the position of these women in the family, the role they 
play for their children, and the change in family structure and new goals at a professional, 
family and personal level. Migrant domestic workers, if they were not already the main 
supporters of their family, in Greece or in the country of origin, with the recession, and with 
the migrant men having lost a wide range of professional activities mainly related to the 
seriously affected construction industry, are very often the only regular source of income. In 
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many cases, the necessary social security contributions are paid only to ensure their right to 
remain in the country. 

Younger women are indecisive to have children, especially when they are confronted 
with their proper - and usually their spouse’s – unemployment. Also, the women who came 
to Greece in the ’90s, are now getting older, the working conditions weighting much more 
than before, while the crisis hit them in the middle of their effort to save for themselves. 
They think of their pension and even though a decent living as they retire from their work 
is not obvious, the word ‘pension’ often appears in their discourse as an expression of hope 
for a better future. 

In the actual socio-economic Greek crisis, a migrant woman domestic worker relates 
in her testimony: 

 
“With this crisis, a lot of people have gone, they went back to Albania—so many separations. If I 
go there, I will stay with my father and my mother-in-law, my brother-in-law. I cannot stand it. The 
way I am now, I cannot stand being with my husband and child” (Albanian woman, aged 27) 
 
Another one says: 
 
“My husband doesn’t work, my children are students, and we have financial problems. This goes 
for everyone, not just for us. So, we can no longer support our parents in Albania. It is not possible, 
even if from time to time we send them some money just to make them feel we haven’t forgotten 
them” (Albanian woman, aged 55)  
 
And a third one: 
 
“I have enough money for me and my child, but with a lot of difficulties and a lot… a lot of pain. I 
spend nothing. I have never had a coffee in a cafe, all these years here, do you believe that? Never!” 
(Georgian woman, aged 52) 
 
5. Concluding remarks 
 
Transnationalism represents a novel perspective, not a novel phenomenon; the study 

of the transnational family goes beyond the most explored up to now dimension of 
migration research, i.e. the first contact of the migrant with the host country. It mainly 
concerns a ‘mature migration experience’ (esperienza migratoria matura), which implies the 
choice of strategies on the part of migrants to preserve the cohesion of their families (Zucca 
2007: 36). The special conditions of a ‘migrant life’, the domestic work as main workplace of 
migrant women, the care for the family left behind and the transnational aspect of the 
migrant family are some of the issues that migrant women face in a new moving and 
uncertain environment. Domestic work could lead to social alienation and progressively 
more real isolation of the migrant women from their families (Psimmenos, Skamnakis 2008: 
89). After an initial crisis that migrant women experienced in their homeland, they have now 
to deal with the current economic situation in the host country; in times of crisis, on the one 
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hand, common family planning for an uncertain future becomes more difficult with the 
consequence of loosening family ties, and, on the other, as less ‘sympathy’, less time and 
effort are devoted to social relationships this situation has seriously affected their ability to 
obtain help and has led to an increased dependency upon their employers. 

How does this new condition shape their life? How can these families survive? Which 
are the (family) decisions that must be taken (a second time after the original crisis that 
provoked the migration) and which are the possibilities for a life change (another one)? 
These are some of the questions to be considered concerning the migrant family structure, 
its strength and resilience or weakness and dissolution in face of the crisis, unemployment 
or separation in relation to the process of migration itself, the precariousness of domestic 
work and the new forms and ways of being together that are shaped in the actual globalized 
socio-economic conditions. 
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КАТЕРИНА ВАСИЛИКУ 
Атинска академија, Центар за истраживања грчког друштва 

 
МИГРАНТКИЊЕ И ПОРОДИЦА У ВРЕМЕ ГЛОБАЛИЗОВАНОГ СВЕТА: 

ГРЧКИ СЛУЧАЈ 
 

Сажетак 
Рад се ави мигрантским радницама које раде као кућне помоћнице, фокусирајући се 

на њихове породице у Грчкој у време кризе. После готово тридесет година од миграција из 
алканских и земаља Источне Европе у Грчку, постоји приличан рој научних истраживања о 

миграционој популацији, а нарочито истраживања везана за мигранткиње – раднице које се 
аве пружањем услуга у домаћинству. Након иницијалне кризе која је из ила у њиховим 

земљама, жене, сада мигранткиње у Грчкој, суочиле су се са друштвено-економским приликама 
у земљи њихове имиграције. Тешки услови сла о плаћених послова, езизлазне ситуације с 
којим се многе од њих суочавају, ез реалних могућности да се врате кући, још више проду љују 
изолацију и њихову зависност од својих послодаваца, везујући их за послове пружања кућних 
услуга. Миграције и послови покућства и они везани за укућане подривају и трансформишу 
породичну структуру и организацију, при чему се чланови једне породице распршују по 
различитим деловима света стварајући тако феномен транснационалне породице у савременом 
гло ализованом свету. Иако породица и даље остаје главни аспект фокуса у причама ових жена, 
као и то да породица има огроман утицај на њихов емоционални и реални свет, разлика која је 
евидентна из времена пре кризе и сада јесте у томе да постоји веће разочарење у вези са 
илузијом о нераскидивости односа између чланова породице. Структура мигрантске породице 
која се суочава са кризом везана је за неизвесност услова рада који се тичу ангажовања по 
кућама и за немогућност заједничког планирања што за последицу има сла љење породичних 
веза; актуелна гло ална друштвено-економска ситуација трансформише породицу кроз нове 
технологије које, ако их и не стварају, ипак подржавају такву врсту промена. 

Кључне речи: миграција, породица, домаћи радници, криза, Грчка. 
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WOMEN AND MIGRATION: 
A CASE STUDY OF KOTOR IN 18th CENTURY 

 
 

Abstract:  Based on an analysis of authentic archival material – the marriage records of the parish 
of St Tryphon in Kotor – this paper presents and analyses the migration of women in the 
18th century. The emphasis in this process, to the extent permitted by the sources, is on 
the analysis of number, place of origin and the migration areas of women who were 
registered in the parish records as immigrants to Kotor. The choice of spouse is also 
considered, as well as the issue of inclusion into the social life of Kotor at the time. 

 
Keywords: Kotor, 18th century, migrations, women, historical demography, parish records. 
 
 

1. Introduction 
 

patial mobility of population is one of the main characteristics of societies, both today 
and in the past, and, with its persistence and consequences, it has always brought about 
far-reaching changes in the developmental constituents of each state and nation. 

Studying migration processes – be they individual movements of citizens or planned, 
collectively implemented moves – is a very attractive, but also demanding task for historians 
in research terms. It requires an interdisciplinary approach and knowledge of historical 
demographics, it brings together the investigation of a whole range of accompanying factors: 
governmental and political circumstances, economic development, societal relations and the 
cultural environment of an area affected by migratory movements. The interdisciplinary 
approach is the source of the greatest impediment to migration research, as each science and 
scientific discipline (geography, history, demography, anthropology, economics, sociology, 
politology, medicine and others) approach migration problems using “their own” 
methodology without significant scientific integration. The consequences of this are visible 
when defining the very term migration – each science particularly emphasises the 
dimensions relevant to their approach to research. Thus, for example, when migrations are 
defined, the role of space is highlighted, and migrations are observed through the passage 
from a specific administrative unit to another (local, state, regional and international). If the 
role of time is investigated, i.e. the duration of migrations, they may be seen as permanent 
or temporary, and daily, weekly, monthly, yearly, cyclic and seasonal migrations can also be 
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observed. Also, if the volume of migrations is observed, they can be individual, larger groups 
can migrate, and there can also be mass migration (the latter are often chain migrations). 
Finally, migrations can be regarded according to whether they are voluntary or forced.1 

As migration processes are very complex and influenced by a great number of factors, 
with an intertwining of many objective circumstances but also subjective decisions of 
individuals, it is very hard to fit migration processes, i.e. motives for migrations, into a single 
theoretical model.2 The simplest way to observe the very motives or causes of migrations is 
through four groups of factors which influence the decision of individuals to migrate. These 
are: factors associated with the place of origin, the obstacles that appear between the place 
of origin and the destination of the migration, and the personal factors which influence the 
decision to migrate. At the same time, the numerous factors that define the place of origin 
and destination for each individual can be viewed as positive, negative or neutral, and the 
factors present in the place of origin push migrants, and those in the potential destination 
pull them (the so-called push and pull theory).3 

 
2. Sources for studying migration of the pre-modern era 
 
In historical research, especially when researching the mobility of population of the 

pre-industrial (pre-modern) era, the models mentioned earlier are very difficult to apply. 
The reason for this lies primarily in the very character and the level of conservation of 
historical sources which record the population and its migrations. Historical sources from 
which data can be gleaned on the movement of population in the pre-modern era can be 
divided into three groups. Longitudinal sources record population over a longer time (for 
example, parish records), cross-sectional sources give information about population at an 
exact moment (census, seaman’s books, cadastres and similar), and textual sources are 
descriptive sources which provide information about an individual (diaries, family histories 
and others).4 Linking and tracing population through the three listed sources is very often 
encumbered, primarily because of the selectiveness of most of the listed resources when it 
comes to age and sex.5 For example, parish records only include people who were 
married/born/died at a specific time at a specific place, the lists of apprentices in guild books 
record only apprentices – younger men of a specific occupation, as do army conscription 
lists, and so on. 

Keeping all the above in mind, this paper will use marriage records of the parish of 
St Tryphon for the purpose of research of migration of women in 18th century Kotor.6 The 

 
1  Friganović 1978: 139–145; Wertheimer-Baletić 1999: 280–281. 
2  For example, compare: Ravenstein 1885: 167–227; Ravenstein 1889: 214–301; Lee 1966: 47–57; Zelinsky 1971: 

219–249; Hollingsworth 1971: 87–88; Clark 1979: 59; De Vries 1984 (especially chapter Migration and urban 
growth, 199–266); Kalc 2008: 71–99. 

3  Lee 1966: 49–52, especially Figure 1. 
4  Ascott, Lewis 2000: 93–94. Cf. Hollingsworth 1971: 89–92; Clark 1979: 60–61.  
5  Kalc 2008: 38. 
6  The remaining preserved serial sources useful for the analysis of the population of Kotor in the 18th century do 
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analysis will show the number, place of origin and migration areas of women who were 
registered in the parish records. The choice of the marriage partner will be analysed, and the 
issue of inclusion into the social life of Kotor at the time will be broached.  

A methodological framework needs to be outlined before the analysis of processed 
data, but also the methodological limitations of the analysis of parish marriage records. 
Firstly, it is necessary to define the sample, that is, to clarify which individuals are 
encompassed by the research. Namely, the social-legal status of individuals which would 
differentiate permanent residents from the immigrant population are not listed in Kotor 
parish records. An exception is the sporadic identification of individual Kotor citizens and 
noble families, as cittadini or nobili. In additions, residents were sometimes identified as 
parishioners – (habitator) di questa Parochia, mia Parochiana and similar.  

Furthermore, for the purposes of this research, the area of the permanent population 
was extended from the border of the Kotor parish to the whole Bay of Kotor area. In fact, 
with the creation of new parishes in the course of the 18th century, there were changes to 
church borders within the Bay of Kotor area, hindering a detailed and systematic division of 
population intro parishes throughout the whole century. This chiefly pertained to the 
population of numerous little towns and villages in the immediate surroundings of Kotor, 
and the numerous examples of entries into the St Tryphon parish record (marriages, but also 
baptisms) relate to the population of neighbouring places – Škaljari, Kličići, Špiljari and 
Bogdašići. Although their separate records are kept from the 18th century, and these areas 
(although very inconsistently) are called parishes in the Kotor parish records of the second 
half of the century, the population of the surrounding area kept gravitating to the capital of 
the Bay of Kotor area to a great extent. This was primarily the consequence of the economic 
opportunities afforded by Kotor, but in this context it is also necessary to observe Kotor as 
the centre of the diocese and the religious life of the Bay of Kotor area, whose population, 
although they did not reside in the town itself, associated important moments of their lives 
with the town and the cathedral.7 Except for the population explicitly listed as originating 
from the Bay of Kotor, an additional number of individuals could be included in the local 
population group by application of the family reconstruction method. Family name analysis 
thus allowed us to identify an additional 5.7% men and 6.5% women as originating from the 
Bay of Kotor area (although not listed in the source).8 Finally, it is important to observe that 
the family name formula was still partially undeveloped in the Bay of Kotor area in the 18th 

 
not offer any information about migrations. For example, canonical visitations only give the total population 
of the Bay of Kotor area according to religious domination. Censuses implemented by the Republic of Venice 
also offer no information about migrations as they only record permanent residents (esistenti in questa Città). 
Cf. Katušić 2013: 41–62. 

7  This claim is supported by entries into parish records. In fact, the baptisms of hundreds of children originating 
from villages in the surroundings of Kotor are entered into Kotor baptism records, and this is at the same time 
their only mention in Kotor parish records (they are not mentioned again in marriage and death records). 

8  These are traditional Bay of Kotor area family names which are linked to this area to date, for example Zmajević, 
Škaljarin, Brkanović, as well as the civil and noble families mentioned in the 18th century censuses as permanent 
and present (esistenti e presenti). 
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century, and that 6.5% of men and 15.2% of women in the parish records were identified 
only by their first and father’s name, which additionally impedes any identification. 

The recording of non-permanent residents in the parish records, whose migrations 
will be the subject of this research, was not regulated by specific rules, but they were 
identified by place of origin, be it a town, village, island, parish or country. 

 
*   *   * 

As mentioned earlier, the basic sources used in this research are the parish marriage 
records of the St Tryphon parish in Kotor, where 1293 marriages were registered in the 18th 
century.9 The parish records are written in Italian, and as table forms were not systematised 
before the 19th century, earlier entries were being descriptive. Although instructions on the 
form and content of entries have been preserved, the quality of the data depended exclusively 
on the willingness and diligence of the priest who made the entry. During the 18th century, 
Kotor records contained information on the date and place of the marriage, on the number 
(occasionally also dates and place) of the marriage announcements, on the groom (name, 
surname, father’s name, origin, previous marriages, occupation), bride (name, surname, 
father’s name, origin, previous marriages, occupation), on the witnesses (name, surname, 
father’s name, origin and occupation) and the priest who performed the act of marriage. 
Over the whole century, the recording of information about the groom was more detailed 
and comprehensive, while brides were more commonly identified by their father’s name than 
by their occupation and place of origin. 

 
 

 Name Surname  Father`s name Place of origin Occupation 

Bridegroom 100 93,4 59,3 74 34,4 

Bride 100 84,6 84,3 65,3 2,7 

Table 1. Identification of bride and groom in the parish book of marriages (percentages) 
 
 
3. Migration to Kotor in the 18th century 
 
The Figures below point to the conclusion that the immigrant contingent registered 

in the parish records was mostly male, and more than half of the registered grooms in Kotor 
originated from outside of the Bay of Kotor borders (Figure 1). On the other hand, women 
married in Kotor in the 18th century originated mostly from the Bay of Kotor area.  

 
9  The diocesan archive in Kotor, Kotor, Parish records of St Tryphon cathedral: Parish record of marriages II 

(1697–1824). The pages of the parish book of marriages are not numbered. For this reason, when examples are 
given in this paper, the references will be given as the date of entry into the parish records. I would like to thank 
don Anton Belan for access to the archival material. 
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Figure 1. Brides and grooms according to place of origin 
 
The prevalence of men in the Kotor immigrant group can be explained by the 

economic potential of the area and the demand for specific occupations in the 18th century 
Kotor (pull factors). In fact, the immigration of men was linked to governmental, church and 
institutional centres, universities or places with intensive economic development.10 Kotor, as 
the centre and capital of Venetian dominions south of Dubrovnik and the last urban centre 
on the very border with the Ottoman Empire, was strategically very significant to the 
Venetian Republic. In addition to being the centre of the entire government of Venetian 
Albania (the centre of the provveditore estraordinario) and an economic and religious centre, 
during the 17th and 18th centuries Kotor was an extremely important Venetian military 
stronghold and logistical centre, and the military character of the city is visible through the 
analysis of parish records, both in times of war and peace.11  

 
10  Cf. Hollingsworth 1971: 88; Clark 1979: 68; Sarasúa 2011: 29–30. 
11  Katušić 2013: 24–40. 
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On the other hand, women/brides predominantly originated from the Bay of Kotor 
area, and the lower proportion of women among migrants is in line with the general pre-
modern migration trends, which will be elaborated on in continuation.12 

 
3.1. Immigration areas 
 
In the analysis of immigration areas there are several methodological limitations 

which need to be stressed, primarily pertaining to the definition of the areass themselves. 
The first one pertains to those parish records in which the places of origin, that is, 
geographical terms, are not systematically and consistently listed. When identifying 
themselves, individuals most commonly listed the names of cities or parishes, regardless of 
whether they originated from the very urban centre or whether their homeland was 
connected to a village or town in the surrounding area (of those cities, or parishes). Villages, 
towns and other smaller areas were very rarely listed. An exception are the areas of the Bay 
of Kotor and other neighbouring areas – very familiar to the priest-scribe – which are 
topographically analysed in great detail. Moreover, the more distant the homeland of an 
individual was, the more general the entries in parish records were. Thus, for example, 
individuals originating from the distant parts of Western Europe referred to their homeland 
by means of greater political-administrative units – kingdoms, regions (Francia, Prusia) or 
a more general term, such as Tedesco, Svizzero, Spagniolo. 

The process of determining areas – according to the historical (political, church) or 
geographic principles – is also subject to methodological restrictions. State, but also church 
jurisdiction borders, especially observed through a longer time period, were subject to 
frequent changes – especially turbulent were changes to borders during the 18th century, and 
they were a consequence of Ottoman Wars, wars for Spanish, and then Austrian heritage, 
the Seven Years’ War and, finally, the Napoleonic Wars. In addition, church borders 
frequently changed as a result of the creation of new parishes, and in some areas state 
administrative and church borders did not overlap.13 Furthermore, some places of origin in 
parish records are listed very generally, or the place of origin is listed as an ethnic-geographic 
determiner which is difficult to link to an exact 18th century state.14 

Keeping all this in mind, the migration areas have been created based partially on the 
geographic model, but in this process historical circumstances of the development of an 
individual area were also taken into account, as well as the political, economic, cultural 
relations of Kotor and a specific area. Using this principle, six areas were created: the 

 
12  Hollingsworth 1971: 89; Clark 1979: 67–69, 74–75; Sarasúa 2011: 30. 
13  Bertoša 2002: 104. 
14   The most obvious example is the term Albanese which, just as the term Albania, in Venetian documents 

denoted the wider area of what is today the Montenegrin coastal area, Albania, Macedonia, and its borders 
were not consistent through the centuries. Cf. Milošević 1986: 239–241. On problems with determining 
migration areas see Bertoša 2002: 103–200, Kalc 2008: 95–121. 
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Republic of Ragusa,15 Habsburg Monarchy,16 the Republic of Venice,17 Ottoman territories 
and the hinterland,18 Italian lands19 and Western Europe.20 The category “other” 
encompasses several cases in which the place of origin is listed as nato a Levanto or simply 
Archipelago, while five unresolved localities have been grouped into the rubric “unknown.” 

Figure 2. Migration areas according to the parish marriage records 

 
15  The Republic of Ragusa included the areas of Dubrovnik, Konavle, Župa dubrovačka, the coastal area of 

Dubrovnik, the Elaphite islands, Pelješac and Mljet and Lastovo. 
16  In parish records, this area primarily referred to the Croatian Littoral, Duchy of Pazin, Styria and Carniola, 

Buda and Vienna, as well as a part of Lombardy. 
17   In parish records, this area primarily referred to Venice and Dogado, Venetian terraferma and Venetian 

territories in Istria and Dalmatia, as well as their Greek territories. 
18  In parish records, this area primarily referred to the wider Bay of Kotor hinterland, as well as the areas of what 

today are the Montenegrin and Albanian coastal areas, as well as the Greek territories under Ottoman rule. 
19  In parish records, this area primarily referred to range of smaller states on the Apennine peninsula, such as the 

Papal State, the Duchy of Tuscany, Duchy of Parma, Kingdom of Naples and other. 
20  In parish records, this area primarily referred to the area of France and the Holy Roman Empire of the German 

Nation. 
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By looking at the Figures, we can conclude that the most intensive migrations for 
members of both sexes occurred within the borders of the same state – the Republic of 
Venice, that is, the area of Venice itself, Venetian terraferma and Venetian Dalmatia. The fact 
that these areas belonged to the same state enabled firm political, economic and cultural ties, 
the consequences of which were better communication on a more massive scale and mutual 
migratory interrelations. Moreover, it is particularly evident in the case of migration of 
women that, as a specific area was geographically more removed from Kotor, there was less 
migratory movement. Also, deviation from the representation of individual area in relation 
to sex completely fits the concept of migrations of women in the early modern period. In 
fact, women most frequently moved into geographically nearer places, and as an urban 
gravitational centre Kotor was a potentially attractive direction of movement for women 
from the wider Bay of Kotor hinterland, as well as women from the neighbouring Republic 
of Ragusa. Also, women most frequently migrated from village areas to urban ones, and their 
motive (pull factor) was to improve their material conditions.21  

Women from Dubrovnik listed in the records were more frequently from the 
surrounding areas of Župa dubrovačka and Konavle than from Dubrovnik itself, and their 
identification points to a poorer family origin. In effect, in addition to the fact that all women 
with listed occupation were servants, a very large number of them did not identify 
themselves using a family name, but only their father’s name.22  

The same conclusions can also be applied to immigrants originating from the Bay of 
Kotor hinterland (Cetinje, Njeguši and others). Except for the traditional migration from the 
hinterland to the coast, these migrations can also be viewed through the economic-social 
context. Firstly, we need to mention trade ties between Kotor and the hinterland, which did 
not come to an end when the hinterland came under the Ottoman rule, and they involved 
the emigration of a specific number of people from the hinterland to the city. On top of this, 
migrations village-city had an emphasised social component. A large proportion of the 
population left their village homes and went to the city which offered more opportunities 
for employment, material gain, and because of its proximity, Kotor was attractive to 
inhabitants from nearer and further hinterland. 23 

When it comes to the strongest direction of migration (the Republic of Venice), as 
opposed to men who came to this area predominantly from the terraferma (38%), women 
mostly came from Dalmatia. It is interesting to note that, along with bigger towns (Zadar, 
Šibenik), women from the islands of Korčula and Hvar stand out when it comes to 
numbers.24 This confirms the traditional, primarily economic and trade relations of Kotor 

 
21   Clark 1979: 67–69, 74. 
22  Only 21.7% of women originated from Dubrovnik, the remaining percentage referred to other parts of the 

Republic of Ragusa. For example, Marija Lukova from Župa dubrovačka married (30 Apr 1771) Anzolo Cevola 
from Ferrara, Frana Petrova from Brgat married (2 Oct 1718) Ferdinand Morsechini from Montanara (Veneto), 
a soldier in the compagnia Buffaneli, while Vicka Tomova (8 Dec 1743) became the wife of Giacomo di Antonio 
from Skadar. 

23  Wilcox 1981: 197; Collins 1991: 568; Clark 1979: 67–69, 74; Hahn 2011: 116. 
24  A total of 19 women from Korčula and 25 from Hvar were recorded. For example, Marija Uršula Radovani 
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with those islands (Kotor nobility had its estates on Hvar), which, in interrelation with the 
depopulation of Dalmatian islands, mae Kotor an attractive destination for immigration. 

Figure 3. Migrations of women from areas under Venetian governance 
 
The highest proportion (75%) of female immigrants from the areas of Venetian 

dominions in Greece were from Corfu – along with Kotor and Zadar, the strongest military-
logistic centre of the Republic of Venice on the eastern coast of the Adriatic. If we observe 
the occupations of grooms which these immigrants married – and these were almost all 
soldiers – we can conclude that many marriages concluded in Kotor were a consequence of 
the migration of the Venetian army units during the 18th century.25 

Immigrants from the area of the Habsburg Monarchy were mostly (56%) from the 
area of the Croatian Littoral (Rijeka, Senj, Bakar), and the area of Lombardy and Gorizia, 
while neither the Hungarian nor the Habsburg capital were registered as places of origin. 

With only several mentions, the Western European area offers one interesting point. 
Two weddings of couples of the protestant faith (Lutherans) were recorded in this area, 
otherwise very rare in the entire century. In the midst of the Second Morean War (in the 
year 1717), two couples were married – Carlo Bar and Dorotea Elisabeta Meir, and Giovanni 
Ondrilouf and Cattarina Dresami – whose place of origin is listed as Germania, and both 

 
from Lumbarda married (4 Aug 1777) a soldier, Jakov Vlastelinović from Rijeka, and Ana Paravia from Korčula 
married (16 Jan 1792) Antun Babić from Dicmo, a soldier in compagnia Paravia. Women from Hvar, Petrunjela 
Radičić from Jelse and Magdalena Zaninović married in Kotor. The former married Josip Gargantor from 
Kaštel Štafilić, a soldier in the compagnia Michieli (regiment of colonel Alačević) on 10 March 1782, and 
Magdalena married Luigi Modesto from Udine, a seaman on the galley Rosa on 22 October 1780.   

25  Katušić 2013: 170–182. 
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men were soldiers in the regiment of the famous commander Matthias von Schulemberg.  
 
4. Social inclusion of the immigrants 
 
Due to the limited nature of the sources under investigation, the issue of the 

immigrants’ inclusion into Kotor society can best be observed through the choice of spouse. 
As data on origin were not systematically recorded during the century, the following analysis 
includes marriages in which both spouses recorded their places of origin. This does not offer 
a complete image; however, insight into Table 2 can help describe the trends of marriage 
according to migration areas. 
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Boka 
Kotorska 263 59 7 5 45 20 8 21 13 6 14 

Venetian 
Dalmatia 7 18 5 2 50 10  1 16 5 12 

Venetian 
Istria  2 1  3 2    1 1 

Venetian 
Greek 
territories 

 3  5 10 4  1 2  1 

terraferma 3 3 1  8 3  1 4  4 
Venice 5 2 1 2 6 9  1  1 2 
Republic 
of Ragusa 8 8 2  24 5 4 2 6 1 6 

Ottoman 
territories 5 10 2  10 5 1  4  2 

Italian 
lands 1 3 1 1 2   1 2 1 2 

Western 
Europe     2 1  1 2 1 1 

Habsburg 
Monarchy  3 2  3 1   1 2 1 

Table 2. Choice of spouse according to place of origin 
 
The Table shows that the local population of the Bay of Kotor area (men as well as 

women) sought their marriage partner within the borders of the Bay of Kotor, and in 
neighbouring areas (hinterland, the Republic of Ragusa and Dalmatia), regardless of the 
state the area belonged to at the time.  
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The closed nature of the immigrant contingent is also visible in the choice of partner 
of the immigrants themselves, and, for example, immigrants from almost all geographic 
areas preferred other immigrants. This is especially obvious if the choice of spouse is 
observed in more remote areas (Western Europe, Habsburg Monarchy).  

When drawing firm conclusions on the involvement of immigrants into the Kotor 
community one must be very careful because it is impossible to know on the basis of 
available sources if the choice of spouse occurred in the city itself, or if Kotor, as the place of 
marriage, represented merely a temporary stop. A hint towards the resolution of this 
dilemma might be offered by an analysis of the professions of the immigrant contingent. 
When observing this research question, there is a methodological problem which relates to 
the very quality of the source, as parish records do not offer a real and objective image of 
occupations and societal relations in Kotor. In their representation of professions and 
occupations, parish records emphasise the foreign, non-Kotor and temporary present part 
of the population, such as civil servants, soldiers and members of the nobility, while the 
professions of the familiar and ever-present population are neglected. This is confirmed by 
the very low number of craftsmen, traders and other occupations in the parish records, as 
these tended to involve the wider and more generally familiar circle of permanent residents. 
On the other hand, occupations of immigrants were more frequently registered, as they 
needed to be identified in greatest possible detail in the parish records seeing that they 
represented an unknown factor.26  

The analysis shows that in 70% of cases female immigrants from all geographic areas 
married men of military professions (soldiers and officers, as well as men of ancillary military 
occupations). Their inclusion into the military society is also evident from the (rare) 
information which lists fathers of brides as soldiers, as well as their first husbands – in the 
case of a widow remarrying. Keeping in mind the fact that the military profession was one of 
the most mobile occupations at that time,27 and that soldiers frequently moved together with 
their families, it is difficult to reliably establish whether the society of Kotor was homogenous, 
i.e. closed to immigrants who did not infiltrate it successfully, or the immigrant contingent 
could not be more intensively involved in the social life of the city due to the character of the 
migration (temporary or circular, and by description obviously military). 

On the other hand, it needs to be pointed out that Kotor, as the geographically last 
larger Venetian stronghold on the eastern Adriatic, located almost at the very border with 
the Ottoman Empire, served Venice as a kind of military barracks, a gathering place (for 
personnel, weapons and ships) and the starting point for further action. The very strategic 
significance of Kotor resulted in the arrival of a great number of soldiers to the city. As the 
city itself was not in direct danger during the wars, the soldiers had the time to be involved 
in the various aspects of everyday life in Kotor. One of these certainly pertained to married 

 
26  The occupations of women were very rarely recorded, and only 2.7% of women were recorded by occupation, 

which was serva in all registered examples. Cf. Wilcox 1981: 196. The author researched marriage patterns of 
servants in the 19th century – I refer to the conclusions of Wilcox 1981: 204–205; Cf. Hahn 2011: 109–111. 

27  Hollingsworth 1971: 88. 
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life. Also, the increased mobility caused by the state of war did not include only soldiers. It 
included the arrival of the accompanying military logistics, but also people of other 
occupations as well as their families. Many daughters and wives accompanied their fathers 
and husbands to new places of service, there they started their own families and continued 
their lives in these areas, or followed their husbands to new places of duty, together with 
their families. The further destiny of these individuals is unknown to us because, except for 
the vague records of their marriage, most of them are not mentioned again in the Kotor 
parish records of baptisms (as parents) or deaths. 

 
5. In place of a conclusion 
 
The research of population mobility in the past, especially in the pre-industrial era, 

is subject to many methodological limitations and obstacles which are primarily determined 
by the quality and quantity of archival sources. The observed time period belongs to a time 
before the first methodologically standardised census (1857), meaning that there is no 
systematic population information which would satisfy the methodological demands of 
demographic quantification. Therefore, historical demography must loosen the strict 
demands of method, and extract (in different ways, more or less reliable) what can be 
extracted from the available, very limited population sources. Thus, rather than offering a 
clear picture, the analysis of protostatistical sources enables us to discern indications of 
different population-linked processes. However, in the absence of other sources or in 
combination with other historical resources, these limited insights can be very valuable. 

Despite their selectiveness, parish records offer enough information on the migration 
of women, in this case migration into Kotor. On the one hand, due to the range of advantages 
it offered as a coastal city and as the last big stronghold of the Republic of Venice on the 
eastern coast of the Adriatic, Kotor was an attractive factor for women of the nearer and 
further neighbouring areas regardless of the different social and political circumstances of 
their origin. Women, often from poorer families and from rural areas saw the urban 
environment as a source of greater possibility of material and social affirmation. On the 
other hand, the fact that the larger part of the eastern coast of the Adriatic belonged to the 
same state, along with the similarities of social, political and cultural ties within the 
Mediterranean world, enabled intensive migrations of the citizens of Venetian dominions, 
but also other Mediterranean countries (especially from the Apennine peninsula). The third 
segment which becomes evident from the analysed sources are professional migrations. 
Kotor, a large logistical base of the Republic of Venice, on the very border with the Ottoman 
Empire, was an attractive factor for many military and related professions. Every month, 
both in times of war and times of peace, military ships docked in Kotor and the army was 
further transferred to the required destinations. Families accompanied the soldiers, which 
explains the whole spectrum of the cities and towns mentioned in the sources, but also 
clarifies the temporary nature of their stay in Kotor. Paris, Vienna, Ljubljana, Genova, Padua, 
Bari, Kopar, Zadar, Split, Korčula, Dubrovnik, but also Crete, Corfu, Skadar and Cetinje are 
just a few of the approximately hundred cities, towns, islands and villages entered in the 
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Kotor parish records. This small part of their lives is recorded in Kotor, and the other pieces 
of their life’s mosaic are scattered all over Europe, unknown to us. 

  
 
Sources: 
The Diocesan Archive in Kotor, Kotor, Parish records of St Tryphon cathedral: Parish record of 

marriages II (1697 – 1824). 
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ŽENE I MIGRACIJE: 

PRIMJER SLUČAJA KOTORA U XVIII. STOLJEĆU 
 

Rezime 
U radu se na temelju matičnih knjiga vjenčanih župe sv. Tripuna u Kotoru analiziraju migracije 

žena u XVIII. stoljeću. Naglasak je pri tome na analizi broja, mjestu podrijetla i migracijskim arealima 
žena koje su u matičnoj knjizi zabilježene kao doseljenice u Kotor. Razmatra se i izbor ženidbenog 
partnera, kao i pitanje uključenosti u tadašnji društveni život Kotora. Kotor, kao posljednje veliko 
mletačko uporište na istočnoj obali Jadrana bio je privlačna useljenička destinacija ženama bliže i dalje 
okolice bez obzira na različitost društvenih i političkih okvira iz kojeg su potjecale. Žene, često slabijeg 
imovinskog podrijetla i iz ruralnih krajeva, u urbanoj su sredini vidjele veću mogućnost materijalne i 
društvene afirmacije. S druge strane, pripadnost većeg dijela istočne obale Jadrana Mletačkoj Republici 
te istovjetnost društvenih, političkih i kulturnih veza mediteranskog svijeta omogućila je intenzivne 
migracije stanovnika mletačkih stečevina, ali i drugih mediteranskih zemalja (posebice cijelog niza 
državica na Apeninskom poluotoku). Treći segment koji se ističe u osamnaestostoljetnim migracijama 
žena su profesionalne migracije. Kotor, velika logistička baza Mletačke Republike, bio je privlačan 
faktor raznim vojnim i vojsci bliskim zanimanjima. S vojnicima su nerijetko putovale i obitelji što 
objašnjava cijeli spektar u izvorima spomenutih žena s iz svih dijelova Europe, ali i objašnjava i njihov 
samo privremeni boravak u Kotoru. 

Ključne riječi: Kotor, XVIII. stoljeće, migracije, žene, povijesna demografija, matične knjige. 
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FEMALE IMMIGRANTS IN SÁTORALJAÚJHELY IN 1869 
 
 

Аbstract:  The religiously mixed county-seat of Zemplén, Sátoraljaújhely had around 10.000 
inhabitants in 1869, when the first census was organised by the Hungarian government. 
All original sheets of this census have survived during the last 150 years, thus all personal 
data, especially occupation and place of birth can be analysed to show the role of the 
immigrants in the everyday life of the town. Almost 50% of the local residents were not 
indigenous. Immigrants mostly arrived from the neigh-bouring villages, but sometimes 
from other towns. Concentrating mainly on females, we can exam-ine the distribution of 
newcomers regarding their social structure, and analize the different types and motives of 
increasing horizontal mobility. Moreover, 12,26% percent of the local residents lived in 
mixed (interfaith) marriages, which can be considered as a marker of modernizing social 
struc-tures and transforming local societies. Results show that women, who arrived to 
Sátoraljaújhely, were either housewives, who arrived with their husband, or they arrived as 
children with their fami-ly. Almost all that arrived alone were low-prestige house servants 
such as nurses or cooks. Compar-ing women with men, there was not any difference 
regarding the distances, but females’ occupation structure proved to be very simple. 

 
Keywords: census, immigration, birth places, occupation structure, 1869, low-prestige jobs, 

attraction zone. 
 
 

1. Introduction 
 

igration was a key element in every period of history in determining the life of 
nations or a given settlement. The second part of the 19th century brings 
modernisation to the Eastern part of Europe, including the dissolution of the 

archaic forms of feudalism and − not to mention every element – the introduction of 
industrialism, urbanism and commercialism. This process basically changed everyday life: 
it is enough to take into account the process of the demographic change, which ending in 
triggering emigration to the USA at the previous century turn. Several European countries 
lost more than one million inhabitants within a few decades. Examining the migration 
process sometimes meets unexpected difficulties, we need to find an adequate document to 
complete a database originating before World War I. 

The county seat of Zemplén (North-East Hungary in 1869), Sátoraljaújhely had a 
unique location. Lying in the so called market-line, this town was a centre of an ethnically 
mixed administrative unit (Zemplén County), where three different landscapes, such as 
lowlands, hills up to high mountains (reaching the edge of Carpathians) met. The elements 
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of feudalism (like guilds, or the presence of noble land-owners) and also the characteristics 
of modern features (e.g. railway-building) both could be found at the end of 1869 in 
Sátoraljaújhely. The census sheets of 1869 were preserved completely throughout the entire 
Zemplén County including its 450 settlements. 

 
2. Aims and methods 
 
Research is based on the original census sheets preserved in the archives of 

Sátoraljaújhely.1 The officially published data were summarised only at district-level, which 
means that the total final results of around five dozen settlements (constituting a district) 
were summarised only in one line. Contrary to this, the original census sheets of circa 10 
thousand inhabitants in Sátoraljaújhely (ranging to 3 boxes in the archives) provides wider 
possibilities to determine not only the volume of immigration based on birth places, but also 
the classification of the local residents by occupations (separating indigenous people and 
immigrants). Immigration can be investigated using the place of birth because everybody 
was born at home (and never in hospitals). If somebody lived in another settlement where 
he/she was born, the person was considered an immigrant. Females also immigrated to the 
town, thus, the proportion of females and their origin, religion, occupation and status also 
can be investigated, determining the importance of females in the migration process. 
However, Zemplén County was the meeting point of different nations; e. g. Hungarians 
(southern parts), Slovaks (mainly in Middle Zemplén), Ruthenians (northern parts), Jews 
and Germans (scattered in settlements) lived together. The census did not investigate the 
mother tongue or nationality, it is impossible to make an attempt to determine the ethnic 
structure, only the religious structure can be examined. 

 
3. Natural and social geographical features 
 
Zemplén County was a unique one in the 19th century in Hungary with its elongated 

shape, where lowlands, hills, and mountains met. The county expanded from the northern 
border of the Hungarian Kingdom to the south as far as the river Tisza. The county was 
bordered by the Eperjes–Tokaj Mountains (600-1100 m) from the west. The watershed of 
Beskidy Mountains separated the county from Poland (600-1200 m) in the north. The north-
eastern boundary was dominated by the Vihorlát Mountain (1074 m), the only mountain 
chain that hindered north-south connections, turning them into east-west direction 
between the water-shed of the Ciroka stream and the Ulics and Ublya streams. The eastern 
parts of Middle-Zemplén were bordered by the river Laborc. The southern part of the county 
stretching from the east to the west was dominated by the Tisza and the Bodrog rivers 
collecting all the tributaries from the north. The fluvial system was centripetal, rivers from 
north-west, and north-east flowed towards the river Tisza to the south with the exception of 
the Ulics and Ublya streams flowing towards Ung County to the east. The direction of the 

 
1  MNL BAZML SFL XV.83. 77–79. 
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main roads clearly followed the direction of water flows. 
A dominantly rural, but geographically open territory of Zemplén County had a 

relatively low level of internal connections, but had important interregional connections: 
regional commercial routes of transit trade crossed the area, while the internal 
communication remained at a lower level. Owing to its shape Zemplén County lacked real 
regional centres; a relatively small county seat and several district centres dominated the 
territory. The county seat, Sátoraljaújhely, was the most populated in Zemplén County as 
early as in the 18th century but it only had 4.000 inhabitants in 1784/87. The population of 
the county seat increased up to 6310 in the 1830’s, but this process stopped during the next 
two decades (6811 inhabitants in 1857). The 1860’s brought a dynamic increase because the 
number of the inhabitants was more than 3.000 people higher than in the previous decade. 
We do not have officially published data about the growth originating from the 
demographical process, and the digitalism of the register of births and deaths has not 
happened yet, but it seems to be almost sure, that Sátoraljaújhely received immigrants in 
large numbers thanks to the first step of modernism. Thus, the situation in 1869 gives a 
snapshot about the beginnings. 

 
4. Sources 
 
The first census ordered by the Hungarian government in 1869 was a household-

register, where each sheet contained all members of the family/families (sometimes several 
families lived together under the same street-number, or even used the same sleeping room). 
Each sheet contained the name of the household members, their place of birth, the date of the 
birth, occupation and denomination in 1869. (The latter censuses registered the citizens 
individually, separately.) The investigation concentrated mainly on the birth places, the 
occupations, and partly on the years of the births and on religions. Only the personal data could 
be investigated but it is impossible to see changes and processes.2 We do not know when the 
immigrant arrived to Sátoraljaújhely, or why and with whom. If a family had several children 
and they were born in different settlements, these data inform us about the migration route. 

Local authorities of the counties worked out the details of the realization of the 
conscription, when there were no official country-scale rules. This caused several difficulties 
during the evaluation process, the ten officials had not only had different handwriting in 
Sátoraljaújhely, but their opinion determined the moot questions or situations; and it proved 
to be sometimes ’subjective’. Precise registration of the birth places sometimes also did not 
happen. It was also very important to make a distinction between permanent or temporary 
residents at the given settlement, thus the last four questions of the census sheet were related 
to their presence. Interpretation of these last questions produced many mistakes and 
corrections on the edge of sheets.3 These last questions proved to be the most difficult ones, 
because the status of students, soldiers, and servants were registered with many corrections. 

 
2  Gyimesi 2016: 86. 
3  Pozsgai 2008: 68. 
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Only one example, some soldiers who served in the army, had permission of absence on the 
census-week (between Christmas and New Year Day), some officers registered them in this 
situation as permanent residents, but some of them as temperate residents. Finally, the 
overcrowded corrections on the same census sheets sometimes led to misunderstandings. 
Counting all people on the original sheets, we found 9.950 inhabitants in Sátoraljaújhely 
which was higher than the official number of 9.946. The interpretation of these corrections 
was more evident at the beginning of January, 1870 than in present days for the researchers. 

In 1869, 1.018 dwelling existed in Sátoraljaújhely, but generally several families lived 
together, the total number of them was 2.147. The organisers decided previously that everybody 
above the age 14 needed a note about their occupation. Females who lived and functioned as 
housewives at home got a note ‘housewife’. It seems to be more than likely that they helped also 
in the family ‘business or profile’, like in work in agriculture or in a family shop. 

 
5. Literature overview 
 
Censuses from the 18th and 19th century seem to be very important mostly to 

understand the process of the demographic transition. Censuses and more or less their 
methods became universal in the third part of the 19th century in Europe, for example the 
system of the ten-year organised censuses started only in 1869 in Hungary. Despite the 
official data published, sometimes we need to examine the original sheets, to find deeper 
correlations. Original sheets were preserved in fragmented form; even many of the 
documents became damaged, or disappeared during the World Wars. The Institute of Max 
Plank in Berlin decided to contribute a current database about censuses from the 1850’s and 
1860’s since this period (just before the modern censuses) was examined less in research.4 
The investigation after the less-known documents resulted that some sheets also disappeared 
(e.g. in Berehove, Ukraine the roof of the archives leaked) but sometimes new material were 
found in many Central European countries. The final aim was to find typical settlements 
roughly from the same years and also from all regions (different landscapes!) in equal 
measure. Since the census of 1869 was published in a unique form, researchers hardly deal 
with it. A few researchers dealt with the census sheets of 1869 at a given settlement 
examining the local society regarding occupation, living standards, religion etc.5 The main 
ground is that results were issued mostly only in district-level, furthermore the borders of 
the districts did not correspond to the district-borders of the next decades. The first census 
which brought out settlement-level data originated from 1880. Reconstruction of the 
district-borders is also unpopular among researchers, because the system of the districts was 
modified in almost every decade between the late 18th century and World War I. However, 
some researchers needed to reconstruct the former districts like Barta, János6 did in the 
period of Joseph II and Bagdi, Róbert dealt with North-East Hungary between 1773 and 

 
4  Őri, Pakot 2011: 49. 
5  Hajduk 2014: 20. 
6  Barta 2009: 16. 
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1910.7 The district-system of the 1860’s can be reconstructed only using the book issued with 
the title of ‘Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme’ [Distribution 
of the land of Hungarian Kingdom by agricultural fields and incomes] in 1865.8 
Sátoraljaújhely, as a county seat, belonged to the District of Terebes located in Middle-
Zemplén with 58 other settlements. A few researchers examined the economic characters of 
districts before and after World War I.9 

 
6. Results 
 
6.1 General overview 
 
The original census sheets contain data for about 9950 inhabitants, who lived in the 

county seat on 31th December 1869. The 5.536 indigenous people run to 55,64% of the total, 
while 44,36% were born in other settlements who can be considered to be immigrants. 
Around one quarter of the local residents (27,62%) arrived from Zemplén County, which 
means that these immigrants covered a circle of maximum 40 kms. This area can be 
calculated as the attraction zone of the county seat. 12,89% of the residents were born in 
other counties, mostly in the two neighbouring counties, in Abaúj (364 people) and Sáros 
County (208 people). At the same time the neighbouring county in the East, Ung gave only 
94 immigrants to Sátoraljaújhely. However, a centripetal migration was realised in Hungary 
between 1869 and 1918, despite this, a west-east migration was also typical in North 
Hungary, and Zemplén was the eastern part of this target area. 

The north-south elongated shape also confirmed the high number of immigrants to 
Sátoraljaújhely. The county border between Zemplén and Abaúj was so ‘unnatural’ that 
seven villages lying north of Sátoraljaújhely (the distance is less than 15 km) belonged to 
Abaúj, while their natural attraction centre was Sátoraljaújhely. 

Less than 4% of the local residents originated from the 31 cities of own rule, and from 
Austria (1,17%), and from other foreign countries (0,86%), like Switzerland, Italy or from 
the German states. Among the ‘others’ named we counted for example Poland. Though it 
ceased to exist as an independent country for 120 years, but it was ruled by Russia, Austria 
and Prussia. It seems that in the everyday life the name of Poland remained in use. 

The total number of the settlements that issued at least one migrant to Sátoraljaújhely 
according to our counting was 965, but it is only an approximate quality, because all 
information was recorded by handwriting (10 different types!), and the place of births were 
the most mosaic information on the sheets. Sometimes only the regional name, like 
Transylvania was put down, or only the first letter of the settlement name was written in the 
column, or very rarely it simply remained empty because the registered people even did not 
know their own birth place. 

 
7  Bagdi 2016: 252. 
8  Pesti 1865: 512. 
9  Demeter, Radics: 234. 
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Ranking Settlement Population Immigrants to 
Sátoraljaújhely 

Proportion of 
the settlement 

(%) 

Proportion of 
the residents of 
Sátoraljaújhely 

(%) 

1. Sárospatak 6638 127 1,9 2,90 

2. Homonna 3462 83 2,4 1,90 

3. Lasztóc 651 71 10,9 1,62 

4. Miskolc 21199 64 0,3 1,46 

5. Gálszécs 3404 63 1,9 1,44 

6. Tolcsva 3201 59 1,8 1,35 

7. Tőketerebes 3913 54 1,4 1,24 

8. Mikóháza 668 53 7,9 1,21 

9. Csörgő 435 45 10,3 1,03 

10. Céke 1083 44 4,1 1,01 

Table 1. Residents in Sátoraljaújhely in 1869 born in other settlements 
(Source: Own compilation, data based on original census sheets10) 

 
Immigrants were born around Sátoraljaújhely and stemmed mostly from a 20-25 km 

radius circle. Settlements taking part in population exchange most intensively were located 
dominantly here in the attraction zone of the county seat, like Csörgő (45 migrants to 
Sátoraljaújhely), Mikóháza (53 migrants) and Lasztóc (71 migrants). Some of these small 
villages (like Csörgő or Lasztóc) lost around 10% of their inhabitants who moved to 
Sátoraljaújhely, but this ratio was also high in Mikóháza with 7,9%. (Table 1) The district seats 
in Zemplén proved to also be intensive partners, among them Sárospatak reached first place 
in the ranking with 127 immigrants to Sátoraljaújhely. Homonna, Gálszécs and Tőketerebes 
were also a local centre in Zemplén and they were placed among the top 10. (Table 1) Miskolc 
was the only exception among the top 10 settlements, as it was a county seat in Borsod (64 
immigrants to Sátoraljaújhely). Most of the county seats of the neighbouring counties, like 
Eperjes, Kassa or Ungvár also emitted a few dozen (36, 38 or 36) inhabitants. 

Moreover, females took around the half of the total immigrants in every settlement. 
Females were in majority among immigrants in Ladmóc (with 26 females from the total 29 
ones) and Borsi (13/16). Different social status characterised them, thus from Ladmóc 8 
wives, 7 maids, 6 young girls as children (four from the same family) arrived. 8 wives were 
among the ‘Borsi-born’ residents, while the three maids proved to be the second biggest 
group. (Figure 1) 

 
 

 
10  MNL BAZML SFL XV.83. 77–79. 
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Figure 1. The born places of local residents of Sátoraljaújhely in 1869 

(Source: Own compilation, data based on original census sheets11) 
 
 
6.2 Females and migration 
 
The total number of inhabitants was 9.950 according to the census sheets, and 5.092 

females lived in Sátoraljaújhely in 1869, which takes 51,2% of the total. 58,9% of the females 
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(3.000 women) were indigenous, which was a bit higher than the indigenous’ proportion 
among the men (52,2%). Migration concerned both genders: 2.092 women and 2.322 males 
were born in other settlements. 

Women surplus is more emphasized if the number of prisoners is not calculated to 
the total population number. 159 imprisoned (only 11 were females) lived in Sátoraljaújhely 
(more likely a significant proportion of them were temporary residents of other settlements) 
in 1869 and only two of them were born in Sátoraljaújhely. Not counting the prisoners, 
women surplus was 370 people; women’s proportion reached 51,9%. 

The marital status of the females was the following: 2.736 singles (plus 3 fallen 
maidens, and 1 spinster); 1883 were married (plus one who was abandoned by her husband); 
454 were widows; 11 were divorced and 4 others with no information in the case of 
imprisoners. Among the married females 873 (cc. 47%) were indigenous in Sátoraljaújhely. 
Some of them were born abroad: 3 were born in Austria; 14 in Poland (plus other 17 females 
from Galicia); 3 ones were from Czech Lands and one wife was born in Italy. Among the 11 
divorced women 9 were immigrants. 

Singles seems to be more important regarding immigration to Sátoraljaújhely. 
Although 1893 indigenous women lived in the town (69,09%) who were singles, but not 
calculating 1.734 children under the age 14, only 1.006 women remained. Their social status 
was different. The status of girls between 14 and 20 was sometimes misinterpreted, so girls 
(61 females) did not receive a note during the census. Also 271 girls were defined as a ‘family-
help’ administratively ‘assistant of the housewife’. Noting an occupation to everybody who 
was above 14 was not clearly identified and applied. 36 females were single and housewife, 
they typically lived alone, or their sister or mother (very rarely their daughter) died, so they 
needed to work as housewives instead of their relatives. Only 6 of the singles (born between 
1807 and 1831) were land-owners, this means they had independent income to live on. 

The other group of the single females served at well-to-do families as helping hands 
around the household, mainly in two fields. They assisted the housewives to maintain to 
household with cleaning or cooking, secondly helped bring up children as nurses or nannies. 

Marital status seems to be very important characteristics of these ‘family-help’ 
workers, while singles were overrepresented. The total number of ‘servants’ was 51 and 6 
females among them were widows (11,8%). Secondly, 26 ‘nurses’ lived in Sátoraljaújhely: 
besides the 20 singles (73,1%) 3 were widows, 2 were married and one was divorced. Among 
the 20 singles there was a 24-year-old immigrant from Varannó who was a fallen maiden. 
All nannies were single, but 4 of them were born in Sátoraljaújhely. The total number of the 
‘cooks’ was 115, so besides the 99 (86,1%) single cooks, only 10 were widows, 4 were married, 
and 2 divorced ladies lived in the county seat. Among the ‘housemaids’ only one was married, 
the others were single. 355 ‘maids’ lived in Sátoraljaújhely in 1869, of whom 319 were single 
(89,9%) (The marital status of the others: 15 married, 2 divorced, and 19 widows.) Totally 
608 females were working in the mentioned jobs, but only 101 women were indigenous 
among them. Among the 507 immigrants 453 were single, which means around 4,5% of the 
official population of Sátoraljaújhely were female immigrants who were working as ‘family-
help’. (Table 2) 
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Occupation Total Singles Singles% Local 
born Immigrant Imm% Singles&immig. S&I% 

Servants 51 46 90,2 9 42 82,4 38 74,5 

Nurses 26 20 76,9 1 25 96,2 18 69,2 

Nannies 23 23 100 4 19 82,6 19 82,6 

Cooks 115 99 86,1 18 97 84,3 84 73,0 

Housemaids 38 37 97,4 15 23 60,5 21 55,3 

Maids 355 319 89,9 54 301 84,8 273 76,9 

Total sum 608 544 89,5 101 507 83,4 453 74,5 

Table 2. The six most important occupations overrepresented by immigrants in Sátoraljaújhely, in 1869 
(Source: Own compilation, data based on original census sheets12) 

 
Around 90% of the servants were single, and only 6 widows were working as a 

servant. Widows were born between 1820 and 1843, singles were younger. Among the 38 
immigrant singles who were working as servants in 1869 only 7 were locally born. 
Immigrants were young: 12 of them were maximum 18 years old (born in 1852, and after), 
altogether 23 were maximum 20 years old, 31 were maximum 25 years old. They were born 
typically between 1847 and 1854. Servants arrived to Sátoraljaújhely mostly from villages of 
Zemplén County, for example from the attraction zones of the county seat, or from Middle 
Zemplén. Only 7 female servants were born outside Zemplén county, but still in the 
neighbouring counties (Sáros and Szepes Counties gave 2-2 immigrants). The two foreigners 
arrived from Germany and Poland. 

Nurses were typically born between 1839 and 1852; moreover, some years were 
overrepresented like 1844 with 4 females, 1848 with 3 females, 1849 with 2 females and 1850 
also with 4 females. In contrast the two widows were born in 1810 and 1819. The oldest 
single was born in 1839; on the other hand the youngest widow was born in 1834. 14 nurses 
were born in Zemplén County mostly in villages around Sátoraljaújhely or in other district 
centres of Zemplén like Varannó or Homonna. (Figure 2) Other neighbouring counties like 
Borsod, Szepes or Szabolcs also gave at least one migrant to Sátoraljaújhely. The farthest 
place emitting migrants to the county seat was Transylvania. Only one foreigner from Poland 
served as a nurse in Sátoraljaújhely. 

All nannies were single in Sátoraljaújhely, and only 4 were indigenous. Nannies were 
born between 1846 and 1862, but the majority (19) were born between 1854 and 1860. 
Immigrants who were born in Zemplén County covered less distance than nurses; they 
arrived from the closest villages to Sátoraljaújhely. Only 2 Polish-born nannies lived in the 
county seat in 1869. (Figure 2) 

The majority of the cooks were born between 1837 and 1852, but singles were born 
mostly in the 1840’s, or in the early 1850’s. Among the widows the oldest female was born in 
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1815, but the youngest widow cook was only 21 years old. The oldest married cook was born 
in 1811. However, the majority of the immigrants were born in Zemplén County, some of 
them originated not only from the neighbouring counties, but from Veszprém, Gömör, 
Máramaros and Heves Counties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Immigrant nurses’ and nannies’ place of birth in 1869 
(Source: Own compilation, data based on original census sheets13) 
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Although all housemaids were single except one, the proportion of the immigrants 
was the lowest among the ‘family-help’ (15 locally born out of 38 housemaids). (Table 2) 
Altogether 21 single and immigrant housemaids lived in Sátoraljaújhely. They were born 
between 1847 and 1859. Only 5 housemaids were born in other counties, but all of them in 
the neighbouring counties.  

The total number of maids was 355, and 54 of them were indigenous. Three-fourth 
of them were single and immigrants (273 maids). (Table 2) Practically every age-group can 
be found among them between 1805 and 1864, but the two most typical years were 1854 
with 24 maids and 1855 with 19 maids. 44 maids were born in other counties: for example 
in Abaúj (20), but also in Liptó (1), in Heves (2), in Veszprém (1) and in Hajdú (1). 11 
foreigners were born from Poland and Galicia lived and served in Sátoraljaújhely in 1869. 

Examining the religion of these six ‘family-help’ jobs; in five types - excepting the 
nannies -, the Roman Catholics were in majority. Among housemaids 63,1% were Roman 
Catholics. But among servants, cooks and maids, the proportion of the Roman Catholics 
also was above 40% (45,1%, 41,7% and 40,3%). Regarding the total number of females in 
1869, 34,3% of them were Roman Catholics, while 34% of them were Jews. The Roman 
Catholics were overrepresented, Jews were underrepresented as no nurses and only one 
Jewish maid (2,6%) served in Sátoraljaújhely in 1869. Jewish representation among the other 
four jobs was between 15 and 21%, which was still under their average proportion (reaching 
one-third). Calvinists’ share in Sátoraljaújhely was around 14–16%; among the ‘family-help’ 
jobs their proportion reached 10–12%, while Greek Catholics reached 18–31%. 

The 13 Greek Catholic servants (25,5% of the servants) were immigrants, and 9 
servants arrived from the inner attraction zone of Sátoraljaújhely, which means they were 
probably Hungarians. Only three of them were born in villages, which belonged to the 
settlement area of the Ruthenians. 

Both Lutheran and all Greek Catholic nurses were immigrants, but they arrived 
mostly from the area of Hungarian settlements. Only one Lutheran nurse was born in the 
Slovakian speaking territory (in Kohány village in Varannó district). 2 nurses were born in 
Galicia and the other one was born in Szepes County: their mother tongues were probably 
also Ruthenian. The fallen maiden originating from Varannó had a typical Hungarian family 
name ‘Balogh’. There were no Jews among the nurses. 

The distribution of the denomination among nannies approximated the overall division 
of the total population’s denomination. But families were not insisting on nannies having the 
same religion as they had. However, the Jewish nannies served at only Jewish families. 

The 18 immigrants among the cooks constituted 15,7% and their religious structure 
was very similar to the females’ total denomination-proportion in 1869. Calvinists arrived 
mostly from the attraction zone of the county seat; the furthest point was Miskolc, the county 
seat of the neighbouring county. Some cooks might serve for a long time for the host families, 
and they arrived together to Sátoraljaújhely. For example, one cook was born in Máramaros 
County, and the birth places of two children proved that the family lived a few years in 
Máramaros County. All Jewish cooks worked for Jewish families, but some Jewish families 
had only Christian cooks. 
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All denominations were represented among the housemaids, but Lutherans and Jews 
made up only to 1-1, and they were indigenous. Local born housemaids also represented 
other denominations; for example, among the 4 Calvinists 2 were indigenous. The 
proportion of immigrants among other Greek Catholic ‘family-help’ jobs was high and 
everybody was born in other settlement. In contrast, there were 3 indigenous Greek 
Catholics among the housemaids (42%). One of the Calvinists was born in Kassa, in the 
county seat of Abaúj. This case seems to be unique, as others arrived from the attraction 
zone of Sátoraljaújhely. The mentioned housemaid was born in a regional centre; moreover, 
a mountain separated the two counties. 

301 maids were working in Sátoraljaújhely in 1869 and all denominations were 
represented among the immigrants. Among the Calvinists the proportion of the immigrants 
was only 11,4%. Immigrants stemmed not from the attraction zone of Sátoraljaújhely, but 
also in the Eastern part of Abaúj County. One maid was born in Debrecen, in the ‘Calvinist 
Rome’; she travelled 100 km to reach Sátoraljaújhely. 

These occupations were low-prestige jobs, probably all immigrants arrived alone to 
Sátoraljaújhely to earn her living. Beside them representatives of occupations with higher 
prestige also tended to migrate to towns. At this time illiteracy was common, so there were 
many absences among lawyers, doctors, engineers and teachers - however all of them were 
men. Among lawyers 37,1%, among teachers 26,1%, among doctors 20% were indigenous, 
and finally among the engineers everybody was a newcomer. We do not know about the 
census sheets in which year they came to the county seat, but almost all of them were 
married. Examining the birth places of their wives two types can be determined. Some of 
them arrived with their husband, or the man arrived alone and married in Sátoraljaújhely. 
Among doctors, the locally born one married an indigenous female. The doctor born in 
Nagysurány in Nyitra (around 300 km away) married with a locally born woman. A doctor 
with his wife originated from villages of the attraction zone of Sátoraljaújhely, but from two 
different settlements. Two doctors were not married in 1869. 

Chemists were also immigrants, one of them for example was born in Szepesolaszi in 
Szepes County, and his wife was born also in Szepes County. Their three children also were 
born in Szepesolaszi (between 1854 and 1860). The migration route of the family and its 
timing can be identified based on the birthplace of their children: the couple met in Szepes 
County, and probably lived in the birthplace of the husband. They moved to Sátoraljaújhely 
only after 1860. The second chemist was also an immigrant; he was born in Legenye 
(Zemplén County) in 1838. He probably met his wife in Sátoraljaújhely around 1866, 
because his wife was born in 1848. The first child was born in 1867, so the chemist’s wife was 
only 19. Moreover, during the next year a second child was also born. 

Veterinary surgeons had also special knowledge. Both men were immigrants; the first 
one was born in Sárospatak, in the closest district-centre in 1823. His wife was born in a small 
town in Austria in 1823. Their only child (alive) was born in Sárospatak in 1849. The second 
veterinary surgeon and his wife were born in Bohemia. Their daughter was born in 1864 in 
Wien in Austria. The couple after the birth of their child moved to Sátoraljaújhely. Moreover, 
the head of the family’s elder-sister was also living with them and she was born in Bohemia. 
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The personal data sometimes gives information about the migration route about the 
family. Frisch, Samuel, a Jew was a tenant of a land property and he was born 1821 in 
Hernádcsány in Abaúj County; his second wife was born in 1835 in Saca, also in Abaúj 
County. Their children were born also in Abaúj County, but every child in different 
settlements. From the first marriage, his first son, Jacob was born in Mindszent in 1848; his 
elder daughter, Rézi, in Hernádcsány in 1849. The second daughter was born (and from the 
second marriage) in Regmec in 1856, and finally, the second son, David in Mindszent in 1860. 
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ЖЕНЕ ИМИГРАНТИ У ШАТОРАЉАУЈХЕЉУ 1869. ГОДИНЕ 

 
Сажетак 

Популација Шатораљаујхеља се повећала за око 3.000 становника између 1857. и 1869. 
године. Не само да је демографски раст ио висок, већ су и многи имигранти стигли у 
Шатораљаујхељ. Око 45% од укупног роја становника је рођено  у другим насељима. У граду је 
1869. године живело 2.092 жене које нису иле рођене у Шатораљаујхељу. Не зна се колико 
времена су пре тога иле у граду. Места рођења дају ограничене податке, али ако је неко имао 
децу и она су рођена у другим насељима, онда се могу пратити мигрантске руте њихових 
родитеља. Важност миграција се види и у томе да је 77,3% укупне популације живело у 
домаћинству где је ио ар један имигрант. Надаље, 957 људи који су живели у тим 
домаћинствима су рођени ван Шатораљаујхеља. Значајан удео имиграната чиниле су неудате 
жене које су дошле у Шатораљаујхељ које су дошле да раде у домаћинствима и имале су 16–20 
година. Сло одне жене, које нису домаће становништво, а које су радиле у најмање престижних 
шест послова кућне помоћи чиниле су 4,5% укупног становништва. Само други извори се могу 
користити као докази, али се чини скоро извесним да је значајан удео домаћица (које нису 
староседеоци) такође о ављао ове послове од мањег престижа, пре него што су се удале.  

Делује више него сигурно, да је већина (најмање три четвртине) говорила мађарски 
језик као матерњи. Захваљујући имиграцији, становништво разнородног порекла је живело у 
Шатораљаујхељу. Ова ситуација одредила је град као друштво до родошлице где су људи 
различитих религија живели заједно. Деноминација жена показује измешаност, где су жене 
римокатоличке и јеврејске вере чиниле 34%, гркокатолици 17,7%, калвинисти 11,5% док су 
лутерани прелазили један одсто популације. И однос имиграната у разним деноминацијама је 

ио разнолик. Међу Јеврејкама и калвинистима проценат жена староседелаца достизао је 67,5 
односно 64,4%. Римокатолкиње су чиниле исти проценат имиграната, као и у целокупној 
популацији (скоро 44%). Две најзначајније групе жена имиграната. По питању религије, су иле 
гркокатолкиње са 54,7% и жене лутерани са 67,2%. На крају, 12,6% локалног живља ило је у 
мешовитим (међурелигијским) раковима. 

Кључне речи: Попис, имиграција, место рођења, занимања, 1869, зона привлачења, 
послови ниског престижа. 
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ULOGA ŽENA U MIGRACIONIM KRETANJIMA 
U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI  

 
 

Аpstrakt:  Tema rada je uloga žena u unutrašnjim i spoljnim  migracijskim kretanjima u 
socijalističkoj Jugoslaviji, zapošljavanje (mahom nekavalifikovanih) radnica u industriji 
i posledice koje su iz ovih velikih promena proizašle. Rad je zasnovan na istraživanjima 
u Arhivu Jugoslavije, Arhivu Srbije, periodici i relevantnoj literaturi. Cilj istraživanja je 
da se, sagledavajući migracije na relaciji selo – grad, osvetli položaj žena u novim 
okolnostima, kao i problemi i protivrečnosti koji su migracije pratili. 

 
Кljučne 
reči: Jugoslavija, KPJ/SKJ, žene, emancipacija, migracije. 

 
 

„Danas se stvara žena novog tipa.“1 
 

raj Drugog svetskog rata Jugoslavija je dočekala kao jedna od najmanje 
urbanizovanih zemalja Evrope. Ekonomska politika novih vlasti usmerena kao 
razvijanju teške industrije, destimulativna agrarna politika ali i relativna agrarna 

prenaseljenost i veliko siromaštvo na selu, predstavljali su samo neke od podsticaja za 
masovne migracije ka gradovima koje su otpočele gotovo odmah po oslobodjenju. Ipak, sve 
do 1955. godine obim migracija u Jugoslaviji je u proseku bio nešto niži od prirodnog 
priraštaja, da bi od tada počeo da raste prouzrokujući „masovno raspadanje naturalne 
proizvodnje“, ubrzano zapošljavanje van zemljoradničkog gazdinstva i brzi razvoj i širenje 
tržišta kako za industrijske, tako i za poljoprivredne proizvode.2 Analizirajući rezultate 
popisa iz 1961. godine, jugoslovenski demografi su ustanovili da su ukupna migraciona 
kretanja, dakle ne samo ona ka gradovima, obuhvatila oko sedam miliona lica, odnosno čak 
38% jugoslovenskog življa.3 Najviše migranata su privlačili Beograd i ostali republički centri. 
Tako je u Beogradu živelo svega 30% stanovnika rođenih u njemu, u Zagrebu 35,8%, 
Podgorici 38,1%, Ljubljani 40,7%, Skoplju 40,8% i Sarajevu 43,7%.4 Međutim, uprkos 

 
  Rad je deo projekta Srpsko društvo u jugoslovenskoj državi u 20. veku: između demokratije i diktature (br. 177 

016) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 
1  Броз 1948: 130. 
2  Marković 1974: 39; Dobrivojević 2013: 369.  
3  Breznik, Radovanović 1968: 16; Dobrivojević 2013: 370. 
4  Ginić 1967: 25–26.  

K



 
 
 
 
 IVANA DOBRIVOJEVIĆ TOMIĆ 
 
 

418 
 
 

impozantnom intenzitetu migracija, Jugoslavija je, u poređenju sa drugim evropskim 
državama, bila na samom začelju budući da je početkom 60-tih godina u 96% jugoslovenskih 
naselja živelo manje od 2.000 ljudi.5 Štaviše, Jugoslavija je, uz Maltu, Portugal i Albaniju, 
ujedno bila i jedna od retkih evropskih zemalja u kojoj je tek manje od 20% ukupne 
populacije živelo u gradovima koji su imali više od 20.000 stanovnika.6 Iako su naredne 
decenije donele dinamičan porast gradskog stanovništva koji je prevazilazio porast ukupnog 
broja stanovnika Jugoslavije,7 u gradovima je 1981. godine živelo manje od 50% stanovništva 
(46,5%).8 Ovakav ishod urbanizacijskih procesa u Jugoslaviji bio je svakako rezultat 
predratne zaostalosti, ali i činjenice da se deagrarizovano stanovništvo nije nužno 
preseljavalo u gradove. Velika stambena oskudica, komunalni i infrastrukturni problemi u 
naglo naraslim urbanim centrima, relativno niske zarade nekvalifikovanih radnika ali i 
mogućnost dodatnog prihoda sa poljoprivrednog gazdinstva predstavljali su neke od 
glavnih podsticaja dnevnih migracija polutana. Štaviše, i samim vlastima je donekle 
odgovarao ovakav položaj poluradnika - poluseljaka budući da za njih u naglo naraslim 
urbanim centrima, usled nagomilanih komunalnih i infrastrukturnih problema, mesta nije 
bilo. O rasprostranjenosti privređivanja na dve ekonomije, koje je za većinu polutana trajalo 
i čitav radni vek, svedočila je i statistika. Prema podacima koje navodi Džoel Halpern, 
ovakvih radnika u Jugoslaviji je 1960. godine bilo čak 1.360.000.9 

U prvim posleratim godinama, industrijalizacija je predstavljala osnovni postulat 
ekonomske politike. Finansijsko iscrpljivanje svih resursa zarad ispunjenja Petogodišnjeg 
plana, nedovoljno promišljeno investiranje, podizanje ogromnih postrojenja teške 
industrije, slaba mehanizovanost i loša organizacija proizvodnje doveli su do do tada 
nepoznatog problema - manjka radne snage. Obzirom da je industrijalizacija, prema 
Kidričovom shvatanju, nije predstavljala samo „samo podizanje novih fabrika“, već 
„korenito menjanje socijalne strukture“ stanovništva10, privrednu izgradnju moralo je da 
prati i mehaničko prelivanje seoskog stanovništva u gradove i njihovo zapošljavanje. Iako je, 
zbog male posedovne strukture, prelivanje seoskog stanovništva u industriju predstavljalo 
modernizacijski i istorijski nužan proces, za odlazak u industriju nije bilo previše 
zainteresovanih. Patrijarhalna vezanost za zemlju i za zemljoradnju, mala pokretljivost 
seljaka i privrženost za mesto rođenja, mogućnost najamnog rada na samom selu, teški 
uslovi rada u fabrikama, želja za organizovanjem sopstvenog radnog dana, shvatanje da u 
radnike idu najsiromašniji bili su samo neki od razloga usled kojih su, u prvim godinama 
posle oslobođenja, seljaci bežali od zaposlenja u industriji.11 Štaviše, na jugoslovenskom selu 

 
5  Ginić 1967: 21.  
6  Simić 1973: 29.  
7  Ginić 1978: 49.  
8  Vujović 1990: 33.  
9  Halpern, 1967: 362–363. v. i AJ, KPR III–A–1–b; Problemi životnog standarda (1955) 
10  Izlaganje Borisa Kidriča na Drugom plenumu CK KPJ, Petranović, Končar, Radonjić 1985: 78. 
11  Dobrivojević 2013: 196–197.  
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se u prvim posleratnim godinama gledalo kao na nešto nedostojno12 i degradirajuće.13 Kako 
bi privoleli seosku omladinu na zapošljavanje u industriji, lokalni partijski funkcioneri i 
agitatori nisu prezali ni od nerealnih obećanja niti od sile i prinude.14  

Međutim, pokazalo se da u početku nasilo pokrenute migracije nije bilo moguće ni 
kontrolisati ni zaustaviti. Stoga je već 1951. godine na zasedanju Privrednog saveta 
konstatovano da menjanje socijalne strukture stanovništva „ide brže nego što bi smelo biti 
na temelju zaostalih privrednih snaga“.15 Relativna demokratizacija u društvu, popuštanje 
ekonomskih stega i lagani rast standarda, uticali su na seosku omladinu da sva svoja nadanja 
i aspiracije veže za preseljenje u gradove. U pismenim zadacima učenici osnovnih i srednjih 
škola pisali su da žele da budu radnici, vojnici, učitelji, inžinjeri ali ne i poljoprivrednici.16 
Još indikativnije rezultate pokazala je anketa sprovedena 1957. godine među seoskom 
omladinom u kojoj je 70% mladih izrazilo želju da se preseli u grad kako bi se zaposlili.17 
Rasprostranjenost ovakvih društvenih stavova rezultirala je „jednim od najburnnijih 
ekonomskih egzodusa koji pamti ekonomska istorija“. Naime, u periodu od 1948 do 1981. 
godine iz sela u gradove prešlo je oko 6,5 miliona Jugoslovena. Migracije su u mnogome 
uticale na smanjenje agrarne prenaseljenosti i slabe zaposlenosti na selu, ali i otvorile nove 
probleme poput starenja sela, zaostajanja poljoprivredne proizvodnje, stambene krize i 
nezaposlenosti u gradovima.18 

Ubrzana posleratnu modernizacija i urbanizacija dovela je to velikih socijalno – 
ekonomskih promena u jugoslovenskom društvu. Ustav iz 1946. godine ženi je zagarantovao 
sva građanska i politička prava i izjednačio je sa muškarcima.19 U bračnim odnosima žena 
je, sa pravne tačke gledišta, prestala da bude počinjena mužu, supružnicima su garantovana 
ista prava i obaveze u odnosu na decu, a razvod je liberalizovan. Žene su izjednačene i u 
naslednom pravu20, ali su se u praksi, tokom čitavog socijalističkog perioda, odricale 
nasledstva u korist muških srodnika. Socijalističko društvo je stvaralo novog socijalističkog 
čoveka, pa je stoga trebalo, kako je objašnjavao Josip Broz prilikom posete Sloveniji 1946. 
godine, stvoriti ženu „novog tipa“21 koja bi na sebe preuzela odgovornost i obaveze za 

 
12  Kostić 1962: 110–111. 
13  Kostić 1955: 212–214. 
14  Dobrivojević 2013: 213–218.  
15  Zapisnik sa konferencije predsednika Privrednog saveta vlade FNRJ po pitanju novog finansijskog sistema 

održane 3. aprila 1951, AJ; 40–6–11. 
16  Halpern 1967: 370–373. 
17  Anketa CK Narodne omladine Jugoslavije sprovedena od 15.10 do 4.11.1957. među seoskom omladinom; AJ, 

114–95. 
18  Vujović 1990: 40–41; 50.  
19   Član 23 Ustava iz 1946. je proklamovao da „svi građani, bez razlike pola, narodnosti, rade, veroispovesti, 

stupnja obrazovanja i mesta stanovanja, koji su navršili 18. godina starosti, imaju pravo da biraju i budu birani 
u sve organe državne vlasti“. Član 24  je garantovao ravnopravnost žena sa muškarcima „u svim oblastimaје 
državnog, privrednog i društveno – političkog života“; Ustav Federativne Narodne Republike  Jugoslavije, 
Službeni list FNRJ, br 10. od 1.2.1946.  

20  Гудац-Додић 2007: 170–171.   
21  Броз 1948: 130.  



 
 
 
 
 IVANA DOBRIVOJEVIĆ TOMIĆ 
 
 

420 
 
 

izvršenje petogodišnjeg plana. Vlasti su naročito insistirale na uključivanju žena u industriju, 
smatajući seljanke i domaćice „najvećim rezervama radne snage“. U ideološkoj 
pravovernosti dolazilo je i do zastranjivanja, pa se na savetovanjima AFŽ-a moglo čuti i da 
žena koja je „mogla da nosi pušku“ treba i može „odlično da radi na građevini“, te da je 
potrebno „da najbolje drugarice sa terena svojim primerom povedu žene na gradilišta“.22 

Uprkos svim naporima i ideološkom radu aktivistknja AFŽ-a po jugoslovenskim 
selima, konzervativna shvatanja nije bilo lako pobediti. Seljaci su nerado puštali žene, ćerke 
i sestre da se zapošljavaju budući da se verovalo da je nesreća za devojku da radi u fabrici, jer 
će se tamo odati „nemoralu“.23 Čak su i dnevne migracije smatrane neprihvatljivim, a nije 
bilo usamljeno shvatanje da devojka koja se zaposli u fabrici nije više „domaća devojka“ niti 
„familijarna ženska“. Verovalo se da ona „više neće da sluša“ a da je zaposlenje našla kako bi 
se „švalerisala“ ili tražila muža. Čak se i u okolini Leskovca, starog industrijskog centra sa 
razvijenim tradicijama, za zaposlenu devojku dvosmisleno govorilo da je „skinula suknju“. 
Poluseljaci – poluradnici retko su želeli da se ožene zaposlenim seljankama. „Prave seljanke 
su mnogo vernije od njih“ govorio je jedan polutan iz okoline Mladenovca profesoru Cvetku 
Kostiću. „Ne mažu se, ne šetaju po korzu i bolje čuvaju kuću. One umeju da rade sve domaće 
poslove, umeju da skuvaju, okrpe i što je naročito važno ne boče se sa svojim ljudima i ne 
ističu stalno neka svoja prava“.24 

 

 
Ukupno 

migriralo iz 
poljoprivrede 

Muškarci 
broj 

Muškarci 
% 

Žene 
broj 

Žene 
% 

SFRJ 629.000 452.000 71,9% 177.000 28,1% 
SR Srbija 239.000 170.000 71,1% 69.000 28,9% 
Uže područje 160.000 129.000 80,6% 31.000 19,4% 
SR Hrvatska 206.000 163.000 79,1% 43.000 20,9% 
SR Slovenija 75.000 41.000 54,7% 34.000 45,3% 
SR BIH 60.000 37.000 61,7% 23.000 38,3% 
SR Makedonija 35.000 29.000 82,9% 6.000 17,1% 
SR Crna Gora 14.000 12.000 85,7% 2.000 14,3% 

Tabela 1. Prilog proučavanju položaja žene u našoj poljoprivredi na selu (1964. godina)25 
 
Konzervativna i tradicionalna shvatanja o ulozi žene u kući, ali i potreba da neko 

ostane na poljoprivrednom gazdinstvu, uticala je da se  u migratorne tokove na relaciji selo 
– grad mnogo više uključe muškarci nego žene. Prema podacima iz 1964. godine, od 
ukupnog broja migranata iz poljoprivrede muškarci su činili 71,9% a žene 28,1%. Ovakav 
obrazac primetan je u svim republikama i regionima, sa izuzetkom Vojvodine i Slovenije u 

 
22  AS, Đ79 (svežanj); Zapisnik sa sednice Izvršnog odbora gradskog AFŽ svih reonskih izvršnih odbora, sekcija 

za stručno uzdizanje kadrova žena i drugarica sa radilišta (20.8.1947). 
23  Dobrivojević 2013: 212–213. 
24  Kostić 1955: 173.  
25  AJ, 142 / 2 – 617. 
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kojima je učešće žena u migracijama bilo blizu 50%. Štaviše, broj zaposlenih žena rastao je 
uglavnom usled zapošljavanja novijih generacija, dok je ženska radna snaga iz poljoprivrede 
sporije nalazila zaposlenje u gradu.26 Ka gradovima su, naročito u periodu ranog socijalizma, 
obično kretale seoske udovice i raspuštenice, a zatim su za njima došle i udate žene, mahom 
iz siromašnijih porodica koje su muževi povukli sa sobom. Tek posle njih su počele da dolaze 
devojke – najpre sa roditeljima ili rođacima koji su takođe u toj fabrici radili. Žene 
migrantkinje, tek pridošle sa sela, brzo su se privikavale na rad u fabrici i život u gradu. Posle 
prve plate, novopečene radnice su sekle kike, a opanke,marame i kecelje menjale za gradsku 
nošnju.27 Kao i pre rata, radnice su se uglavnom zapošljavane u tekstilnoj, duvanskoj i kožnoj 
industriji, iako je, u skladu sa komunističkim shvatanjem o potpunoj ravnopravnosti, bilo i 
onih koje su obavljale najteže fizičke poslove u mašinogradnji.28 U najvećem broju slučajeva 
žene migrantkinje su bile potpuno nekvalifikovane, a često i nepismene, pa su u preduzećima 
obavljale najjednostavnije poslove.29 Postojao je i drugi migratorni obrazac – u grad bi išao 
prvo muški član porodice, najčešće muž, da bi, u slučaju mjegovog ušpešnog snalaženja za 
njim došla i žena i deca.30 U pojedinim oblastima Jugoslavije, usled intenzivnijeg 
uključivanja muškaraca u vanpoljoprivredne delatnosti, žene su predstavljale znatnu većinu 
proizvođača na selu.31 Odvojen život je, u zavisnosi od porodičnih odnosa i materijalnih 
prilika mogao trajati godinama. U tim okolnostima najveću žrtvu podnosile su upravo žene 
koje su samostalno obrađivale imanje i brinule o deci. Štaviše, uključivanje velikog broja 
seljaka u industriju i njihov prelazak u gradove, prouzrokovao je sve češće raspadanje seoskih 
brakova uglavnom usled „muževljevog saživljavanja sa nekom ženom u gradu“.32 

Uprkos odmakloj društvenoj emancipaciji žena, pokazalo se da proklamovana i 
delimično dosegnuta jednakost polova u socijalističkoj svakodnevici ima i svoje jasno 
omeđene granice. Podela na žene i muške poslove se gubila, obrazovanje je postalo 
dostupnije, a ekonomska i socijalna mobilnost veća. Ipak, uprkos zagarantovanom 
jednakom pravu na rad, i krajem 60-tih godina žene su morale da se bore sa patrijarhalnim 
shvatanjima. Krajem 1966. ukupan 50% prijavljenih kod Zavoda za zapošljavanje činile su 
žene. U isto vreme, čak 4 puta više muškaraca primljeno je u radni odnos. Kvalifikaciona 
struktura nije imala nikakvog uticaja na ovakvu diskrepancu u zapošljavanju, budući da je 
od ukupnog broja novozaposlenih čak 3/4 bilo nekvalifikovano.33 Sa zaoštravanjem 

 
26  AJ, 142/2–617. Prilog proučavanju položaja žene u našoj poljoprivredi na selu.  
27  Kostić 1955: 176. 
28  Dobrivojević 2013: 213. 
29  „Преко 87% жена запослених у привреди нема никаквих квалификација“, Бор а, 16. јули 1954; АЈ, 

142/2–625; Zaposlenost, zapošljavanje, školovanje i stručno obrazovanje žena. Prema popisu iz 1961. godine 
87% žena nije imalo više od 4 razreda osnovne škole, odnosno 68% zaposlenih žena čine kategoriju 
nekvalifikovanih službenika i pomoćnih radnika;  Neka aktuelna pitanja obrazovanja žena, AJ, 142/2–625.  

30  Simić 1973: 81–82. 
31  Društveni položaj žene; AJ, 142/2–626.  
32  „Зашто се разводе сеоски ракови“, НИН, 3. окто ар 1954; Zapisnik sa sastanka Komisije za rad među 

ženama Saveznog odbora SSRNJ održan 3. februara 1955, AJ, 142–90–402; v. i Dobrivojević 2013: 267–268.   
33  AJ, 142/2–658. Stenografske beleške sa seminara Porodica u savremenom društvu održanog 12–16.12.1968. 
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ekonomske krize i povećavanjem nezaposlenosti u jugoslovenskim gradovima, rasli su i 
otpori zapošljavanju žena i na površinu izbijale raznolike „teorije“ koje su dovodile u pitanje 
svrsishodnost ženskog rada. U javnosti nisu bili retki argumenti da nezaposlenost žena ne 
predstavlja društveni problem ukoliko je muž, ili neki drugi član porodice može izdržavati. 
Mogla su se čuti mišljenja da je ženi mesto u kući, da porodica treba da bude glavna 
preokupacija žene, bez obzira na stepen njenog obrazovanja, da je produktivnost muške 
radne snage veća, kao i da zaposlenost majki dovodi do vaspitne zapuštenosti dece. Ovakva 
shvatanja imala su direktnog uticaja na politiku zapošljavanja kao i na zahteve preduzeća da 
se na određenim radnim mestima mogu zaposliti samo muškarci. Nije bio usamljen slučaj 
da se otpuštaju udate žene, bez obzira na njihove kvalifikacije. 

O politici zapošljavanja u uslovima ekonomske krize rečito je svedočila i zvanična 
statistika. 1968. godine među svim licima sa visokim, višim i srednjim stručnim 
obrazovanjem koja su tražila posao procenat nezaposlenih žena je bio daleko veći od 
zastupljenosti ženske omladine u školama i fakultetima i iznosio je 64,2%. Štaviše, nesklad 
između ekonomske aktivnosti žena, njihove stručne spreme i pozicije koju su zauzimale u 
preduzeću bio je očigledan. Od ukupno 2.107 preduzeća koja su birala direktora tokom 1968. 
godine u samo četrdesetjednom na tu poziciju izabrana je žena. Paradoksalno, čak i u 
osnovnim i srednjim školama koje su tradicionalno zapošljavale veliki procenat žena, takođe 
je bio mali broj direktorki.34 Tradicionalne polne uloge opstajale su godinama, a muževi su 
često sa neodobravanjem gledali na bilo kakav vid društvenog angažovanja svojih supruga. 
Neki su ga i direktno onemogućavali, iako u principu „nisu imali ništa protiv ravnopravnosti 
i društvene aktivnosti žena“. 35 Visina ličnih prihoda je predstavljala još jedan pokazatelj 
nepravnopravnog položaja žena. Posmatrano u celini, zaposlene radnice nisu po visini 
prihoda bile izjednačene sa muškarcima. Podaci o prosečnim neto ličnim primanjima u 
1966. godini pokazuju da je nivo neto ličnih primanja žena bio za 12% niži od prosečnog 
dohotka muškarca. Niža lična primanja ženske radne snage predstavljala su posledicu niže 
stručne spreme i rada na manje značajnim, nekvalifikovanim radnim mestima, visoke 
zaposlenosti žena u onim granama u koima su plate zaposlenih male, češćim izostajanjem 
sa posla zbog bolesti dece kao i manjih mogućnosti za prekovremeni i dopusnski rad usled 
obaveza u domaćinstvu.36  

Na pobrojana iskušenja u poslovnom i ekonomskom domenu, nadovezivala su se i 
ona u privatnoj sferi. Ekonomsko osamostaljivanje i život bez stalne kontrole i nadzora 
seoske sredine uticali su na nestajanje konzervativnih shvatanja i rušenje starih 
partijarhalnoh normi. Zahvaljujući popularnoj kulturi, ljubav je postajala ideal kome se 
težilo. Iako senzualnost Silvane Mangano u filmu Đuzepe de Santisa Riso amaro (1949) ili 
Brižit Bardo u filmu I bog stvori ženu (1956) nije imala mnogo veze sa svakodnevnicom i 
položajem u društvu većine žena u Zapadnoj Evropi, a naročito u Jugoslaviji, novostvoreni 

 
34  АЈ, 142/2–625; Zaposlenost, zapošljavanje, školovanje i stručno obrazovanje žena. 
35  АЈ, 114–69; Informacije o društvenoj aktivnosti ženske omladine; v. I. Dobrivojević, Planiranje porodice u 

socijalističkoj Jugoslaviji 1945–1974, Istorija XX veka, 2/2016, 84.  
36  АЈ, 142/2–625; Zaposlenost, zapošljavanje, školovanje i stručno obrazovanje žena. 
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ideal ženske privlačnosti i glorifikovanje ljubavi, a ne samo braka, lagano su utirali put 
promeni percepcije o vanbračnom seksu. Iako se jugoslovenska seksualna revolucija 
popudarila sa evropskom, uslovi u kojima se odvijala bili su prilično različiti. „Ima sela“ čulo 
se na jednom savetovanju, „u kojima nema više ni jednog mladića. Kakva je sudbina onda 
ovih djevojaka koje su ostale u svojim porodicama bez izgleda na samostalnu egzistenciju, 
udaju...Djevoka se odlučuje na dolazak u grad jer smatra da će u njemu bar ublažiti ove 
teškoće, ukoliko ih potpuno ne riješi. Neupućena, nepripremnjena, ona prvu lažnu ponudu 
za brak prihvati kao nešto čime će natoknaditi ono što je do tada propustila i vrlo često stupa 
u intimne odnose sa mladićima o kojima ne zna ni osnovne podatke“.37  

Život u provizornim radničkim barakama išao je na ruku seksualnom oslobađanju. 
Oko baraka žene su organizovale svoj korzo na kom su šteali držeći se za ruke, dok su u 
njihovoj okolini redovno bili „vojnici i poneki radnik“.38 Partijski organi su ocenjivali da su 
na brzinu podizane radničke barake „nužno zlo“ ali i glavno stecište „nemoralnih prestupa“. 
Baraka u kojoj su živele devojke zaposlene u mladenovačkim fabrikama je prozvana 
„keson“ jer je oko nje „sastajalište vojske, milicije i ostalih“. U severnom naselju u Boru, 
pojavila se prostitucija, budući da su „slabe zarade nekvalifikovanih radnica“ neretko bile 
podsticaj za prodaju tela. Partiju je zabrinjavala i činjenica da su muške i ženske barake za 
stanovanje bile u neposrednoj blizini jedne drugih, što je pogodovalo uspostavljanju 
„trenutnih veza“ njihovih stanovnika. Kolektivni život pogodovao je gubitku svakog osećaja 
za intimu i privatnost, pa je u beogradskim radničkim naseljima bilo slučajeva „da su 
devojke dovodile momke u zajedničku sobu....i pred svima vršile polni akt“, a u radničkom 
naselju u Rakovici su se „pojavile i prave podvodačice“. „O moralu bolno je uopšte govoriti“, 
kritično je pisala Omladina. „Za vreme rada, u razgovoru, caruju psovke i prljavi vicevi, 
ružne anegdote i zgode“, pa za mlade radnike sa sela, „razgovor za vreme rada u stvari postaje 
škola razvrata“.39  

Život u neskladu sa postojećim društvenim normama, nosio je brojne probleme. 
Initmni život žene, za razliku od intimnog života muškaraca, često je dolazio pod udar 
puritanskih shvatanja, a vladanje u privatnom životu je često bilo važnije od zalaganja u 
preduzeću. U jednom od partijskih izveštaja, koji je analizirao položaj žena u preduzećima, 
moglo se pročitati da je iz fabrike Proleter „ zbog nemorala“ „ morala biti otpuštena“ dobra, 
kvalifikovana radnica sa 16 godina radnog staža.40 Usled neiskustva i neznanja, broj 
vanbračnih trudnoća bio je u stalnom porastu. Prema nekim procenama, u periodu 1950–
1965 čak oko 700.000 dece rodjeno izvan braka.41 Vanbračne trudnoće su posebno česte bile 
među fabričkim radnicama. Kao ilustrativan, ali ne i potpuno reprezentativan podatak, da 

 
37   Dobrivojević 2016: 85–86. v. i AJ, 142/II–623; Savetovanje o problemima prekida trudnoće i kontracepcije 

(1963). 
38  Kostić 1955: 176.  
39  Dobrivojević 2013: 427–428.  
40  AJ, 141–13–70; Izveštaj o obilasku preduzeća iustanova u Beogradu po pitanju problema žene radnice.  
41  AJ, 142/II–658; Stenografske beleške sa seminara Porodica u savremenom društvu 12–16.12.1968. Izlaganje dr 

Milana Bosanca.  
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je u preduzeću Partizan od ukupno 260 dece, čak 200 bilo rođeno van braka.42 Sudbina 
samohranih majki bila je teška, budući da su suočavale se jednodušnom osudom porodice i 
sredine. Očinstvo je utvrđivano u relativno malom broju slučajeva, a davanje izdržavanja 
bilo je još ređe. Pomoć socijalnih službi bila je minimalna i ona se svodila na smeštanje dece 
u domove ili u seoske porodice, dakle na oduzimanje dece od majku, a ne na pomoć 
majkama da samostalno podižu decu.43 Samohrane majke su često otpuštane sa posla44, a u 
Crnoj Gori su beleženi slučajevi ubistava i samoubistava zbog neželjene trudnoće. Sa druge 
strane, prilike u Sloveniji su bile drastično drugačije. Sredina je blagonaklonije gledala na 
problem vanbračne trudnoće, pa se polovina neudatih žena odlučivala da neplaniranu 
trudnoću iznese do kraja.45 Štaviše, i same vanbračne zajednice su bile bolje prihvaćene, pa 
nije bila retkost da radnici sa sela žive zajedno u gradu i štede zajednički od svojih zarada u 
fabrici, iako nisu formalno venčani.46 

Rapidna industrijalizacija, urbanizacija, prelazak žena iz sela u gradove i njihovo 
ekonomsko osamostaljivanje menjalo je porodične odnose, do pola ih transformišući. Muški 
autoritet je slabio, bračni odnosi su sve više postajali partnerski,47 a delimična ekonomska 
samostalnost omogućila je ženama da postanu inicijatori razvoda i same, ukoliko je 
neophodno, preuzmu brigu o deci.48 Međutim, porodične obaveze i svi kućni poslovi i dalje 
su padali na pleća žena. U zaključcima jedne ankete sprovedene u Vogošći u porodicama u 
kojima su i muž i žena bili zaposleni isticano je da „žena opterećena dužnostima nema ličnog 
života....jer nema slobodnog vremena osim sna, koji kraće traje nego u normalnim uslovima, 
što se održava na njeno opšte stanje“.49 Uviđajući težinu problema, vlasti su, otvarajući razne 
uslužne servise pokušavale da rastarete ženu kućnih obaveza.50 Međutim, tek je tehničko–
tehnološki napredak i lagani porast standarda doneo izvesno olakšanje budući da su različiti 
aparati poput mašina za pranje veša, suđa, usisivača i zamrzivača u mnogome skraćivali 
vreme potrebno za obavljanje svakodnevnih kućnih poslova.51 

Sve veće migracije žena i njihovo zapošljavanje otvorile su nov problem, gotovo 
nepoznat u međuratnom periodu – problem čuvanja dece. Kapaciteti vrtića i jaslica u 
čitavom socijalističkom periodu bili su nedovoljni. Žene iz gradskih sredina su ovaj problem 
nekako i prevazilazile ostavljajući svoju decu na čuvanje majkama, svekrvama ili drugim 
srodnicima,52 migrantkinje su se našle u gotovo nerešivoj situaciji. Ovaj društveni problem 
je bio naročito izražen 50–tih i početkom 60–tih godina, budući da je od 1951. godine, usled 

 
42  AJ, 141–13–70; Izveštaj o nekim pitanjima žene radnice 
43  AJ, 141/1–17–50; Informacija o nekim problemima porodice.  
44  Dobrivojević 2013: 429. v. i Гудац-Додић 2007: 181–182. 
45  Dobrivojević 2016: 87. 
46  Kostić 1955: 179.  
47  Čalić 2013: 271.  
48  Dobrivojević 2013: 430.  
49  AJ, 142/2–17–50; Informacija o nekim problemima porodice.  
50  AJ, 142/2–615; Javne službe za pomoć ženi u domaćinstvu – jedan od bitnih preduslova njene pune ekonomske 

i društvene emancipacije; Гудац-Додић 2007: 186–187.  
51  Ibid. 184. 
52  Ibid. 189.  
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smanjivanja socijalnih davanja i prebacivanja finansiranja dečijeg boravka u vrtićima na 
roditelje, njihov broj počeo naglo opadati. Stoga su u radno vreme, i sasvim mala deca su 
ostavljana bez ikakvog nadzora, prepuštena sebi i ulici. U Beogradu, Novom Sadu i 
Leskovcu, žene su u nedostatku boljeg rešenja, vodile decu sa sobom na posao „i čuvale ih 
pored sebe“. Za probleme zaposlenih majku, uprave preduzeća najčešće nisu imali sluha, pa 
su radnice, koje su na posao kasnile zbog dece, prebacivali na mesta sa manjom zaradom i 
raspoređivali na „najgrublje poslove“, uz „objašnjenje“: „Radi šta znaš sa decom“.53 

Ekonomska kriza, velika nezaposlenost, sve prisutnija praksa jugoslovenskih 
preduzeća da zapošljavaju kvalifikovanu radnu snagu, ali i priče gastarbajtera o blagostanju u 
zapadnoevropskim državama, uticali su na žene, pogotovo u drugoj polovini 60–tih godina, 
da se uključe u spoljne migracije. Baš kao i u slučaju migracija selo – grad, put inostranstva 
je gotovo po pravilu odlazila muška radna snaga, mahom nekvalifikovani poljoprivredni 
radnici. Sav teret rada i brige oko imanja i dece ostajao je na ženi koja je, zbog brojnih poslova 
na njivi, brigu oko kuće i dece prepuštala majci ili svekrvi. Kako su želje poboljšanjem 
životnog standarda rasle, baš kao i troškovi života u inostranstvu, posle godinu – dve dana i 
žene su napuštale svoje domove i odlazile kod muža. Vremenom, obrazac migriranja se 
delimično menjao. Mladi su mahom odlazili pre ili neposredno posle sklapanja braka, a decu, 
koju bi dobili u inostranstvu, su slali kući poveravajući ih bakama i dekam na čuvanje.54 

Iako su se nešto kasnije nego muškarci odlučile da krenu „trbuhom za kruhom“, do 
1971. godine u inostranstvu, pre svega u SR Nemačkoj, Austriji i Francuskoj, je radilo čak 
211.116 žena. Više od četvrtine radnica (28,3%) na privremenom radu u inostranstvu pre 
odlaska nije bilo u radnom odnosu, a 39,4% žena radilo je u poljoprivredi i drugim 
delatnostima, tako da je zapravo 2/3 gastarbajterki bilo bez ikakvih kvalifikacija, radnog 
iskustva ili navika koji ima industrijski radnik. Loša kvalifikaciona struktura i nepoznavanje 
jezika onemogućavale su Jugoslovenke u pronalaženju kvalitetnijeg i bolje plaćenog posla. 
Većina njih je stoga radila na mestima priučenih radnika u fabrikama ili su pak obavljale 
pomoćne radove u uslužnim delatnostima.55 Jugoslovenke su retko bile učlanjene u 
sindikate, pa su zbog nedovoljne informisanosti o svojim pravima koja su proisticala iz 
radnog odnosa, ta prava u smanjenom obimu i koristile. Štaviše, dešavalo se da 
gastarbajterki, iz neznanja ili nemara, ne obnavljaju ni svoje boravišne dozvole, što je 
rezultiralo i njihovim prislinim napuštanjem zemlje domaćina.56 

Preseljenje u razvijene zapadnoevropske zenmlje za devojke pristigle mahom iz 
agrarnih područja bilo je skopčano sa nizom problema na koje se trebalo navići. Drugačiji 
način života, obrasci ponašanja i moralna načela, ali i nespoznavanje jezika i oskudno 
obrazovanje otežavali su, a ponekad i onemogućavali, integraciju u novu sredinu.57 Željne 
bliskosti i emotivnog vezivanja, žene na radu u inostranstvu su za partnere uglavnom birale 

 
53  Dobrivojević 2013: 430–431.  
54  AJ, 142/2–419; Privremeno zapošljavanje žena u inozemstvu i problemi koji iz toga proizlaze 
55  AJ, 142/II–419; Privremeno zapošljavanje u inostranstvu i žene (17.11.1972). 
56  Švob 1990: 7.  
57  AJ, 142/II–419; Privremeno zapošljavanje u inostranstvu i žene (17.11.1972). 
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svoje zemljake. Međutim, delimična emancipacija je uzimala svoj danak. Iako su se obrasci 
ponašanja u muško – ženskim odnosima u novoj sredini delimično transformisali, 
očekivanja od veze ostajala su često patrijarhalna. Mlade devojke bile su sklone da poveruju 
da veza sa muškarcem može biti samo trajna. U skladu sa tradicionalinim modelom, brigu 
o zajedničkoj ušteđevini, ali i o planiranju porodice preuzimao je muškarac. Posle rastanka, 
žene se, pokazuju izveštaji, nalazila u daleko težoj situaciji – nestanak ušteđevine je bilo 
nemoguće dokazati, pitanje eventualne vanbračne trudnoće je morala sama rešavati, a 
partnera nije imala za šta tužiti.58  

Baš kao i u domovini, na ponašanje žena radnica u intimnoj sferi, gledalo se kroz 
posebnu optiku. Oslobađanje ženske seksulanosti je među jugoslovenskim radnicima 
nailazilo na podozrenje i javnu osudu, pa se otvoreno govorilo da „ni jedna nacija ne daje 
toliko prostitutki kao Jugosloveni“ kao i da su Jugoslovenke „najraskalašnije“. Patrijarhalni 
nazori nisu sprečavali Jugoslovene da ulaze u prolazne avanture sa svojim zemljakinjama i 
da, u slučaju neplanirane trudnoće, žene prepuštaju same sebi. Kako se radilo o veoma 
mladim i najčešće neudatim ženama, njihova znanja o polnom životu, kontracepciji, 
neželjenoj trudnoći i materinstvu bila su oskudna. U takvim okolnostima, Jugoslovenke su 
se, radi abortusa, obično vraćale u domovinu, ali su se neke od njih, bojeći se da će postati 
meta ogovaranja, stidele odlaska na kliniku.59 Vanbračna deca su za ženu predstavljala veliko 
opterećenje, a jedan broj majki se, bilo zbog nemogućnosti da ih samostalno odgaja bilo 
usled patrijarhalnih normi, odlučivao da ih da na usvojenje. Integraciona politika zemalja 
migracije im je išla na ruku, pa su se Jugoslovenke, ali i druge strane radnice, odlučivale za 
incognito adoption.60 

Međutim, masovne migracije ka zemljama zapadne Evrope otvarale su brojne 
socijalne probleme i u domovini. U inostranstvo su se uglavnom otiskivali supružnici, 
ostavljajući decu na brigu svojim roditeljima ili rođacima. O razmerama ove pojave svedočili 
su nepotpuni, ali indikativni podaci ankete koja je, na inicijativu Republičkog sekretarijata 
za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, sprovedena u Hrvatskoj. Anketa, kojom je 
obuhvaćeno 69 od ukupno 105 opština, je pokazala da je čak 54.914 dece uzrasta od 0–15 
godina živelo u porodicama u kojima su se jedan, oba ili jedini roditelj nalazi na 
privremenom radu u inostranstvu. Štaviše, bilo je opština poput Ozalja i Imotskog u kojima 
je 75% odnosno 51% mališana živelo u ovakvim, nepotpunim i nedovoljno funkcionalnim 
porodicama. Psihlozi, pedagozi, lekari i socijalni radnici iznosili su zapažanja po kojima su 
deca lišenja pune roditeljske pažnje ispoljavala simptome promene raspoloženja, bežala sa 
nastave, slabije učila i često ponavljala razrede, dok je u ekstremnijim slučajevima beležena 
vaspitna zapuštenost, ali i odavanje skitnji i delikvenciji.61 Mogla su se čuti i mišljenja da deca 
na novac koji su dobijali od roditelja „gledaju svojim nezrelim očima“ i dolaze do „pogrešnih 

 
58  Dobrivojević Tomić 2018: 90–91. 
59  Ibid. 87. V. i AJ, 142/II–419; Utjecaj ekonomske migracije na odnose među spolovima, brak i planiranje 

porodice (oktobar 1973). 
60  Ivanović 2012:  316–317.  
61  AJ, 142/2–419; Problemi iz oblasti socijalne zaštite koji nastaju odlaskom na privremeni rad u inostranstvo.  
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zaključaka“ da nema svrhe da idu u školu i uče budući da im roditelji „bez škole i 
kvalifikacija“ zarađuju dosta novca.62  

Iako život u nepotpunoj porodici svakako nije mogao biti jedini uzrok svih navedenih 
problema, činjenica je da deci koja su živela odvojeno od roditelja nije bilo ni malo lako da se 
adaptiraju na novonastalu situaciju. Pred posebnim iskušenjima su se nalazila deca 
samohranih majki koje su se odlučivale na odlazak u inostranstvo. One su najčešće, na svoju 
ruku i bez uključivanja socijalnih službi, pronalazile porodice voljne da se, za odgovarajuću 
novčanu naknadu o deci staraju. Dešavalo se da majke „zaborave“ da redovno šalju novac za 
izdržavanje deteta, pa su sporovi u kojima su hraniteljske porodice tražile od socijalnih službi 
da preuzmu brigu o poverenom im mališanu predstavljali relativno rasprostranjenu pojavu.63 
U pojedinim slučajevima intervenisao je i Centar za socijalni rad bilo uputima, pismenim 
obraćanjem roditeljima ili preduzeću u kom su zaposleni bilo materijalnom pomoći ne bi li 
se položaj mališana poverenih na brigu hraniteljskim porodicama nekako stabilizovao.64 

Dinamične unutrašnje i spolje migracije obeležile su nešto više od četiri decenije 
postojanja socijalističke Jugoslavije. Napuštanje sela i poljoprivrede kao tradicionalnog 
zanimanja doneo je mnogo ženama migrantkinjama. U celini gledano, ekonomska 
samostalnost ženi je garantovala reletivnu nezavisnost i slobodu, uslovi života u gradu bili 
su bolji, a standard veći. Zapošljavanje je otvaralo mogućnosti stručnog napredovanja i 
usavršavanja, bilo putem kurseva za prekvalifikaciju koji su organizovani u preduzećima bilo 
putem vanrednog pohađanje škole. Ipak, usled preopterećenosti poslovima, ali i 
patrijarhalnih nazora sredine, žene su se retko odlučivale da se naknadno doškoluju ili pak 
uključe u političke tokove. Formalno gledano, komunističke vlasti su nastojale da i u u praksi 
oživotvore rodnu jednakost koju su garantovali svi posleratni ustavi,65 ali su u praksi, 
društvena i politčka afirmacija žena bivale otežavane ili gotovo onemogućavane 
tradicionalnim shvatanjima koja su preovladavala u društvu ali i ženinom rastrzanošću 
između poslovnih i porodičnih obaveza. 
 
 
 
 
Архивска грађа: 
Arhiv Jugoslavije u Beogradu – (AJ) 

Kabinet predsednika Jugoslavije 
Savez socijalističke omladine Jugoslavije 
Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije 

Arhiv Srbije u Beogradu – (AS) 
Centralni komitet Saveza komunista Srbije 

 

 
62  AJ, 142/2–419; Privremeno zapošljavanje žena u inozemstvu i problemi koji iz toga proizlaze. 
63  AJ, 142/2–419; Problemi iz oblasti socijalne zaštite koji nastaju odlaskom na privremeni rad u inostranstvo.  
64   AJ, 142 2–419; Privremeno zapošljavanje žena u inozemstvu i problemi koji iz toga proizlaze. 
65  Gudac/Dodić 2006: 119.  



 
 
 
 
 IVANA DOBRIVOJEVIĆ TOMIĆ 
 
 

428 
 
 

Štampa: 
Borba, Beograd 
Nin, Beograd 
Službeni list FNRJ, Beograd 
 
Bibliografija: 
Breznik, D. Radovanović, M. Demografski i ekonomski aspekti prostorne pokretljivosti stanovništva 

Jugoslavije posle Drugog svetskog rata, Beograd: Institut društvenih nauka, 1968. 
Čalić, M. Ž. Istorija Jugoslavije, Beograd: Clio, 2013. 
Dobrivojević, I. „Planiranje porodice u Jugoslaviji 1945–1974“, Istorija 20. veka, 2, 2016, 83–98. 
Dobrivojević, I. Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije: 1945–1955, Beograd: Institut za 

savremnu istoriju, 2013. 
Ginić, I. „Dinamika urbanizacije u SR Srbiji“, Stanovništvo, januar–decembar 1978, 46–77.  
Ginić, I. Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije. Demografski aspekti urbanizacije, 

Beograd: Institut društvenih nauka, 1967. 
Gudac-Dodić, V. „Položaj žene u Srbiji (1945–2000)“. u: Žene i deca 4. Srbija u modernizacijskim 

procesima XIX i XX veka. Urednik nije naveden, Beograd: Helsinški odbor, 2006, 33–130.  
Halpern, J.  „Farming as a way of Life. Yugoslav Peasant Attitudes”.  in: Jerry F. Karcz, (ed.), Soviet and 

East European Agriculture, Berkeley: University of California Press 1967, 356–381. 
Ivanović, V. Geburtstag pišeš normalno. Jugoslovenski gastarbajteri u SR Nemačkoj i Austriji 1963 – 1973, 

Beograd:  Institut za savremenu istoriju, 2012. 
Kostić, C.  Bor i okolina, Beograd: Savremena škola, 1962. 
Kostić, C.  Seljaci industrijski radnici, Beograd: Rad, 1955. 
Marković, P. Migracije i promene agrarne strukture, Zagreb: Centar za sociologiju sela, grada i prostora 

Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta, 1974. 
Petranović, B. Končar, R. Radonjić, R. Sednice Centralnog komiteta KPJ: 1948–1952, Beograd: 

Komunist, 1985.  
Simić, A. The Peasant Urbanities. A Study of Rural – Urban Mobility in Serbia, New York and London: 

Seminar Press, 1973. 
Švob, M. „Migracije jugoslavenskih žena“, Migracijske teme, 6, 1990, 3–11.  
Vujović, S. Ljudi i gradovi, Budva: Mediteran, 1990. 

 
Броз, Ј. Тито, Изградња нове Југославије, т 2, Загреб: Напред, 1948. 
Добривојевић Томић, И. „Напори југословенских власти на сексуалном просвећивању 

гастарбајтерки привремено настањених у западној Европи почетком 70–тих година 20. 
века“, Токови историје, 1, 2018, 81–100. 

Гудац-Додић, В, „Жена у социјализму: сфере приватности“, у: Милан Ристовић (ур) ,Приватни 
живот код Срба у 20. веку, Београд: Clio, 2007, 165–195.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ULOGA ŽENA U MIGRACIONIM KRETANJIMA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI  
 
 

429 
 
 

 
IVANA DOBRIVOJEVIĆ TOMIĆ 
Institute of Contemporary History 

 
THE ROLE OF WOMEN IN MIGRATION MOVEMENTS 

IN SOCIALIST YUGOSLAVIA 
 

Summary 
Modernization process, that started right after liberation, has greatly improved the position of 

women in Yugoslavia. By the 1946 Constitution, women received all civil and political rights and were 
formally equated with men. Even the continuous increase in the number of employed women until the 
mid-60s did not significantly affect the change in the perception that women represented a less 
productive workforce. The number of unemployed women was proportionally higher and the women 
workers were rarely encouraged to take courses for vocational training. In the case of layoffs, companies 
often sought a way to ‘get rid’ of a women, even the pregnant ones.  Industrialization, urbanization and 
employment of women led to the rapid changes in family relations and their partial transformation. 
Mass migration to cities, the economic independence of young people and independent living without 
rigorous control, led to more open expression of emotions and the release of sexuality. The pressure of 
traditional moral values forced unmarried girls and women on abortion, whether legal or illegal. The 
number of unwanted pregnancies and abortions was rising steadily. However, the modernization and 
liberalization of the society, better educational opportunities led to the gradual improvement of the 
position of women. Although until the end of the 1980s, in general, women were less educated and less 
paid labor force, the number of university-educated women grew steadily. 

Keywords: Yugoslavia, CPY/LCY, women, emancipation, migrations. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

ПОГЛАВЉЕ 5 
ИСТОРИОГРАФИЈА У 

ИЗГНАНСТВУ И ИСТОРИЈСКИ 
ДОКАЗИ О СЕОБАМА 

 
CHAPTER 5 

HISTORIOGRAPHY IN EXILE 
AND HISTORICAL EVIDENCES 

OF MIGRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 

 
 
 

433 
 
 

Ifigenija RADULOVIĆ  UDC: 314.15(495) 
University of Novi Sad, Faculty of Philosophy 
ifigenija@ff.uns.ac.rs 
 
Gordan MARIČIĆ  
University of Belgrade, Faculty of Philosophy 
gmaricic@f.bg.ac.rs 

 
 

AN ATHENIAN AS AN EMIGRANT 
AND A FOREIGNER AS AN IMMIGRANT IN ATHENS:  

THE CASES OF ANDOCIDES AND LYSIAS 
 
 

Abstract:  After the Greco-Persian Wars Athens became a thriving economic and cultural center of the 
entire Greek World. A huge number of newcomers from other Greek poleis were inhabiting 
Athens, in search of better life opportunities. In 431 BC, when the Peloponnesian war broke 
out confronting the Greek city-states, it brought to light the deeply rooted discord and strife 
among the Athenian citizens. In critical political situations, which were quite numerous 
during the war, some Athenian citizens had to flee and seek refuge elsewhere. Some of them 
managed to come back, to regain their property, as well as the social status they had before 
the exile. Some others, on the other hand, decided to remain abroad permanently, living their 
lives there as foreigners. The authors of this article present Andocides (сca. 440–390) and 
Lysias (сca. 445–380), two notable figures of the Attic oratory, whose lives reveal authentic 
migrant stories, latter as the Athenian immigrant and former as the Athenian emigrant. 

 
Keywords: Athens, Andocides, Lysias, fleeing, emigration, immigration. 
 

 
reek tribes arrived to the Southern parts of the Balkans in several migrating waves 
where they finally settled. During the course of these migrations, one Greek group, 
pushed down by the other, was forced to relocate to another area in order to settle 

down there, all of which ultimately resulted in the diversity of the Greek dialects. The last, 
so to say, massive resettlement of the Greeks, before the conquest of Alexander the Great, 
was the Great Colonization that lasted from the 8th to the 6th century BC. Posterior to this 
systematic Greek colonization, which took place all over the Mediterranean, some sporadic 
resettlements occurred, mostly due to wars, while economic motives caused movements of 
individuals or minor groups. 

After the Greek-Persian Wars Athens became the economic1 and cultural center of 

 
  The article is part of the research in the field of the project titled Interaction of cultures, economic tendencies 

and social structure on the territory of Vojvodina  as a long lasting  historical process (form Antiquity to the 16th 
century) [Интеракција култура, привредни токови и социјалне структуре на тлу Војводине као 
историјски процес дугог трајања (од Антике до 16 века)]. 

1  Athens overtook economic supremacy in the Western Mediterranean from Corinth (Salmon 1984) which was 
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the Greek world, but also of one part of the Mediterranean world as well. Since Athens did 
not have much fertile land for grains, the policy of food supply was mainly focused on wheat 
import. On the other hand Athenian exporting articles were luxurious pottery,2 olives and 
olive oil, wine, and, to a lesser extent, figs.3 The Athenians became capable merchants and in 
Athens a great amount of money was in circulation from various cities-states. Thus many 
trapezitai i.e. bankers had the opportunity to profit. Along with the exchange of material 
goods, spiritual achievements were exchanged too.  

During the mid 5th century BC Athens, being such a prosperous city, attracted 
numerous immigrants from various other poleis who were trying to find their place under 
the sun. There were many slaves whose destiny made them inhabitants of Athens.4 Some of 
them, namely, those who were fortunate enough, started careers as artisans i.e. artists, 
occupation we admire so dearly today. One must have in mind that some owners of the 
workshops were indeed paying wages to their slaves in order to motivate them to make better 
products.5 Some of them made it so fine that they had the opportunity to purchase their own 
freedom.6 There even are cases of freedmen becoming Athenian citizens.7 

Many other foreigners were also gathering in Athens in order to sell their ”craftworks” 
i.e. techne. Amongst them we find Gorgias, the famous Sicilian rhetorician who was selling 
the new technique of words to the young Athenians eager to become active citizens.8 Thus, 
besides material trade, thanks to which Athens was summing up great amounts of money, the 
City became the spree-field of new ideas and knowledge both in science and culture. Everyone 
had to visit Athens at least once in a lifetime. Traveling teachers, preachers, fyzitians, scholars 
such as Anaxagoras, Prothagoras, Hippocrates, Prodicus, Hippias and many others were 
arriving from all parts of Greece. Due to her wealth Athens evolved from a wooden town into 
a Marble City and for that purpose many masons came and joined famous Phidias, Mnesicles 
and Callicles.9 Τὸ κλέον ἂστυ made an unforgettable impression to every visitor by her beauty, 

 
one of the causes for the Peloponnesian War. 

2  These Athenian products were gradually suppressing the famous Corinthian pottery thus eventually prevailing 
in the market. 

3  To further elaborate on the significance of the figs as authentic Athenian product, not to mention their cultural 
importance for the Athenians, let us recall Plutarch’s explanation of the word sycophantes which refers to the people 
who were denouncing those who were exporting figs during famine, which was a strictly forbidden practice by the 
law introduced by Solon (Plut. Sol. 24. 1). According to the Greek glottologist/Babiniotis, there might be another 
interpretation of the word's meaning and the phenomenon (Μπαμπινιώτης 2002: s.v. συκοφάντης). 

4  The number of slaves in Athens in the mid of the 5th century BC was cca. 100.000. Morris 2005: 14–15. 
5  Roberts 2011: 80. 
6  Pasion and Phormio were private bankars` slaves whose wealth helped them acquire the Athenian citizenship, 

Roberts 2011: 73. Cf. Davies 1971: 429. On the slave price see Radulović 2003: 36–39. 
7  According to Lysias’ testimony, in his speech Against Nicomachus (30.2.), Nicomachus, the scribe, was son of a 

state slave.  
8  His rhetorical school was attended by many prominent Athenian figures such as Isocrates, Alicidamas, 

Lycophron, Agathon, Critias, Meno, Calicles etc. Radulović, Maričić 2013: 17.  
9  In spite of the fact that manual work and production were underestimated and even despised among the 

Athenian citizens, especially the aristocrats, some Athenian citizens were listed among the workers who built 
Erectheion along with the metecs employed in temple building, IG I3 476, cf. Roberts 2011: 80, n 63. The metecs 
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glamour, brightness and demonstrated her power by means of grand architecture, art, wealth 
and every kind of abundance. One could get an opportunity in Athens, even as a foreigner, to 
make it at her ground and live one's own self-accomplishment there. Every kind of profession 
and activities were to be found in Athens. Not only men with their families were settling in 
Athens, but many female newcomers arrived to Athens to sell and share their sexual skills and 
knowledge with powerful men, as for example Aspasia from Miletus, Fryne from Thesipiae, 
Lais and Metaneira from Corynthus etc. 

While Athenian economic and political powers were increasing, her imperialistic 
appetites were growing too. This caused fear and envy among the other city-states who were 
making alliances against Athens, which finally resulted into the outbreak of the 
Peloponnesian war. This war lasted almost 3 decades, from 431–404 BC and brought many 
misfortunes to all sides.10  

During this exciting period11 of economic, strategic12 and cultural expansion of 
Athens, two witnesses and contemporaries were born: Andocides and Lysias, the latter being 
a foreigner with the status of metoikos isoteles (μέτοικος ἰσιοτελής), who almost became an 
Athenian citizen, and the former being an Athenian citizen. The stories of both of them are 
migrant stories. Here they go: 

According to the sources, Andocides was born in Athens around 440 BC.13 He 
originates from a distinguished family14 who were kerykes. They were playing an important 
role in the religious rite of the Eleusinian mysteries, which marked his public and private 
life. His ancestors were prominent Athenians, like both his grandfather and great 
grandfather. As a young man from a wealthy aristocratic family, he most likely wanted to 

 
were usually known by their county name like Styppax the Cypriot, Agoracritus of Paros, Cresylas of Cidonia 
and a Mys, Polygnotos of Thassos, Zeuxis of Heracleia etc. Glotz, 1996: 187. 

10  Due to its financial supremacy, naval domination, self-confidence and the motives of the Athenians, it seemed 
that Athens had the prerogatives to win this war. Nevertheless, the inner strives and discord among different 
political groups were constantly weakening and undermining their position and material powers, both in men 
and resources, all of which led to the final defeat of Athens in the Peloponnesian War.  

11  The period of Pentecontaetia. 
12  It was the time when the military power of Athens was undisputed and when the treasury of the Delian League 

was transferred to Athens in 454 BC. This act represented the transformation of the Delian League into a 
perfect financing tool for the growth of the Athenian naval empire (arche), Thuc. 1.96.  

13  This conclusion is based on Andocides’ speeches. In the speech On His Return (2.7) he claims that his youthful 
foolishness involved him in the Hermocopids affair in 415 BC. At the time he could not be older than twenty 
five. In another speech On the Mysteries delivered in 400/399 BC he says that he has not yet become a father 
(1.148), implying that he plans to have children when he is around 40. The confusion regarding Andocides’ 
birth arises from the Vita decem rhetorum which indicates that the orator date of birth falls in the first year of 
the 78 Olympiad, i.e. 468/7. BC, which leads to the conclusion that he expects to have offspring in his 68 or 67 
which, by no means, could be considered as a youthful period of life. Of great help in resolving this birth riddle 
is the speech Against Andocides from the Corpus Lysiacum written in the same year as Ancodies’ On the 
Mysteries, where it is stated that Andocides is over 40. (Lys. 6.46). v. Radulovic-Maričić 2103: 46. 

14  According to Hellanicus to whose testimony Ps. Plutarch refers, Anocides’ family originates from Nausicaa and 
Telemachus, see Plut. Alc. 21.1; Ps.-Plut. Vit. And. 1, cf. MacDowell, 1962: xiii. Odysseus’ granddad from 
mother’s side was Autolycus Hermes’ descendant, Od. 19.394; Il. 10.267 
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start his own political career and get involved in public affairs. He belonged to the generation 
which was already well acquainted with the rhetorical skills. It was the time of Gorgias’ great 
educational influence.15 We do not know if Andocides was attending some of the traveling 
rhetorical schools of the time.16 But we do know that he took his first rhetorical steps among 
his political partners to whom he delivered the oration under the title To the Comrades (Πρὸς 
τοὺς ἑταίρους). According to the content of the saved fragments, one could conclude that 
Andocides shared the princilples of anti-democratic groups regarding immigration.17 Let’s 
see what one of the fragments says of his political goals18 with regard to the incomers:     

 
…we do hope we should never have to see again those who came down to the city and made coal, 
neither their women nor their sheep and cows, cars and old people, neither  the working people 
who wore hoplite armor. We do hope we shall never again eat green grass and herbs… 
 
This several lines of the fragment show the constant micro-migrations processes of 

one or the other political option at Attic soil. What could we say about the oration Against 
Alcibiades? Spurious or not,19 this was the speech of a young man, an inexperienced one, 
probably written for Phaeax. Its tone is antidemocratic too and it refers to the events before 
the expedition to Sicily in 415 BC. According to the two aforementioned orations, of which 
the latter could be characterized as “the weak” one, Andocides would most probably be 
marginalized as a historical figure and orator if it had not been for his involvement in the 
Affair of Hermocopids in 415 BC, just before the Sicilian expedition. This affair and the 
profanation of the Eleusinian Mysteries brought many Athenian citizens into life-
threatening position which caused them to become emigrants. Trying to avoid the death 
penalty,20 all those who were accused of religious sacrilege and were lucky enough to manage 
to flee Athens, migrated to other Greek poleis.21 

Two of Andocides’ speeches deal with these events that resulted in Andocides’ exile 
from Athens: the 407 BC speech On his Return and the 400 BC speech On the Mysteries. His 

 
15  He came to Athens in 427 BC and stayed there for a while when Andocides was ephebus. 
16  During this period Socrates also had his teaching circle.  
17  From another fragment we see that Andocides attacks Hyperbolus, the leader of the so called radical democrats, 

who succeeded Cleon. He also criticize the Athenians for the war against Sparta thus revealing his oligarchic 
political views. This is also corroborated with Plutarch’ statement in his biography of Themistocles (32) that 
Andocides, as an oligarchic supporter and enemy of the democracy delivered a political speech pointed against 
the democrats. The motto of the speech must have been the upraise of the hetaireia against the democracy. 

18  Croiset 1896: 422. 
19  Andocides probably wrote this speech as a political pamphlet against Alcibiades and his supporters depicting 

realistic or potential circumstances in which Alcibiades, Phaeax and Nicias were suggested for ostracism. This 
previously rejected possibility is now supported by the revealed ostraca bearing Phaeax’s name and Plutarch’s 
claim (13) that Phaeax was the opponent of Alcibiades (Radulović, Maričić, 2015: 7–21). It seems that finally 
they both united against Hyperbolus who was the last person to be ostracized in 417 or 416 ВС. Cf. also 
Mattingly 1991: 24–25; Heftner 1995: 75–104. 

20  Draganić 2010: 44. 
21  Andocides revealed 22 names in both religious affairs, and only 4 of them had not previously been denounced 

by Teucrus, see the quoted text below. 
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migrant story significantly differs from the stories of the others who had to leave Athens.  
As a young man Andocides was a member of the Euphyletos22 drinking club (And. 

1.65). This hetaireia conducted the cutting of the Hermai pillars as the πίστις ἀπιστοτάτη 
(secret unfaithful pledge),23 and as Andocieds witnesses, the master mind of the group was 
Euphiletus24 whose idea was to carry out the deed. At the same time Alcibiades was accused 
of another sacrilege,25 the profanation of the Eleusinian mysteries, in which participated 
Andocides’ father too. When the investigation had started many of the accused were 
arrested, among them Andocides, while others who realized in time what was happening 
managed to run away. Andocides might had expected his punishment to be death penalty, a 
sentence to be applied not only to him, but to other members of his family too. Finally, after 
the necessary information was given to the investigators he and his closest family members 
were released gaining immunity. Here is his description of the events (And. 1.42–53): 

 
We were all thrown into one prison. Darkness fell, and the gates were shut. Mothers, sisters, wives, 
and children had gathered. Nothing was to be heard save the cries and moans of grief-stricken 
wretches bewailing the calamity which had overtaken them. In the midst of it all, Charmides, a 
cousin of my own age who had been brought up with me in my own home since boyhood, said to 
me: “You see the utter hopelessness of our position, Andocides. I have never yet wished to say 
anything which might distress you: but now our plight leaves me no choice. Your friends and 
associates outside the family have all been subjected to the charges which are now to prove our own 
undoing: and half of them have been put to death,—while the other half have admitted their guilt 
by going into exile. I beg of you: if you have heard anything concerning this affair, disclose it. Save 
yourself: save your father, who must be dearer to you than anyone in the world: save your brother-
in-law, the husband of your only sister: save all those others who are bound to you by ties of blood 
and family: and lastly, save me, who have never vexed you in my life and who am ever ready to do 
anything for you and your good.” At this appeal from Charmides, gentlemen, which was echoed by 
the rest, who each addressed their entreaties to me in turn, I thought to myself: “Never, oh, never 
has a man found himself in a more terrible strait than I. Am I to look on while my own kindred 
perish for a crime which they have not committed: while they themselves are put to death and their 
goods are confiscated: nay more, while the names of persons entirely innocent of the deed which 
has been done are inscribed upon stones of record as the names of men accused in the sight of 
heaven? Am I to pay no heed to three hundred Athenians who are to be wrongfully put to death, 
to the desperate plight of Athens, to the suspicions of citizen for citizen? Or am I to reveal to my 
countrymen the story told me by the true criminal, Euphiletus?” Then a further thought struck me, 
gentlemen. I reminded myself that a number of the offenders responsible for the mutilation had 
already been executed upon the information lodged by Teucrus, while yet others had escaped into 
exile and been sentenced to death in their absence. In fact, there remained only four of the criminals 
whose names had not been divulged by Teucrus: Panaetius, Chaeredemus, Diacritus, and 

 
22  On Euphiletus’ hetaireia see Никитюк 2002: 71–80. 
23  New members of the hetaireia had some kind of initiation rite to the club by perpetrating an evil impious deed 

(πίστις ἀπιστοτάτη) by which the initiated was proving his faithfulness (πίστις) to the group. Some scholars 
claim that this was just an expression of the young drunk men who were outdaring established democracy 
(Dover 1970: 286. Cf. also Murray 1990: 149–161). 

24  The epigraphic testimony bear Euphiletus name for both religious offences: περὶ ἀμφότερα (VI 88 и X 14) IG 
I3 421–430) See MacDowell, 1962: 72 and Aurenche 1974: 107. 

25  Draganić 2010: 50, 52. 
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Lysistratus; and it was only natural to assume that they had been among the first to be denounced 
by Diocleides, as they were friends of those who had already been put to death. It was thus still 
doubtful whether they would escape: but it was certain that my own kindred would perish, unless 
Athens learned the truth. So I decided that it was better to cut off from their country four men who 
richly deserved it—men alive today and restored to home and property—than to let those others 
go to a death which they had done nothing whatever to deserve.26 

 
This is how Andocides was freed from the prison and survived the crisis. However he 

was sentenced to atimia27 which meant that he could not enter the sacred places and practice 
politics anymore. This must have been a huge blow for such a wealthy, proud and self-
confident young man who had the ambition to make his own contribution to the Athenian 
public life. But the heaviest shock of all was yet to come. Due to a revealed information and 
given evidence regarding the religious scandals, especially the list of names of those closely 
involved, Andocides was rebuked and was to blame in the eyes of his political comrades and 
their families and all those who were directly and indirectly stricken by his act. He was to be 
remembered as a traitor throughout his whole life. As a consequence, Andocides was despised 
both by the democrats and the oligarchs and could not handle this kind of pressure which 
finally forced him to flee Athens. He must have hoped that if he was not in front of the eyes 
of his fellow citizens for a certain period of time, hopefully they would eventually forget his 
deeds. He left for Cyprus to Euagoras28 where he gained possession in land (2.4).29 

He also started his trading business in grains and timber. The latter he was exploiting 
from Macedonian woods, having ξένος πατρικός with the king Archeleus. From the speech 
2.11. we learn that he sold oars` material for the Athenian fleet for price with no interest 
rate. This probably occurred in 411 BC when Andocides had great hopes of coming back 
home during the oligarchic regime of the Four Hundred.  

It seems that he was completely ignorant of the political climate and moods towards 
him in Athens. He was counting on the oligarchic circles since he was their ideological 
supporter.30 Quite the opposite though the oligarchic regime was strongly opposed to his 
return. They were still remembering Andocides` crime towards their brothers, cousins and 
friends from several years ago. Therefore his life as an emigrant continued. Andocides tried 
again to return to Athens in 407 BC, but this time he turned to the democrats in order to 
restore his political rights. The democrats refused to give permission for his return exactly 
as the previous regime did. 

Based on his four surviving speeches, we assume that Andocides lived in exile for a 
decade, i.e. from 415/4 to 403 BC when he finally returned to Athens after the proclamation 

 
26  English translation by K. J. Maidment. 
27  Loss of citizenship rights, fully or partially. 
28  This is approximately the time when Cyprus became Greek. 
29  Meiggs’ chapeter Cyprus in the Fifth Century (477–487) speaks of close ties between the Greek mainland and Cyprus 

although written evidence is insufficient to support the claim. It is actually Andocides who first testifies to that. 
30  On the ideological and subversive role of Andocides` oratory see the 1992 study of Anna Missiou.  
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of the general amnesty31 known under the oath ou mnesikakein.32 Although he did not 
accomplished his political rights as a full and prominent citizen, but managed rather well in 
his trade business. He even made it as the leaseholder of taxes. That is why he was directly 
competing Agyrrhius33 the later tax-system reformer, and also had a clash with Callias over 
the epikleros, the daughter of Epilycus (1.117–119). It seems that the Agyrrhius and Callias 
had the same interest: to eliminate Andocides in order to accomplish their own goals. 
Andocides was once again put to trial in 400 BC, delivering his most famous speech On the 
Masteries. In this masterpiece of attic oratory Andocides revealed Callias’ case and many 
details from the fatal year 415 BC. 

 He finally managed to defend himself before the Athenian citizens. This time his 
victory was complete. Furthermore in his mature ages Andocides accomplished a longtime 
youthful dream of political engagement. In his last speech On the Peace with the 
Lacedaemonians34, delivered on the occasion before the Ecclesia, where he, as one of the 
peace negotiators sent to Sparta, was trying to convince the Athenians that he had not 
overstepped the given license and inherence and alongside with others, did his best to sign 
the optimal peace treaty between Athens and Sparta in 392/1.35 Although this speech, in the 
rhetorical sense, was a masterpiece written in the new technique of the time, the Athenians 
were not convinced. This was the last recorded fact and mention of this controversial 
Athenian citizen. There are strong chances that he became an emigrant for a second time 
and ended his life in emigration.    

Lysias, his contemporary, also had an intriguing life story but in the role of an 
Athenian immigrant. The information we have on his life are not sufficient, nor certain. 
What we do know originates from his speeches, from the work of Dionysius of 
Halicarnassus, while a few more facts are found in the Platonic dialogues. In his speech 
Against Eratosthenes,36 Lysias claims that his father Kephalus had been invited by Pericles 
himself to move to Athens where Lysias was born around 445 BC:  

 
My father Kephalus was induced by Pericles to come to this country, and dwelt in it for thirty years.37 

 
31  All Athenians sentenced to atimia before 403 BC after the proclamation of the general amnesty were erased 

from the list of perpetrators, i.e. their names and confiscated goods. They were given back full citizenship with 
all the rights and obligations. Thus Andocides explains that by the amnesty his rights are given back to him 
too. He even goes further claiming that he was not accused for asebeia, impiety (And.2.23) and that by the very 
Menippus’ psephisma he had been amnestied. On that case see Никитюк 1996: 23–36. 

32  On amnesty see: Никитюк 2008: 152–165, Wolpert 2002: 52, Loening 1981, Harrison 1968–1971, 2.80–82, 
Kühn 1967, 31–73, Dorjahn 1946, Cloché 2015: 251–476. 

33  This was the first mentioning of this historical figure who would later have become a distinguished Athenian 
politician. Xen. Hell. (4.8.31), Arist. Ath. Pol., 41. He is also mentioned by Demosthenes in Against Timarchus 
(134–135). 

34  Missiou 1992. 
35  The peace signed later had the same conditions that Andocides was advocating for, only the circumstances 

differed. On that see Missiou 1992.   
36  Based on this sentence Pericles’ invitation occurred most probably in 459 BC. 
37  Translation by W. R. M. Lamb. 
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Kephalus was elderly arms manufacturer (ἀσπιδοπηγεῖον) who owned 120 slaves. 
Due to the wealth of his family Lysias had huge incomes.38 Kephalus provided a good 
education for his sons, as we read in Plato` Republic where the opening scenes are being 
staged in his house in Piraeus. The Apology also confirms that Lysias was among the 
Socratics, even offering to him his services for the purpose of preparing Socrates’ defense in 
the best possible way. Lysias as an ephebus alongside with his brother was one of the colonists 
who left Athens in order to inhabit Thurioi. This was the second wave of migration in his 
family and had occurred before Kephalus’ death in 429 BC, as testifies Andocides speech 
Against Alcibiades. 

During the great plague39 in Athens, which probably caused his fathers` death, Lysias 
had started his rhetorical career and become politically active in his new polis. In Thurioi he 
was given the opportunity to meet Thisias40, the famous Syracusian who made him 
acquainted with the Sicilian rhetorical practice. After the catastrophic outcomes and defeat 
of the Athenians in Sicily, Lysias was accused of supporting the democrats. That`s why he 
was forced to flee and come back to Athens. As he had not gained the Athenian citizenship 
he could not excise deliberative oratory. Instead he opened a rhetorical school and it was not 
until 404 BC that his first known speech For Polystratus was composed. 

When the democratic regime in Athens was abolished and the regime of the Thirty 
tyrants imposed their oligarchy, Lysias and his brothers came under their terror. 
Polemarchus fell victim without a trial and his wife was maltreated.41 Lysias had a narrow 
escape with the help of a large bribe.42 He ran away from Athens to Megara, where he had 
rendered valuable services to the exiles and Thrasybulus rebellions. He equipped the 
Thrasybulus crew with shields, 300 mercenaries and financed the democratic forces with 
2000 drachmas. When democracy was finally restored in 403 BC, Thrasybulus and his 
followers came victorious to Athens. For his contribution and help in the restoration of 
democracy, Thrasybulus proposed that Lyasias` services should be recognized by the 
bestowal of the Athenian citizenship to him. The Boule, however, had not yet been 
reconstituted, and hence the measure could not be introduced. Lyasias consequently was 
never inscribed among the Athenians and lived until the end of his life as a foreigner.  

Since his property was robbed and usurped, he became a writer of speeches to be 
delivered in the law-courts. He apparently wanted to gain back his property but also to 
punish the murderers of his brother. His most known speech was Against Eratosthenes by 
which he accused one of the thirty tyrants for murdering his brother. After winning this case 
he dedicated himself entirely to logography, since he was denied the right of public speaking 
and deliberative oratory. His rhetorical corpus consists of 425 speeches most of them 
forensic, from which 34 survived (7 probably spurious).43 This foreigner, a denied Athenian 

 
38  Radulović 2003: 37. 
39  Thuc. 2.47–54. 
40  Gorgias was most probably his pupil too (Kennedy 1999: 34). 
41  Wooten 1988: 29–31. 
42  Lys. 12.10–17. A very dramatic scene. 
43  On the Corpus Lysiacum and authenticity of Lysias’ speeches see Dover 1968. 
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citizen, remained in Athens as an immigrant to the end of his life in spite of the fact that his 
pure attic idiom became the language standard for attic prose style during the following 
centuries which is a fact confirmed in Plato’s Phaedrus (228a and 234d):   

 
Do you suppose that I, who am a mere ordinary man, can tell from memory, in a way that is worthy 
of Lysias, what he, the cleverest writer of our day, composed at his leisure…?  
 
And by Socrates’ words we conclude that he was also charmed by Lysias’ 

rhetoric:  
 
…it is miraculous, my friend; I am quite overcome by it (sc. the speech).44  
 
Lysias died in Athens in 380 BC. In his rhetorical corpus there is a speech Against 

Andocides, which reveals the fact that the two orators were acquainted with each other and 
that they were ideological opponents. Even though the authenticity of this speech is 
spurious, what matters in this case is the fact that the two contemporaries had different life 
stories which, in some points, show certain common features: turbulent times in which they 
were living, migrations on several occasions and oratory.  

As with regards to their oratory, while Lysias, as a master of character portraying, was 
among the fathers of sophistic rhetoric, Andocides, on the contrary, as a very conservative 
man, was refusing the innovations brought about by this technique. His absence from Athens 
was partly responsible for such attitude. During that period this practice was settled and 
infiltrated in the minds and ears of the Athenian youth. There was no turning back. When 
Andocides returned to Athens his „genuine attic oratory“ was absolutely anachronistic. That 
was the reason why he was previously losing trials. If Andocides wanted to participate in the 
public life of his polis, and he did want it very eagerly, he had to change his rhetoric 
technique. His last two speeches witness  to that change. 

In the cultural memory, Lysias was remembered as the master of the technique and 
attic prose style, a fighter for democracy,45 a person who changed the image of foreigners 
among the Athenians. Andocides, on the another hand, was remembered as an Athenian 
involved in the religious scandals and, if not neglected, was even utterly forgotten among the 
ancient scholars and rhetoricians such as Cicero and Quintilian. Nevertheless, they both 
were quite righteously included in the Alexandrian Canon. Andocides as representing the 
old culture and time in their final dying stage, and Lysias as the herald of the new epoch, 
influenced by the very historical and cultural circumstances in which they both actively 
participated - the latter as an Athenian immigrant and the former as an Athenian emigrant.  
 
 
 

 
44  Translated by Harold N. Fowler. 
45  No matter for which client Lysias wrote speeches, his position towards the Thirty, the plots of the oligarchy and 

their supporters was always clear. Cf. Draganić 2012: 86-87.    
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АТИНСКИ ГРАЂАНИН КАО ЕМИГРАНТ И СТРАНАЦ 

КАО ИМИГРАНТ У АТИНИ: АНДОКИД И ЛИСИЈА 
 

Сажетак 
После Грчко-персијских ратова, Атина је постала економски и културни центар грчког 

света, па и дела Медитерана. У њу се сливао велики рој дошљака из других грчких о ласти 
(поред ро овске снаге као последице ратних дејстава), тражећи и ту најчешће налазећи се и 
место под сунцем. Тако, са све већим порастом економске и политичке моћи, Атини су расли и 
„империјалистички“ апетити, што је коначно довело до из ијања Пелопонеског рата. Суко  
међу завађеним грчким странама на површину је из ацио и поделе самих Атињана; 
„неподо ни“ су у кризним политичким приликама, којих је ило више у току рата, или 
приморани да еже из Атине и да уточиште траже на другим местима. Неки су успевали да се 
врате у отаџ ину, поврате свој некадашњи иметак и друштвени статус. Неки су заувек остајали 
странци у туђини.  

У раду су представљена двојица савременика исте професионалне оријентације, који су 
живели и деловали у овом урном периоду атинске и хеленске прошлости. Андокид и Лисија, 
о ојица силом прилика еседници, имају своје „мигрантске“ приче, један као емигрант из 
Атине, други као имигрант у Атини. Један као огати грађанин из угледне аристократске 
породице, други као странац, који се, захваљујући производњи и пордаји оружја у време ратова, 
до рано о огатио. Један као учесник хермокопидског скандала, други као жрва терора 
олигархијске владе Тридесеторице. Андокид и Лисија припадали су опречним политичким 
опцијама и културолошким правцима, из чега се родила специфична вештина њиховог 
говорништва. То их је уврстило у тзв. Алексан ријски канон о  есе  нај ољих, остављајући 
потоњим генерацијама књижевне и језичке узоре и норме, а историчарима грађу за 
реконструисање приватног и јавног живота у Атини на крају V и почетком IV века пре Христа.. 

Кључне речи: Атина, Андокид, Лисија, екство, емиграрање, имиграција. 
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THEMES OF BIOGRAPHY AND MIGRATION 
IN THE WORKS OF THE CLASSICAL HISTORIANS POLYBIUS 

AND FLAVIUS JOSEPHUS  
 
 

Аbstract:  This article deals with the 'Roman' historians Polybius and Flavius Josephus, who had 
their roots in foreign regions and lived as immigrants in Rome after biographical 
interruptions. This paper wants to scrutinize, how this experience of being an immigrant 
in Rome had an influence on their historical works. The methodological approach is 
guided by the psychoanalytical thesis of migration, the question about identity, and how 
this transformation of identity is reflected in their works.1 

 
Keywords: Identity, Tyche, Biography, Experience of Migration, Privileged Migration, Ancient 

Jewry, Classical Historiography. 
 
 

1. Introduction 
 
Polybius of Megalopolis was a Greek-Roman writer. He lived during the second 

century BC and is regarded as one of the most important Greek-speaking historians in 
antiquity, besides Herodotus, Thucydides, and Xenophon.2 In turn, Flavius Josephus3 was a 
Roman-Jewish historian in the first century AD. He is the best-known sources of the Jewish 
antiquity and the early Christianity. Nonetheless, he was judged more critically by his 
contemporaries and the posterity.4 However, both historians are connected by one 
biographical feature: They were high-ranked military officers and, after being defeated, were 
hostages of Roman families. They won their new ‘masters’ favours and could thus become 
famous literati. 

This article is going to look at their biographical data and analyse the influence 
migration had on their identities and, thus, on their historiographical works. On the one 
hand, I will consult a scientific approach focusing on exile in antiquity, because migration 
and exile were significant reasons for biographical disruptions in antiquity.5 On the other 

 
1  A well-documented overview of the topic is the book by Dietz 2005.  
2  Davidson 2009: 123. 
3  From now on only Josephus. 
4  Chapman 2009: 327. See also Van Unnik 1978: 19–21 and Swoboda 2014: 427–429. 
5  This is exemplified by the historians Herodot, Thucydides and Xenophon. On top of that there are Cicero, Ovid 

and Seneca as so called exulum trias, who are more in the focus of the Exile-Science in Ancient History, because 
they handled their experiences of Migration in their works literarily, Gaertner 2007: 1. 
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hand, I will concentrate on some approaches made in the research on exile during the 
twentieth century, especially the psychoanalytical thesis by Rebeca and Leon Grinberg.6 

 
2. Biographies 
 
Polybius was born approximately in 200 BC in the Greek polis Megalopolis and was 

the son of Lykortas. Lykortas was a strategos, which was the highest military rank, in the 
Achaean League.7 Polybius himself was not a strategos, but a hipparchos, which was a 
prestigious post, too.8 In this position he fought in the Achaean League beside the 
Macedonian King Perseus in the Third Macedonian War (171–168 BC) against the Romans. 
After the Battle of Pydna9 and the defeat of the Achaean League a big part of Ancient Greece 
was held by the conquerors.10 This loss was a relevant turning point in the life of Polybius,11 
because he was one of a thousand hostages, who were abducted in 167 BC by the Romans.12 
Thereafter Polybius had to live as a captivus13 in Rome.14  

But this biographical interruption did not last for long, because as a well-educated 
aristocrat he became the personal teacher to the sons of the Roman emperor Lucius Aemilius 
Paullus Macedonicus.15 Hence, Polybius and Scipio Africanus Minor became friends and he 
was a valued mentor to his younger friend. Thus, he got a pension and a villa in Rome.16 

Flavius Josephus descended from a noble family from Jerusalem and was born there 
in 37 or 38 AD as Yosef ben Matityahu.17 He was a priest and a military commander in the 
big Jewish War during 66–70 AD.18 In 67 AD he had to defend the Jewish town Jotapata. 
When the defences broke, he and fourty other soldiers entrenched themselves in a cistern 
and refused to give themselves up to the Romans. In lieu thereof they drew lots and, 
according to the resulting order, killed each other one by one. In the end, when only Josephus 
and another soldier were alive, they delivered themselves to the Romans. Subsequently, they 
became captivi of Vespasian, whom Josephus predicted his later empire.19 This happened in 
the so-called Year of the Four Emperors, and Vespasian confered the status of a libertus 
including the Roman civil liberty on Josephus who, therefore, took the gentile name of the 

 
6  Grinberg 2016. 
7  Davidson 2009: 124.  
8  Fuhrmann 2005: 148f. 
9  It seems, that he didn`t participate in the battle of Pydna, see Ziegler, s.v. Polybios 1, RE XXXI 2, 1448–1450.  
10  Dreyer 2011: 12. 
11  Polyb. XII 27,10. 
12  Davidson 2009: 124. 
13  See s.v. captivus, Thesaurus Linguae Latinae (TLL) III,1, Sp. 371–376. For further information about the 

deportation see Allen 2006: 202f. 
14  Mellor 1998: 15 and in detail Allen 2006: 204–223. 
15  Davidson 2009: 124. 
16  Habenstein 2015: 90. 
17  Chapman 2009: 320 
18  Chapman 2009: 321. 
19  Mehl 2011: 136. 
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Emperor, Flavius. However, he stayed in the Roman army and advised Titus, the son of 
Vespasian, during the siege of Jerusalem, which resulted in the total devastation of Solomon's 
temple. After this triumph he gained the old villa of Vespasian in Rome and an imperatorial 
retirement.20 Hence he was able to start writing his works. But this was one of the main 
reasons, why he was reproached by his contemporaries as a minion of the Flavians. 21 

 
3. Migration and Exile in Antiquity and Modern Approaches to It 
 
In the classical studies the thesis became established, that a personal failure - a 

biographical disruption as a result of a military or political defeat - seems to be a condition 
for 'excellent' historiography;22 the main reason being the exiles of the three famous 
historians Herodotus, Thucydides and Xenophon.23 The experience of migration of Polybius 
and Josephus seems to affiliate this argumentation, too.  

Nevertheless, Polybius and Josephus are exceptions, because they admittedly wrote 
their works in context of migration and special experiences, even though they only were  
captivi. At first glance this seems to be a marginal note, because the distance to the homeland 
and the deprivation of the civil rights could have been nearly the same experience for 
Polybius and Josephus. However, it is necessary to distinguish these forms of migration.24 
Both were more dependent on their conquerors’ wills. But, as opposed to the three 
previously mentioned historians, they could keep their privileged lives and could still work 
as a teacher or as a consultant with influence on important political actors.25 Especially 
Thucydides and Herodotus did not have such a possibility and were concentrated on their 
historical topics without political participation – which is a very important part of the 
ancient Greek identity.26  Following the thesis of León and Rebeca Grinberg it is possible to 
recognise the experience of Herodotus and Thucydides as a traumatic one. A trauma 
originates along three axles: the predisposition (they were important political persons), the 
precipitation (they had to leave their homeland) and the perpetuation (they were far away 
from their homeland without any political participation).27 

Polybius as well as Josephus did not suffer from perpetuation. They were removed 
from their homes, too, but both could get respectable positions and even the civil liberty, so 
their migration seems to be different in a psychological way. In the same way as the trauma 

 
20  Chapman 2009: 321. 
21  Mehl 2001: 136. 
22  Koselleck 2012: 6–10. 
23  Dillery 2007: 51–70.  
24  See also Dillery 2007: 52f.; Doblhöfer 1987: 12 and Gaertner 2007: 10. 
25  Nevertheless they still were outsiders and never treated as equal participants in policy like in their hometowns, 

see Brandt 2018, 83f. 
26  Dreher 2000: 66. Xenophon was, of course, a valued friend of King Agesilaos, too, see Xen. Ag., but Athens still 

persisted and the possibility of political participation was still available. So during his exile in Skillous and later 
on at Korinth he never lost his identity of an Athenian citizen. 

27  Grinberg/Grinberg 2016: 11f. 
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is significant, the question about psychoanalytically analysing the influence of exile and 
migration on the identity is an important point.28 After Grinberg/Grinberg migrants always 
take part in a fight for self-preservation by clutching at elements of their home.29 The basis 
is a sense of identity, which is formed by attaching oneself to other people or groups. This is 
possible to be recognized on three levels: a spatial, a temporal and a social fixation.30 But 
migration weighs upon this framework, because it breaks up some parts of the fixation and 
evokes a reaction, namely those fights for self-preservation. After Grinberg/Grinberg, the 
social fixation is the most delicate one,31 which is mostly compensated by saving objects or 
cultural aspects.32 Furthermore Grinberg/Grinberg expand on the so-called privileged 
migration for those, who are known in the foreign country. Similar work experiences in the 
new surroundings and the interaction on an equal society level would make the migration 
easier, but they still have to reorganise the parts of their identities from their former lives.33 

Especially Josephus was such a privileged migrant, because he was, before the war, a 
defending lawyer for Jewish people in Rome and established contacts with Poppaea Sabina, 
the wife of the Roman emperor Nero.34 And Polybius, too, was known in Rome as a famous 
writer of a tactical work35 and a representative of a culture the Romans had veneration for.36 

In the next part I will focus on the question, whether both authors adjusted to the 
interruptions of their lives and how they reveal some parts of this reorganisation of their 
identity in their works. 

 
4. Experiences of Migration in Their Works 
 
We know, that Polybius wrote probably five works, but only one historical work was 

delivered to posterity, which was written during his time as a migrant in Rome.37 This work 
is a world history of forty books, from which only the first five books remained in their 
entirety. The sixth book only survived in longer passages. Other fragments are only delivered 
by cross-references or excerpts from other authors.38 Nevertheless, the surviving parts of the 
text include important passages about the historical method of Polybius and the political 
structure of contemporary Rome.39 Very impressive is a part of the sixth book, which deals 
with the different types of constitutions in a general way and especially that of the Roman 

 
28  Grinberg/Grinberg 2016: 147–154. The term 'identity' was first used by Víctor Tausk 1919 in the topic of the 

psychoanalyse and availed by Freud 1926 to describe his own relationship to the Jewry, see ibidem 147f. 
29  Grinberg/Grinberg 2016: 147 
30  Grinberg/Grinberg 2016: 148. 
31  Grinberg/Grinberg 2016: 152. 
32  Ibidem. 
33  Grinberg/Grinberg 2016: 153f. 
34  Joseph. vit. (76) 430. See also Brandt 2018: 84    
35  Especially the Taktika, a military subject book, was even respected in Rome before the war, Dreyer 2011: 23; 26. 
36  Davidson 2009: 127–132. 
37  Dreyer 20011: 23–28. 
38  Dreyer 2011: 29f. 
39  Meister 1975 1f.; Dreyer 2011: 69. 
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Republic. This is described by Polybius as a mixed constitution: 
 
κατ᾽ ἀμφότερα γὰρ ἀγνοεῖν μοι δοκοῦσι. δῆλον γὰρ ὡς ἀρίστην μὲν ἡγητέον πολιτείαν τὴν ἐκ 
πάντων τῶν προειρημένων ἰδιωμάτων συνεστῶσαν: 
For it is plain that we must regard as the best constitution that which partakes of all these three 
elements. (Polyb. VI 3,7, transl. Shuckburgh) 
 
This quotation is exemplarily for the classical idea of a balance between the aspects of 

compensation and mixture.40 The merited Polybius-scholar Frank William Walbank 
recognised a tradition, which started with Herodotus and Thucydides and found its way into 
the work of Polybius via Plato, Isocrates and Aristotle.41 This tradition, which is often 
identifiable through allegories in the classical texts, e.g. the ear-allegory in Herodotus42 or 
Thucydides43, is not very sophisticated and only generalizes the different possibilities of the 
classical idea of balance. Depending on the author, there are three categories of balance: 1. The 
compensation of antagonisms by removing these antagonisms onto a third, superior level. 2. 
The combination of different parts, which results in a new one. 3. The blending of several 
parts.44 The modern term 'mixed constitution', which is in reference to Polybius used often to 
decribe the Roman constitution, can be put into the third category. Polybius did not provide 
an indication that the constitution is a mixture of particular parts of the constitution.45 He 
rather implies, that the original form - monarchy/consulship46, aristocracy/senate47, 
democracy/assembly48 - survived and worked as a corrective for each other: 

 
ἐπειδὰν γὰρ ἐξοιδοῦν τι τῶν μερῶν φιλονεικῇ καὶ πλέον τοῦ δέοντος ἐπικρατῇ, δῆλον ὡς οὐδενὸς 
αὐτοτελοῦς ὄντος κατὰ τὸν ἄρτι λόγον, ἀντισπᾶσθαι δὲ καὶ παραποδίζεσθαι δυναμένης τῆς 
ἑκάστου προθέσεως ὑπ᾽ ἀλλήλων, οὐδὲν ἐξοιδεῖ τῶν μερῶν οὐδ᾽ ὑπερφρονεῖ.πάντα γὰρ ἐμμένει 
τοῖς ὑποκειμένοις τὰ μὲν κωλυόμενα τῆς ὁρμῆς, τὰ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς δεδιότα τὴν ἐκ τοῦ πέλας ἐπίστασιν. 
"For when any one of the three classes becomes puffed up, and manifests an inclination to be 
contentious and unduly encroaching, the mutual interdependency of all the three, and the 
possibility of the pretensions of any one being checked and thwarted by the others, must plainly 

 
40  Schubert 1995: 225. 
41  Walbank 1972: 135; 141. 
42  Hdt. V 92. 
43  Thuk. VIII 97,2: ἐγίγνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον πυκναὶ ἐκκλησίαι, ἀφ᾽ ὧν καὶ νομοθέτας καὶ τἆλλα 

ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πολιτείαν. καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ἐπί γε ἐμοῦ Ἀθηναῖοι φαίνονται εὖ 
πολιτεύσαντες: μετρία γὰρ ἥ τε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις ἐγένετο καὶ ἐκ πονηρῶν τῶν 
πραγμάτων γενομένων τοῦτο πρῶτον ἀνήνεγκε τὴν πόλιν. -"There were also divers other assemblies held 
afterwards, wherein they elected law-makers, and enacted other things concerning the government. And now 
first (at least in my time) the Athenians seem to have ordered their state aright; which consisted now of a 
moderate temper, both of the few and of the many. And this was the first thing that after so many misfortunes 
past made the city again to raise her head." (Transl. Hobbes). 

44  Schubert 1995: 226. 
45  Schubert 1995: 232. 
46  Polyb. VI 12. 
47  Polyb. VI 13. 
48  Polyb. VI 14. 
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check this tendency: and so the proper equilibrium is maintained by the impulsiveness of the one 
part being checked by its fear of the other [...]." (Polyb. VI 18,7f., transl. Shuckburgh)49 
 
With regard to his experiences as a migrant his way to approach the constitution is 

remarkable, because it was obviously dependent on his migrant situation.50 The occupation 
as a teacher in a senatorial family allowed Polybius to get an accurate insight into the political 
life of the Roman Republic, which sensitised him for the self-regulating effect of this mixed 
constitution.  

Another effect of migration on Polybius’ work seems to be the methodological 
proems at the beginning of books one and three and other interspersed, small 
methodological supplements in the text. One of these is the title of the work, which is given 
by Polybius himself. He called it πραγματεία.51 The πραγματεία was once a philosophical 
way to solve problems, which was acquired from Plato and Aristotle.52 Polybius was the first 
historian, who adapted it consequently to a historiographical work. His target was to teach 
following generations -especially politicians and militaries- and to give instructions for the 
future.53 After Polybius, the pragmatical historiography did not have an entertaining purpose 
anymore, but rather a didactical one.  

In the sixth book we can find an example in the context for the discussion concerning 
the constitutions, where Polybius writes about the impermanence of states and the reasons 
therefor. In the following quotation, he explains the inescapable rise and fall of empires: 

 
εἰ γάρ τινα καὶ ἑτέραν πολιτείαν, ὡς ἀρτίως εἶπα, καὶ ταύτην συμβαίνει, κατὰ φύσιν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἔχουσαν τὴν σύστασιν καὶ τὴν αὔξησιν, κατὰ φύσιν ἕξειν καὶ τὴν εἰς τἀναντία μεταβολήν. 
"For this, if any constitution ever did, owed, as I said just now, its original foundation and growth 
to natural causes, and to natural causes will owe its decay." (Polyb. VI 9,13, transl. Shuckburgh) 
 
Polybius predicts the fall of the Roman Republic, too. He follows the central idea, that 

history proceeds in destined action patterns.54 Consequently he said, the fall of a state is 
unavoidably, even if the constitution, like the Roman one, seems to be the best one at this 
particular moment.55 Polybius focused on an interaction of different contributory factors, 
which would limit the natural growth after a while into a natural decline. Polybius attributed 

 
49  Polyb VI 11,11. 
50  Doblhofer 1987: 37. 
51  See also Polyb. I 1,4; III 1,5; 4,1; V 33,2; XII 11,6; 12,3. 
52  Petzold 1969: 3f. 
53  See Polyb. III 31,12f. and III 57,7-9, where Polybius explain explicitly, that he wants to teach, not to entertain 

the reader. Since Thucydides, that was a main objective of historiography, see also Thuc. I 22,4. 
54  Polyb. VI 2,8: ὅτι τὸ ψυχαγωγοῦν ἅμα καὶ τὴν ὠφέλειαν ἐπιφέρον τοῖς φιλομαθοῦσι τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ τῶν αἰτιῶν 

θεωρία καὶ τοῦ βελτίονος ἐν ἑκάστοις αἵρεσις. - "What chiefly attracts and chiefly benefits students of history is 
just this—the study of causes and the consequent power of choosing what is best in each case." (transl. 
Shuckburgh). See also Raaflaub 2016, 601. 

55  See also Polyb. II 38; VI 2,2f. and XV 21,3. There Polybius describes the constitutions as a main reason for 
thegrowth of the Roman Republic. 



 
 
 
 

 THEMES OF BIOGRAPHY AND MIGRATION IN THE WORKS OF THE CLASSICAL HISTORIANS  
 
 

451 
 
 

these contributory factors to the Tyche,56 which was a main part of historical developments 
for him:57 

 
διὸ καὶ πᾶσι τοῖς θεοῖς εὐχὰς ποιούμεθα τὰ λοιπὸν μέρος τῆς ζωῆς ἐν τούτοις καὶ ἐπὶ τούτων 
διαμεῖναι, θεωροῦντες τὴν τύχην ὡς ἔστιν ἀγαθὴ φθονῆσαι τοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα κατὰ 
τοῦτο τὸ μέρος ἰσχύει καθ᾿ ὅ τις ἂν δοκῇ μάλιστα μακαρίζεσθαι καὶ κατορθοῦν ἐν τῷ βίῳ. 
"Therefore, I pray to all the gods, that during the rest of my life I may remain in the same condition 
and on the same terms, seeing as I do how apt Fortune is to envy men, and how she especially puts 
forth her power in cases where we think that our life has been most blessed and most successful." 
(Polyb. XXXIX 8,2, transl. Shuckburgh) 
 
This is remarkable, because his work is a teleological introduction to the Roman 

supremacy in the Mediterranean and appears to be a eulogy to the Roman state.58 The fact, 
that he nevertheless predicted the decline of the Roman supremacy, maybe arose from his 
own experiences with the τύχη during the disruption of his life.59 During the decisive battle 
against the Romans at Pydna, the Macedonian army lost in spite of its predominant tactic 
and its interim advantage.60 So, Polybius learned with all the consequences of his migration, 
how an advantage during a battle and a superior tactic could turn within a short period of 
time into a crushing defeat, which destroyed the Macedonian empire, the Achaean League 
and his own life. As a consequence he could gain the understanding, that the τύχη is a 
temporary phenomenon, which could destroy the Roman supremacy in a similar, 
unpredictable way, too.61 

 
56  Tύχη was a divinity, which in mentioned in the Homeric Hymns and was worshipped as a full-fledged divinity 

for human matters. This kind of worshipping still continued in Roman times, Walbank 2011: 349f. 
57  Wiater 2016: 259–263. 
58  See Polyb. VI 2,3: ἐμοὶ δ᾿ ὅτι μὲν ἦν ἐξ ἀρχῆς ἕν τι τῶν ἀναγκαίων καὶ τοῦτο τὸ μέρος τῆς ὅλης προθέσεως, ἐν 

πολλοῖς οἶμαι δῆλον αὐτὸ πεποιηκέναι, μάλιστα δ᾿ ἐν τῇ καταβολῇ καὶ προεκθέσει τῆς ἱστορίας, ἐν ᾗ τοῦτο 
κάλλιστον ἔφαμεν, ἅμα δ᾿ ὠφελιμώτατον εἶναι τῆς ἡμετέρας ἐπιβολῆς τοῖς ἐντυγχάνουσι τῇ πραγματείᾳ τὸ 
γνῶναι καὶ μαθεῖν πῶς καὶ τίνι γένει πολιτείας ἐπικρατηθέντα σχεδὸν πάντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐν οὐδ᾿ 
ὅλοις πεντήκοντα καὶ τρισὶν ἔτεσιν ὑπὸ μίαν ἀρχὴν τὴν Ῥωμαίων ἔπεσεν, ὃ πρότερον οὐχ εὑρίσκεται γεγονός. 
-"Now, that I have always regarded this account as also one of the essential parts of my whole design, I have, I 
am sure, made evident in numerous passages and chiefly at the beginning and in the introduction to my history, 
where I said that the best and most valuable result I aim at is that readers of my work may gain a knowledge 
how it was and by virtue of what peculiar political institutions that in less than fifty-three years nearly the whole 
world was overcome and fell under the single dominion of Rome, a thing the like of which had never happened 
before." (transl. Shuckburgh). But see also Polyb. III 4,7–9.  

59  Walbank 2011: 350.  
60  Davidson 2009: 124. By backing away from the battlefield into hilly territory the Romans break the Greek 

phalanx, who advanced on the Roman enemies. After that, the Romans could defeat the Greeks by pushing 
forward into the porous Greek phalanx. 

61  See Polyb. I 4,1; See also Walbank 2011: 349, Miltsios 2016: 147–150, Wiater 1016: 258f. and Maier 2018: 56f. 
Maier even estimates: "[...] we find many other instances in which Polybius makes clear that history in general 
and the rise of Rome in particular was an unexpected, paradoxical process which could have turned out 
differently and which was not necessarily determined by the will of Tykhē." After Maier, Polybius realised 
history as a paradoxon: on the one hand the uncertainty influenced by the τύχη, on the other hand the 
advantage of the moral and structural advantages of the Roman system. 
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At this point we can sum up, that the experience of migration left marks on the 
concept and the analysis of historical events by Polybius. Especially the intense debate on the 
Roman constitution in the sixth book and the comparison with the Greek models is reasoned 
in his close knowledge of different political systems, which he got to know during his life. 
His competent, but distanced point of view concerning the Roman constitution seems to be 
connected with the search for a political identity after his migration. His own political 
identity, the Greek citizen of a polis, was disturbed. Even though he integrated himself 
successfully into the family of the Scipios, his distanced point of view on the Roman Republic 
is very astonishing, but it is explainable with his own experiences with the τύχη. - this 
reasoning has a point; but equally important seems to me the fact that Polybius wrote for the 
benefit of Greek readers who were wholly unacquainted with the peculiarities of the Roman 
constitution. For their benefit Polybius had to take the position of a complete outsider when 
he wrote on the Roman constitution. 

Many of Josephus’ works survived till today: Antiquitates Iudaicae, De bello Iudaico, 
contra Apionem und De sua vita. The antiquitates Iudaicae were his last work, written in 93 
or 94 AD, and seem to be an educational response to the anti-Judaism in contemporary 
Rome.  He assumed, this aversion was a result of ignorance about the culture and the history 
of the Jewish people.62 De bello Iudaico was a historical work about the Jewish war. Josephus 
firstly wrote it in Aramaic, afterwards he translated his account into Greek.63 The works 
Contra Apionem and De sua vita were written in defence of his own role during the wars (de 
sua vita) and the role of the Jewish people (contra Apionem). 

Especially the positive account of Titus’ violent actions during the siege of Jerusalem 
and the devastation of Solomon's Temple stigmatise Josephus as a minion, who wrote a 
panegyric on his patron. But this allegation against Josephus is open to scrutiny in the De 
bello Iudaico. Josephus accentuated two attributes of Titus. On the one hand, his bravery64: 

 
ὥστ᾽, εἰ χρὴ μήτε θεραπείᾳ τι προστιθέντα μήθ᾽ ὑφελόντα φθόνῳ τἀληθὲς εἰπεῖν, αὐτὸς Καῖσαρ 
δὶς μὲν ἐρρύσατο κινδυνεῦσαν ὅλον τὸ τάγμα καὶ τοῦ περιβαλέσθαι τὸ στρατόπεδον αὐτοῖς ἄδειαν 
παρέσχε." 
Insomuch that, if I may be allowed neither to add any thing out of flattery, nor to diminish any 
thing out of envy, but to speak the plain truth, Caesar did twice deliver that entire legion when it 
was in jeopardy, and gave them a quiet opportunity of fortifying their camp." (Joseph. BJ. V 97, 
transl. Whiston) 
 
On the other hand, the Roman discipline with which Titus commanded his army and 

which was introduced as one of the central motifs of Roman supremacy over the Jewish.65 

 
62  Mehl 2001: 136. 
63  Chapman 2007: 322. 
64  Swoboda 2014: 326 describes the entire part Joseph. BJ. 5, 81–97 as a "Enkomion auf die Tapferkeit des Titus" 

- an encomium on the bravery of Titus. 
65  See Joseph. BJ. V 121–127, where Titus condemns the panicand the indiscipline of his soldiers and threatens 

his soldiers with punishment according to the law of war. Realising cunning is another important point of this 
characterization, see Joseph. BJ. V 114. 
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In contrast to Titus’ actions, Josephus describes the besieged Jews in a very critical way. 
Simon’s and Johannes’ rebel groups, who fought for the predominance inside the walls, not only 
battled against each other. They also terrified innocent and non-party inhabitants. Josephus 
clarifies in several paragraphs, that the besiegers should also be regarded as liberators:66 

 
οὔτε γοῦν αὐτοί τι χεῖρον ὑπὸ Ῥωμαίων ἔπαθον ὧν ἀλλήλους ἔδρασαν, οὔτε μετὰ τούτους ἡ πόλις 
ἐπειράθη καινοτέρου πάθους, ἀλλ᾽ ἡ μὲν χαλεπώτερόν τι πρὸ τοῦ πεσεῖν ἠτύχησεν, οἱ δ᾽ ἑλόντες 
αὐτὴν κατώρθωσάν τι μεῖζον. φημὶ γὰρ ὡς τὴν μὲν πόλιν ἡ στάσις, Ῥωμαῖοι δ᾽ εἷλον τὴν στάσιν, 
ἥπερ ἦν πολὺ τῶν τειχῶν ὀχυρωτέρα: καὶ τὸ μὲν σκυθρωπὸν τοῖς οἰκείοις, τὸ δίκαιον δ᾽ ἄν τις 
εὐλόγως Ῥωμαίοις προσγράφοι. νοείτω δὲ ὅπῃ τοῖς πράγμασιν ἕκαστος ἄγεται."for they never 
suffered any thing that was worse from the Romans than they made each other suffer; nor was there 
any misery endured by the city after these men's actions that could be esteemed new. But it was 
most of all unhappy before it was overthrown, while those that took it did it a greater kindness for 
I venture to affirm that the sedition destroyed the city, and the Romans destroyed the sedition, 
which it was a much harder thing to do than to destroy the walls; so that we may justly ascribe our 
misfortunes to our own people, and the just vengeance taken on them to the Romans; as to which 
matter let everyone determine by the actions on both sides. " (Joseph. BJ. V 256f., transl. Whiston) 
 
During the introduction to the dramaturgical peak of his work, the devastation of 

Solomon's Temple, Josephus provided an anecdote, which works as an amplifier.67 In BJ 
6,199-219 he describes the cannibalism of a young woman, who cooks her own baby, eating 
one half and offering the other half to Jewish plunderers to eat. At this point, Josephus 
integrates direct speech, in which he let the mother speak to her baby: 

 
“βρέφος, εἶπεν, ἄθλιον, ἐν πολέμῳ καὶ λιμῷ καὶ στάσει τίνι σε τηρήσω; τὰ μὲν παρὰ Ῥωμαίοις 
δουλεία, κἂν ζήσωμεν ἐπ᾽ αὐτούς, φθάνει δὲ καὶ δουλείαν ὁ λιμός, οἱ στασιασταὶ δὲ ἀμφοτέρων 
χαλεπώτεροι. ἴθι, γενοῦ μοι τροφὴ καὶ τοῖς στασιασταῖς ἐρινὺς καὶ τῷ βίῳ μῦθος ὁ μόνος ἐλλείπων 
ταῖς Ἰουδαίων συμφοραῖς.”  
"O thou miserable infant! for whom shall I preserve thee in this war, this famine, and this sedition? 
As to the war with the Romans, if they preserve our lives, we must be slaves. This famine also will 
destroy us, even before that slavery comes upon us. Yet are these seditious rogues more terrible 
than both the other. Come on; be thou my food, and be thou a fury to these seditious varlets, and 
a by-word to the world, which is all that is now wanting to complete the calamities of us 
Jews." (Joseph. BJ. VI 205-208, transl. Whiston) 
 
First of all, the climax in the first sentence is astonishing, because on the theme of 

war follows famine, and this is followed by the insurgency of the Jewish, which is the last 
point of this increasing tricolon. The reason for this unusual climax follows in the next 
sentence, when the woman explains, that the plundering Jewish leaders are more terrible 
than the besieging Romans and the famine. Josephus used the rhetorical device of direct 
speech to suggest, that the impartial Jewish inhabitants agreed with his point of view. Maria 
is his witness68 and considering that Josephus break up the stereotypical image of women in 

 
66  Joseph. BJ. V 53 
67  Chapman 2011: 420. 
68  Swoboda 2014: 211f. 
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ancient literature, that they are mostly passive objects and helpless victims of the war.69 
Moreover, the reproach that Josephus wrote an apologia for Titus’ misdeeds can be 

proven in the text, too. Josephus’ defence strategy is apparent in the account of the 
destruction of the temple. After the area of the temple could not be captured by the Roman 
soldiers and the Roman legions had to bewail the loss of numerous soldiers and standards, 
Titus started a fire next to the temple.70  Josephus gave a direct excuse for this sacrilege: 

 
ὁ δὲ Τίτος ὡς ἑώρα τὴν ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ἱεροῖς φειδὼ πρὸς βλάβης τοῖς στρατιώταις γινομένην 
καὶ φόνου, τὰς πύλας προσέταξεν ὑφάπτειν. 
"But when Titus perceived that his endeavors to spare a foreign temple turned to the damage of his 
soldiers, and then be killed, he gave order to set the gates on fire." (Joseph. BJ. VI 228, transl. Whiston) 
 
The form ἑώρα, derived from the verb ὁράω, here meaning 'to accept', suggests, that 

Titus set the fire unwillingly and saw it as the last possibility to safe his soldiers’ lives.71 
Hereby Josephus characterises him again as a commander with a strong Roman discipline. 
In addition to that, Josephus pointed to the soldier council of the legions, whom Titus 
consulted for this difficult decision.72 According to Josephus, Titus first delegated his soldiers 
to quench the fire,73 but the council spoke up in favour of the destruction of the whole temple 
area by referring to the law of war.74 

In contrast to this defence of Titus, Josephus wrote apologetical endeavours to fight 
off anti-Judaism in the Roman Empire. This is, on the one hand, apparent in contra Apionem, 
and, on the other hand, in the subsequently written Antiquitates Iudaicae, where the 
intention of the author is still the same - to guard Judaism against prejudgement. We can 
sum up, that at first glance Josephus followed contradictory aims in his various works. For 
one thing the critical approach on the Jewish people in De bello Iudaico with a eulogy on 
Titus. And then again the apologetical works. 

But this contradiction is only ostensible: Even if he got the Roman citizenship, he 
never gave up his Jewish identity75 and he also did not do this in De bello Iudaico. The 
criticism on the Jewish people in Jerusalem is only referred to the rebel fighters, who terrified 
the other Jewish people.76 The 'neutral' population is rather described as the victim of these 
rebels, as can be seen in Joseph. BJ. V 257.77 Hence, Josephus’ strategy of storytelling is to 
make the rebels the scapegoat by protecting the Jewish people from the Roman hostility - of 

 
69  Reeder 2015: 76–79. 
70  This discounted the so called evocatio, the appeasement of the divinities of the city, which is believed to be 

taken, Latte 1960: 125. 
71  Den Hollande 2014: 192. 
72  That is a literary device, which is used by Josephus even for the characterisation of Vespasian in the fourth 

book of De bello Iudaico. 
73  Joseph. BJ. VI 236. 
74  Joseph. BJ. VI 237–242. 
75  Van Unnik 1978: 19; Swoboda 2014: 411 and Joseph. Ant. I 6. 
76  Lindner 1992: 143; Swoboda 2014: 409–411. 
77  See also Chapman 2011: 420. 
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course without reproaching the cruelty of the Roman army. In this way he isolated the rebels 
and was able to preserve his Jewish’ identity and also the Roman one by according to his 
patron Titus and his new Roman citizenship.78 

Following the Grinbergs, Josephus is the perfect example for the reorganisation and 
the consolidation of the feeling of identity, even though he was a privileged migrant. With 
this strategy of isolation he even wrote a hidden apology to ancient Judaism, which separates 
the rebels and their cruelty from the Jewish people and liberates them from this Roman 
accusation. According to that, the apology ran like a golden thread through the works of 
Josephus, sometimes evident, sometimes in a hidden way. 
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БИОГРАФСКЕ И МИГРАЦИОНЕ ТЕМЕ У ДЕЛИМА КЛАСИЧНИХ 

ИСТОРИОГРАФА ПОЛИБИЈА И ЈОСИФА ФЛАВИЈА  
 

Сажетак 
Не узимајући у обзир значај парарела у биографијама оба аутора, постоје многобројне 

разлике који се тичу њиховог миграционог искуства с консеквенцама евидентним у њиховом 
делу. И док Јосиф Флавије покушава да истакне захвалсност својим патронима оправдавајући 
њихове поступке током опсаде Јерусалима, за Полибија с друге стране никад није престала да 
постоји дистанца између њега и Рима и његовог политичког система. Овакава је узајамна веза 
са политичким окружењем у ком су аутори живели. Полибије је написао своје дело као captivus, 
али у безбедна времена републиканске стабилности, а Јосиф Флавије је завршио свој bellum 
Judaicum у време царства после тзв. година четири цара, у време до тада највеће кризе Римског 
царства и арбитрарног права. 

У нерестриктивним политичким околностима у каквим је Полибије стварао, историчар 
се држао свог дистанцираног односа према Римљанима, при чему је могао да напише своје 
суштинске погледе у вези са историографским методама и нестабилности политичких система.  
У дебати о различитим врстама устава као и његовим теоријама прагматичног деловања са 
дидактичким намерама, анализирано је горе наведено. Следећи Гримбергова опажања, овај рад 
је показао да психоаналитичка теза у вези са сеобама може да се примени и на класичне ауторе 
и да има многобројних примера те врсте у самом тексту како се види у Јосифовом делу, као што 
је изолација побуњеника од остатка јеврејског народа с циљем да рехабилитује своје 
сународнике. Штавише, привилиеговане миграције су били једнини разлог да су могли да пишу 
своја историографска дела за угледну римску публику. Јoсиф Флавије је нарочито био изложен 
антијудаизму који је он препознао упркос свом римском грађанском праву.  

Овај рад стога износи ново светло у односу на миграције класичних историографа и 
њихово историографско дело. Према тези Рајнхарта Козелека, вренде пажње, „daß die besseren 
Historien, die es gibt, im allgemeinen von den Besiegten und nicht von den Siegern“79, да би постао 
изузетан историчан неопходно је разумети изгнанство и миграциј. 

Кључне речи: идентитет, Tyche, иографија, искуство сео а, привилиеговане миграције, 
древно јеврејство, класична историографија. 

 
79  Koselleck 2010, 5f. 
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ЦИЦЕРОН У ПРОГОНСТВУ: 
ФИНГИРАНИ ИЛИ СТВАРНИ ОЧАЈ? 

 
 

Апстракт:  Када је Цицерон, суочен са непријатељством популарског демагога Пу лија 
Клодија и неспремношћу његовог високог заштитника Гнеја Помпеја да му 
помогне, ио прогнан ван Италије и ван Рима, сусрео се са искушењима која су 

ила превелика за многе римске државнике пре њега. Иако је ио спреман да з ог 
прогонства свом очају даје литераризирајући израз, таква драматизација не 
подразумева да су његовa осећања и расположења ила другачија или лажна. 
Упркос очају, Цицерон је упорно политички деловао како и се вратио, да и потом 
своју ор у за повратак у Рим осликавао, у различитим приликама, као 
суд оносну, а по еду као кључну по еду римског народа, права, сло оде. Управо 
само сло одан човек, по Цицерону, може уживати пуно спокојство (otium). 

 
Кључне 
речи: 

Марко Тулије Цицерон, Пу лије Клодије, Гнеј Помпеј, Цицероново прогонство, 
otium. 

 
 
 

ви важнији догађаји у којима је Цицерон учествовао били су везани за 
наглашене емоције, с једне стране, док је с друге његова активност, по 
сопственом схватању, увек била усмерена ка очувању републиканског поретка: 

бранећи Росција Америнца, на почетку своје каријере, Цицерон је сматрао да је у 
питању одбрана римске државе. Напад на Вера он је доживљавао као одбрану правих 
вредности, без којих је држави претила пропаст, затим, када је неколико година 
касније своју беседничку способност ставио у службу Помпејевих интереса, тврдио је 
да је у питању највиши државни разлог. Разуме се, када је као конзул спасао државу 
од Катилине, саставио је стихове који и данас доводе у питање његов укус и сведоче 
да самољубље и високу амбицију не прати самоувид, макар не у довољној мери.  

Tакве повишене емоције и велике речи следиле су и када је ушао у рат са Клодијем. 
Коначно, још пре него што је Клодије извојевао привремену победу, приморавши 
Цицерона да спас потражи у изгнанству, речи и дела који сведоче о емотивном набоју 
највишег степена нису изостали: посветио је једну слику Минерви, чуварки града на 
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Капитолу,1 да би затим, у трећој недељи марта 58. године,2 клонећи се погледа, напустио 
Рим,3 не дочекавши да први и други Клодијеви закони о његовом изгнанству буду 
изгласани,4 -да његова кућа на Палатину и вила у Тускулуму буду опљачкане и попаљене.5 
Цицерон је протеран из Рима плебисцитом, под претњом насиља.   

Заправо, никакав унапред одређени план Цицерон није следио. Знамо да је 
двадесетак дана после одласка у Риму био у једном малом месту на међи између 
Кампаније и Луканије;6 као да је помишљао да оде прво у Бруднизиј,7 на Малту8 или 
Сицилију, или да се упути према Епиру, где је очекивао да ће се наћи са Атиком.9 Још 
док се налазио на југу Италије – једно време провео је у Турију, па затим у близини 
Тарента10 – сањао је да се срео са старим Маријем, што је један његов пратилац 
протумачио као повољан знак.11 Профетски сан јавља се, разуме се, само у стању 
повишеног узбуђења; притом, сусрет у сну са компатриотом Маријем, прогнаником 
који је успео да се врати у отаџбину после прогонства, имао је и политичку поуку: 
Марије је стао уз Цицерона, а не уз његовог прогонитеља, Публија Клодија, тиранина,12 
неискреног демагога који се представљао као популар.13 У међувремену, како су услови 
његовог прогонства накнадно били отежавани – Клодије је успео да наметне закон по 
коме је криминализовано Цицероново присуство на дистанци мањој од 500 миља од 
Италије14 – прекинуте су практично све Цицеронове дилеме где је могуће провести 
избегличке дане. Дакле, Цицерон је био принуђен да одједри за Балкан. 

О тежини ситуације и несрећи које су обузеле Цицерона убедљиво сведочи 
његов итинерер у наредних неколико месеци. Он је наиме покушавао да остане што 
ближе Италији, иако му је било безбедније (у Епиру су се налазили неки од прогнаних 
Катилининих присталица, спремних на све)15 и комфорније да оде у Азију, код 
Квинта или код Атика. У периоду од маја до новембра 58. Цицерон је био у Солуну, 
али се враћао до Дирахија, до тачке до које га је само море одвајало од отаџбине.16 Та 
несигурност, тај пут напред-назад говоре о патњи: варварска илирска обала, у чијој 

 
1  Cic. Fam. 12.25.1; Att. 7.3.3.  
2  Датовање: Shacleton Bailey 1965: 227. 
3  Plut. Cic. 31.6; Cic. Planc. 73; Dio Cass. 38.17.5. 
4  Cic. Sest. 53: De capite civis Romanis; Cic. Har. Resp. 11; Dom. 47: De exsilio Ciceronis; cf. Gelzer 1969: 139–140; 

Crawford 1996: 773; Moreau 1987: 469–472; Lintott 2008: 178–179.   
5  Cic. Sest. 54; Dom. 62; Pis. 26; cf. Att. 3.5. 
6  Cic. Att. 3.2. 
7  Shacleton Bailey 1965: 228.  
8  Cic. Att. 3.4. 
9  Plut. Cic. 31.6; Cic. Planc. 95; Att. 3.1. 
10  Cic. Att. 3.5; 3.6. 
11  Cic. Divin. 1.59; 2.137; Val. Max. 1.7.5. 
12  Cic. Mil. 35; 43; Sest. 34; Dom. 110.  
13  Benner 1987: 48–55. 
14  Plut. Cic. 32.1; Dio Cass. 38.17.7; quadrigenta milia (Cic. Att. 3.4) могла би бити рукописна грешка али и 

тачно сведочанство. 
15  Cic. Att. 3.7.1. 
16  Cic. Att. 3.8.1; 3.22.4; Fam. 14.1.6. 
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близини су били његови животни непријатељи, спремни да искористе Цицеронову 
слабост како би му се осветили – није била привлачна ни из једног разлога – поготову 
у поређењу са Атином или западномалоазијским градовима. Притом, гледао је да буде 
што ближе Италији – чак ни Солун, где је највише времена провео, није био удаљен 
више од пет стотина миља од Италије. Цицерона, тада очајног и неспремног да се 
помири са својим избегличким статусом, привлачила је једино близина домовине, 
Италије. И нада да ће му убрзо бити дозвољено да се врати.  

Ту наду подржавале су акције његових пријатеља. Првог јуна Сенат је донео 
oдлуку, у Клодијевом одсуству, да се предложи закон о Цицероновом повратку, али један 
трибун је интерцедирао ову одлуку пред concilium plebis.17 Конзулима су биле везане руке 
због Клодијевог закона, али Цицеронове наде подгревало је Помпејево обећање из 
средине јула да ће нешто учинити.18 Накратко, додуше. Како је 5. августа планирао да из 
Солуна оде у Кизику,19 то је знак да је он имао праве информације и да су Помпејева 
обећања биле пригодне речи, које га нису обавезивале. Уосталом, само неколико месеци 
раније, Помпеј је био уверен у приче како оптимати и Цицерон лично желе да га убију, 
па чак и застрашен тим лажним вестима; генерално, он није стварно дошао у помоћ 
Цицерону када је то било потребно.20 Помпејева евазивност је добила толике размере да 
је Цицерон Квинту писао како је један од главних разлога за одлазак у прогонство 
заправо Помпејева „издаја“ (defectio).21 Како је формулисао један француски биограф, 
покрети Цицероновог срца нису дотицали Помпеја Великог.22 Макар не у том часу.  

Али, баш у то време, средином августа 58. године, ти кардио покрети достигли 
су свој врхунац. Свестан да Клодијеве банде владају градом, да су спремне да растуре 
комицију која би покушала да опозове његово прогонство, схватајући и да Клодијев 
закон предвиђа санкције за онога ко предложи да буде опозван, што је везивало руке 
његовим пријатељима, плашећи се нове интерцесије, знајући да му је имовина 
похарана, а дом уништен, Цицерон је, очајан, писао како је његов живот изгубио 
сваку вредност,23 а да је он пропустио, нажалост, прави тренутак за самоубиство, a од 
времена које је пред њим, не очекује никакав лек, већ само нову несрећу.24 Жалио је 
притом што је превише желео живот.25 Касније је у једној беседи изнео да су многи 
храбри људи извршили самоубиство, суочени са болом због прогонства.26   

 
17  Dio Cass. 38.30.4; Plut. Cic. 33.3; Cic. P. Red. in Sen. 3; Sest. 68. 
18  Cic. Att. 3.14.1. Тада (средином 58. године) Помпејева обећања да ће се ангажовати око спасавања 

Цицерона још су евазивнија него у време када је Помпеј одговарајући најугледнијим сенаторима 
(principes civitatis), који су дошли да га моли да помогне, рекао да ће то учинити, па чак и узети оружје 
у руке, али под условом да буде проглашен senatus consultum ultimum: Cic. Pis. 77; Sest. 41.  

19  Cic. Att. 3.13.2. 
20  Cic. Sest. 41; Pis. 76; Dom. 28; cf. Att. 3.15.4; 10.4.3; Dio Cass. 38.17.3; Plut. Cic. 31.2–3. Cf. Lintott 1968: 191. 
21  QFr. 1.4.4. 
22  Grimal 1986: 202.  
23  Cic. Att. 3.4; 3.5; 3.7.1; 3.8.2; 3.14.2; 3.18.2; 3.19.1; Fam. 14.4.3; QFr. 1.3.6; 1.4.4. 
24  Cic. Att. 3.7.2; cf. QFr. 1.3.6. 
25  Cic. Fam. 14.4.1. 
26  Cic. Cluent. 171.  
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Перфидно су га, настављао је Цицерон свој ламент, издали и препустили горкој 
судбини Хортензије и други пријатељи – који  су скривали своју завист.27 Чак је и у 
Атика губиo поверење,28 не либећи се да му каже да његови савети нису увек били 
најбољи,29 кривећи га за погрешне савете и истовремено му се извињавајући због 
тога.30 Престао је да се моли боговима, који су га напустили, као и људи;31 изгубио је 
све и то добро осећа: положај у држави, славу, децу, срећу, брата.32 Уопште, изрази 
најдубљег очајања прожимају тадашњу Цицеронову кореспонденцију, као и његова 
каснија присећања на то очајање које га је обузело.33 

У најмању руку, оправдано је поставити питање колико су биле искрене те 
наглашене емоције, те речи, какве су биле, на пример, да би желео да види Теренцију 
како би умро у њеном загрљају.34 Колико год ове и друге цитиране речи из оновремене 
Цицеронове кореспонденције делују артифицирано, иако се сме одбацити да је 
Цицерон желео да сконча у женином наручју, колико год се сме помислити да је 
Цицерон имао у виду један маневар којим би наглашавањем свог очаја скинуо 
одговорност са себе због погрешних процена које су допринеле његовом прогонству,35 
било би погрешно извући супротан закључак да се иза великих и коначних речи о 
крајњем очају и самоубиству крије само гола лаж, стилски премазана пригодном 
депресивношћу и предсмртном забринутошћу за породицу. Цицерон је био искрено 
очајан човек, то очајање је трајало данима и месецима, иако на самоубиство није 
помишљао. Био је спреман да се бори, као што ће показати догађаји који ће уследити. 

Прилике су се промениле. Клодије је био један неумерен и насилан човек и 
његове методе и планови су забринули Помпеја, и он је одлучио да помогне 
оптиматима да се Цицерон врати у Рим. Крајем октобра 58. чак осморица трибуна су 
предложила закон, уз Помпејеву сагласност, којим се опозива Клодијев закон о 
Цицероновом изгнанству. Али вето само једног трибуна за то је био довољан.36 Тај 
први покушај је пропао, али ситуација је по Цицерона изгледала повољније опет 
захваљујући Клодијевој необузданости. Он је, наиме, запретио и Цезару, почео да 
агитује против његовог аграрног закона, на коме је Цезар изградио своју политичку 
позицију. То је дало довољно простора да Публије Сестије, новоизабрани трибун, уз 
Помпејеву сагласност, оде Цезару у Цисалпску Галију како би затражио његову 
подршку за Цицеронов повратак. Сестијева мисија није донела непосредан резултат, 

 
27  Cic. Att. 3.7.2; 3.8.4; 3.9.2; 3.10.2; 3.13.2; 3.15.4; 3.20.1; QFr. 1.3.5; 1.3.8; Fam. 14.1.1; cf. Gelzer, 1969, 146.  
28  Cic. Att. 3.15.7. 
29  Cic. Att. 4.1.1. 
30  Cic. Att. 3.15.4. Изгледа да су у питању Атиковa уверавања да Клодијев закон de collegiis није уперен 

против Цицеронових интереса; cf. Lintott 2008: 176.   
31  Cic. QFr. 1.3.9. 
32  Cic. Att. 3.10.2.  
33  cf. Drumman, Groebe 1912: 636–642.  
34  Cic. Fam. 14.4. 1–5. Cf. Hutchinson 1998: 25–48.  
35  Lintott 2008: 179. 
36  Cic. Att. 3.23.1; 3.23.4. P. Red. in Sen. 8; 29.  
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али је Цицерон могао закључити да се „чинило да људи поново дишу, не заиста у 
стварности, већ због наде да би државни поредак могао бити поново успостављен“.37  

Тако је 57. година отворила нове наде за Цицерона. Атик му је послао писмо 
још крајем године у коме је стајало да ће у јануару доћи до нових акција: 38 уз Цицерона 
ће тада бити, писао је Атик Лентул Спинтер, новоизабрани конзул, чак и његов колега 
Метел Непот, иако је био Цицеронов непријатељ,39 показаће добру вољу.40 Притом, и 
Помпејева политичка рачуница је ишла свему у прилог. Публије Коренелије Лентул 
Спинтер, Клодијев непријатељ и један од најближиш и најоданијих Цицеронових 
пријатеља,41 у чији се конзулат (57. године) Цицерон толико уздао,42 и који се као 
десигнирани конзул већ ангажовао да помогне Цицерону,43 предложио је 1. јануара у 
Сенату да се Цицерон позове натраг у Рим.44 Aли, Помпеј је тражио да се, уз одлуку 
Сената, донесе закон о Цицероновом повратку, како би се избеггло популарско 
незадовољство према Цицерону45. Уз то, један плебејски трибун је спречио гласање у 
Сенату, затраживши време да о предлогу размисли.46  

Друга половина јануара те године била је обележена обрачунима банди: с једне 
стране, стајали су Клодије и његов брат, претор Апије Клаудије Пулхер, подржани 
наоружаним присталицама, који нису дозвољавали да се састанe Скупштина како би 
се расправљало о предлогу закона осморице народних трибуна по коме би се укинуло 
Цицероново прогонство; умало је био убијен Квинт Цицерон, како каже његов 
потресени брат, вероватно уз извесно преувеличавање.47 С друге стране, плебејски 
трибуни Тит Аније Милон и Публије Сестије, уз Помпејеву подршку, нису на улици 
устукнули пред насиљем; у једном окршају Сестије је био тешко рањен. Истовремено, 
они су покушавали и да се на суду супротставе Клодију.48  

Резултат седнице Сената из средине 57. године јасан је знак да је Клодијева 
владавина уличне гомиле49 на измаку. Наиме, тада је Сенат донео декрет у коме је 
стајало да је Цицерон високо задужио државу.50 Мислило се на његову делатност као 

 
37  Cic. Sest. 71.  
38  Cic. Att. 3.23.1. 
39  Cic. Fam. 5.2.6–9. 
40  Cf. Cic. Prov. Cons. 22; Sest. 130.  
41  Cic. P. Red ad Quir. 15; cf. Münzer 1901: 1395–1396.  
42  Cic. Att. 3.22.2; QFr. 1.4.5; Har. Resp. 15.  
43  Cic. Sest. 70. 
44  Cic. P. Red. ad Quir. 11; P. Red ad Sen. 5; 8–9; Sest. 72; Pis. 34; Dio Cass. 39.8.2; Prov. Cons. 22. Cf. Tatum 1999: 177.  
45  Cic. Sest. 74; Dom. 69; Leg. 3.45.  
46  Cic. Sest. 74–75; P. Red. in Sen. 12; Att. 4.2.4.  
47  Cic. P. Red. in Sen. 19–22; Sest. 75–78; Dio Cass. 39.7.2–3; Plut. Cic. 33.4. Cf. Tatum 1999: 178. Сам Цицерон 

није одобравао идеју да се преко плебисцита обезбеди његов повратак: Att. 3.23. 
48  Cic. Sest. 89; 95; Att. 4.3.5 Mil. 35; Dio 39.7.2. Cf. Meyer, 1922: 109–112; cf. Drumman, Groebe 1902: 246–248; 

Tatum 1999: 179–181. 
49  Ту уличну гомилу, чинили су, по Цицероновим речима (Sest. 95) sicarii, armati, indices, servi. Cf. Benner 

1987: 71–72.  
50  Cic. Att. 3. 26; P. Red. Quir. 12; Pis. 34. 
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конзула, чиме су разлози за Клодијев закон били поништени. Што се тиче правне 
утемељености тог закона, она никада није била чврсто заснована. Наиме, у 
Клодијевом закону се спомиње Цицерон изричито, по имену, што чини овај закон 
привилегијумом, дакле неисправним у формално-правном смислу,51 што није била 
само Цицеронова оцена, већ и чувеног правника Луција Аурелија Коте, изречена 
јавно на седници од 1. јануара.52  

Од почетка 57. Цицеронов боравак у Дирахију није више само одраз његове 
безмало очајничке жеље да физички буде што ближе Италији. Наиме, повољне вести 
су почеле да пристижу и он је желео да се нађе у граду који је тако близу Италије, 
очекујући брзи повратак. Али дошло је до преокрета. До Дирахија је стигла вест о 
јануарском интерцедирању његовог повратка. О његовом расположењу сведоче речи 
из писма Атику, иначе последњег сачуваног из периода његовог прогонства: еx tuis 
litteris et ex re ipsa nos funditus perisse video. (Из твог писма као и из самих чињеница 
видим да сам коначно уништен.) 53 Кратка белешка се завршава опет позивањем да се 
Атик нађе на услузи његовој фамилији.  

Нажалост, више нисмо непосредно обавештени о Цицероновом расположењу 
када су средином године до њега морале стићи вести о споменутом сенатском 
декрету: тек из доцнијих беседа, када је његова реакција била мање непосредна, 
видимо размере олакшања које је осетио. То одушевљење прелази код Цицерона у 
изразе одушевљења самим собом, једну врсту самообожавања. Од многих мотива из 
различитих беседа после повратка из изгнанства издвајам овом приликом једну: 
читава Италија стала је у одбрану Цицерона.54 Та фраза, употребљавана и пре 
Цицерона,55 која је прерасла у политички програм, позајмљена је у једном осетљивом 
тренутку каријере Цезаровог сина. Тако је први римски принцепс употребио један 
Цицеронов израз, заправо политичку идеју о еманципацији Италије, као један од 
својих слогана за рат против Антонија,56 рат који је окончао краткотрајну римску 
дијархију. Додуше, непосредно пред смрт, и сам Цицерон је стигао да прогласи 
consensus Italiae против Марка Антонија,57 a својевремено је и Цезар, доневши одлуку 
да поведе Грађански рат, апеловао и рачунао на „читаву Италију“.58  

Да ће се закон о поништењу Клодијевог lex de exilio Ciceronis изгласати морало 
се видети већ по Помпејевом деловању: као дуумвир Капуе, Помпеј је издао декрет да 
је Клодијев закoн био привилегијум,59 а потом је поднео Сенату писмени предлог како 

 
51  Bleicken 1975: 211–213. 
52  Cic. Leg. 3.45; Cic. Sest. 73; Dom. 68; 84. cf. Tatum 1999: 178. 
53  Cic. Att. 3.27. 
54  Cic. Sest. 107; cf. 72; 87; P. Red. in Sen. 39.  
55  Syme 1939: 285–286.  
56  RGDA 25: Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me belli quo vici ad Actium, ducem depoposcit. Cf. Syme 

1939: 288; Cooley 2009: 257. 
57  Cic. Phil. 7.23–24. 
58  Caes. BCiv. 1.2.2; 1.6.3; 1.9.4; 1.35.1.  
59  Cic. P. Red in Sen. 29; Mil. 39. 
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би се изгласао декрет о Цицероновом повратку, што је учињено са више од 400 
гласова; против је био само Клодије.60 Притом, нешто касније, изјавио је јавно да је 
Цицерон 63. године спасао државу, на скупу на Марсовом пољу, да је он на основу 
сенатске одлуке и на основу општег добра деловао против завереника, као и да Сенат, 
витезови и народ Италије захтевају Цицеронов повратак.61 Тиме је након оклевања, 
вагања сопствене позиције, Помпеј напокон вратио свој дуг према Цицерону из 67. 
године. Коначно, он се ставио на Цицеронову страну када се нашао на мети 
Клодијевог уличног деловања.62 

Нема сумње, велика је штета што Цицеронова непосредна реакција није сачувана, 
јер је по пријему ових вести он морао знати да је спасен. Али, беседе Pro Milone, Post 
Reditum in Senatu и Post Reditum ad Quirites чувају Цицеронова права осећања, упркос 
испегланој, пажљивој реторици и различитим политичким консидерацијама. У беседи 
Pro Milone Цицерон изражава захвалност што је „Помпеј дао миг да Сенат донесе 
знамениту одлуку о мом избављењу“.63 Поводом спасавања Цицерона из прогонства, 
Помпеј је именован као vir omnium qui sunt, fuerunt, erunt virtute, sapientia, gloria 
princeps, који је Цицерону, као свом пријатељу, обезбедио – salus, otium, dignitas.64  

Уколико бисмо се задржали на овим речима, увидели би јасније због чега је 
Цицеронов очај био тако дубок у часу када је био протеран из Италије и Рима: он је 
тиме изгубио сигурност, спокој и достојанство. Очигледно је било да сигурност и 
достојанство није било могуће сачувати када је био приморан да напусти Италију. Али, 
Цицерон још каже да је изгубљен otium, појам који је овде преведен као спокој. Како 
то разумети, будући да је Атик, човек који је живео ван Италије био, по Цицерону, 
управо провербијални уживалац правог спокоја? У питању је – то је један од закључака 
овог саопштења – оно што заправо раздваја правог Римљанина који живи политички 
живот од онога који се политике одрекао, добровољно: спокој се за Атика огледа у 
томе што није изложен ризику да страда, док је за Цицерона спокој појам који се може 
остварити само у домовини, будући да подразумева и политику, активност достојну 
грађана, дакле јавни живот који је готово платонистички дефинисан. 

У беседи Pro Sestio појам otium се појављује у овом смислу. Наиме, говорећи о 
томе како је Помпеј, подржавајући Коту у Сенату који је говорио о нелегалности 
Клодијевог закона, Цицерон је додао … otii mei causa ... .65 И овде је otium појам који 
се везује за Цицеронов повратак, дакле једно својство човека који није протеран, већ 
живи у отаџбини и који се бави политиком, као основним изразом сопствене слободе, 
политичке слободе. Нека још један пример послужи као илустрација овог закључка. 

 
60  Cic. P. Red. ad Quir. 15.  
61  Cic. Sest. 107–108; P. Red. ad Quir. 16; P. Red. in Sen. 29; Mil. 39. 
62  Lintott 1968: 191–192.  
63  Cic. Mil. 39. 
64  Cic. P. Red. ad Quir. 16; cf. P. Red. in Sen. 5; 29. Више о Помпеју као принцепсу види: Wagenvoort 1936: 218–219. 
65  Cic. Sest. 74. 
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Говорећи о Бруту, у Шестој Филипици Цицерон каже да је он човек који је био рођен 
ради остварења слободе грађаа, не ради сопственог otium-a.66  

Имајући изложено у виду, мислим да је потребно поново протумачити 
цитирана места из беседе За Сестија и из Шесте Филипике. Као ни у беседи Post 
reditum ad Quirites 16, otium није Peacful and tranquil life, safety, security, као што стоји 
у канонском Оxford Latin Dictionary.67 Оtium je својство које припада човеку који није 
протеран из отаџбине, па се онда може бавити политиком, дакле својство које 
припада слободном човеку – оном који ужива пун политички капацитет. 
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CICERO’S EXILE: REAL OR FABRICATED DISPAIR? 
 

Summary 
The paper contains two main points. First, Cicero’s despair upon his exile was genuine, despite 

artificial expresions of his grief in his contemporary correspondence. It seems that Cicero’s despair 
never disenble his capacity to act, even during his hard times in Epirus or Thessaloniki. Second, there 
is reason to believe that Cicero thought that otium wan imposible if someone is exiled. Therefore, 
ʻpeaceful and tranquil lifeʼ, first choices in interpretation of otium in Cicero’s P. Red. Quir. 16, Sest. 74; 
Phil. 6.9 should be reconsidered. It seems that otium in these sentences should be understood as 
calmness or serenity, capacity of the person who enjou full freedom. 

Keywords: Marcus Tullius Cicero, Publius Clodius, Gnaeus Pompeius, Cicero's exile, otium. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 

  
 
 

469 
 
 

Самир АЛИЧИЋ  UDC: 347(37) 
Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет  
samiralicic1@gmail.com  

 
 

О ПРОМЕНИ ПРЕБИВАЛИШТА (DOMICILIUM) 
У РИМСКОМ ПРАВУ 

 
 

Апстракт:  Предмет истраживања је конституција императора Александра Севера C.10.40.2pr 
у којој се расправља да ли лице које се одселило у град Лаодикеју, који се може 
идентификовати са Лаодикејом у Сирији (данашњом Латакијом), ради студија има 
пре ивалиште у месту студирања? Одговор императора је, да на основу једне 
раније одлуке Императора Хадријана, лице које се преселило у други град ради 
студија нема тамо домицил (domicilium), осим ако је у њему провело најмање десет 
година. Аутор анализира наведену конституцију у светлу услова и последица 
промене пре ивалишта у римском праву у епохи Севера, узимајући посе но у 
о зир напоре које су власти предузимале ради ограничење сло оде промене 
пре ивалишта становништва услед економске кризе. 

 
Кључне 
речи: 

стари Рим, право, римско право, пре ивалиште, domicilium, промена 
пре ивалишта, оравиште, habitatio. 

 
 

1. Увод 
 
C.10.40.2pr. ALEX. Нec ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi habere 
creduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secundum epistulam Divi 
Hadriani, nec pater, qui propter filium studentem frequentius ad eum commeat. 1. Sed si aliis 
rationibus domicilium in splendidissima civitate laodicenorum habere probatus fueris, mendacium, 
quo minus muneribus fungaris, non proderit. ALEX. A. CRISPO.1 
 
екст који смо навели представља конституцију (указ) императора Александра 
Севера, по свему судећи рескрипт,2 упућен извесном Криспу. Није лако 
реконструисати питање које је грађанин поставио царској канцеларији, али 

изгледа да је оно гласило отприлике овако: да ли се сматра да лице које ради студија 
орави у неком граду има у том граду пре ивалиште односно домицил, и да ли се исти 

 
1  C.10.40.2pr. Александар (Север): Они сами, који ра и с у ија ораве на неком мес у, не сма ра се а 

амо имају омицил, осим ако су ровевши есе  о ина на ом мес у се и ус ановили рези енције, 
рема е ис ули Божанско  Ха ријана, ( аш) као ни о ац, који ра и сина с у ен а чес о и е к њему. 

1. Али ако се окаже а неко из ру их разло а има омицил у највеличанс венијем Гра у Лао ичана, 
лаж, којом жели а из е не вршење јавних ужнос и, неће му корис и и. Алексан ар (Север), Крис у. 

2  тј. одговор грађанину који се о ратио царској канцеларији, како и у складу са правом тре ало решити 
његов случај? 

Т
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протеже и на оца који често орави с њиме? Из императорог одговора сазнајемо да се 
конкретно питање односило на осо у која је оравила у граду Лаодикеји. 

Император је одговорио, цитирајући извесну конституцију коју је раније донео 
император Хадријан, да се не сматра да је лице које у неком месту орави ради студија 
установило у њему домицил, осим ако у њему орави десет година и установи тамо 
трајно место оравка, и да се у сваком случају не сматра да отац који га често посећује 
тамо има пре ивалиште. Затим, император готово претећи додаје, чак и уз испуњење 
ових услова неће се сматрати да постоји домицил ако се докаже да је лице у питању 

оравило у Лаодикеји не ради студија него ради из егавања јавних дужности! 
Много тога међутим остаје нејасно. Ко је ио Крисп и о којој Лаодикеји је реч, 

од више градова који су носили то име? Који су услови за заснивање домицила 
потре ни и зашто је потре но да прође десет година у овом случају? И какво је то 
из егавање јавних дужности које Император у рескрипту спомиње? У наставку текста 
покушаћемо да понудимо могуће одговоре на ова питања. 

 
2. Историјски и текстуални контекст конституције C.10.40.2pr. 
 
Конституција о којој је реч сачувана је у десетом поглављу четрдесете књиге 

Јустинијановог Кодекса, De incolis et ubi quis domicilium habere videtur et de his qui 
studiorum causa in alia civitate degunt (О с ановницима и е се сма ра а неко има 

ре ивалиш е и о онима који ра и с у ија ораве у ру ом ра у). Издата је од 
императора Александра Севера, непознатог датума, и упућена је извесном Криспу, 
лији идентитет није известан. Једино можемо рећи да у питању ио римски грађанин, 
и да Крисп вероватно или сам студент који је студирао у Лаодикеји, или његов отац. 
Он је морао ити из релативно имућне породице која је могла да допусти својим 
члановима да студирају у другом граду, и највероватније је, како ћемо касније видети, 
припадао сталежу декуриона. Крисп (Crispus) није чест когномен. У току римске 
историје налазимо га неколико пута,3 али једина историјски позната личност под 
овим именом која и се можда могла хронолошки и географски довести у везу са 
Криспом из конституције C.10.40.2pr као његов могући рођак је преторијански 
три ун Јулије Крисп којег је Септимије Север осудио на смрт за време рата против 
Парћана (Dio Cassius, Historia romana, 1.35.10). Ипак, ово остаје гола претпоставка. 
Нема доказа да наш Крисп има са њиме ило какве везе. 

У конституцији се спомиње град по имену Лаодикеја односно Лаодикија 
(Laodiceа; у неким текстовима и Laodicia). Будући да је Лаодика ило често име 
селеукидских краљица и принцеза, на Блиском Истоку ило је доста градова 
основаних или о новљених од стране Селеукида који су у њихову част  дуже или 
краће време носили ово име, многи још и у римско до а.4 Свакако најпознатија 

 
3  Свакако најпознатији Римљани са овим именом су Флавије Јулије Крисп, тетрарх из четвртог века, и 

Гај Салустије Крисп, историчар и политичар из првог века п. н. е.  
4  Нпр. Laodicea Pontica (данашњи Ладик) и Laodicea Combusta у Малој Азији, Laodicea ad Libanum и 
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Лаодикеја је она на Лику (Laodicea ad Lycum) у Малој Азији, која се помиње у 
Откровењу као једна од Седам цркава Азије, веома огат и просперитетан град који 

и савршено одговарао као место за студије, између осталог и зато што је ио центар 
филозофије.5 Но, изгледа да је у нашем тексту у питању друга Лаодикеја: Laodice ad 
Mare, лука Антиохије, данашња Латакија у Сирији. Мада просперитетан град, она није 

ила на гласу као значајан научни центар.6 Сам император као да сумња да је лице у 
питању тамо заиста отишло ради студија, и сугерише другу могућност: да се ради о 
покушају из егавања пореских о авеза. Наиме, Лаодикеја у Сирији ила је један у 
низу градова Сирије којима је Септимије Север, у знак захвалности за подршку коју 
су му пружили у грађанском рату, доделио италско право (ius italicum), односно 
осло ођење од пореза, као што сведоче следећи пасуси из Дигеста. 

 
D.50.15.1.3 Ulpianus libro primo de censibus Est et Laodicena colonia in Syria Coele, cui divus 
Severus ius Italicum ob belli civilis merita concessit...7 
 
D.50.15.8.3 Paulus libro secundo de censibus Laodicia in Syria et Berytos in Phoenice iuris Italici 
sunt et solum earum.8  
 
Ово изгледа да отклања ило какву сумњу да се ради о сиријској Лаодикеји, 

удући да је она једини град под овим називом који је уживао привилегију осло ођења 
од пореза.  

 
3. Услови за промену домицила студента 
 
Наизглед једноставан правни концепт, пре ивалиште (domicilium) је од стране 

римских правника пажљиво ела орирано и регулисано детаљним правилима. Бројни 
су радови романиста посвећени овом институту римског права у целости, као и они 

 
Laodicea in Phoenicia (данашњи Бејрут) у Сирији, Laodicea in Media (данашњи Нахаванд) у Персији, 
затим градови под овим именом постојали су и у Месопотамији и Грчкој, итд. 

5  Диоген Лаерћанин каже да су у њему деловали скептички филозофи Антиох и Теод, след еници 
Енесидема (Diogenes Laertius, Vitae philosophorum, 9.11.105; 9.12.116). Стра он помиње и друге 
знамените људе од пера попут ретора Зенона, и каже да се у лизини града налазила чувена школа 
медицине која се заснивала на две различите традиције, једну след еника Херофила, коју је основао 
Зеуксид а развио Александар Филалет (познат и као Александар из Лаодикеје), и другу, след еника 
Еразистратових метода лечења, коју је установио Хикеј (Strabo, Geographica,12, 16-20). 

6   Осим епикурејца Филонида из другог века п.н.е (познатог углавном на основу списа Vita Philonidi, P. Herc. 
1044, пронађеног у оквиру колекције епикурејских списа у Вили папируса у Херкуланеуму) и Темисона из 
Лаодикеје, оснивача методичке школе медицине из првог века п.н.е. (Pseudo-Galenus, 14, 4; Plinius, Naturalis 
Historia, 29, 5; Caelius Aurelianus, De morbis acutis, 3. 18), Лаодикеја није имала много познатих научника, а 
није извесно, мада није ни немогуће, да су они установили трајне школе које и деловале у време Севера. 

7  D.50.15.1.3 Улпијан, из прве књиге о пореским регистрима: Пос оји и колонија Лао икеја у Коиле 
Сирији, којој је ожански Север о елио и алско раво з о  заслу а у рађанском ра у... 

8  D.50.15.8.3 Паул, из друге књиге о пореским регистрима: Лао икеја у Сирији и Бери  у Феникији имају 
и алско раво као и њихово земљиш е.  
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који се аве његовим појединим аспектима.9  
По преовлађујућем мишљењу романиста, постоје два конститутивна елемента 

домицила: објективни, чињеница да неко станује у одређеном месту (habitatio), и 
субјективни, воља да се у том месту трајно настани (animus). 

Дакле, да би неко променио домицил, потребно је најпре да се заиста преселио 
у друго место, да тамо има боравиште (habitatio). Сама изјава о пресељењу није 
довољна, чак ни када је дата пред надлежним органом. Уколико се лице у питању није 
доиста преселило у назначено место, његово домицил сматраће се фиктивним.10 Није 
неопходно да неко има у власништву кућу или стан у одређеном месту да би се 
сматрало да има домицил (може да станује и у стану на коме има станарско право, 
који има у закупу, који му је дат на бесплатно коришћење, итд.), али то није ни 
довољно да би имао домицил: сама чињеница да поседује стамбени објекат у неком 
месту не значи да тамо има пребивалиште, ако тамо заиста не живи.11 

Морамо претпоставити да је наведено лице заиста становало у Лаодикеји. Но, он 
мора становати трајно, а не привремено у одређеном месту да би тамо имао домицил. 

 
9  Од ројне литературе посвећене про лематици домицила у римском праву, видети посе но: Ayiter 

1962: 73–84; Burdese 1964: 837–838; Chastagnol 1996; Chastagnol 1997: 43–54; Gaudemet 1984: 7–37; 
Licandro 1991: 205–263; Licandro 2004; Longo 1955: 269–278; Polak 1946: 251–268; Poma 1998: 135–147; 
Rizakis 1998: 599–617; Salogado 1980: 495–510; Zilletti 1962: 541–542. 

10  D.50.1.20. 
11  Видети посе но следећа два пасуса из Дигеста: D.9.3.1.9 Ulpianus libro vicensimo tertio ad edictum. Habitare 

autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito. hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper 
hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum 
interest inter domicilium habentem et peregrinantem. (D.9.3.1.9 УЛПИЈАН, из двадесет треће књиге о едикту: 
„Становати“, пак, кажемо или у свом, или у закупљеном, или у бесплатном. Гости, јасна ствар, неће бити 
одговорни, будући да на том месту не станују, већ одређено време бивају угошћени, али одговара онај који 
им је пружио гостопримство; од великог је, наиме, значаја (разлика) између станара и госта, колико је од 
значаја (и разлика) између оног који има пребивалиште и луталице.); D.50.1.27. Ulpianus libro secundo ad 
edictum 1 Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo vendit emit contrahit, in eo foro 
balineo spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum fruitur, ibi 
magis habere domicilium, quam ubi colendi causa deversatur. 2 Celsus libro primo digestorum tractat, si quis 
instructus sit duobus locis aequaliter neque hic quam illic minus frequenter commoretur: ubi domicilium habeat, ex 
destinatione animi esse accipiendum. ego dubito, si utrubique destinato sit animo, an possit quis duobus locis 
domicilium habere. et verum est habere, licet difficile est: quemadmodum difficile est sine domicilio esse quemquam. 
puto autem et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto naviget vel iter faciat, quaerens quo se conferat atque ubi 
constituat: nam hunc puto sine domicilio esse. 3 Domicilium autem habere potest et  relegatus eo loci, unde arcetur, 
ut Marcellus  scribit. (D.50.1.27. Улпијан, из друге књиге о едикту: 1 Ако неко своје послове увек обавља не у 
колонији, него у муниципији, у њој продаје, купује, закључује уговоре, у њој посећује форум, купатила и 
представе, тамо слави празничне дане, дакле користи се свим предностима муниципије, а ниједном 
(предношћу) колоније, он пре тамо има домицил, него онде где сврати ради обраде земље. 2 Целз у првој 
књизи дигеста расправља, ако се неко подједнако опремио у два места и у овом не борави чешће него у оном; 
да где он има домицил, треба ценити на основу његове процене. Ја сумњам, ако неко подједнако цени оба 
места, да може имати домицил на два места. И истина је да може, мада је мало вероватно; као што је 
исто тако тешко бити без домицила. Мислим ипак да се и то може десити, ако неко напустивши домицил 
отплови или оде на пут,  тражећи где ће се сместити и тамо остати; јер мислим да је он без домицила. 3 
Домицил међутим може имати и онај који је прогнан у оном месту, у којем је заточен, како пише Марцел.  
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Мора постојати субјективни, вољни елемент, воља (animus) да се тамо трајно настани.  
Изгледа да је став да се пресељење у другом место ради студија не сматра 

променом пре ивалишта ио општеприхваћени став римске јуриспруденције,12 што 
показује и следећи текст правника Улпијана, савременика и блиског сарадника 
императора Александра Севера: 

 
D.47.10.5.5 Ulpianus libro quinquagensimo sexto ad edictum Si tamen in fundum alienum, qui 
domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non 
possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. ego puto ad omnem habitationem, in 
qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. ponamus enim 
studiorum causa Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus 
eius introita fuerit, Corneliam locum habere. tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit: 
ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant.13 
 
Случај у питању се односи на Корнелијев закон о инјурији (Lex Cornelia de 

iniuriis). У центру расправе је питање примене овог закона у случају недозвољеног 
упада у туђи стан. У вези са тиме поставља се питање, шта се подразумева под станом? 
Улпијан цитира Ла еона, који сматра да нема места примени овог закона ако неко 
упадне у туђе оравиште (habitatio) тј. простор у коме неко орави али нема стално 
пре ивалиште (domicilium). Улпијан се са њиме не слаже, и сматра да Закон тре а 
примењивати у сваком случају упада у стам ени простор у коме неко дуже време 

орави, чак и ако ту нема домицил, која расправа није од значаја са становишта нашег 
истраживања. Оно што је од значаја за нас је пример који Упијан наводи: ако је неко у 
Риму ради студија, он тамо очигледно нема домицил, мада има оравиште, з ог чега 
Улпијан сматра да има места примени Корнелијевог закона ако неко неовлашћено уђе 
у њега. То не значи да је чињеница да студент има оравиште ез икаквих правних 
последица. Напротив, римска јуриспруденција, нарочито она у до а Севера, о томе 
итекако води рачуна. Како смо видели, стан студента према Улпијану ужива правну 
заштиту као стам ени простор. Такође, ооравак у другом граду з ог студија сматра 
се оправданим разлогом одсуства у судском спору (Улпијан у D.4.6.28pr; Улпијан и 
Јулијан у D.5.1.18.1). Такође Александар Север се слаже да је узимање новца на зајам 
од стране сина породице (filius familias-a) који живи у другом месту ради студија 
пуноважно и без одобрења породичног старешине, и да се у том случају не примењује 
Мацедова сенатска одлука (C.4.28.5pr; тако и Улпијан у D.14.6.7.13).  

Но, иако се о чињеници боравишта (habitatio) у праву дакле води рачуна, ипак, 

 
12  Licandro 2004: 337–339 
13  D.47.10.5.5 Улпијан, из педесет шесте књиге о едикту: А ако на уђе земљиш е, које власник о рађује, неко 

у а не, Ла еон не ира а ос оји уж а а ос оји уж а у корис  власника на основу Корнелијево  закона, 
јер не може сву а има и ре ивалиш е, о јес  о свим својим вилама. Ја мислим а се овај закон о носи 
на сва оравиш а у којима о ац оро ице с анује, све и ако амо неко нема ре ивалиш е. Узмимо наиме 

а ужи онај који је у Риму ра и с у ија: он свакако нема омицил у Риму а и ак ре а рећи а, ако се 
силом у а не у ње ов ом, има мес а Корнелијевом (закону). То се акле не римењује на реноћиш а или 
ш але; а римењује се на они, који с анују не е рајније, све и ако немају амо ре ивалиш а.  
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не сматра се да студент има пре ивалиште (domicilium) у месту студија. Лице које је 
дошло у неко место са намером да тамо заврши студије, тиме не показује вољу да се у 
месту студија и трајно настани.  Ипак, касније се може догодити да се таква воља 
формира. Једном конституцијом императора Хадријана на коју се Александар Север 
позива у тексту C.10.40.2pr, о којој не знамо ништа осим да је била у форми епистуле, 
тј. одговора чиновнику како да реши неки случај из праксе, било је прописано да је 
потребно да прође десет година да би се сматрало да студент има домицил у месту 
студија. Ово свакако зато, што тек након протека наведеног рока може да се сматра 
да је створена воља за трајним пресељењем. 

 
4. Последице промене домицила студента 
 
Промена домицила може имати значајне и разноврсне правне последице.14 У 

нашем тексту C.10.40.2pr император Александар Север указује да ће најважнија ити 
та да ће студент о коме је реч, ако се уде сматрало да је променио домицил, као 
становник Лаодикеје, сло одног града са италским правом, уживати пореске 
повластице, које изгледа у свом родном граду не и уживао. Император каже, ако се 
покаже да прави разлог његовог пресељења нису студије, него жеља да носи мање 
јавних терета (munera), сматраће се да је његов домицил симулиран, и свеједно ће 
морати их сноси у пуном износу. 

Није тешко претпоставити шта је ио мотив грађанина који се о ратио царској 
канцеларији, и на чију је представку цар послао одговор. У време династије Севера сенке 
предстојећих мрачних времена почеле су већ да падају и муниципална елита, декуриони, 
све је теже подносила терет пореских и других о авеза и покушавала је често да их 
из егне пресељењем у други град. У римском праву постојало је правно правило да је 
римски грађанин начелно увек сло одан да промени место становања, осим ако му то 
није изричито за рањено.15 Те за ране односиле су се испочетка на одређене категорије 
лица која з ог специфичности свог правног статуса нису могла да напусте место оравка 

ез одо рења, или су имала сло оду кретања али је постојала правна претпоставка, 
понекад практично нео орива, да станују у одређеном месту ез о зира на стварно место 

 
14  Месна надлежност судских, пореских и управних органа по правилу се одређује по месту 

пре ивалишта. На пример, одређено лице ће у случају да уде позвано на суд у својству туженог ити 
у надлежности суда у месту свог пре ивалишта, у том месту дужан је да плаћа јавне даж ине, да врши 
јавне дужности, у њему има право да ира и да уде иран на јавне функције итд. Питање, где једно 
лице има пре ивалиште, може ити значајно и са других аспеката, рецимо код одређивања места 
исплате у о лигационом праву (исплата се по правилу врши у месту пре ивалишта дужника), 
могућности стицања римског грађанства за Латине (који у неким случајевима могу до ити римско 
грађанство ако одређено време станују у Риму), одговорности за штету насталу з ог повреде 
пролазника из ацивањем или просипањем ствари из вишеспратне стам ене зграде (у ком случају 
штету тре а да плате солидарно сви станари зграде), итд. 

15  D.50.1.31 Marcellus libro primo digestorum Nihil est impedimento, quo minus quis ubi velit habeat domicilium, 
quod ei interdictum non sit. (D.50.1.31 Марцел, из прве књиге дигеста: Нема сметње, да неко има домицил 
тамо где жели, осим ако му није забрањено.) 



 
 
 
 

 О ПРОМЕНИ ПРЕБИВАЛИШТА (DOMICILIUM) У РИМСКОМ ПРАВУ  
 
 

475 
 
 

оравка. То се односи рецимо на удате жене и лица под влашћу патерфамилијаса (који 
следе пребивалиште мужа односно оца породице - D.50.1.32; D.50.1.22.1), војнике (који 
имају пребивалиште у местима где су стациониране њихове војне јединице - D.50.1.23.1), 
особе кажњене прогонством (које имају пребивалиште у месту прогонства - D.50.1.22.3), 
сенаторе (који по сили закона имају пребивалиште у Риму - D.50.1.22.4-6), или 
ослобођенике (који следе место пребивалишта патрона - D.50.1.22pr).  

Од почетка кризе империје крајем другог века, међутим, доношен је низ 
прописа којима је ограничавана сло ода промене пре ивалишта, превасходно из 
фискалних разлога. Временом ће се таква регулатива ширити на многе слојеве 
становништва, међутим прве жртве овакве политике били су припадници сталежа 
декуриона, којима је већ од краја другог века ило ограничавано право да мењају 
пре ивалиште. У том смислу посе но је илустративан  следећи Улпијанов текст: 

 
D.50.2.1 Ulpianus libro secundo opinionum Decuriones, quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, 
relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses provinciae in patrium solum revocare et 
muneribus congruentibus fungi curet.16 
 
5. Закључак. 
 
У рескрипту императора Александра Севера C.10.40.2pr расправља се, да ли 

лице које се одселило у град Лаодикеју, који се може идентификовати са Лаодикејом у 
Сирији (данашњом Латакијом), ради студија има пре ивалиште у месту студирања? 
Одговор императора је, да на основу једне раније одлуке Императора Хадријана, лице 
које се преселило у други град ради студија нема у њему домицил (domicilium), осим 
ако је у њему провело најмање десет година. 

Док овај услов не уде испуњен, лице у питању има оравиште (habitatio) у 
месту студија, што носи са со ом одређене правне последице. Између осталог, његов 
стан ужива правну заштиту, његово одсуство са судског рочишта ће ити оправдано 
и може да уде заступан у судском процесу од стране другог лица, и удући да се на 
њега не примењује Мацедова сенатска одлука зајмови које узима за потре е студија 

иће пуноважни и ез одо рења патерфамилијаса. Међутим, не сматра се да је 
променио пре ивалиште док се не наврши десетогодишњи рок. Према томе, неће ни 
уживати пореске повластице које су резервисане за становнике Лаодикеје. Такође, те 
повластице неће уживати ни ако се докаже да у Лаодикеји није заиста оравио ради 
студија, него ради из егавања плаћања пореза. 

Наведена конституција Александра Севера може се посматрати у ширем 
контексту економске кризе империје, као једна од мера да се спрече миграције 
становништва узроковане кризом. 

  
 

16  D.50.2.1 Улпијан, из друге књиге мишљења: Декурионе, за које је доказано да су се напустивши седишта 
у градовима, којима припадају, одселили у друга места, намесник провинције треба да се побрине да 
врати у њихову отаџбину и да им одреди адекватне јавне дужности. Видети и: D.50.1.34; D.50.1.29. 
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ON THE CHANGE OF DOMICILE (DOMICILIUM) IN ROMAN LAW 
 

Summary 
The object of this paper is a constitution of emperor Severus Alexander  C.10.40.2pr in which 

is debated the question of a person who settled in the city of Laodicea, which may be identified with 
Laodicea in Syria (modern-day’s Latakia) for the purpose of pursuing studies there. The question 
arouse, did the student change his domicile (domicilium) by moving into another city? The answer of 
the Emperor, based on an earlier constitution of emperor Hadrian, is that a person who moved to 
another city for purpose of studies doesn't change domicile, unless passes at least ten years there.  The 
author of these paper analyses the text of the constitution in light of conditions and consequences of 
the change of domicile in Roman law in the era of Severan dynasty, taking in consideration especially 
measures enacted by government to limit the freedom of movement of inhabitants of Empire because 
of economic crisis. 

Before of completion of ten-years term, the student has not domicile, but has temporary 
habitation (habitatio) in new place of living, which brings certain legal consequences. His apartment 
is legally protected as any other private lodging, his absence from processes on courts in his place of 
domicile is justified and he can be legally represented in processes before the court, and he can take 
loans for the purpose of financing his studies without the consent of pater familias,  in which case takes 
no place SC Macedonianum. But only after ten years, the domicile will be legally changed, and until 
then he will not be entitled to tax exceptions which are granted to the inhabitants of Laodicea. Also, if 
there will be proved that his main motive to live in Laodicea where not studies at all, but tax evasion, 
he will not be entitled to tax privileges.  

This constitution of Emperor Severus Alexander makes a part of measures of the Roman 
government directed to limit the freedom of movement of inhabitants of the Empire provoked by 
economic crisis. 

Keywords: Ancient Rome, Law, Roman Law, Domicile, domicilium, Change of Domicile, 
Habitation, habitatio. 
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ВАРВАРСКА ЕЛИТА У РИМСКОЈ СЛУЖБИ 
У ПЕРИОДУ ОД СРЕДИНЕ IV ДО СРЕДИНЕ V ВЕКА 

 
 

Апстракт:  Једна од последица варваризације римске војске у периоду Позног римског 
царства јесте укључивање варвара у токове римске политике. Циљ овог рада је да 
се прикаже тај процес и нагласе неки од његових главних елемената, као што је 
до ијање значајних позиција у римској служ и. Наиме, у време цара Константина 
I у изворима су посведочена прва варварска, и то германска имена, чији су 
носиоци могли имати важно место у римској политици. На основу података које 
нам пружају антички наративни извори, почетке варварске присутности у 
римској војној администрацији можемо пратити тек од средине IV века. Од 
врховних војних заповедника (magistri militum) посведoчених у периоду од 
Константинове смрти до краја владавине Теодосија I половина их је ила 
варварског порекла. Осим тога, заузимали су и друге положаје, углавном 
заповедника гарде у рангу комеса или три уна (comes domesticorum или tribunus 
scholae scutariorum) и војног заповедника у рангу комеса (comes rei militaris). Од 
последње четвртине IV века утицај војних заповедника је толико порастао, да су 
поједини, као Ар огаст, Стилихон или Аспар, одлучивали о из ору цара и 
контролисали царску политику. 

 
Кључне 
речи: Позно римско царство, варвари, Германи, Алемани, Франци, Готи. 

 
 
 

д времена цара Константина I долази до значајних промена у погледу 
бројности варвара у римској служби и војсци.1 Док су у републиканско доба 
одреди варвара чинили мањи део римске војске, у царском периоду се овај 

однос временом мењао у корист варвара – нарочито након доношења Каракалиног 
едикта 212. године, када су сви слободни становници Царства постали римски 
грађани.2 До IV века у војсци су били пре свега војници који су регрутовани на 

 
1  Liebeschuetz 1990: 7; Kulikowski 2006: 360, 365, 368–369; Јames 2009: 161; Lee 1998: 223. 
2  O варварским одредима и „варваризацији“ војске в. Vittinghoff 1950: 389–407; Callies 1964; Speidel 1975: 

202–231. 
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територији Царства,3 махом Илири,4 док су повремено коришћени и oдреди варвара 
који су регрутовани ван граница Царства, преко Рајне и Дунава. Они су се показали 
као значајан фактор у грађанским ратовима,5 у далеким експедицијама,6 али и у борби 
против других варвара.7 Од IV века нарочито су били бројни одреди Германа – 
углавном Алемана, Франака8 и Гота, али и Вандала и Херула. Поред Германа, у римској 
служби су били и одреди Сармата, Aлана, Ибера, Јермена, чак и Персијанаца са Истока 
и, касније, Хуна.9 Неизвесно је који су све фактори допринели масовној регрутацији 
варвара, мада се претпоставља да неке од главних узрока треба тражити у 
депопулацији у областима дуж Рајне и Дунава, непопуларности војне службе код 
римских грађана у позноантичко доба, као и ратоборности Германа и њиховој 
репутацији као добрих ратника.10 

Осим све веће заступљености варвара у царским одредима, под 
варваризацијом војске у позноантичко доба сматра се и постављање не-Римљана на 
значајне војне функције и њихово утицање на римску политику.11 Иако је овај процес 
видљив тек од средине 4. века, захваљујући сачуваним књигама Амијана Марцелина, 
претпоставља се да варвари (углавном Германи) своје каријере у римској служби 
започињу у време Константина.12 У Псеудо-Аурелијевим Епитомама спомиње се да је 
при Константиновом проглашењу за цара 306. године велику улогу имао краљ 
Алемана Крок.13 Чини се уверљивом претпоставка да је Крок био вођа германских 
ратника који су ступили у римску службу након победе Констанција Хлора над 
Алеманима почетком IV века.14 Константин се ослањао на помоћ Германа и касније – 

 
3  Већи део војске чинили су регрути из мање цивилизованих области – из Илирика, Тракије, Исаурије, 

Галатије и Батавије, в. Bury 1923: 39. Германи који су чинили личну гарду царева од времена Јулијеваца-
Клаудијеваца (Germani corporis custodes) регрутовани су у Доњој Германији, дакле – на царској 
територији, в. Speidel 1994: 4, 24–27, 66, passim. Касније су, осим Германа, регрутовани и други 
провинцијалци, нарочито из подунавских провинција, в. ibid: 65–70. 

4  Bury 1923: 99; уп. Elton 2006: 334. 
5  Kulikowski 2006: 359–360. 
6  Нарочито Готи, који су више пута учествовали у источним експедицијама, в. Drinkwater 2007: 317–318. 
7  На пример у рату који је Марко Аурелије водио против Квада и Маркомана, в. SHA, Marc. 21.7. 
8  У западном делу Римског царства франачки савезници су чинили најбројније неримске војне одреде у 

4. веку, в. Mitchell 2015: 226. 
9  Blockley 1998: 412. 
10  Liebeschuetz 1990: 11–25; уп. Jones 1964: 617–619. У новијој историографији се одбацује претпоставка да 

је недостатак довољног броја људи допринео масовној регрутацији варвара, в. Liebeschuetz 1990: 16, 19; 
Elton 2006: 334; James 2009: 164, в. и 161: “Whether there was a shortage of manpower or not (and this is still 
a matter of dispute, …) there is no doubt that the Roman authorities found it difficult to recruit Roman citizens.” 

11  Elton 2006: 330–331. 
12  Stroheker 1955: 316, 319; Jones 1964: 98; Kulikowski 2006: 366; Barnes 2011: 155. Другачије, Campbell 2005: 

129–130. Цар Јулијан је приписао Константину да је „први од свих уздигао варваре до конзулата и 
конзулске одоре“, Amm. Marc. 21.10.8; уп. 21.12.25. 

13  Ps-Aur. Vict. Epit. 41. 3. У једном рукопису се спомиње под именом Ерок, како се ређе назива и у 
литератури, е.g. Waas 1965: 17. 

14  Drinkwater 2009: 185–195. Неизвесно је да ли се Крок може сматрати потомком истоименог краља из 
средине 3. века, који се спомиње у два познија извора (Greg. Tur. Hist. 1.32, 34; Fredeg. Chron. 2.40, 60), в. 
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за рат против Максенција регрутовао је војску, према Зосимовим речима, „међу 
варварима, Германима и Келтима“.15 На основу Амијановог податка да се, у сукобу са 
Лицинијем, на Константиновој страни борио Франак Бонит,16 може се претпоставити 
да је у Константиновој војсци било франачких одреда.17 Иако Aмијан не спомиње 
Бонитов положај, у историографији се сматра да је имао истакнуто место у 
Константиновој служби.18 За ову претпоставку нема директних доказа, осим 
уопштеног податка код Амијана да је Константин уздигао варваре на високе 
положаје,19 и натписа из IV века, на коме се Бонит спомиње као војни заповедник 
легије VII Claudiaе.20 Чак и да је у питању иста личност, натпис није прецизније 
датован стога може бити из периода након Константинове владавине. У споменутом 
грађанском рату, Лициније се ослањао на помоћ Гота.21 

Од средине IV века могуће је пратити каријере појединих варвара у римској 
служби.22 Констанције II је високе положаје на двору давао пре свега Алеманима. 
Агилон је од положаја надзорника царских штала 354. и заповедника варварских 
трупа и штитоноша напредовао до заповедника пешадије 360. године, Скудилон је 
354. постао заповедник штитоноша, док је Латин у том периоду био комес гарде.23 
Варвари су код Амијана често описивани као превртљиви.24 Алеман Гомоарије је, на 
пример, као заповедник штитоноша издао свог принцепса Ветраниона пришавши 
Констанцију II. Немајући поверења у „старог издајника“, према Амијановим речима, 
Јулијан га је сменио са положаја заповедника коњице у Галији, који је обављао у 
периоду 360–361, након чега је, као Констанцијев присталица, изабран да се 
супротстави Јулијану код превоја Суки, између Илирика и Тракије. Иако га је 
Прокопије вратио у службу и поверио му војну управу у другој половини 365. године, 
Гомоарије је наредне године прешао Валенсу.25 Без обзира на политички опортунизам, 

 
Jones 1971: 233; уп. Drinkwater 2007: 146; id. 2009: 186. 

15  Zos. 2.15.1; уп. Lib. Orat. 30.6; Jul. Orat. 1.34C; Porph. Carm. 18(19).9–10. Вероватно се ослањао на помоћ 
Франака, в. Stroheker 1955: 318–319; Kulikowski 2006: 357, 360; Barnes 2011: 155. Франци су претходно 
били Максимијанови клијенти, в. Pan. Lat. 10.10.3-4; 11.5.4; уп. Wolfram 2018: 184. 

16  Amm. Marc. 15.5.33. 
17  Kulikowski 2006: 359. 
18  Bleckmann 2006: 27: “Bonitus was among the most important members of Constantine’s following 

(comitatus)”; уп. Liebeschuetz 1990: 8; Kulikowski 2006: 359. 
19  Amm. Marc. loc. cit. у нап. 12. 
20  АЕ, 1910, 90. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 163 
21  Origo, 27; уп. Jord. Get. 111. Уп. Wolfram 1979: 69–70. 
22  За листу варвара који су у 4. веку били у римској служби в. MacMullen 1988: 199–201. За листу Германа 

в. Waas 1965: 16. Међу њих није убројан Флавије Салија, заповедник коњице на Западу 344–348, и конзул 
348. године, који носи германско име али о чијем пореклу није ништа сачувано. Уп. Demandt 1970: 562: 
“der erste nachweisbare Germane im Oberkommando“. 

23  Amm. Marc. 14.10.8; 22.2.5. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 28–29 (Агилон), 810–811 (Скудилон), 496 
(Латин). За остале варваре у његовој служби в. претходну напомену. 

24  Е.g. Amm. Маrc. 14.3.1; 15.5.30, 32; 18.2.18. 
25  Amm. Маrc. 20.9.5; 21.8.1, 13.16; 26.7.4, 9.6. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 397–398. 
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који није својствен само варварима,26 нема пуно назнака коje би упућивале на 
варварску непоузданост мотивисану племенским интересима.27  

Поред Алемана, значајне позиције под Констанцијем држали су и Франци.28  
Силван, син Бонита,29 као заповедник гарде подржавао је најпре Магненција у 
грађанском рату, док је пред одлучујућу битку код Мурсе 351. године пришао 
Констанцију. Награђен је позицијом заповедника пешадије, коју је обављао до 355, 
када се одметнуо и прогласио за цара у Келну.30 Силванова узурпација могла би се 
упоредити са Магненцијевом,31 уколико бисмо прихватили сведочанства о његовом 
варварском пореклу.32 Позноантички извори наводе на закључак да је био германског 
порекла, из заједнице варвара насељених у Галији.33 Тек познији извори преносе да му 
је отац био Брит, док је по мајци био франачког порекла.34 Пре него што се прогласио 
за цара 350. године вршио је функцију протектора, комеса, а затим заповедника 
царских трупа Јовијана и Херкулијана.35 Значајне положаје држали су и Франци 
Маларих, заповедник варварских одреда у Галији 355, и Малобауд, који је био 
заповедник гарде 354–355. године, а под Грацијаном краљ Франака и комес гарде.36 
Обојица су протествовали због сплетки уперених против Силвана. У том контексту 
се спомиње и трибун Ланиогајз, који је одвратио Силвана од помисли да се преда 
својим сународницима варварима, рекавши му да ће га Франци или убити или издати 
за новац.37 Оваj случај сведочи не само о солидарности међу романизованим 
варварима који су били у римској служби, већ и о отуђивању од својих сународника 
који су живели ван граница Царства.38  

У периоду кратке Јулијанове владавине Германи су такође имали истакнуту улогу. 
Из Амијановог приказа догађаја следи да Јулијан свој долазак на власт дугује варварским 
помоћним одредима, који су отказали послушност цару Констанцију II и извикали 

 
26  Elton 1996: 138, и нап. 27. 
27  Jones 1964: 621–622; Liebeschuetz 1990: 22, 25; Elton 1996: 138; James 2009: 168. 
28  Amm. Marc. 15.5.11. 
29  Amm. Marc. 15.5.33. За његово франачко порекло в. и 15.5.16; уп. Aur. Vict. Caes. 42.15. 
30  Amm. Marc. 15.5. За остале изворе в. Jones, Martindale, Morris 1971: 840–841. 
31  Hunt 1998: 14–15; Drinkwater 2000: 139–140. 
32  Уп. Amm. Marc. 16.10.1, где се спомиње Констанцијев „тријумф“ над римском крвљу после 

Магненцијеве смрти. Магнентијево варварско порекло је доводено у питање и у историографији, мада 
без позивања на наведено место код Амијана, в. Drinkwater 2000: 138–145. 

33  Jul. Orat. 1.34 A, D; 2.56 B–C; Ps-Aur. Vict. Epit. 42.7; Zos. 2.54.1. Уп. Drinkwater 2000: 138–139. 
34  Zon. 13.6 B; Schol. ad Jul. Orat. 2.95 C. 
35  Zos. 2.42.2; Zon. 13.6 B. 
36  Amm. Marc. 15.5.6, 11; 31.10.6. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 538 (Маларих), 539 (Малобауд). 

Неизвесно је порекло Теутомера, команданта гарде у време Констанција II (в. Amm. Marc. 15.3.10), мада 
се претпоставља да је франачко, в. MacMullen 1988: 201; уп. Schönfeld 1911: 223, 293; Waas 1965: 127. 

37  Amm. Marc. 15.5.16. Ланиогајз је сигурно варварског порекла (в. Jones, Martindale, Morris 1971: 495), 
највероватније франачког, в. Schönfeld 1911: 152, 293. 

38  Jones 1964: 621–623; Liebeschuetz 1990: 8; Kulikowski 2006: 367. O Силвану као Римљанину в. Waas 1965: 
34–35; уп. Drinkwater 2007: 151–152. 
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Јулијана за цара.39 У походу на Исток половину командних положаја су држали варвари.40 
Значајну улогу имали су Невита, који је био заповедник коњице 361–363/4. и конзул 362,41 
и Дагалаиф, комес гарде 361–363. године.42 Дагалаиф је под Јовијаном унапређен у 
заповедника коњице, под Валентинијаном у заповедника пешадије, а заједно са 
Грацијаном вршио је конзулат 366. године.43 Иако извори не говоре о њиховом пореклу,44 
на основу имена се може претпоставити да су били Германи.45 Поред њих, у походу су се 
истакли и комеси Виктор, који је био сарматског порекла,46 Флавије Аринтеј, чије име 
упућује на готско порекло,47 и Персијанац Хормизда.48 Након Јулијанове смрти, војни 
заповедници варварског порекла су учествовали у дискусији о избору новог цара,49 што 
сведочи о њиховом политичком утицају. 

У време Валентинијанове и Валенсове владавине најистакнутији припадници 
царске клике били су из Илирика, углавном из Паноније.50 Валентинијан је 
фаворизовао војничку елиту, тако да су у овом периоду само двојица конзула били 
припадници цивилне аристократије, остали су били војни заповедници.51 Од 
официра варварског порекла, конзулате су у том периоду добили већ поменути 
Дагалаиф 366, Виктор 369. и Флавије Аринтеј 372. године. Германи који су били у 
служби претходних царева напредовали су у каријери. Дагалаиф је уздигнут на ранг 
заповедника пешадије 364. године, а у последњој години Валентинијанове владавине 
то место заузима Меробауд, највероватније франачког порекла,52 за кога 
Филосторгије каже да је био један од људи који су преносили Јулијанов ковчег до 
Тарса.53 Није познато да ли је варварског порекла био Ремигије, који је 355. био 
благајник војне благајне, а 367. године постао управник двора (magister officiorum).54 
Иако му је име римско, као и имена Франака Силвана и Бонита,55 Амијан пише да је 
Ремигије рођен у околини Мајнца.56 Положаје у римској служби добијају и Германи 

 
39  Amm. Marc. 20.4. 
40  Amm. Marc. 24.1.2. 
41  Amm. Marc. 21.8.1, 12.25; ICUR I, 151–156. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 626–627. 
42  Amm. Marc. 21.8.1. 
43  Amm. Marc. 26.5.2, 9.2; ICUR I, 186–189. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 239. 
44  Амијан пише о Невити као варварину, мада не говори ближе о његовом пореклу, в. 21.10.8, 12.25. 
45  Schönfeld 1911: XIX, 68–69, 172, 285–286; уп. Waas 1965: 97, 117–118. 
46  Amm. Marc. 31.12.6. 
47  Schönfeld 1911: 26, 285; Waas 1965: 87; MacMullen 1988: 199. 
48  Вероватно су сва тројица били на позицији comes rei militaris, в. Jones, Martindale, Morris 1971: 102 

(Аринтеј), 443 (Хормизда 2), 957 (Виктор). Другачије, MacMullen 1988: loc. cit. 
49  Amm. Marc. 25.5.2. 
50  Matthews 1975: 32–55; Lenski 2002: 56–67. 
51  Aмијан истиче лош последице овакве политике, в. 27.9.4. 
52  Schönfeld 1911: 167, 293; Waas 1965: 110; MacMullen 1988: 200. 
53  Philost. 8.1. 
54  Amm. Marc. 15.5.36; 27.9.2. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 763. 
55  James 2009: 200; уп. Schönfeld 1911: 52, 207. 
56  30.2.10. 
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племићког рода. Вадомарије, краљ Алемана у време Констанција II,57 био је намесник 
Феникије у периоду између 361. и 366. године.58 Хортарије и Битерид су били војни 
заповедници, а Фраомарије заповедник алеманске чете у Британији око 372, након 
што је кратко био краљ Буцинобанта.59 То су уједно и последњи Алемани посведочени 
у римској служби који се могу поуздано идентификовати.60 

Након Валентинијанове смрти 375. године долази до изражаја варварски 
утицај на кројење римске политике. Иако је Грацијан од 367. био август, војска је за 
августа прогласила четворогодишњег Валентинијана II, при чему су највећу улогу 
одиграли већ поменути Меробауд и Панонац Флавије Еквитије.61 У наредне две 
деценије најдоминантнији војни официри били су пореклом Франци.62 Може се рећи 
да са Меробаудом почиње низ моћних војсковођа који су контролисали западни део 
Царства.63 Oн је био на положају заповедника пешадије у периоду између 375. и 388. и 
два пута конзул, 377. и 383. године.64 Велики утицај су имали и Баутон и Рихомер. 
Баутон је обављао функцију врховног војног заповедника на Западу 380–385. и 
конзула 385. године,65 док је Рихомер, Арбогастов ујак,66 био комес гарде 377–378, 
конзул 384, и врховни заповедник војске на Истоку вероватно у два наврата, 383. и 
388–393. године.67 Након Меробаудове смрти, 387. године, најмоћнија личност на 
Западу био је Арбогаст, комес у време Грацијана, а затим врховни војни заповедник у 
периоду од 388. и 394.68 У последњој четвртини IV века посведочено је и неколико 
готских имена у римској служби на Истоку. Мундерих је у периоду после 376. године 
био заповедник арабијског лимеса,69 а Модарес је у време Теодосија био војни 
заповедник у Тракији, вероватно 380–382.70 Готског порекла је можда био и Хелебих, 
војни заповедник на Истоку 383–388. године.71 Германска имена су имали и Фригерид, 
војсковођа у Илирику и Тракији око 377,72 Руморид, војни заповедник 384. и конзул 

 
57  Amm. Marc. 14.10.1. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 928. О Вадомарију в. Drinkwater 2007: 149–150. 
58  Amm. Marc. 21.3.5; 26.8.2. 
59  Amm. Marc. 29.4.7. О њима в. Drinkwater 2007: 150–151. 
60  Drinkwater 2007: 151. 
61  Amm. Marc. 30.10.2–4; Ps-Aur. Vict. Epit. 45.10; Zos. 4.19.1. Уп. Waas 1965: 21. 
62  Stroheker 1955: 315; Waas 1965: 15. 
63  Ibid: 110–111, в. и 84. 
64  Amm. Marc. 31.8.2; Zos. 4.17.1; ICUR I, 261–269, 271–273, 322–327, 329–331. На основу једног натписа 

(ICUR I, 370) претпоставља се да је трећи пут изабран за конзула за 388. годину, в. Stroheker 1955: 316; 
Jones, Martindale, Morris 1971: 598–599. За одбацивање те претпоставке в. Waas 1965: 54–56. 

65  Zos. 4.33.1–2; уп. Amb. Ep. 24.8. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 159–60. 
66  John. Ant. fr. 187. 
67  Amm. Marc. 31.7.4, 12.4; Lib. Orat. 1.219; Philost. 10.8; Cod. Theod. 7.1.13. Уп. Jones, Martindale, Morris 

1971: 765–766. 
68  Eun. fr. 53; Zos. 4.33.1–2, 53.1; John. Ant. fr. 187; уп. Soc. 5.25. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 95–97. 
69  Amm. Marc. 31.3.5. 
70  Greg. Naz. Ep. 136; Zos. 4.25.2. Уп. Waas 1965: 116. 
71  Cod. Theod. 9.39.1. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 277–278. О пореклу в. Waas 1965: 15, 101; уп. 

Schönfeld 1911: 11–12, 286. 
72  Amm. Marc. 31.7.3. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 373–374. 
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403,73 као и Бутерих, војни заповедник у Илирику 390. године,74 мада извори не 
пружају податке и њиховом пореклу.75 

Грацијан je показивао отворену склоност према Аланима, мада су варвари 
аланског порекла тек од треће деценије V века имали значајне представнике у римској 
служби. Незадовољство међу војницима, изазвано, између осталог, и Грацијановим 
фаворизовањем Алана, довело је до проглашења Магнa Максима за цара.76 Грацијан је 
убијен 383. године, када га је његова војска, на челу са Меробаудом, напустила и 
пришла узурпатору.77 Са војском која се састојала претежно од варвара, углавном 
Гота, Алана и Хуна,78 Теодосије је пет година касније однео победу над Максимом. 

И у наредном грађанском рату варварски одреди су чинили већи део војске на 
обе стране. Рат је вођен између Еугенија, кога је Арбогаст подржао да се прогласи за 
цара након смрти Валентинијана II 392. године,79 и Теодосија. У бици на реци Фригиду 
394. године Теодосијеву војску су предводили Тимасије и Стилихон, који је био 
вандалског порекла,80 највероватније на положају војног заповедника Тракије.81 Док 
су у Арбогастовој војсци били махом Франци и војници из галских провинција,82 у 
Теодосијевој војсци је био велики број варвара са Истока. На челу варварских 
помоћних трупа били су Саул, који је можда био аланског порекла,83 Иберац са Истока 
Бакурије, претходно комес гарде и намесник Палестине,84 и Гот Гаина, који је у 
периоду 395–399. године био на положају комеса.85 Један од заповедника је био и Гот 
Аларих, али вероватно над мањом групом варвара.86 У Теодосијевој војсци је било и 
Хуна,87 а извори преносе да је од 20 000 Гота који су учествовали у бици погинула 
половина.88 Незадовољство Гота после битке код Фригида, као и Аларихова 
незадовољена амбиција за добијањем титуле врховног војног заповедника, довели су 
до тога да Готи постану римски непријатељи унутар самог Царства.  

 
73  Amb. Ep. 57.3; ICUR I, 517–527. 
74  Soz. 7.25.3. 
75  Уп. Schönfeld 1911: 94, 194, 286. Аутор не спомиње Бутериха, мада је наставак –рих чест код германских 

имена, в. ibid: passim. 
76  Ps-Aur. Vict. Epit. 47.5; Zos. 4.35.2. 
77  Prosp. Tiro a. 384. Меробауд је и раније у својој каријери отказао послушност Грацијану, в. Amm. Marc. 31.7.4. 
78  Pan. Lat. 2.32.3–4. Уп. Liebeschuetz 1990: 30. 
79  Иако је Арбогаст могао допринети смрти младог цара, највероватније није умешан у само убиство, в. 

Croke 1976: 235–244. 
80  Oros. 7.38.1. Стилихон је једини војни заповедник варварског порекла за кога се изричито тврди да је 

био Римљанин, в. Mathisen 2006: 202. 
81  Zos. 4.57.2. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 854. 
82  Oros. 7.35.11–12. 
83  Zos. 4.57.2; John. Ant. fr. 187. Уп. Waas 1965: 15, где се Саул можда грешком убраја у Готе. 
84  Amm. Marc. 31.12.16 (заповедник стрелаца 378); Ruf. Hist. Eccl. 1.11; 2.33; Soc. 1.20.20; 5.25.13; Zos. 4.57.3. 
85  Marcell. Chron. a. 395, 399; Zos. 4.57.2, 58.2; 5.7.4; Jord. Rom. 319; John. Ant. fr. 187. Уп. Jones, Martindale, 

Morris 1971: 379. 
86  Soc. 7.10; Zos. 5.5.4. 
87  John. Ant. fr. 187. 
88  Оros. 7.35.19; Jord. Get. 145. 
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Остављајући своје младе синове Хонорија и Аркадија за наследнике 395. године, 
Теодосије је оставио простора за још већи утицај дворске и војничке елите. 
Припадници царске династије склапали су бракове са варварским породицама. 
Баутонова ћерка Еудоксија удала се за цара Аркадија,89 док се на Западу Стилихон 
оженио синовицом Теодосија, Сереном. Стилихон је касније ојачао своје династичке 
везе тако што је своју ћерку Марију удао за цара Хонорија, a након њене смрти и другу 
ћерку, Терманцију.90 Све до своје смрти, 408. године, Стилихон је контролисао западни 
део Царства. Био је комес и врховни заповедник пешадије од 394, конзул 400. и 405. 
године,91 и Хоноријев старатељ након Теодосијеве смрти.92 Стилихонове амбиције 
протезале су се и на другу половину Царства. Сматра се да је на његову иницијативу 
комес Гаина убио преторијанског префекта Руфина,93 најдоминантнију личност на 
Аркадијевом двору. У наредним годинама Стилихон је покушавао да осигура Илирик 
за западни део Царства. За остварење тог циља рачунао је на помоћ Аларихових Гота, 
који су у овом периоду представљали трећу страну, независну и од Истока и Запада. Док 
је Стилихон био жив било је могуће контролисати Алариха – постављен је за врховног 
заповедника војске у Илирику у периоду између 397. и 399, а затим поново око 405. 
године.94 Након Стилихоновог убиства царском политиком је руководио управник 
двора Олимпије, чија је непомирљива политика према Готима довела до Алариховe 
пљачке Рима 410. године.95 Аларихови наследници нису добили места у римској служби, 
али су добили земљу у Галији и признатог краља у оквиру Римског царства.96  

Након Хоноријеве смрти 423. године западним делом Царства је фактички 
управљао заповедник војске Аеције, пореклом из Дуросторума.97 Под његовом 
командом били су углавном варварски одреди, међу којима је било највише Хуна,98 
који су му помагали у обрачуну како са политичким противницима, тако и у одбрани 
граница Царства од упада других варвара. Након Аецијевог убиства 454. године 
управљање западним делом Царства поново долази у руке војних заповедника 
варварског порекла. 

На Истоку је до промене односа према Готима дошло након побуне Тригибилда 
и Гаине, тадашњег врховног заповедника царских трупа (praesentalis), 399–400. године. 

 
89  Philost. 11.6; Chron. Pasch. a. 395. 
90  Zos. 4.57.2; 5.4.1, 28.1; Jord. Get. 154; Rom. 322. 
91  Cod. Theod. 7.5.1; 13.18; 20.13; 22.12, ICUR I, 484–493, 537–542. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 854. 
92  Eun. fr. 62; Zos. 4.59.1; Oros. 7.37.1; John. Ant. fr. 188; уп. Olymp. fr. 2; Claud. De III Hon. con. 157–158; Zos. 

5.4.3, 34.6; Amb. De ob. Theod. 5. 
93  Zos. 5.7.3–4. 
94  Claud. In Eutr. 216–218; De bel. Get. 539; Soz. 8.25.3–4; 9.4.2–4. Уп. Martindale 1980: 44–46; Heather 1991: 

199, 211. 
95  О Алариху и Готима у периоду 395–410. в. ibid: 194–219. 
96  Heather 1998: 513–515. 
97  Jord. Get. 176; уп. Greg. Tur. Hist. 2.8. 
98  Извори преносе да је 425. Аеције регрутовао чак 60 000 варвара, односно Хуна, в. Olymp. fr. 43.2; Philost. 

12.14 (уп. com. apud Philost. 12.14 Bleckmann, Stein); Prost. Tiro a. 425; Chron. Gall. n. 100 a. 425. Хуни се 
први пут спомињу као римски савезници у време цара Теодосија I, в. Pan. Lat. 2.32.4. 
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Иако је у њеном сузбијању велику улогу одиграо врховни заповедник Фравита, такође 
Гот,99 и за то био награђен титулом конзула 401. године,100 царска политика према 
Готима се знатно променила. Заповедници германског порекла били су или 
искључени из службе, или је њихова улога била маргинализована у наредних 
двадесетак година.101 На такву политику према Готима могло је утицати и њихово 
аријанско опредељење при прихватању хришћанства.102 Војни заповедници су у 
наредном периоду имали чешће грчка или латинска имена, или имена не-Римљана са 
Истока.103 Тако је, на пример, Персијанац Варанес био војни заповедник пешадије на 
Западу око 408, затим врховни заповедник војске на Истоку око 409, и конзул 410. 
године.104 Арсакије, врховни војни заповедник на Истоку око 409, био је пореклом из 
Персије или Јерменије,105 а Арбазације, комес око 404. године, био је Исауријанац.106 

Од треће деценије V века међу војним заповедницима је поново било варвара 
германског порекла.107 У римској служби су били Готи Ариобинд, комес федерата око 
422, врховни заповедник на Истоку 434–449. и конзул 434,108 затим Арнегисклo, комес 
око 443. и врховни заповедник у Тракији око 447,109 и Плинта, комес 418, конзул 419. 
и врховни заповедник војске 419–438. године.110 Германског порекла су били и 
врховни заповедници војске на Истоку 441. Аринтеј и Ансила,111 комес и заповедник 
коњице на Западу 409. Алобих,112 као и врховни заповедник војске на Истоку 443. 
године Меробауд.113 У том периоду значајна места заузимају и Алани. Аланског 
порекла је био Ардабур,114 који се као војни заповедник Истока 421–422. године 
прославио у рату против Персијанаца.115 Наредних година био је на положају 
врховног војног заповедника а затим и конзул 427. године.116 Његов син Аспар, конзул 
434. године, био је најутицајнија личност на источном двору, обављајући службу 

 
99  Eun. fr. 60; Philost. 11.8; Soс. 6.6.39. 
100  Eun. fr. 82; Philost. 11.8; Soс. 6.6.39; Soz. 8.4.21; Zos. 5.20–21; John. Ant. fr. 190; ICUR I, 494–502. O мотивима 

који су подстакли Фравиту, Модареса и Мундериха да се укључе у римску службу в. Heather 1991: 189–190. 
101  Jones 1964: 181; Mitchell 2015: 102. 
102  Brown 1971: 111. 
103  Liebeschuetz 1990: 126. 
104  Zos. 5.36.3; Chron. Pasch. a. 412; ICUR I, 1147. 
105  Chron. Pasch. a. 412. Уп. Martindale 1980: 152. 
106  Eun. fr. 84; Zos. 5.25.2; уп. Marcell. Chron. a. 405. 
107  Jones 1964: 181; Liebeschuetz 1990: 130. 
108  John. Mal. 364; Soc.7.18.25; Cedr. 1.599; Theod. Ep. 18; ICUR I, 682–683. Уп. Martindale 1980: 145. 
109  Theoph. Chron. a. 5942; Chron. Pasch. a. 447; уп. Marcell. Chron. a. 447; Jord. Rom. 331. За готско порекло 

в. Martindale 1980: 151. Другачије, Schönfeld 1911: 29–30, 295. 
110  Prisc. fr. 1; Marcell. Chron. a. 418; Soc. 5.23; Soz. 7.17.14; ICUR I, 608–609. Уп. Martindale 1980: 892–893. 
111  Theoph. Chron. a. 5941; уп. Prosp. Tirо a. 441. За њихова имена в. Schönfeld 1911: 26, 29, 285–286. 
112  Zos. 5.47.1, 48.1. За готско порекло имена в. Schönfeld 1911: 11–12, 286. 
113  Hydat. 128 a. 443. Рођен је у Бетици, в. Sid. Apol. Carm. 9.927, али му је отац германског порекла, в. 

Martindale 1980: 757. 
114  Schönfeld 1911: 24, 295. 
115  Soc. 7.18,20,23; John. Ant. fr. 195; Mich. Syr. 8.5; Teoph. Chron. a. 5918. 
116  Olymp. fr. 46; Philost. 12.13; Soc. 7.23; Procop. Vand. 3.3.8. Theoph. Chron. a. 5915; ICUR I, 655–657. 
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комеса и врховног војног заповедника на Истоку у периоду од 424/431, све до 471.117 
Аспаров син је такође био у римској служби, прво као претор 434, затим конзул 447. 
године, а касније као врховни војни заповедник на Истоку.118 Варвари који су били у 
римској служби у првој половини V века нису испољавали амбиције које би 
угрожавале царску династију. Тек након смрти цара Теодосија II 450. године долазе до 
изражаја Аспарове амбиције и његов утицај при избору следећих царева.119 

 
*   *   * 

Варварско напредовање у римској служби било је праћено и прихватањем 
хришћанства, мада je било и изузетака. Извори преносе да су пагани били Арбогаст, 
Рихомер, Руморид и Фравита, коме је због заслуга у сузбијању Гаинине побуне било 
допуштено да остане веран паганским култовима.120 Паганин је био и комес Генерид, 
због кога је, како пише Зосим, Хонорије повукао закон из 408. године који забрањује 
паганима држање положаја у Царству.121 Претпоставља се да је већина ипак 
прихватала хришћанство, мада о томе постоје само спорадични подаци у изворима. 
Побуњеник Силван, романизовани Франак, потражио је уточиште у цркви у Келну, 
пре него што га је група војника извукла и погубила 355. гoдине.122 Забележено је да су 
хришћани били и Хормизда, Виктор, Moдарес, Aларих, Стилихон, Гаина, Плинта, 
Aспар, а на самрти се покрстио и Аринтеј.123 Међу Готима су забележена два прогона 
хришћана пре него што су коначно прихватили хришћанство (аријанизам) у другој 
половини IV века.124 За поједине варваре у римској служби не може се утврдити да ли 
су прихватили хришћанство, или због тога што постоје противречни или недовољно 
јасни подаци у изворима, као у случају Баутона и Бакурија,125 или се у изворима не 
спомиње њихово религијско опредељење. Цареви су подстицали христијанизацију, 
осим у време Јулијана, а од времена Грацијанове владавине број хришћана 
посведочених на високим положајима био је већи у односу на број пагана, што 
нарочито долази до изражаја од краја IV века.126 Cамо прихватање хришћанства, мада 
пожељно, није представљало неопходан услов за државну службу све до 416. гoдине.127 
Иако су и касније посведочени пагани на високим положајима у Царству, варвари у 

 
117  Philost. 12.13; John. Ant. fr. 195; Teoph. Chron. a. 5831, 5938, 5843; Procop. Vand. 3.3.35; Prisc. fr. 8; ICUR I, 

682–683. Уп. Martindale 1980: 165–166. О пореклу в. Phot. Bibl. 78. Уп. Schönfeld 1911: 33, 295. 
118  AE, 1940, 88; Prisc. fr. 20; Suid. A 3803; Dam. fr. 304. Уп. Martindale 1980: 135–136. 
119  Jones 1964: 181, 218, 222. 
120  Eun. fr. 82. 
121  Zos. 5.46.3–4. 
122  Amm. Marc. 15.5.31. 
123  За изворе који сведоче о религијском опредељењу варвара види њихове биографије у Jones, Martindale, 

Morris 1971 и Martindale 1980. 
124  Wolfram 1979: 73, 78–79, 84–94, 115; id. 2015: 126–134. 
125  За Баутона в. Amb. Ep. 57. Уп. Jones, Martindale, Morris 1971: 159. Другачије, Salzman 2002: 86, 131, 191, 

245. За Бакурија в. Ruf. Hist. Eccl. 1.11, 2.33; Lib. Ep. 1060. 
126  Salzman 2002:186–187. 
127  Cod. Theod. 16.10.21. Уп. Jones 1964: 208–209, 1110, нап. 85. 
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римској служби били су углавном хришћани.128 
 

*   *   * 
Током IV века цареви су фаворизовали војну аристократију. Управо је 

раздвајање војних од цивилних функција у време тетрархије значајан фактор који је 
допринео напредовању варвара у римској служби од средине IV века. Када више није 
било неопходно бирати за војне заповеднике припаднике сенаторског или витешког 
сталежа, цареви су за војне команданте могли бирати и људе из нижег сталежа, између 
осталог и варваре. На тај начин се формирала војна елита, одвојена од сенаторске.129 
Од последње четвртине IV века та котерија, коју су махом чинили варвари, имала је 
главни удео у одлучивању и креирању царске политике. 
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BARBARIAN ELITE IN ROMAN SERVICE 
IN THE PERIOD FROM THE MID-4th TO THE MID-5th CENTURY 

 
Summary 

This paper is focused on the process of barbarization of the highest military offices in the Later 
Roman Empire and integration of the barbarians into the Roman military system. The employment of 
barbarian troops as part of the Roman army goes back a very long time, but the use of barbarian 
recruits may have grown in scale under Constantine I. They were recruited steadily throughout the 4th 
and 5th centuries. From the reign of Constantius II we can trace the ascent of barbarians, especially 
Germans, to the highest ranks within the imperial military structure, although first appointments 
probably belong to the reign of Constantine. Of the magistri militum attested between the death of 
Constantine and the death of Theodosius, more than half were barbarians. Besides, they held other 
military posts, mostly of comes rei militaris, comes domesticorum or tribunus scholae scutariorum, and 
eventually even civilian positions. Certain barbarians played a significant role in the politics of the 
Empire and had influential positions at the imperial court, especially from the last quarter of the 4th 
century. Some of them dominated Western Roman Empire, and were out of the emperor's control, like 
Arbogast and Stilicho. However, there is no decisive change in military policy during this period, but 
these commanders were dealt with as members of the traditional Roman command system. 
Furthermore, many of the barbarians who were in imperial service accepted Christianity, Empire´s 
religion, which facilitated their integration into the society of the Empire. 

Keywords: The Later Roman empire, Barbarians, Germans, Alamanni, Franks, Goths. 
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MUSEUM EXHIBITS AS WITNESSES OF THE MIGRATIONS. 
THE CASE STUDY: MUSEUM OF VOJVODINA 

 
 

Аbstract:  Visiting permanent exhibitions in museums represents a specific travelling through the 
history of the migrations from the prehistoric to the modern times. Indirectly, numerous 
exhibits reflect the movements of the people in different contexts, from the movements 
in search for the better life conditions, to the cultural, economic, social, political 
movements, etc. They witness the complexity of the phenomenon of migration and an 
archetypal element which it incorporates, and appears with the early hominids, who 
moved throughout the continents, crossing enormous distances. The permanent 
exhibition of the Museum of Vojvodina shows the development of the human society on 
the territory of the present-day Vojvodina in the continuum of eight thousand years and 
offers a comprehensive insight of its millennium past. Migration elements and their 
impact on the human society can be seen on thousands of the exhibited artefacts. They 
should be considered in different manners: first in archaeological contexts – from the 
Palaeolithic and Mesolithic until the shifts of the Slavic, Hungarian, Serbian ethnicities, 
etc., and then, the historical contexts (more recent history), after the Great Turkish War 
(1683–1699), when migrations gained somewhat different complexity. 

 
Keywords: museum exhibits, permanent exhibitions, migrations, Museum of Vojvodina. 
 
 

1. Introduction 
 

n our own time, we are the witnesses of the peoples’ movements on a large scale. As a 
phenomenon, migrations are highly regarded and differently defined in many 
humanities. Contemporary museology suggests socially responsible museums whose 

personal reacts to diverse social phenomena. Museum curators have to get out of their 
conformism and refer to the social problems caused by obvious changes in the current society.  

One can notice that museums all over the world are revealing migrations as a topic 
for their temporary, thematic exhibitions and that museums dedicated exclusively to the 
migrations are not a new arrival. Since the end of the 20th century, a number of museums 
have been founded dedicated to this topic in the UK, Germany, Scandinavian countries, 
Balkans, Benelux, USA, Australia and elsewhere around the globe, so it might be argued that 
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a new museum type is emerging. Their idea is telling stories of movement in fresh and 
engaging ways. Often, these exhibitions emphasize objectivity and question the impact of 
European universalism. Stories of migration are being told in a particular space (city, region, 
country) in a particular time frame and sometimes involve a particular nation. They show 
that, hidden under the norm of sedentary life, mobility has always been omnipresent in the 
basis of European societies. However, the approach differs – addressing to the audience on 
a personal level by telling an individual, distressing stories or referring to a more abstract 
theoretical level, based on political debates. This reflects the way how a certain museum sees 
its role in society. If the subject is a migration, it directs museums to regard objects as symbols 
rather than epistemic objects – things that embody what is yet unknown and that therefore 
provoke new questions.1 

The popularity of the migration as a museological topic, on the other hand, can be 
interpreted through the financial point of view. Nowadays, there is a necesity for museums 
to seek new ways of funding. The EU funds are open to financing projects which involve the 
migration phenomenon. The main reason lies in the fact that it is the topic which challenges 
the intercultural dialogue and focuses on important matters such as a citizenship, human 
rights, cultural diversity and so on. Embracing projects of this type, the museums become 
accessible for the current political debates and within this process, they explicitly position 
themselves as institutions which react to the current changes in society.  

In the last twenty years, the traditional understanding of museums and their role in 
our contemporary society has been radically questioned both in theory and in practice. The 
impact of cultural and political change in the museum’s role, mission and practice is obvious 
and a new comprehension of museums as public services and social agents has emerged. The 
educational, political and social role in the society of the museums have been proclaimed.2  

Museum objects as artefacts from different periods of human past, exhibited in 
museum showcases usually fit into a certain geographical and chronological context. If 
placed according to the museological standards with appropriate thematic legends and well 
governed interpretation, they tell about certain phenomena in different societies and give 
answers to traditionally asked questions. This is also true when it comes to archaeological 
artefacts which are referring to the archaeological contexts of the find, it characteristics (such 
as the type of material and raw from which it was made, the way of manufacture, etc.) and 
its significance in a certain society (as a reflection of economic and social conditions, as well 
as ideas). It goes from the individual case towards the general phenomenon – from a specific 
artefact to what it represents.  

Whether the exhibition is designed by the curators who were governed by the rules 
of the cultural-historical archaeology where the object itself is in the focus or designed 
according to modern rules of the interpretative archaeology3, where the story of an object is 
targeted, traces of the migration phenomenon are clearly visible. The migration has been 

 
1  Korff 2005; Poehls 2011: 339. 
2  Lanz 2016: 178–192. 
3  Stanković Pešterac 2014: 219–230. 
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recognised as an essential part of the human society from the very beginning of the mankind 
since today, influencing the development of every culture and society in any historical or 
political period. In the past, as well as today, the mobility of the people was immensely 
influenced by the global changes, both natural and artificial. Changes in nature (primarily 
climatic) of which people in the past depended even more, could have changed their 
environment and caused the necessity of an escape. They could have also influenced diverse 
economic and social shifts which governed the changes of the geopolitical margins in the 
later periods. There underlies the natural search for better living conditions for which 
sometimes crossing enormous distances on bare feet (without any means of transportation) 
was needed. If we consider the nomadic life as a form of migration, then we shall find its 
traces even with the exhibits which are related to the Early Paleolithic communities, with the 
first evidence for stone tool production. Also, the migration of the first hominids who moved 
throughout the continents is a well-known and scientifically accepted phenomenon. 

The permanent exhibitions in museums, especially the ones who are dealing with a 
millennium past of a certain area, i. e. complex regional museums with miscellaneous 
collections of archaeological, historical, artistic, ethnological and biological provenance, 
represent a specific travelling through the history of the migrations from the prehistoric to the 
modern times. Indirectly, numerous exhibits reflect the movements of the people in different 
contexts, from the movements in search for the better life conditions, to the cultural, 
economic, social, political movements, etc. 

As a complex form of museological communication, the permanent exhibition has the 
most important role. It can be viewed as an identity document of every museum, with a 
relatively long duration, the stability of the themes, permanence in time and space, structure 
and availability for all types of visitors. The purpose of a permanent display is the presentation 
of museum knowledge accumulated in museum objects and collections, whether it deals with 
a specific type of material or objects which are related to a certain geographical, culturological 
or political aspect. The requirements for a design of a permanent display are thorough 
research and familiarity with the holdings of the museum, a positioning of the exhibition area 
and a professional team, which consists of various specialists. The starting point is always a 
synopsis and a scenario with a final choice of material.4  

 
2. Permanent exhibition of the Museum of Vojvodina – archaeological context 
 
The permanent exhibition of the Museum of Vojvodina shows the development of 

the human society on the territory of the present day Vojvodina in the continuum of 8,000 
years and offers a comprehensive insight of its millennium past. It reflects the complexity of 
the multicultural history of this region. This is the central museum institution for the 
territory of the Autonomous Province of Vojvodina and the second largest museum in the 
Republic of Serbia, housing about 400,000 valuable museum pieces. The permanent 
exhibition in this form was completed in 1990 with small changes subsequently made until 

 
4  Marojević 1989: 14–18.   
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today. It covers the space of 2,000 m2 and includes over 4,000 exhibits organized into three 
thematic units – archaeology, history and ethnology. The object in Dunavska 37 Street shows 
the history of the 20th century.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Permanent exhibition, Museum of Vojvodina 
 
Here, migration elements and their impact on the human society can be seen on 

thousands of the exhibited artefacts. They should be considered in different manners, and 
first in archaeological contexts – from the Paleolithic and Mesolithic, through the cultures 
of the first farmers which reflect the elements of the Neolithic revolution, the Indoeuropean 
migration and other movements of human communities in the Copper, Bronze and Iron 
ages, the Celtic settling in the Pannonian area, the Roman Panonnian conquests and the 
establishment of the provincial government, the Great migration until the shifts of the Slavic, 
Hungarian, Serbian and other ethnicities.  

The Neolithic revolution is one of the phenomena which can be interpreted through 
the phenomenon of migration. It was one of the crucial moments in the history of mankind 
seen as the transition of human cultures from a lifestyle of hunting and gathering to one of 
agriculture and settlement.6 The important inventions, like building more permanent houses 

 
5  Cerović 1997: 9–10. 
6  Childe 1936. 
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and domesticating animals and food-crop cultivation spread throughout the world as a 
result of people’s mobility.7 There are many archaeological artefacts exhibited within the 
permanent exhibition of the Museum, which can be seen as an evidence of the mobility in 
the past. From the Neolithic period, we find the most interesting the tools made from the 
obsidian – a volcanic glass, brought from the quarries in the Eastern Slovakia or North 
Hungary and the Spondylus shell jewellery, made from the shell whose habitat was (and still 
is) the Mediterranean.8 Obsidian was certainly one of the reasons for establishing contacts 
and communication between the Vinča culture and the communities in the Tisa River valley. 
The existance of obsidian tools at archaeological sites in Vojvodina shows exchange network 
of interregional importance during the Late Neolithic.9  

The largest impression remains in the mobility and long distance travelling without 
any means of transportation. The first use of a horse, however, is related to the time of the 
Indo-European migration in the Copper Age (approx. 5,000 years ago) when the people 
from the steppes of Southern Russia and Ukraine inhabited the region Vojvodina, leaving 
their most remarkable traces in thousands of tumuli – the characteristic burial mounds. 
Different artefacts dating from the Bronze Age (approx. 4,000 years ago) prove the existance 
of different cultures: native inhabitants, as well as newcomers, who introduced the 
production of a new metal, thus pushing the development.10  

Later inventions of the Iron Age also suggest changes in material culture which are 
clearly the result of the movements of people.  

 In such manner, we can interpret the Roman conquests and change which they 
brought to the territory of the present-day Vojvodina. Their relation towards the 
autochthonous communities and newcomers, such as the Sarmatians, is rather complex: 
from alliances and trade ties to warfare. It can be seen through the pieces of pottery, but also 
specific jewellery. The Sarmatians were semi-nomadic cattle herders of Iranian-South 
Russian origin whose material culture in Vojvodina was formed as a mix of the native Celtic-
Dacian elements with an influence of the Roman culture and Greek-Hellenic and Iranian 
elements they brought with them from the land of their origin.11  

The Great Migration of peoples is a well-known historical phenomenon which 
covered the period from the fourth to the ninth century, encompassing all European 
territories from the Urals and the Black Sea to the Atlantic Ocean and the Mediterranean. 
The beginning was foreshadowed in 375 by the breakthrough of the Huns from Central Asia, 
followed by the Gepids, Goths, Lombards, Avars and Slavs, ending with the arrival of the 
Hungarians. The barbaric invasion destroyed the world of ancient civilisation and brought 
significant social and economic changes. Here, we can give an example of the grave goods 
belonging to a woman from the 5th century. Their diversity and different origins show the 

 
7  Binford 1968: 313–342. 
8  Balj 2014: 76; Dimitrijević, Tripković 2003: 47–62; Dimitrijević, Tripković 2006: 237–252. 
9   Tripković, Milić 2009: 78, 86. 
10  Petrović 1997: 35–43. 
11  Dautova Ruševljan 1997: 78–100. 
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influences and coexistence of many tribes which lived in the period of the Great Migration 
on the territory of the Syrmia District. According to the specific type of the two silver-gilt 
fibulae, the woman buried in this grave was probably a member of the East Germanic tribe 
which inhabited this territory in the 5th century AD. Her jewellery also reveals the taste and 
the fashion of this period. Due to the widely varied ethnic milieu, it is still a significant 
challenge to determine whom the items exhibited in showcase belonged to. They originate 
from a time of frequent intermixing of peoples in the territory of today’s Vojvodina and their 
dynamic interactions.12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Gothic grave goods from Hrtkovci, 5th century 
 
 
After the settlement of the Hungarians near the end of the 9th century, the territory of 

today’s Vojvodina became the border region of the new Hungarian state, exposed to strong 
political and cultural influences of the Byzantine Empire. The ethnic makeup of the population 
was quite varied. Alongside Slavs and settler Hungarians, there were other happenstance 
populations, and with the founding of the first cities, craftsmen and traders from Middle 
Europe arrived in Hungary, mainly from the territories of Germany. From the 14th century 

 
12  Popović 1997: 100–111; Dautova Ruševljan 1980–81: 146–153; Dautova Ruševljan 1998: 97–102; Stanković 

Pešterac 2014: 60–63. 
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onwards, there was a more extensive settlement of Serbian population from the south.13  
During more recent history, migrations have been particularly turbulent on the 

territory of Vojvodina. They were caused by the conquests of the Ottoman Empire in the 15th 
and 16th centuries. After the Great Turkish War (1683–1699), migrations became even more 
complex and they continued until today, which can also be seen within the permanent 
exhibition of the Museum of Vojvodina. 

 
3. Permanent exhibition of the Museum of Vojvodina – historical and ethnological context 
 
The contemporary population of Vojvodina, in which, besides the Serbs, as a two-

thirds of the population, there are also members of several Slavic and non-Slavic peoples: 
Bunjevci, Croats, Slovaks, Ruthenians, Russians, Hungarians, Romanians, Germans, 
Romani people, etc., is the result of migrations (immigration and emigration) of the 
inhabitants of different nationalities in the last three centuries.14 Most often, these processes 
have been caused by the wars: at the end of the 17th century – the Austro-Turkish wars (1683–
1699), the Austro-Turkish wars in the 18th century (1716–1718, 1737–1739, 1789–1791), 
after which colonisations at the territory of Vojvodina followed – the Serbs in the Great 
Migration, the Germans in several waves (Carolingian, Theresian, Josephine colonisation), 
as well as Hungarians, Slovaks, Ruthenes and others. After the First and Second World War, 
immigration of Serbs and other nationalities from the poorer regions of Yugoslavia to 
Vojvodina was recorded, as well as the emigration of Germans after the Second World War 
into the old homeland or other countries.  

In each case, a multiethnic character of Vojvodina, created through three centuries, 
has been preserved by today, which can also be seen within the ethnological part of the 
permanent exhibition. The part which deals with folk costumes presents all nationalities that 
have inhabited Vojvodina during the 19th and 20th centuries. Their origins lie within different 
cultures such as Slavic, Hungarian, Romance and Germanic, which have arrived here in 
some of the migrations. The festive headwear of young women exhibited in one showcase 
represent certain basic rules which were the same for all the nationalities. The girls and single 
women had to be bare-headed, whilst married ones had to cover their heads. Young wives 
wore elaborated head covers according to their wealth. The caps given to the brides were 
embroidered with gold (zlatara), scarves (džega) – worn by Serbs and Šokci; small caps 
(čeprjec) – worn by Slovaks; golden caps zlata, ciula – worn by Romanians; and konty and 
fityula – worn by Hungarians.15 

After the Roman and the Great Migration period, a larger movement of peoples was 
caused by the Ottoman conquests in the Balkans and in Pannonia from the 14th to the 16th 
century. The most important events were: the battle of Marica in 1371, the battle of Kosovo 
in 1389, the fall of Constantinople in 1453, the fall of Smederevo and the Serbian Despotate 

 
13  Popović 1997: 111–122. 
14  Jankulov 2003. 
15  Maluckov 1997: 365–385. 
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in 1459, the battle of Mohacs in 1526, the fall of Buda in 1551 and the Banat region in 1552.16 
This period was marked not only by migrations, but also by the general suffering of the 
people from this area, in such manner that it almost caused a depopulation. Then followed 
the period of immigration from the former Ottoman Balkan territories. In the Bačka region, 
during the second half of the 16th and the first half of the 17th century, except for a small 
number of Turkish military crews in the cities (which consisted of the Turks and other Asian 
nations, as well as the Balkanic Islamized Bulgarians, the Greeks and the Serbs), there were 
almost no other inhabitants than the previous and newly settled Serbs (during the Turkish 
conquest) to be found there. 

Regarding the Serbs, the fall of Despotate in 1459 did not mean the complete collapse 
of the Serbian statehood idea. It survived through the Despotate of the Syrmian Brankovići 
(Maxim and Jovan at the end of the 15th and the 16th centuries), and later through the vicarian 
despots (entitled by the Hungarian kings, i. e. the Austrian emperors), of which, the last one 
– Pavle Bakić, died in 1537 during the battle against the Turks. It is also important to mention 
two other events: the attempt to revive the Serbian state in Pannonia after the Mohács battle 
in 1526 – a short success of the self-proclaimed emperor Jovan Nenad (so-called Crnojević), 
and the First Serbian Uprising against the Ottomans, which began in Banat during 1594. The 
direct outcome was the burning of St. Sava’s relics on the Vračar plateau in Belgrade, where 
they were brought from the Monastery of Mileševa.   

The survivor and strengthening of the Pannonian Serbs, especially within the 
present-day territory of Vojvodina, through the migration from the south to the north, was 
supported by the renewal of the Patriarchate of Peć in 1557. This gave them a temporary 
modus vivendi with the Islamic Ottoman Empire. The Christians, such as the Serbs and other 
orthodox inhabitants (especially the Romanians), excepted a milet-system, the system of 
religious tolerance with specific taxes. From the time of Stefan Lazarević and Đurađ 
Branković, within the former Hungarian territories, now in the Ottoman pashadoms, the 
Serbs remained as religiously tolerated, but nevertheless suppressed inhabitants, until the 
end of the 17th century. 

A great turning point in the history of migrations in Pannonia, presents the Austro-
Turkish Wars (1683–1699), which ended with the Peace of Karlowitz (26th of January, 1699), 
when, for the first time in diplomatic negotiations, the round table system was used in order 
to make all the negotiators equal.  

During the war, the so-called Great Migration of the Serbs (1690) occurred under the 
leadership of Arsenije III Čarnojević (Crnojević), whose waves reached the territories of 
Lika, Kordun, Banija and Slavonia (mass od Serbs from Bosnia), as well as Srem, Bačka, 
Banat and Baranja (Serbian mass from the old Serbia – Kosovo, Metohija, Raška, Podrinje). 
The Serbian enclaves were also created in Komárom, Buda, Esztergom and Sanandrei, as the 
northernmost national and church centre. The centre be transferred to the monastery of 
Krušedol on Fruška Gora after the Peace of Karlowitz in 1699. From that time, the 
Metropolitanate of Karlovci became the most important Serbian institution of the Habsburg 

 
16  Kicošev, Njegovan 2013. 
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Monarchy. The Rákóczi uprising against the Habsurgs (1703–1711) caused many sufferings 
and migrations of the Serbs in Pannonia. The later establishment of the military borders 
along the border of the Austrian Empire along the rivers of Sava, Danube, Tisa and Moriš, 
as well as demilitarisation of the Tisa and Moriš border (in the middle of the 18th century), 
provoked the Serbian emigration in the Russian Empire or migration to the south – on the 
new Danubian border. This is visible at the exhibition via two maps of the military border 
in southern Hungary untill 1718 as well as the one from 1751 to 1881.17  

After the triumph in the war against the Ottoman Empire, the Habsurg Monarchy 
started the first colonisation of the Germans and other people (Spanish, French, etc.) in 
Pannonia, i. e. Vojvodina, at the beginning of the 18th century. This colonisation was named 
by Emperor Charles VI – Carolingian and lasted from 1722 until 1726, but without success. 
Another large-scale German colonisation followed during the Empress Maria Theresa and 
then later, at the time of the Emperor Joseph II, who was her son and the co-ruler.18 
Although, the so-called Josephine colonisation brought immensely positive effects within the 
inhabited area, it was ruthlessly concluded during the Second World War, when the 
Danubian Germans were designated. This led to their banishment and exile at the end of the 
War in 1944 and 1945.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. German women cap, 1937 

 
17 Davidov 1997: 169; Sarić 1997: 170, 178. 
18 Cerović 2009: 169–178. 



 
 
 
 
 TIJANA STANKOVIĆ PEŠTERAC, DRAGO NJEGOVAN 
 
 

502 
 
 

When it comes to the Hungarians, their colonisation was limited mainly to Bačka 
region. At the beginning of the 18th century, a larger number of Hungarians inhabited only 
the area around the settlement of Bač which was a property of the Kalocsa Archdiocese, or 
they were present as clerks and nobles in the service of the County of Bačka. The mass 
colonisation occurred after the suspension of the Tisa military border in 1751, when they 
inhabited the area around the Tisa river (Senta, Kanjiža and other places), as well as the area 
of the North of Bačka (the towns of Subotica and Sombor).19 

The existence of Bunjevci within the territory of Bačka was noted at the beginning of 
the 17th century, but they were settling down in the following decades in different migration 
waves and from diverse directions (Herzegovina, Bosnia, Dalmatia and Lika). At the time of 
the War 1683–1699, a group of 5,000 people settled with a permission of the imperial 
authorities in the North Bačka. 20 

The Ruthenians inhabited Vojvodina, i. e. Bačka in two waves: in the middle of the 
18th century, when they came in Krstur and in Kucura (during 1763). These groups 
originated from the territory of the northwest Hungary and the Carpathian zone. During 
the second half of the 18th and the first half of the 19th century, Ruthenian migrations 
continued due to the overcrowding of their first habitats in Bačka, so they gradually 
populated the southern parts of Bačka and Srem.21 

Approximately at the same time, the Slovaks inhabited the areas of Bačka and Srem. 
The first large wave of their migration was recorded in 1745, when the Slovak farmers came 
to the territory of the present-day Vojvodina. The owner of the Futog property, assigned 
them a part of the territory of the village Petrovac which, even by now, remained the largest 
Slovakian settlement in Vojvodina. Immigration of the Slovaks continued in the following 
years as well, not only in the Bačka district (Gložan, Bajša, Topola), but also in Banat and 
Srem. The small town of Stara Pazova became the seat of the Syrmian Slovaks.22 

Everything mentioned above is illustrated within the permanent exhibition of the 
Museum of Vojvodina. Using a conventional museological methodology for the creation of 
this kind of exhibition – a different means, such as exhibit and thematic labels, urbaria, maps, 
drawings, etc., migrations can be seen through the facts, artefacts and objects.  

It is important to mention also that the Museum organized many different thematic 
exhibitions that covered the migration phenomenon both directly and indirectly. One of the 
most prominent was the exhibition named Danube Homeland: Coexistence of Germans and 
Serbs in Vojvodina as a joint project of the Museum of Vojvodina and the Danube-Swabian 
Central Museum from Ulm, Germany. The migration was evident through diverse objects, 
mainly personal belongings which are always the most effective for the museum visitor, such 
as: a postcard from the 20th century, a ball dress, a photograph, etc.23  

 
19  Gavrilović 1997: 195–201. 
20  Bašić Palković 2014: 753–767; Radonić 1954: 119–127. 
21  Džunja 1951: 47–53; Onufrij 1968: 129–142. 
22  Siracki 1966: 5–22. 
23  Bethke et al. 2009. 
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A story about the Austrian painter Robert Hammerstiel, whose origins are of the 
German colonists who lived in Vršac, was a particular one. Some of his paintings, specifically 
the ones which he donated to the Museum and exhibited in many occasions, are inspired by 
his childhood misfortune of being a refugee – those same German people, whose ancestors 
came to Vojvodina in the 18th century, were banished to Germany at the end of the World 
War II. Exhibiting such objects, the Museum takes the social role, as well as the political one, 
referring to the historical events that are repeated constantly through the history.24   

The temporary exhibition Serbs from Krajina in Vojvodina during the 20th century, 
reflected historical, economic, political and cultural conditions that influenced the 
migration of the Serbian population from Lika, Banija, northern Dalmatia and the Bosnian 
Krajina to Vojvodina during the 20th century, after the First and the Second World Wars. The 
exhibition contained historical and ethnographic material – the colonists brought their 
specific traditional clothes, such as folk costumes, but also a large number of household 
appliances used (furniture, scoops, different clay dishes, metal cooking kettles and chains, 
etc.).25 

The exhibition Living together: from the history of the common life of Serbs and 
Hungarians in Vojvodina, was dedicated to complex relationships of the Hungarians and 
Serbs who have been living together through centuries, which has also on the migration 
phenomenon.26 

 
4. Conclusion 
 
Museum objects within the permanent exhibitions which are not oriented to the 

phenomenon of migrations, i. e. which are not focused on this subject explicitly and 
intentionally, can be viewed as silent witnesses of migrations. Since the phenomenon is by far 
one of the most perpetual in the history of humankind, they act like its evidence.  
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MUZEJSKI EKSPONATI KAO SVEDOCI MIGRACIJA. 
STUDIJA SLUČAJA: MUZEJ VOJVODINE 

 
Sažetak 

Obilazak stalnih postavki u muzejima može predstavljati i svojevrsno putovanje kroz istoriju 
seoba od praistorije do modernih vremena. Brojni eksponati na indirektan način pokazuju kretanja 
ljudi u različitim kontekstima, od kretanja u potrazi za boljim uslovima života, do kulturnih kretanja, 
ekonomskih, socijalnih, političkih i dr. Oni svedoče o složenosti fenomena migracije i arhetipskog 
elementa koji se nalazi u njemu, javljajući se i kod ranih hominida, koji su se pomerali sa kontinenta 
na kontinent, prelazeći ogromne razdaljine. Stalna postavka Muzeja Vojvodine predstavlja razvoj 
ljudskog društva na tlu današnje Vojvodine u kontinuitetu od osam hiljada godina i daje sveobuhvatni 
prikaz njene milenijumske prošlosti. Elementi seoba i njihovog uticaja na ljudsko društvo mogu se 
videti na hiljadama izloženih artefakata. Treba ih posmatrati sa različitih aspekata, najpre u 
arheološkim kontekstima – od paleolita i mezolita, preko kultura prvih zemljoradnika koje reflekuju 
elemente neolitske revolucije, indoevropske seobe i drugih kretanja zajednica u bakarnom, bronzanom 
i gvozdenom dobu, naseljavanja Kelta u panonskim prostorima, rimskih osvajanja Panonije i 
uspostavljanja provincijalne uprave, Velike seobe naroda, do smena slovenskih, ugarskih, srpskih i dr. 
etničkih zajednica. Tokom novije istorije, migracije su naročito bile burne na području Vojvodine. One 
su najpre izazvane osvajanjima Osmanskog carstva, tokom XV i XVI veka. Nešto kasnije, posle Velikog 
bečkog rata (1683–1699), postaju još kompleksnije i traju sve do danas, što takođe može da se vidi na 
stalnoj postavci Muzeja Vojvodine. 

Ključne reči: muzejski ekponati, stalna postavka, seobe, Muzej Vojvodine. 
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INFECTIOUS DISEASES AND BACTERIAL RESISTANCE 
 
 

Аbstract:  Migration, a phenomenon that is an indispensable part of population dynamics, has 
many socio-economic and health consequences. Migrations have been linked to the 
spread of infectious diseases since the epidemics of plague and the consequent 
introduction of quarantine in the Venetian Republic in the 14th century. With the recent 
arrival of migrants to Europe through the central and eastern Mediterranean, the 
attention of the scientific public is again focused on the influence of migration on the 
epidemiology of infectious diseases. This paper will provide a systematic overview of the 
available sources and literature on the impact of migrations on the spread of infectious 
diseases with a special focus on the spread of antibiotic resistant bacteria. Bacterial 
resistance is one of the most important public health problems nowadays, and therefore 
special attention will be devoted to the impact of migration on the emergence and spread 
of multiresistant bacteria, which represent a therapeutic challenge in the contemporary 
medicine. 

 
Keywords: Migration, resistance, infectious diseases, antibiotics. 
 
 

1. Infectious diseases and migrations 
 
Infectious disease epidemics have influenced human civilization with not only health 

related but cultural, socioeconomic and historical effects as well. William H. McNeill, who 
helped pioneer the studies of history of infectious disease and epidemics in the 1970s, was 
the first to bring to attention the effects infectious diseases have played in human history-
Plagues and people are, and remain, inextricably linked.1 Migrations have been pathways for 
the dissemination of infectious diseases throughout history. With human movement, under 
suitable circumstances, a new disease originating anywhere in the world can traverse entire 
continents.2 Humans carry not only their culture, language and customs but also unique set 

 
1  McNeill: 1976. 
2  Morse 2001: 8–10. 
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of microorganisms to the new location. When people move, animals and other biologic life 
accompany them, providing an option for the movement of both vectors and 
the diseases they carry.3 When unfamiliar disease is introduced in the population for the 
first time, infection tends to spread like wildfire in native population where there are no 
immunological sequels of past infections developed through prior contact. The association 
between the introduction of disease and migration has long been recognized, as these two 
phenomena are closely intertwined.4 Even before the origin of contagion was finally 
explained with the germ theory of disease, there were some efforts to prevent the 
importation of infectious diseases, but the control of propagation of infections through 
migration remains an issue even in modern times. This paper elaborates on some of the most 
significant historical examples of infectious disease epidemics where migrations of people, 
goods or animals played a crucial role and discusses challenges imposed by the migrations 
in treatment of infectious diseases in contemporary medicine.  

 
1.1. Plague 
 
Plague is an infectious disease caused by the bacterium Yersinia pestis. The earliest 

evidences for plague we can find on localities in Eurasia from Bronze Age 3.000BC.5 This 
disease is spread from rodents to humans by flees. Prior to use of antibiotics mortality from 
plague was between 40–60%. After antibiotic treatment mortality fell between 1–10%. There 
are three types of plague: bubonic, septicemic and pulmonary.  

Some interpretations leave the possibility of first historical recorded plague in the 
Mediterranean area during Biblical times. There are two references to a disease similar to 
plague: Book of Exodus and Book of Daniel.6A reference to the disease in Athena in 429 BC, 
which was mentioned in Thucydides History of Peloponnesian War, is too vague to be 
interpreted as plague.7 

Three large plague pandemics were well-documented during Middle Ages and 
modern times. First pandemic started with so-called The Justinianic Plague (541–544) and 
lasted until 750AD.8 According to Procopius, the plague generated in port of Pelusium in 
Egypt 541. After two years, plague reached Constantinople and lasted for four months. 
Mortality was very high,10.000 (Procopius) or even 16.000 citizens (John of Ephesus) died 

 
3  Wilson 2015: 39. 
4  Wilson 2015: 39. 
5  Rasmussen et al. 2015: 571–582. 
6  About the plague in the Book of Exodus: Panagiotakopulu 2004: 269–276. About the plague of the Philistines 

in 1 Book of Samul: Conrad 1984: 281–287; Griffin 2000: 449; Freemon 2005: 436; Russell 2005: 533; Id. 2006: 
169; Trevisanato 2007:1144–1146; Sabbatani and Fiorino 2010: 199–207. 

7  Thuc. II 47–54. Possible explanation of The Plague of Athens: Holladay and Poole 1979: 282–300; Cunha 2004: 
29–43; Papagrigorakis et al. 2006: 206–214. 

8  Descrition of The Justinianic Plague: Evagrius Scholasticus, Eccl. IV. 29; Procop. Bell. II. 22–23; Procop. 
Anecdota XVIII. 36–45. About this plague pandemic: Allen 1979: 5–20; Stathakopoulos 2000: 256–276; Little 
2007; Rosen 2007; Harbeck et al. 2013, 1–8.  
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per day. Some estimation gave us total number of 230.000 of dead or 57% of Constantinople 
population. This epidemic influenced Justinian to make reforms of health system in 
Byzantine Empire.9 Plague continued spreading westwards and pandemic reached England 
in seventh century.10 The main consequence of this epidemic was depopulation of the 
Byzantine territory, which facilitated the settlement of the Slavs, the Lombards and the 
Arabs. Poor communication has affected the slow spread of this infectious diseases. 

Second pandemic started with Black Death (1347–1351) and after several waves was 
finished in 18th century. Medical knowledge had stagnated during Middle Ages. Presence of 
plague was explained by poisoned air, so-called miasma theory.11 First usage of phrase Black 
Death, mors nigra, was made by Belgian astronomer Simon de Covino in his poem On the 
Judgment of the Sun at a Feast of Saturn (De judicio Solis in convivio Saturni) from 1350. He 
attributed the appearance of plague to a conjunction of Jupiter and Saturn.12 One possible 
place of origin of plague is China.13 To the Europe, Black Death came from port city of Caffa, 
Genovese colony on Crimea (present-day Fedosia). This city was under siege of Mongols 
from Golden Horde. In the last stage of this siege, which lasted from 1343 to 1344, Caffa was 
bombarded with infested corpses of dying Mongol soldier.14 This city was probably just one 
point from which disease spread from Crimea. The carriers of the infected flees were black 
rats that came to Genovese ships.15 Plague infected ships first arrived to Sicily. From there 
plague spread to continental Italy and from there to the rest of Europe. The Black Death was 
the deadliest pandemic in European history, with mortality rate of 40–60%. Urban 
population fled to countryside in order to avoiding the terrible consequences of disease, 
unintentionally carrying it with themselves. The disease was also spread by the plague of 
doctors who were supposed to prevent it. In the period from 1347. to 1353. it is estimated 
that between 70 and 200 million people died in the territory of Eurasia. In order to prevent 
the spread of plague all arriving ships were required to anchor outside the harbor first for 
thirty and later for forty days. This measure known as quarantine, which comes from 
Venetian dialect phrase for forty days (Quaranta giorni). It was applied for a first time in 
1377 in Raguza (Dubrovnik).16 The Black Plague totally transformed medieval world. It has 
affected on the appearance of religious radicalism and violence. Also, due to the lack of labor 
force, there has been a change in economic and social relations. Black Death also had an 

 
9   Atkinson 2002: 1–18.  
10  Shrewsbury 1949: 5–47; Madicott 1977: 7–54.  About economic, cultural and religious consequences of The 

Justinianic Plague: Meier 2016: 267–292. 
11  Explanation of contagion and infection from Greeks to Renaissance: Nutton 1983: 1–34.  
12  Littré 1841: 201–243. 
13  According to Norris Black Death generated among wild rodent colony in Kurdistan and Iraq and then 

transmitted to Southern Russia, from where it spread to Europa Middle East, Turkestan, Southern Siberia and 
Mongolia. Norris 1977: 1–24. 

14  Wheelis 2002: 971–975.  
15  Transfer Black Death from Crimea and its consequences of in were described by Genoese Gabriele de' Mussi. 

Derbes 1966, 59–62.   
16  Mackowiak and Sehdev 2002: 1071–1072. 
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impact on the medieval art and culture.17 Disease influenced political trends, such as the 
Hundred Years War. It also had an impact on rise of the Ottoman state in Asia Minor. Drastic 
impact of plague was also visible in the Islamic world.18 The plague was also present during 
the modern time with outbreaks in London (1665–1666), Vienna (1712), Marseille (1720–
1722) and Moscow (1770–1772). In the territory of the Ottoman Empire plague was present 
until the 1840s.19 Third and last pandemic started in Chinain1894 lasted to the middle of 
20th century. It is estimated that during this wave 15 million died in India, China, Burma, 
and Indonesia. During this period plague was spread in Africa and America.20 

 
1.2. Diseases in New world – age of exploration 
 
The discovery of the New World created the possibility of transmitting diseases from 

Europe to America and vice versa. Unfamiliar diseases arrived in the New World with the 
Europeans and their African slaves, causing sometimes heavy, even catastrophic, mortality 
in initial outbreaks as well as in accumulation.21 

Migration of the European population to America had catastrophic consequences to 
indigenous population without immunity to the new diseases. Smallpox, measles, yellow 
fever, typhus, influenza, scarlet fever, malaria, bubonic and pneumonic plague, and 
diphtheria were unknown in Americas. Settlers from Europe sometimes deliberately used 
diseases as biological weapon against local population.22 Population of Americas in 1492. 
was estimated around 54 million. To the 1700s population dwindled to around 6 million or 
11% population from the time of Columbus’s arrival. Around 1800s native population 
started to recover from this possibly the largest demographic catastrophe in human history.23 

 
1.3. Syphilis 
 
Syphilis is sexually transmitted disease caused by the bacterium Treponema pallidum, 

which was identified by Fritz Schaudinn and Erich Hoffmann in 1905.Origin of syphilis is 
disputed. According to first theory, syphilis originated in Old World (the Pre-Columbian 
hypothesis). Second, the most acceptable theory, states that this disease was brought from 
America by Columbus’s sailors in 1493. (the Columbian hypothesis). The pathogen existed 
independently in pre-Columbian times in both the Old and the New World (the Unitarian 
hypothesis) and that place of origin of this disease is Africa.24 The syphilis is named after a 

 
17  More about Black Death: Ziegler 1969; Horrox, 1994; Herlihy 1997; Cohn 2002; Benedictow 2004; Byrne 2006.  
18  Schamiloglu 2004: 255–279; Dols 1974: 371–383. 
19  Appleby 1980: 161–173; Slack 1981: 469–476; Konkola 1991: 186–209 
20  Dols 1979: 162–183; Benedict 1988: 107–155; Echenberg 2002: 429–449 
21  Riley 2010: 445–477. 
22  Fenn 2000: 1552–1580; Patterson and Runge 2002: 216–222.  
23  About consequences of European migration to Americas and population decline: Bianchine and Russo1992: 

225–232; Denevan and Lovell 1992; Newson 1993: 247–288; Noymer 2011: 178–183.  
24  Stirland 1994: 53–54; Knell 2004: 174–176; Rothschild 2005: 1454–1463; Harper 2011: 99–133; Karem and 
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fictional character from poem Syphilis sive morbus gallicus (Syphilis or The French Disease) of 
Italian poet Girolamo Fracastoro in 1530.25 He wrote about this disease in his medical work 
De Contagionibus (On Contagious Diseases). He suggested use of mercury for curing this 
disease. This method harmed patients even more.26 Syphilis is also known as French disease 
or Great Pox. Most known name for this disease, French disease is in relation with first 
outbreak during French invasion in Naples in 1494/5 from where it spread throughout 
Europe.27 Until the beginning of 20th century syphilis was untreatable. The first effective 
treatment for syphilis Salvarsan was made by Paul Ehrlich. 

 
1.4. Cholera 
 
An acute diarrheal disease caused by the bacterium Vibrio cholera is called cholera.28 

Name comes from Greek χολέρα, meaning bile. This disease originated in India. Cholera is 
transferred through drinking polluted water and consuming contaminated fish and shellfish. 
There were seven pandemics of cholera in period from 1816. to today during which cholera 
spread to America, Africa and Asia.29 

First mentions of cholera epidemic date back to 1769, but it is important to mention 
that up until then, large parts of Indian subcontinent were not of particular interest to 
European public, therefore, scarce information is available. The first cholera pandemic 
(1817-1824) originated in Ganges river delta is known as Asiatic cholera pandemic. This 
pandemic is described to have started with such a severity in 1817. that it was considered a 
new disease. Infection spread to China, throughout Southeast Asia and to the Middle East, 
eastern Africa and the Mediterranean, transgressing the subcontinent. The spread of disease 
was attributed to pilgrims visiting Ganges river and spreading the disease on their return. 
Overseas dissemination of cholera was made possible by the means of military and merchant 
ships. The spread of cholera has also had the psychological impact in Europe, as the disease 
was capable of penetrating any quarantine, it spread erratically, most often among the lower 
classed citizens.30 The disease was as nothing seen before and the reaction was congruently 
frantic. In order to prevent the spread of cholera, cordons sanitaires were formed. This 
measure often led to the eruption of disarray, violence and riots. The association of cholera 
with pilgrimage and holy days in India continues to the present, but the over-seas spread of 
cholera is one of the most significant demonstrations of the consequences created by 
industrialization, as trade and military movements were the culprit behind the globalization 
of once endemic disease. 

However, the interest of Europeans in cholera led to the significant improvement in 
 

Pillay 2014: 1–3 
25  Stratman-Thomas 1930: 739–742. 
26  Piechocki 2016: 1–17. 
27  Tognotti 2009: 99–113. 
28  About cholera: Hamlin 2009; Sack 2004: 223–33. 
29  Briggs 1961, 76–96; Cvjetanovic and Barua 1972, 137–138; Hua et al. 2016: 7730–7739.  
30  McNeill, 1976, 231–234. 
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the understanding of the infectious diseases epidemiology. In 1854, well documented Broad 
Street cholera outbreak, occurred in London. This laid foundation for the discipline of 
epidemiology, as the conclusions drawn by the English physician John Snow on the way 
cholera spreads was the first known example of the retrospective epidemiological study. It is 
necessary to put these events in historical context – at the time, there still was not conclusive 
and widely accepted evidence on exact causes of infectious diseases or means of their 
transmission. It happened concurrently to the Ignaz Philipp Semmelweis study on the 
puerperal sepsis.31 Despite Pasteur work on fermentation and microorganisms (1862–1865), 
whole 13 years passed until Robert Koch introduced basic postulates of the germ theory of 
disease in 1878 when finally, the way infectious diseases spread and happen was explained.  
At the time of the epidemic in London, John Snow gathered data on the cholera patients, 
and marked the houses where the outbreaks happened. Studying the map, he constructed, 
he realized that the reported cholera cases were concentrated around the water pumps 
(hence the name, Broad Street epidemics) and concluded that cholera propagates itself 
through water.32 This finding was of great importance to the current knowledge on infectious 
diseases, and in complete contrast to the prevailing miasma theory which considered 
pollution or a noxious form of bad air responsible for diseases. This was a first noted example 
of the epidemiological study, which does not necessary imply causality between two events, 
but can serve as a guide measures to control the spread of disease.  

 
2. Challenges migration pose in contemporary medicine  
 
Despite the efforts made to control the epidemics, and contrary to hopes raised in the 

golden age of antibiotics in the 1950s, infectious diseases remain an on-going challenge for 
modern medicine.33 Outbreaks of new diseases such as HIV and sudden onset severe 
epidemics such as Ebola proved the scientists wrong.  

Migrations continue to influence infection spread, as they did thought history. In 
2010. it was estimated that there were 215 million migrants in the world and that number 
continues to increase. Although many migrants nowadays are young, healthy adults who 
move to more developed countries to work, there are also challenges in importing infectious 
diseases and disease vectors through human movement. Western countries have developed 
guidelines on communicable disease screening for migrants. For example, paper describing 
increasing HIV prevalence in Japan, uncommon for well-developed countries, concluded that 
one of the culprits besides changes in the sexual behavior of young people, and delays in the 

 
31  Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865), was Austro-Hungarian borne physician, most known for his pioneer 

work on antisepsis in surgery. Working as an obstetrician in hospital in Vienna, he explained the transmission 
of puerperal sepsis through direct doctor-patient contact after contamination with bodily fluids of other 
infected patients or cadaveric material. He introduced hand-sanitization and made first steps in the and 
elaborated on importance of hand sanitization and use of antiseptics in his 1861 book Die Ätiologie,der Begriff 
und die Prophylaxisdes Kindbettfiebers (Etiology, Concept and Prophylaxis of Childbed Fever).   

32  Snow 1849. 
33  Sommerfeld 2003: 32–34. 
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early identification, are greater migrations across national borders.34 However, not only 
migrants aid the spread of diseases. People traveling back and forth for business or leisure 
purposes may carry diseases on their return home, therefore globalization and its associated 
migrations facilitate the spread of infectious diseases. Severe acute respiratory syndrome 
(SARS), a viral respiratory illness caused by a coronavirus, first reported in Asia in February 
2003. and over the next few months, the disease spread to North America, South America, 
Europe, and Asia. SARS epidemic showed the improvements made in how the world responds 
to an outbreak of infectious disease, and during the same year, epidemic was contained.35 

However, modern times have brought new challenges to the infection treatment and 
control. World Health Organization has identified antimicrobial resistance as one of the 
main challenges of the 21st century.  It is difficult to compete with bacteria, as these 
organisms have been inhabiting the Earth for at least 3.8 billion years, while humans have 
been around for negligible 0,004% of the Earth's history. Infections caused by drug resistant 
organisms are expected to be responsible for over 10 million deaths in 2050, more than 
cancer and other non-communicable diseases combined. The adaptive capabilities of 
bacteria outstrip our capacities to develop new treatments. It takes years to identify, produce 
and register new antibiotics and mere hours for bacteria to develop resistance. Antibiotics 
have been manufactured on a large scale since before the Second War World following rapid 
changes in the understanding of infection and development of antimicrobial treatments.36 
However, due to resistance development, modern medicine is entering the post-antibiotic 
era, where treatment options are limited and infections that used to be easily treatable are 
having a come-back. It is now understood that molecular emergence and persistence of 
infections is related to the biotic and social factors alike. 

 
2.1. Antimicrobial resistance spread and migration  
 
Each year, 2 billion persons move across large geographic areas, using different 

transportation modes. Infections are unequally distributed around the world and there are 
differences in antimicrobial resistance patterns, health services, infection control, public 
health and resistance rate reporting in different settings.37 Globalization allows more people 
and products to travel around the globe at a faster pace and airplane travel especially open 
the airways to the transcontinental movement of infectious disease vectors. One of the 

 
34  Komatsu and Sawada 2007: 745–759. 
35  Christian et al. 2004: 1420–1427. 
36  Antibiotics are one of the most important all-time discoveries in medicine. First mention of antibiotics dates 

back to Talmud where use of moldy grains in infected wounds treatment was reported, and sources of 
tetracyclines identified in skeletal remains in Sudan dating back to 350–550 AD were found to be result of the 
ingestion of moldy bear. Sir Alexander Flemming’s discovery of Penicillinum fungi killing bacteria in 1928, and 
later continued efforts in cooperation with Howard Florey and Erns Chain were awarded with the 1945 Nobel 
Prize in Medicine. Less known is the fact that the Italian scientist Bartolomeo Gossio was to first to isolate pure 
antibiotic, mycofenolic acid, which was active against anthrax bacterium.  

37  Castles et al. 2013: 317–328. 
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biggest issues is the risk of transmitting resistance pathogens from regions of poorly 
developed health care services. Resistance represents serious epidemiological concern and 
is one of the main culprits behind antimicrobial drug failure. Some bacteria are naturally 
resistant to certain antibiotics but the resistance may also develop as a result of erroneous 
antibiotic use. Overuse and misuse of the antibiotics and poor infection control in hospitals, 
contribute to the resistance development. Resistance is common in hospital acquired 
infections, and risk for hospital acquired infections is 2–20 times higher in developing than in 
industrialized countries. This resistance can easily spread from one bacteria to another, and 
environment.38 There are several examples of migration of antimicrobial resistance genes 
across large geographical areas. Multidrug resistant tuberculosis is thought to have been 
imported to Western Europe and North America, and this infection is more prevalent among 
migrants than the native population.39 Resistance to penicillin G in Streptococcus pneumoniae 
was first described in Afrika in 1977, now this microorganism is common all around the 
world. The most alarming reports of resistant organism are those of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), extended-spectrum β-lactamase producers (ESBL), with a 
subclass of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (CPE) and vancomycin-resistant 
enterococci (VRE). It is now clear that there is association between migration and 
antimicrobial resistance and that travel may lead to imported multidrug resistance (MDR) 
infectious diseases. It is important that colonization with bacteria producing these genes does 
not also necessarily cause an infection.  In some parts of the world more than 50% of 
population carries ESBL-producing bacteria asymptomatically, and travel has been clearly 
associated with increased risk of gut colonization with these organisms. There is an issue when 
these bacteria transfer their genes to the other pathogenic bacteria, which then may cause 
severe infections. A study from the Netherlands, showed that 30-50% of carriers acquired gut 
colonization with ESBL during travel, with independent risk factors being travel to south and 
east Asia.40 Destinations that are with high risk of acquiring drug resistant bacteria are India, 
Asia and Middle east.41 Although several of these resistant organisms are now nearly 
ubiquitous, certain new resistance genes and their spread have been well documented. Due to 
advanced diagnostic techniques and testing of specific genes behind the resistance, it was 
possible to track the transmission of several resistance-carrying genes across the globe.  

 
2.2. Association between resistance spread and migration: example of NDM1 
 
New Delhi metalo-beta-lactamase (NDM1) is an enzyme that makes bacteria 

resistant to the majority of beta-lactam antibiotics, including carbapenems.  The first report 
 

38  There is even evidence suggesting that wild birds can spread resistant bacteria through migration and that 
resistant bacteria can be transmitted from birds to humans and vice versa. These migrating birds have been 
implicated in the dissemination of vancomycin resistant enterococcus in USA, over large distances (Drobni et 
al. 2009: 838–839). 

39  Hargreaves et al. 2017: 141–146. 
40  Woerther et al. 2017: 29–34. 
41  Tham et al. 2010: 275–280. 



 
 
 
 
 THE IMPACT OF MIGRATIONS ON THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES AND BACTERIAL RESISTANCE 

 
 

517 
 
 

of NDM1 dates back to 2009, and it describes a carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae 
strain bearing the novel gene.42 The bacteria was isolated from patient who returned to 
Sweden after treatment in hospital in New Delhi, India (hence the name New Delhi metalo-
beta-lactamase).  

In May 2010, in Coventry, United Kingdom, E. coli was isolated and was shown to be 
fully resistant to all antibiotics in the initial assay. Testing confirmed the NDM-1 gene in 
bacteria, and the patient again had the connection with Indian subcontinent – he has 
undergone dialysis in India 18 months before. The authors concluded that international 
travel and use of health-care may lead to rapid spread of NDM-1 with potentially serious 
consequences.43  By 2010, this new resistance mechanism has spread to US and Canada. All 
cases in the US isolates with this resistance mechanisms, according to the Centers for Disease 
Control and Prevention were from patients having received recent medical care in India.44 
Next, in 2011, the same gene was present in bacteria infecting a patient in Taiwan who 
received renal transplant in China. In Japan, gene was detected in a patient who was 
vaccinated in India.45 So, all the patients had an epidemiological link to the Indian 
subcontinent. Currently, the second origin of NDM is considered to be eastern Balkans. The 
gene was found in K. pneumoniae from Croatia, isolated in the patient who arrived from 
Bosnia and Herzegovina. In 2012, a patient died in Canadian hospital after contracting the 
bacteria from another patient who had on the Indian subcontinent, and was hospitalized in 
Canada with an infection.46 In 2013, bacteria carrying NDM1 were detected in wastewater 
in China, and could not be removed by any disinfectants.47 What’s worrisome is that the gene 
is also carried on plasmids (extra nuclear DNA), which allows the gene to be readily 
transferred by horizontal gene transfer between different strains of bacteria. This once again 
highlights the issue of colonization during travel in the gut bacteria and transfer on virulent, 
pathogenic strains in the population of the return home. Bacteria with this gene have been 
found in water sources in India. Therefore, in just a couple of years, the novel gene, carrying 
resistance to almost all available antibiotics has spread worldwide, and travel and modern 
modes of transportation, globalization and use of international health care resources have 
helped the transfer of this new resistance mechanism. This once again shows that there is 
interplay between movement of people and infections, and no public health measure can 
fully catch up with challenges infection pose, even in modern times. 

 
3. Conclusion 
 
Migrations have been pathways for the dissemination of infectious diseases 

throughout history, and will continue to shape the occurrence, distribution and spread of 
 

42  Yong et al. 2009: 5046–5054. 
43  Hornsey et al. 2011: 5952–5954. 
44  Centers for Disease Control and Prevention 2010: 750. 
45  Yamamoto et al. 2011: 435–439. 
46  Mulvey et al. 2011: 103. 
47  Luoet al. 2013: 26–30. 
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infections in different geographic regions and populations in the future. Globalization, the 
rapid flow of information, goods, money and people across political and geographical borders 
have helped the spread of some of the deadliest diseases and epidemics known to mankind. 
Migrations continue to play an important role in the spread of infectious diseases, which with 
the emergences of resistance to available medications, present treatment challenge.  
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УТИЦАЈ МИГРАЦИЈА НА ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

И БАКТЕРИЈСКЕ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ 
 

Сажетак 
Миграције, феномен који је неизоставни део популационе динамике, има ројне социо-

економске, али и здравствене последице. Миграције су још од епидемије куге и последичног 
увођења карантина у Млетачкој репу лици у XIV веку, повезиване са ширењем заразних 

олести. Последњим доласком миграната у Европу путем централног и источног Медитерана, 
пажња стручне јавности опет је усмерена на утицај миграција на епидемиологију заразних 

олести. Овај рад ће систематским прегледом доступних извора и литературе дати преглед 
утицаја које су миграције имале на ширење заразних олести са посе ним освртом на ширење 

актерија резистентних на анти иотике. Бактеријска резистенција је један од најважнијих 
јавно-здравствених про лема данашњице, те ће стога посе на пажња ити посвећена утицају 
миграција на појаву и ширење мултирезистентних актерија, које представљају терапијски 
изазов у савременој медицини. 

Кључне речи: миграције, резистенција, анти иотици, заразне олести. 
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THE GENESIS OF THE SLAVIC VERSIONS 
OF THE BYZANTINE POEM OF DIGENES AKRITAS 

 
 

Апстракт:  This paper deals with the problem of the origin of Slavic translation of the Byzantine 
poem of Digenes Akritas. The author supports the hypothesis that this translation was 
made in the Middle Ages on the Balkans among the South Slavs. 

 As a crucial argument in this direction is used comparison between the Byzantine poem 
and South Slavic traditional epic songs about King Marko. 

 
Кључне 
речи: Digenes Akritas, Russian versions, South Slavic epics, King Marko, Arabian girl. 

 
 

 
* 

he greatest Byzantine poem of Digenes Akritas is a product of oral poetry which 
beginnings can be traced back to the 10th century. Nowadays, the poem is known to 
us from about ten manuscripts, most of them discovered in the 19th century. Six of them 

are in Greek, and four in Slavic language. For the Greek versions, it is widely accepted that they 
originate from the eastern parts of the Byzantine Empire, i.e. from Cappadocia and the area 
by the Euphrates. However, the origin of the Slavic manuscripts, which are discovered in 
Russia (in Sankt Petersburg and Moscow libraries) is still an enigma for the scientists. 

Since the discovery of these manuscripts, known under the common title Devgenievo 
dejanie, the following key questions arose: when, where and how were these translations from 
Greek into Slavic created? There are two major hypotheses as an answer to these questions.  

According to the first hypothesis, Slavic translation of the Byzantine poem Digenes 
Akritas was performed in Kievan Russia between the 12th and 13th century, while the 
language into which they are translated is a variant of the Russian language of those times 
with lot of additions of archaisms and some unusual linguistic solutions. Some Russian 
researchers, most notably M.N. Speransky and V.D. Kuzmina – the authors of the critical 
editions of Slavic versions, support this stance. 

In line with this, some researchers in Russia, such as A.N. Pypin and D.S. Likhachov, 
the great historian of the Medieval Russian literature, think that the translation of the poem 
of Digenes from Greek into Slavic was initially performed in the southern areas of the Balkan 
Peninsula, and was later brought to Russia as a finished product. 

T
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In the discussion between the supporters of the above mentioned theses, Kuzmina, 
for example, supports her claims mainly on the language analysis of the Slavic translation 
and thinks that Russianisms prevail in this translation, although she accepts that there are 
many foreign Slavicisms which are difficult to integrate in the general picture.  

On the other hand, the supporters of so called, Balkan hypothesis, most notable 
among them are the Slavist A. Vaillant, and the Byzantologists H. Grégoire, J. Mavrogordato 
and P. de Odorico, are considering not only the linguistic, but also the historical context, and 
that is the migrations of the nations within the Byzantine Empire and around it. They think 
that the poem of Digenes Akritas in Greek language initially came among the South Slavs, 
and then the manuscripts were transferred north to Russia when part of the Slavic 
population has migrated on the north because of the Otoman Empire’s invasion. 

My comparative analysis of the motifs in the Byzantine poem of Digenes Akritas and 
in the North Macedonian traditional epic poetry about King Marko in the manuscripts 
dating from the 19th century revealed many contact points and parallels. Some of them are 
undisputable proof that the poem of Digenes Akritas was well known in the South Slavic 
epic poetry. I am talking about South Slavic epic poetry because the parallel I drove between 
a motif in the poem of Digenes and an old Macedonian epic poem about King Marko, I 
expanded for this occasion with an old Serbian epic song on the same topic. 

It is about the motif of the Arab girl abducted by the hero of the poem that was 
elaborated in the Book V of the Grottaferrata version of the poem of Digenes in Greek on 
one hand and Macedonian and Serbian version of the same motif on the other. Serbian 
version is known under the title Марко Краљевић и кћи Краља Арапскога (King Marko 
and the Daughter of Arabian King), while Macedonian version is known under the title 
Марково исповедање (The confession of King Marko). 

 
*   * 

According to the Byzantine version, Digenes Akritas met a lonely girl by a spring in 
a desert oasis and she told him that she was seduced by a young man who had been a prisoner 
of her father, the Arabian emir. She fell in love with him, and he took advantage of that in 
order to seduce her and gave her a false promise that he would marry her as soon as they 
escape from her father. When her father was absent, they escaped from the castle with the 
treasure they had stolen from the emir. Once they were far enough and reached an oasis, the 
young man secretly abandoned the girl and left her all alone. Then Digenes came, who firstly 
offered her help, and then ascend her on his horse with a promise that he would take her to 
her loved one, but, along the way, overwhelmed with passion, he raped her. When Digenes 
was telling the close relatives about his action, he sorely repented. 

The analysis of this poem reveals the following constituent motifs: 
Primary motif is the Digenes’ repentance for the sin to the daughter of the Arabian emir 
Elementary motifs of the poem are:  

1. The young hero is a prisoner of the Arabian emir 
2. The daughter of the Arabian emir falls in love with the imprisoned hero 
3. With the promise of returned love and marriage, the hero convince the girl to 
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help him to escape together from the Arabian castle 
4. The girl secretly takes some of her father’s treasures and escapes from home 

together with the young hero 
5. After he is free, by the spring of water in the oasis, the hero secretly leaves the 

girl alone in the desert which means a certain death to her 
6. Successive hero (Digenes) founds the girl and promising her a rescue, he rapes 

her on the way. 
 

North Macedonian traditional epic song from the middle of the 19th century The 
Confession of King Marko (Марково исповедање) tells the same story. In this song, King 
Marko is very ill and his mother discovers that the reason for his illness is a sin he committed. 
That is why she summons priests and Marko confesses, telling them that after a clash with the 
Arabs in the Arab country he was defeated and imprisoned by their Arab master. He had been 
imprisoned for nine years and the daughter of the Arabian king fell in love with him and she 
was bringing him flowers in order him to know that it is summer and a snowball to know that 
it is winter. Marko had decided to take advantage of the girl and falsely promised to marry 
her. When her father was absent, the girl secretly took treasure from home and escaped on a 
horse with Marko. On their way, they stopped by a fountain and it was the first time that 
Marko took a good look of the Arab girl and appalled by her “black face and white teeth” he 
took out his sword and decapitated her. After he returned home, Marko repented for his sin. 

In the Serbian version which is known under the title King Marko and the Daughter of 
Arabian King (Марко Краљевић и кћи Краља Арапскога), the mother asks Marko why he 
builds so many endowments, and Marko replies that he was once in an Arab country and there 
he stopped by a fountain to drink water. There he quarreled with the Arabs who overwhelmed 
him and took him to their master. The Arabian king imprisoned Marko and he spent seven 
years in prison. The daughter of the Arabian king fell in love with Marko and took him a 
handful of basil in the summer and a snowball in the winter so that he would know the season.  

In the end, Marko decided to take advantage of the daughter of the Arabian king and 
falsely promised his love to her. Believing that Marko will marry her, she agreed with him 
and they escaped together, taking the stolen treasure with them. When they are far away 
from the Arab country, the Arab girl will hug Marko in the daylight, and he is appalled by 
her “black face and white teeth” and kills her with his sword. Marko confessed that sin to his 
mother and deeply repents for it. 

The parallel between the Byzantine and both south Slavic poems develops in details 
when we track the elementary motifs that the story is consisted of: 

 
- Clash of the hero with Arab people (the event is located in Arab country) 
- The defeated hero is a prisoner of the “Arabian king” 
- The daughter of the “Arabian king” falls in love with the young hero 
- In both south Slavic versions, there is a notable detail of the daughter bringing 

him flowers in the summer and a snowball in the winter 
- The hero decides to took advantage of the girl’s love to escape from the prison 
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- The daughter takes some of her father’s treasure and escapes together with the hero 
- When the hero is free, he is appalled by the black face of the Arab girl and kills her 
- After he returned home, the hero repented for his sin. 

 
*   *   * 

Now, I think that the parallel between the Byzantine and both south Slavic poems 
gives clear evidence that the Byzantine epic was not only known in the south Slavic world, 
but that it was an inspiration for independent poetic imitation. In my previous systematic 
research, I drove attention to many similarities both in style and typical motifs, as well as in 
the related notion of the akritic hero.  

Since I cannot go into details in this occasion, I will pose the following key questions: 
where from and how the Byzantine poem Digenes Akritas could come from the Eastern parts 
of the Byzantine Empire (Cappadocia) in the Southern Balkans? 

The answer leads us to the next hypothesis that was first made by the Belgian 
Byzantologist Henri Grégoire. He, and not only he, believed that the epic of Digenes Akritas 
came to the Balkans as a result of the several centuries long migration of the Paulician heresy 
(mostly Armenians) from the East to the West of the Empire. It is known that after the 
unsuccessful rebellion of the Armenians-Paulicians against the Byzantine administration in 
the 10th century, they were systematically driven out and then settled in the south of the 
Balkan Peninsula among the Slavs. The epic of Digenes also sings about the leaders of the 
rebellion who were ancestors of Digenes. Hence, it is understandable that the epic for them 
was part of their cultural heritage that they took with them in the migration, regardless of 
whether it was in written or oral form. 

Finaly, if we now refer to the transfer of the translations of the epic from the Balkans 
to the north to Russia during the later conquests of the Turkish Empire, we will get the 
picture that the migration of the nations at the same time means migration and spreading of 
their cultural and spiritual heritage. In this case, South Slavs in the Balkans were mediators 
and a kind of cultural bridge between Byzantium and Russia  
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ГЕНЕЗА СЛОВЕНСКЕ ВЕРЗИЈЕ 

ВИЗАНТИЈСКОГ ЕПА ДИГЕНИС АКРИТА 
 

Сажетак 
Постоје две хипотезе о генези словенске верзије византијског епа Ди енис Акри а. По 

првој верзији, превод је настао у Кијевској Русији на староруском језику. По другој, превод је 
настао на Балкану међу Јужним Словенима, а касније је пренесен у Русију. 

Не постоје директни докази о постојању алкнаског превода, односно рукописа Ди ениса 
Акри е, али у јужнословенској епској традицији, као што су песме о Марку Краљевићу,  наводе  
нас на то  да је византијски еп ио нашироко познат алканским Словенима. 

Истраживање се аве извесним „тачкама које повезују“  еп  Ди енис Акри а (верзија 
Grottaferrata) са македонским и српским песмама о Марку Краљевићу. Наиме, мотив о у иству 
арапске девојке (македонска и српска верзија) и исти мотив у византијском епу, главни су 
пример који нас наводе на овај пут. 

Овај аргумент подупире и хипотезу о јужнословенском пореклу превода Ди ениса 
Акри е који је откривен у Русији. 

Кључне речи: Ди енис Акри а, руска верзија, јужнословенска епика, Марко Краљевић, 
арапcка дјевојка. 
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МЕЖДУ АВРААМОМ И МОИСЕЕМ 
(типология первой волны русской эмиграции) 

 
 

А стракт:  Эмиграция для русского сознания, осо енно для сознания первой волны (И. 
Бунин, В. На оков) после крушения Российской империи – это поле изучения 
эмиграционных механизмов замещения родины разного рода идеологическими 
схемами. 

 С другой стороны, для оставшихся в Советской России писателей внутренняя 
эмиграция (М. Булгаков, О. Мандельштам. А. Лосев) тоже оказалась спосо ом 
выжить, уйдя внутрь или своего художественного мира, или найдя оправдание 
случившейся катастрофе. 

 О щим моментом для всей русской эмиграция стала попытка осмыслить потерю 
прошлого как определенную или миссию, или возможность сохранить прошлое в 
языке и культуре. 

 Таким о разом, эмиграция из трагедии превратилась  в задание. Такой раскол – 
между потерей/ ностальгией – и миссией/профетическим пафосом – характерен 
именно для русской эмиграции. И может описываться как  в категориях 
религиозных как высшее задание, так и в категориях психоаналитических – как 
механизм переноса. 

 Нам лиже первое – поскольку о разцы эмиграции как олезни – одновременно 
стали и о разцами преодоления олезни или наделения олезни высоким 
спасительным смыслом. 

 
Ключевые 
слова: 

олезнь, егство, свое- ытие-как-норма, метафизическое, шизофрения, 
телесность. 

 
 

 
миграция возможна как протест, как егство, как орь а, как послание, как 
миссия. 
Авраам – типология егства как путешествия-начала: новой нации и страны. 

Моисей – типология егства как возвращения к земле о етованной. 
Христос – типология отказа от эмиграции как жертвы во имя пре ыващего в 

здесь- ытии су ъекта. 
Эмиграция – пространственно-временное умирание в локусе своего- ытия-

как- нормы. 

Э
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Эмиграция- орь а – путь воина, эмиграция-протест (путь политика), 
эмиграция- егство (путь художника). Художник и в норме-своего-пре ывания-здесь 
– ежит от нормы. 

Разрыв между производящим пространственно-временные формы ытия 
художником и его телесностью в здесь- ытии – тоже эмиграция из здесь- ытия в поле 
эстетического/этического/религиозного. 

Эмиграция русская (первая волна) – совпадение метафизического егства и 
физического перемещения. 

Но при егстве метафизическом нео ходимо ыло одновременно выполнить 
две задачи – потерять здесь- ытие-в-России (саму Россию в физическом смысле) и 
о рести там- ытие вне-России (которая удет совпадать  с телесностью как 
пре ыванием в там-как-здесь- ытии). 

Такая задача потерять и присутствовать в пределах одного человеческого 
существования есть шизофрения. 

Внутренняя эмиграция приводила к шизофрении статуса, когда авторы 
(Булгаков, Мандельштам) одновременно должны ыли становиться лояльными 
советскими гражданами и не принимать советское. Выход из шизоидного раскола мог 
лежать лишь на пути жертвы сознания во имя включенности в ессознательное эпохи 
и народа. У Булгакова уничтожение со ственного сознания происходило через 
замещения метафизики сво оды метафизикой власти. Власть оказывалась дарителем 
сво оды  и тем самым сама сво ода становилась производной от воли власти. Не 
имманентным человеку качеством, а властным даром. 

У Мандельштама жертва сво одой означала ы жертву самими творчеством, и 
путь отказа от своего сознания ыл принципиально иным – это ыл путь не отказа-
как-умаления-или-уничтожения, но отказа-как-принятия-чуждого. Художник – 
всегда христианский мученик в мире, где творчество тре ует не самого художника, 
но ту или иную форму лежащей за пределами авторского сознания действительности. 

Жертва Мандельштама – попытка не принять, но понять новую родину как 
имеющую некую свою правоту.  

Эмиграция в се я у Булгакова – как стоическое противостояние власти, у 
которой своя высшая правда. И эмиграция в чужое – народ, идеологию, даже смерть 
– как христианское отдание своего живота за лижнего – у Мандельштама. 

В эмиграции сво ода уводила возможность раскола в метафизическое 
пространство, оставляя телесность естественному пути осуществления. 

Потеря своего мира осознавалась как неизлечимость. Россией олели как 
хроническим генетическим за олеванием. Писательские стратегии становились 
поиском если не излечения, то перевода энергии олезни в энергию выздоровления. 

Бунин, став эмигрантов в зрелые годы, не смог найти замену России и его 
творчество (осо енно «Темные аллеи») – это памятование как лекарство от смерти. 

Потеря Росси есть смерть, отсутствие роста, фиксация телесности в той точке, 
которая нежизнеспосо на. 

У ежав от ольшевистской России/СССР, Бунин и в Европе продолжил жить 
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в до ольшевистской России. В «Темных аллеях» потерянная страна становится 
предметом вожделения – к ней стремятся все герои его прозы, оказываясь 
зафиксированными в прошлом. 

Теоретически, ощущение времени только как прошлого, можно назвать 
олезнью. Но олезнью ментальной. 

На оков покинул России до того, как началась его писательская карьера. Для 
него прошлое, дом, потерянный рай детства – уже не реальность, а некая высшая 
идея, у-топия, место, которое не может ыть восстановлено из настоящего. 

Вернее, у-хрония, место отсутствия здесь- ытия-телесного. Все оно – телесно-
осязаемое как рай – осталось в ином овременении пространства. Время России – 
категория не физическая, а спекулятивная: она возникает в памяти писателя и ею же 
управляется. 

Россия На окова – та, которая вдруг застыла на егу – словно мальчик с 
сачком, в последний момент, опуская трепещущий конус на хрупкие крылья 
голу янки (Lycaeides Melissa), вдруг застывает на одной ноге с включенным в поток 
воздуха взмахом. 

Герои русского периода На окова – заражены все до одного тягой к иной 
жизни/России. Наделение олезнями своих героев у На окова – спосо  вытеснения 
со ственной олезни эмиграции. 

На окову, по сути – некуда возвращаться  и поэтому его герои, возвращаясь, 
ги нут. 

Бунин – некуда возвращаться, потому что нет той России, в которой 
осуществляется норма жизни. Но сама Россия есть, она осязаемо присутствует как 
искаженная и изнасилованная ольшевизмом псевдоРоссия. 

На оков – возвращение во внематериальный мир есть функция искусства, а 
помимо этой искусством создаваемой временно-пространственной России – нет 
воо ще ничего. Все остальное – иллюзия, как мир в «Приглашении на казнь». 

Искусство – возвращение в смоделированную петлю времени (воо ще время в 
эмиграции – категория экзистенции, а не о ъективного космоса). И затягивание этой 
петли на шее героя. 

У Бунина у ивает не петля времени, а жизнь, потерянная, за ытая, 
испаскуженная варварами, но хранящая  в се е трогательные приметы прошлого. 
Ситцевое платье на ерегу, осенняя часовня, пыльная улица Ельца, замерзший пруд у 
гимназии – это и питает, и уничтожает, потому что ыло в реальности, но и 
реальность и это ыло уже кончились. 

Два вида фиксации умершего мира – предметности как временной 
протяженности и предметности, как в се е завершенной лю ви. 

Память Бунина – прошлое, память На окова – модель временной лакуны 
застывшего вневременья. 

А. Ф. Лосев вводит Родину как трансценденцию, которая одна оправдывает 
ессмыслицу жизни. Поэтому для Лосева Рожина – это телос жизни. А спосо  

жизневания – страдание во имя телоса и вместе с телосом. 
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У На окова – Родина – платоническая идея, она недостижима, но и 
наличествует в своей недостижимости в усилии памяти.  

У Бунина – Родина включена в ытие предметов, ландшафтов. Она предметна.  
На оков – платоник. Бунин – перипатетик.  
Для христиан – Родина – со лазн и прелесть – если не идешь за Христом. 
Если же Родина как крест – то лю овь к родине как ко кресту – всегда носит 

страдательный характер. Отсюда русское как проигрыш, даже при внешней мощи 
государства. Невозможно одновременно ыть счастливым в стране и понимать, что 
эта страна – призывает к страданию. 

Родина как цель жертвенности предполагает, что она всегда причиняет 
страдания, то есть в само понимание Родины уже заложена невозможность Родины 
давать ответно счастье. 

На оков выскальзывает из такого трансцендентирования родины ее 
выведением из мира реальности. 

У Бунина сама родина и призывает к жертве и награждает счастьем. 
Русская ностальгия – это вечное возвращение Одиссея домой. 
Но дом (по На окову) – всегда недостигаем и своею потерянностью насыщает 

память. 
По Бунину – дом уже разрушен до при ытия Одиссея. И потерявшему родину 

царю лишь остается оплакивать дорогие останки. 
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АЛЕКСАНДАР ЗАКУРЕНКО 

Москва, школа р. 2086 
 

ИЗМЕЂУ АВРАМА И МОЈСИЈА 
(типологија првог таласа руске емиграције) 

 
Сажетак 

У раду се истражује типология емиграције: 1. Унутрашње: а). као доношења 
исправности јаке власти (М. Булгаков); ). као жртве сло оду у име укључености у рој 
заједничких жртава народа (О. Мандельштам); 2.: Споља: а). како да опише изгу љене домовине 
и прогону као шизоидного поделе на своје- ића-као-норму у невозвратном прошлости и 
телесност у садашњости-ван отаџ ине са могућношћу да се у чину меморије поново да се врати 
у домовину-што-патње (И. Бунин); ). телесности-као-овог и домовине-као-савршен-света/раја 
у прошлости са могућношћу сталног повратка у рај кроз сећања (В. На оков) 

За М. Булгаков – власт је реалност, која структуре свет, па чак и моћ зла оље од хаоса 
револуције и уништења. Немогућност да емигрира из света зла подразумева потре у да се то 
зло се укључи у велики пројекат изградње државе. 

За О. Мандельштама пут уметника – то је пут хришћанина, који је спреман да се жртвује 
ради мира и људи на овом свијету. При томе свет и људи – тре а да уде не а страктны, али 
актуализироваться као овде присутни у простору земље и историје. Емиграција у свету 
жртвовања је немогућа.. 

За И. Бунина, домовина је готова, али то је могуће као сећање кроз реч, као прелазак са 
телесности у ванземаљски свет родитеља. Емиграција – одрицање од учешћа у смрти-земље и у 
исто време начин да се задржи телесност-као-механизам опозива.  

За В. На окова домовина – савршен свет из прошлости, али он не поврати, он је остао у 
прошлости – он је ван времена у свету вечних идеја. Писац эмигрирует у садашњост, а његова 
реч је у стању да конвертујете тренутно у савршен ванвременски не еску статус домовине. 
Емиграција је путовање кроз време-овде-присуства.  

Такође је узета у о зир идеја А..Ф. Лосев о домовини као телосу живота и иманентној 
људској патњи. Емиграција у том категориальном јединици доживљава као екство од 
патње/постављања циљева.  

Кључне речи: олест, лет, нечије иће као норма, метафизичко, шизофренија, телесност. 
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Abstract:  When the resolution of the second meeting of the Cominform was published in newspapers, the 
political climate in the „Eastern Block“ was shortly changed. All of the leaders of the countries of 
People's Democracy approved the Resolution, and they had been involved in a powerful anti-
Yugoslav media campaign from 1948 to 1954.  

 There were many Yugoslavs who believed in the rightness of the possession of the Cominform in 
the Soviet-Yugoslav conflict. Many of them decided to escape from the „terror“, and emigrate to 
the USSR, and the countries of People’s Democracy. In the countries in which they immigrated they 
organized small groups of Yugoslav political émigrés-Cominformists and took part in anti-Tito 
propaganda campaign by publishing their own newspapers, broadcasting radio programs in Serbo-
Croatian, Slovenian and Macedonian and so on. 

 Their activity was under control from the Central Committee of the Communist Party of the Soviet 
Union. In the end of 1948 the most notable Yugoslav political émigrés gathered in Moscow and 
organized a „Leading group“ of Yugoslav émigrés-Cominformists in USSR and the countries of 
People’s Democracy in Moscow. There were people who crossed the Yugoslav-Hungarian border 
and emigrated in Hungary. Some of them were chosen by the Moscow’s „Leading group“, and 
formed a group of Yugoslav political émigrés in Hungary. They actively involved in anti-Tito 
propaganda campaign in Hungary under the control of Moscow’s „Leading group“ and the Central 
Committee of Hungarian Working People’s Party. Later the organization „Democratic Union of 
South Slavs living in Hungary“ sat under the control of the Cominformists Group in Hungary and 
took part in the anti-Tito propaganda campaign.  

 The aim of this paper is to reveal the activities of Yugoslav émigrés-Cominformists in anti-Tito 
propaganda campaign in Hungary paying attention to the relationship between the Cominformists 
Group in Hungary and „Democratic Union of South Slavs living in Hungary“. Author of this paper 
is trying to figure out in which way these two organization cooperated for anti-Tito propaganda 
campaign on the bases of documents from Russian and Hungarian archives. 

 
Keywords: Cominform, Hungary, Yugoslavia, Democratic Union of South Slavs living in Hungary, 

anti-Tito campaign. 
 

eterioration of the relations between Belgrade and Moscow which caused in March 
1948 led the countries of People's Democracy (Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, 
Hungary, Romania and Poland) into the new stage of their diplomacy. Especially, 

after the publication of the resolution of the second meeting of Cominform, the political 
D
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climate in the „Eastern Block“ was shortly changed. All of the leaders of those countries 
approved the Resolution, and they were involved in a powerful anti-Yugoslav (anti-Tito) 
media campaign from the late 1940’s to the early 1950’s. People saw a mountain of articles 
criticising Yugoslav politics in newspapers, heard radio broadcasts and some public trials 
almost on a daily basis. 

Until today, historians have paid a great attention to the reasons and the course of the 
conflict between Moscow and Belgrade, and the international situation during that period. 
However, historians have paid less attention to the Yugoslavs who had been the object of the 
Resolution of the Second meeting of Cominform. 

In Yugoslavia, there were many people, who firmly believed in the rightness of the 
position of the Cominform, Stalin, and the CPSU (b) in the Soviet-Yugoslav conflict. At the same 
time, thousands of Yugoslavs, including officers and students, were located abroad. They were 
mainly sent to study military and technical subjects in the countries of People’s Democracy, 
primarily in the USSR and Czechoslovakia. Most of them were tend to trust Cominform’s 
political line, and refused to return home. They emigrated from Yugoslavia to the countries 
where they lived at that time and tried to organize small groups of so called IB émigrés. 

The aim of this paper is revealing the role of Yugoslav IB émigré in anti-Tito 
campaign in the USSR and the countries of People's Democracy, especially in Hungary, from 
1948 to 1954 in the context of international relations in Central and South-Eastern Europe 
and the Soviet factor in the „Eastern Block“. I try to figure out how the Soviet leaders tried 
to use Yugoslav IB émigrés in anti-Tito propaganda campaign on the base of documents 
from Russian and Hungarian archives.  

 
1. Historiography  
 
The causes and the confrontation between Moscow and Belgrade, the international 

consequences of the conflict have repeatedly been the subject of attention of historians a lot. At 
the same time, the fate of the supporters of the Cominform, which remained in the territory of 
Yugoslavia, repeatedly became the object of study. One of the oldest books in which mentioned 
about supporters of the Cominform is „With Stalin against Tito. Cominformist Splits in Yugoslav 
Communism“ which is written by a Croatian-American historian Ivo Banats.1 Besides that a 
great number of articles on the topic of „ibeovac“2 were written by Serbian, Croatian, Slovenian 
and Montenegrin historians. In 2014 an article „The activities of the supporters of the 
Cominform and Yugoslavia“3 written by Ukrainian historian Y. Shahin was published in the 
journal "Modern and Contemporary History." Shahin analyzed the fate of "ibeovac" not only in 
the context of Soviet-Yugoslav conflict, but also as diplomacy of Yugoslav. Author of articles 
emphasizes the fact that the activity of „ibeovac“ in Yugoslavia based on their social composition 
and motives.  

 
1  Banac 1988. 
2  Iveovac – Serbian. It means the person who declared for the Cominform’s political line after the publication of 

the decision of the Second meeting of Cominform.   
3  Шахин 2014: 51–62. 
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However, there had been remained less studied about Yugoslav IB émigrés who escaped 
from Yugoslavia after publication of the resolution of second meeting of Cominform in June 
1948 for a long time. Many of Yugoslavs emigrated in the USSR and the countries of People's 
Democracy. The first monography about the Yugoslav IB émigrés was published in 2012. Czech 
historian Ondřej Vojtěchovský published a monography “Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská 
informbyrovská emigrace v Československu”.4 O. Vojtěchovský systematically analyzed activities 
of Yugoslav émigrés in Czechoslovakia on the bases of Czech archive documents. A Croatian 
historic Martin Previsic analyzed the emergence, diplomacy and activities of Cominfom Bureau 
in 1948–1964 on the bases of unpublished archive documents in Croatian state archive (HAD).5  

In 2016 an article „Четыре совещания югославской политэмиграции в СССР и 
странах „Народной Демократии“ и их роль в антититовской кампании в 1949–1954 
гг“ by Russian-Japanese historian, K. Kimura was published in Moscow. In the article K. 
Kimura revealed the plan of Soviet readers – the way how Soviet leaders organized anti-
Yugoslav campaign and how they let Yugoslav IB émigrés in their plan of anti-Yugoslav 
campaign in 1948–1954 on the bases of Russian and Hungarian archives6. In the same year 
Russian historian A.S. Anikeev published an article „Югославская политэмиграция в 
советских планах свержения Й.Б. Тито“.7 In May 2019 there published a recently opened 
archive document from Russian State Archive of Socio-Political History (furthermore, 
RGASPI) in a Russian historical journal „Rodina“.8 This document shows that there were 
some Yugoslav emigrants in Soviet Union who were allowed to enter Komsomol 
(Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи) in 1948.9  

K. Kimura published an article about the activities of IB émigrés in Hungary in 
2017.10 In the article K. Kimura, paying particular attention to the relations between Moscow 
and Budapest (CK BKP (b) and CK Hungarian Working People’s Party), analyzed the 
activities of Yugoslav IB émigrés in Hungary. In the same year Hungarian Historian P. 
Vukman published a monography about activities of Yugoslav IB émigrés in Hungary.11 P. 
Vukman analyzed Yugoslav IB émigrés issues from the view of Hungarian domestic policy. 
The most important point in P. Vukman’s work is that he mentioned about the activities of 
IB Yugoslav émigrés in Hungary after September 1954, when Khrushchev officially sent 
letters to every communist leaders of the countries of People’s Democracy to call for a halt 
to anti-Yugoslav propaganda campaign and activities of IB Yugoslav émigrés in the courtiers. 

We could say that the research on the activities of IB Yugoslav émigrés in Bulgaria, 
Romania, Poland and Albania has not done enough yet. We could expect to develop this 
topic in the future.   

 
4  Vojtěchovský 2012. 
5  Previšić 2019. 
6   Кимура 2016: 324–348. 
7  Аникеев 2016: 31–42.   
8  Сорокин-Лукашин 2019: 102–107. 
9   Kimura 2020: 51–62. 
10  Кимура 2017: 205–222. 
11  Vukman 2017. 
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2. The Yugoslav IB émigré after the publication of Cominform Resolution. Who took 
care of Yugoslav IB émigrés in the Soviet Union. 
 
As I mentioned above, after the resolution of the second meeting of Cominform 

Yugoslavs who lived outside of Yugoslavia, has totally changed. All of the leaders of the 
countries of People's Democracy approved the resolution. In the Yugoslav society, the reaction 
to Cominform Resolution was, as you know, was different. Among the Yugoslavs, especially 
who lived outside of Yugoslavia, there was a tendency to trust the Cominform’s political line. 
For example, the former Yugoslav ambassador in Romania, Golubović, resigned soon after the 
publication of Cominform Resolution. On 2nd August 1948 his letter was published in the 
newspaper „Pravda“, which emphasized the wrongness of Yugoslav political line and the reason 
why he resigned. The General of the Yugoslav Air Force, P. Popivoda, escaped from Yugoslavia. 
Thus, among Yugoslavs there were „ibeovac“ who did not agree with Tito’s political line12.  

They strongly believed that Tito would lose in the dispute with Stalin and the top of 
Yugoslav Communist Party will be replaced. These people were gathered to the organizations of 
Yugoslav IB émigrés which were used in anti-Tito activities organized by Cominform and the 
leaders of the Soviet Union. 

To carry out the anti-Tito propaganda the Soviet leaders tried to use Yugoslav IB émigrés 
in the USSR and the countries of People's Democracy, including former employees of Yugoslav 
embassies. In the apparatus of the Central Committee of the CPSU (b) after the publication of 
Cominform Resolution there was an idea using the Yugoslav IB émigrés as a tool anti-Tito 
propaganda campaign. The department of the Central Committee of the CPSU (b) which took 
the works of Yugoslav IB émigrés was the department of International Relations. The tasks for 
Yugoslav IB émigrés were included in their plan of work in October-December 194813. 
 

3. Central system for anti-Tito propaganda campaign. Establishment of the leading 
Center of Yugoslav IB émigré in the USSR and the countries of the People's Democracy. 
 
At the end of 1948 the groups of Yugoslav IB émigrés in the Soviet Union and the 

countries of People’s Democracy did not have any contact between them. 
According to data from the beginning of December 1948, in the Soviet Union there 

were about 500 Yugoslavs officers who studied in military schools as an auditor and around 
50 Yugoslav students who studied in the universities as a regular student. They have repeatedly 
sent proposals to create the leading center of Yugoslav IB émigrés and operational groups of 
them in Hungary, Romania, Bulgaria and Albania to intensify its activity (for example, for the 
transfer of materials and people in the country and collecting information, and so on) to the 
Department of International Relations of the Central Committee of the CPSU (b).14 

For about the place of location of the leading center, at first, the Department of 

 
12  Кимура 2016: 325. 
13  Кимура 2016: 326. 
14  Кимура 2016: 326. 
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International Relations of the Central Committee of the CPSU (b) thought it would be 
appropriated to establish it in Romania, as there was the Center of Cominform. However, 
they soon changed their minds, believing that it is more effective to establish the leading 
center in Czechoslovakia, Prague, because there was already a group of Yugoslav political 
émigrés in Prague at that time, and the group published the newspaper „Nova Borba“ in 
Serbo-Croatian. However, it appeared that there were serious problems among the Yugoslav 
political émigrés in Czechoslovakia and a serious disadvantage of the newspaper. Therefore, 
they tried to create the leading center in Moscow.15 

 
4. Publication of the newspapers Yugoslav IB émigrés in the USSR and the countries 
of People's Democracy. 
 
For the purpose of developing the anti-Tito campaign in the Soviet Union and the 

countries of People's Democracy, the newspapers of Yugoslav IB émigrés were published in 
Serbo-Croatian, Macedonian and Slovenian.16 

As I mentioned, there were found a serious disadvantage in the newspaper „Nova 
Borba“ which was published from September 1948 by the Yugoslav IB émigrés in 
Czechoslovakia. Therefore, it appeared the idea of foundation of the newspaper of them in 
the USSR. 

Acceding to my research in RGASPI, the idea of publication of the newspaper of 
Yugoslav IB émigrés in Serbo-Croatian in Soviet Union was appeared in a letter from an 
worker of the Department of International Relations of the Central Committee of the CPSU 
(b), Medvedev, to Deputy Head of the Department of the Central Committee of the CPSU 
(b), Ponomarev, on 26th February 1949. Medvedev wrote a detail of the plan of publication 
of the newspaper in Serbo-Croatian in the Soviet Union.17 

By decision of the Politburo of the CPSU (b), it was allowed to have a meeting of 50-60 
most active Yugoslav communists in Moscow at the beginning of April 1949. In that meeting 
it was decided to publish a newspaper „Za socijalističku Jugoslaviju“ and was selected the 
following members of edition board – Golubovic, Popivoda, Lukin, Ješić, Alihodzhich, 
Vidmar and Savic. Thus, the editorial board of the newspaper of the Yugoslav IB émigrés, „Za 
socijalističku Jugoslaviju“ was established and its first issue was published on 1st May 194918. 

I would like to pay your attention to the fact that the editorial board of the newspaper 
„Za socijalističku Jugoslaviju“ had a great influence to the Yugoslav IB émigrés in the Soviet 

 
15  Кимура 2016: 326–327. 
16  The first number of „Nova borba“ was published in Prague on 1 September 1948 (in Serbo-Croatian). The first 

number of „Za socijalisticku Jugoslaviju“ was published in Moscow on 1 May 1949 (in Serbo-Croatian). The 
first number of „Pod zastavom Internacionalizma“ (in Serbo-Croatian in Bucharest) and „Napred“ (in 
Macedonian in Sofia) on 15 May 1949.The first number of „Za slobodu“ was published on 25th January 1951 
(in Serbo-Croatian in Tirana). The first number of „Za ljudsko zmago“ was published in Slovenian in Budapest 
on 1 May 1951. See; Кимура 2016: 336–337. 

17  Кимура 2016: 329–330. 
18  Кимура 2016: 331. 
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Union and other countries of People’s Democracy from the very beginning of its establishment. 
It played a role of a kind of a leading center of them. Members of the editorial board often went 
on business trip to the countries of People's Democracy to get acquainted with the position of 
the Yugoslav IB émigrés in the countries, to assist them and to exchange experiences.  

In June 1950 the CPSU (b) made a project of establishment of a small liaison office 
between the groups of Yugoslav IB émigrés in the editorial board of the newspaper „Za 
socijalističku Jugoslaviju“. The members of the liaison office should have been selected from 
members of the groups of the Yugoslav IB émigrés from different countries. In the meeting 
of the representatives of the Yugoslav IB émigrés which was held on 27–28th July 1950 in 
Bucharest they unanimously made a decision to establish a Coordination Center for all 
groups of Yugoslav IB émigrés in USSR and the countries of People’s Democracy in the near 
future. And in this meeting they established a small liaison office for the first step of the 
establishment of the Coordination Center.19 

In accordance with the decree of the Central Committee of the CPSU (b) on 19th 
December 1950, a conference of representatives of all groups of Yugoslav IB émigrés was 
held in Bucharest on 17–18th January 1951. At the third session of the conference an election 
of the member of the Coordination Center of the Yugoslav IB émigrés was held. The 
following people were elected: Popivoda (head of the center), Golubović (deputy director 
and chief editor of the central organ), Petranović, Novakov, Rupnik, Lyubolev and Andric.20 

The establishment of the Coordination Center of the Yugoslav IB émigrés intensified 
their activities. On 15–17th February 1951 the first working session of the Coordination 
Center was held in Moscow. At that meeting the members examined the plans of their works 
and discussed about the specific measures to improve the activities of all groups of Yugoslav 
IB émigrés. During 1951, Yugoslav IB émigrés had significantly increased – many emigrants 
had got jobs; joined it the communist party’s classes, in a political and social life of the 
countries where they lived; and the majority of Yugoslav students in the USSR, 
Czechoslovakia and Romania finished schools and become good specialists; etc.21 

At the same time, the Coordination Center expanded its activities in the worldwide 
organizations. The Yugoslav IB émigrés in the USSR and the countries of People's 
Democracies sent their representatives only in the World Peace Council before the 
establishment of the Coordination Center. But after its establishment it sent representatives 
to the Executive Committee of the World Federation of Trade Unions, the International 
Democratic Federation of Women, the International Organization of resistance fighters and 
fighters against fascism on behalf of the Coordination Center. The Coordination Center 
actively kept in touch with any type of international organizations so that they accept its 
representatives in the organizations during the period of 1951.22 

In addition to that, the Coordination Center developed mutual relations with the 

 
19  Кимура 2016: 334–335. 
20  Ibid. 334. 
21  Ibid. 335. 
22  Ibid. 335–336. 
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CPSU (b) and the other communist parties. For example, in 1951 the Coordination Center 
received an invitation to the Second Congress of the Hungarian Working People’s Party. In 
the same way the Albanian Party of Labor invited representatives of the Coordination Center 
to the celebration of the decade of the Party. The Coordination Center answered the two 
invitations and sent delegations to them. On the ceremonies they made speeches on behalf 
of the Yugoslav IB émigrés.23 

 
5. The case of Yugoslav IB émigrés in Hungary 

  
A lot of people escaped from Yugoslavia and immigrated to Hungary soon after the 

resolution of the second meeting of the Cominform was published in newspapers. In the 
early 1949, Yugoslav émigrés in Hungary did not have contact each other. According to the 
data from February 1949 there were officially 28 Yugoslav political émigrés in Hungary. In 
June 1949, the leading group of the Yugoslav IB émigrés was established in Budapest, which 
took responsibility for anti-Tito propaganda and the educational works among émigrés in 
the territory of Hungary. Thus, the group of Yugoslav IB émigrés in Hungary, as well as the 
groups of Yugoslav IB émigrés in other countries of People's Democracy, took an active part 
in the anti-Tito campaign in Hungary.24 

The main media tool of Yugoslav IB émigrés in Hungary at that time was Hungarian 
Radio broadcasting. A section of the Yugoslav editorial team was sat in Radio Budapest, 
which compiled articles for broadcasting to Yugoslavia on the basis of Hungarian 
newspapers and newspapers of Yugoslav IB émigrés, published in the USSR, Romania, 
Czechoslovakia and Bulgaria. Radio Budapest broadcasted Serbo-Croatian programs 4 
times a day and Slovenian programs once a day.25 We can say that the publication of the 
newspaper of the Yugoslav IB émigrés in Hungary – „Za ljudsko Zmago“ – in May 1951, 
activated the activity of the Yugoslav IB émigrés in this country. The newspaper consisted of 
6 pages. It was published at first 2 times a month. And then gradually expanded its 
publication and, as a result, from October 1951 it was published weekly by 4 pages.26 

The Budapest’s group of Yugoslav IB émigrés influenced on the organization 
„Democratic Union of Southern Slavs in Hungary“, which had influence on the South Slavic 
population living in the southern regions of Hungary. The leaders of this organization 
gradually put under the influence of the leading group of Yugoslav IB émigrés in Hungary. 
In September 1949, the leader of „Democratic Union of Southern Slavs in Hungary“ was 
dismissed by the influence of Hungarian Working People’s Party, and the authority invited 
the person who was more „politically trained“ as a leader of the organization. After the 
replacement of the leader, anti-Tito propaganda campaign on the Slavic population in 
Hungary became much more strictly than before.27    

 
23  Кимура 2016: 336. 
24  Кимура 2017: 209–211. 
25  Ibid. 212. 
26  Ibid. 215–217. 
27  Ibid. 214–215.  
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There was a newspaper of „Democratic Union of Southern Slavs in Hungary“ – „Nasi 
Novine“. Of course, tone of this newspaper sharply changed after the replacement of the 
leader of the organization. A few members of the editorial department of „Za ljudsko 
zmago“ were sent to the editorial department of „Nasi Novine“. They were firmly tied – they 
often exchanged their experiences of writing articles.28  

The influence form Yugoslav IB émigrés on Slavic population became stronger and 
stronger every day; besides publication of the newspaper, they did the „educational works“, 
such as seminars or discussion circles, among Slavic population in Hungary. 

However, after Stalin's death in 1953, their situation gradually changed. In 
connection with the change in the political line of the Soviet Union towards Yugoslavia, the 
Hungarian political leaders also had to reconsider their relations with Yugoslavia. As a result, 
the political activities of the Yugoslav IB émigrés in Hungary gradually became an obstacle 
to the normalization of relations between Yugoslavia and Hungary. The activities of the 
Yugoslav IB émigrés practically stopped in autumn of 1954. On 23rd September 1954, the 
first secretary of the Hungarian Working People’s Party, M. Rakosi, received a note from 
Khrushchev, which referred to the termination of the activities of the Yugoslav IB émigrés 
in Hungary and the release of their newspaper. At a meeting of the Politburo of the 
Hungarian Working People’s Party on 14th October 1954, it was decided to stop the anti-Tito 
brochures, books, cartoons in the territory of Hungary, to stop publication of the newspaper 
„Za Ljudsko Zmago“ by Yugoslav IB émigrés and the activities of the Hungarian group of 
Yugoslav IB émigrés.29 Broadcasting of Radio Budapest to Yugoslavia continued until 
summer of 1955. But the tone of the broadcasting was no longer as acute as before, in relation 
to Yugoslavia. The editors were forced to change the tone of the content of articles related to 
Yugoslavia that appeared in the radio program. 
 

6. Conclusion 
 
All the events after Stalin’s death led the Yugoslav IB émigrés to further 

marginalization. Most of them faced a serious dilemma and, naturally, people made different 
choices. According to the Yugoslav sources, 1.336 Yugoslav political émigrés out of 4.928 
returned to Yugoslavia from different countries. Most of those who returned to Yugoslavia 
left their countries of residence until 1957. According to the archive documents of Hungary, 
10 Yugoslav political émigrés left the country and 6 of them returned to Yugoslavia with an 
official passport (They were people of different professions - a pharmacist, a turner, a 
peasant, a teacher, but also diplomats.). But, of course, re-integration into Yugoslavia was 
not easy. Returnees from emigration suffered from a number of problems in search of 
housing, employment, receiving a pension, recognizing qualifications received in other 
states, etc. for a long time. Moreover, they regularly experienced the danger of eviction from 
the country or arrest. Until 1962, 144 people were executed for espionage, desertion from 

 
28  Кимура 2017: 215. 
29  Ibid. 218.  
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the military and police forces, and for other reasons.30 
Yugoslav IB émigrés who were active in Hungary could not easily return to 

Yugoslavia soon after 1954. However, it seems that they did not have wishes to integrate into 
Hungarian society. They continued to strive for a return to Yugoslavia, the leadership of 
which would have taken place without Tito. Therefore, they always followed the 
development of Yugoslavia. They could not get rid of the Stalinist dogma of „nationalism“, 
however, they could not help understand that the country to which they had emigrated 
completely ignored them. 

At lase, I would like to mention the fate of the Yugoslav IB émigrés in the Soviet 
Union. The most of the Yugoslav IB émigrés in the USSR who were leaders of Yugoslav IB 
émigrés in USSR and the countries of People’s Democracy decided to remain in the Soviet 
Union after 1954, and many of them became scholars. There are fond in RGASPI in which 
there holds personal information about Yugoslav émigrés in the Soviet Union. 

Popivoda, who was one of the readers of Yugoslav émigrés, studied in Higher Party 
School under the Central Committee of CPSS (ВПШ при КПСС) in 1954–1956. After 
graduation of the school he started to work in the Directorate of Civil Air Fleet (Управление 
Гражданского воздушного флота).31 Galubović, who was the chief editor of „Za 
socialističku Jugoslaviju“, studied in the Institute of philosophy (the Academy of science of 
the Soviet Union) in 1954–1956. After graduation of the Institute he worked in the Institute 
of philosophy as a researcher32 Lukin, who was an editor of „Za socialisticku Jugoslaviju“, 
entered the Institute of law (the Academy of science of the Soviet Union) in 1954 and 
graduated in 1957. After that he became a researcher in the Institute.33 Eshic, who was 
representative of the chief editor of „Za socialističku Jugoslaviju“, became a researcher in the 
Institute of Slavic Studies (the Academy of science of the Soviet Union).34 

The Yugoslav IB émigrés in the USSR and the countries of People’s Democracy tried 
to create the New Communist Party of Yugoslavia instead of Tito’s one. But their dream was 
shattered in the new Moscow’s political line after Stalin’s death in 1953. In 1958, when 
relations between the Soviet Union and Yugoslavia again reached a rather low point, groups 
of Yugoslav embassy officials started to emigrate again. They began to strive to create an 
international organization that included all the groups of Yugoslav IB émigrés in the Soviet 
Union and the countries of People's Democracy. So we could say that the Yugoslavs, who 
emigrated to the Soviet Union and the countries of People's Democracy after the resolution 
of the second meeting of the Cominform, practically continued their activities until the Tito’s 
death in 1980.35 

 
 

 
30  Vukman 2017: 200. 
31  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277. Д. 120(I). Л. 20. 
32  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277.Д. 119. Л. 15–16. 
33  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277. Д. 121. Л. 1, 6. 
34  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 277. Д. 122. Л. 22–23. 
35   See, for example, АВП РФ. Ф. 144. Оп. 52. П. 124. Д. 6. Л. 9–11.   



 
 
 
 
 KAORI KIMURA 
 
 

548 
 
 

Archive documents: 
Архив Внешней Политики Российской Федерации – (АВП РФ) 
 Референтура по Югославии 
Российский государственный архив социально-политической истории – (РГАСПИ)  

Исполнительный комитет Коминтерна (ИККИ) (1919-1943) 
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Институт славистичких студија 
Руска Академија наука, Москва, Русија 

 
ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА ИЗ ТИТИВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЊЕНА УЛОГА 
У АНТИЈУГОСЛОВЕНСКОЈ (АНТИТИТОИСТИЧКОЈ) ПРОПАГАНДНОЈ 

КАМПАЊИ У СССР И У ЗЕМЉАМА НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ (1948–1954) 
(Везе између група ИБ-оваца у Мађарској 

и демократских савеза Јужних Словена који живе у Мађарској) 
 

Сажетак 
Када је штампа о јавила резолуцију са другог састанка Информ ироа, политичка 

атмосфера у Источном локу се променила. Руководства народних демократија су одо риле 
Резолуцију и учествовале у снажној кампањи која је вођена против Југославије у медијима од 
1948. до 1954. године. 

Многи Југословени су веровали у исправност ставова Информ ироа у погледу  
југословенско-совјетског суко у. Многи од њих су по егли од „терора“ и емигрирали у СССР и 
земље народне демократије. У земљама у којима су емигрирали организовали су своја 
удружења ИБ-оваца емиграната и учествовали у антититоистичкој пропаганди тиме што су 
штампали своје новине, имали радио-емисије на српскохрватском језику, словеначком, 
македонском итд. 

Њихове су активности или под контролом Централног комитета Комунистичке 
партије СССР. Крајем 1948. године, већина угледних југословенских емиграната се окупило у 
Москви како и организовали „Руководећу групу“ југословенских ИБ-оваца у емиграцији, у 
СССР и земљама народне демократије. 

Неки људи су прешли југословенско-мађарску границу и емигрирали у Мађарску. 
Руководство из Москве је међу њима ода рало одређене људе и формирало политичку 
емиграцију у Мађарској. Они су активно учествовали у антититоистичкој пропагнади у 
Мађарској под контролом московског руководства и Комитета Мађарске радничке партије. 
Касније су организовали Демократски савез Јужних Словена који живе у Мађарској под 
контролом ИБ-оваца у Мађарској и или су укључени у кампању уперену против Тита. 

Намера овог истраживања је да открије активности југословенске емиграције ИБ-оваца 
у пропагандистичкој кампањи против Тита у Мађарској посе но се осврћући на везу између 
ИБ-оваца у Мађарској и Демократског савеза Јужних Словена који живе у Мађарској. Аутор 
рада покушава да, на основу грађе руских и мађарских архива, докучи на који начин су 
сарађивале ове организације у антититоистичкој пропаганди. 

Кључне речи: Информ иро, Мађарска, Југославија, Демократска унија Јужних Словена 
који живе у Мађарској, антититова кампања. 
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UBI NON PATRIA, IBI NON BENE: ОВИДИЈЕ У ИЗГНАНСТВУ 
 
 

Апстракт:  Пу лије Овидије Назон (43. год. пре н. е. – 17/18. год. н. е.) ио је један од највећих 
песника који су живели и стварали у Риму. Написао је неколико сјајних дела које 
се данас сматрају ремек делима римске књижевности, попут Прео ражења 
(Metamorphoses)  или пак писма с Понта (Epistulae ex Ponto), али је и поред тога 
остао упамћен и з ог чињенице да је део свог живота провео у изгнанству. 
Користећуи управо његова дела у овом раду ћемо покушати да реконструишемо 
његов живот у изгнанству и да покушамо да одговоримо на питање з ог чега се то 
догодило. 

 
Кључне 
речи: Овидије, изгнанство, Понт, Рим, песме елегије. 

 
 

едно од нерешених питања у историји је питање стварног разлога Овидијевог 
изгнанства. Ово питање је отворено већ дуги низ година и до данас смо имали 
неколико теорија, могућности и разлога Овидијевог изгнанства, али за сада на њега 

немамо истински одговор. Још далеке 1964. године појавила се једна од најзначајнијих 
студија која се ави овим питањем под насловом Мис ерија Ови ијево  из нанс ва1 
коју је написао Џон Ти олт (John Thibault) и у којој он испитује више од стотину 
доступних хипотеза које су знатижељни научници износили још од средњег века, али 
до данас још нисмо до или прави одговор на ово питање.  

Овидије (Publius Ovidius Naso) је рођен 20. марта 43. пре н. е.2 у једном малом 
градићу, Сулмони, као син старе коњичке, тачније витешке, породице.3 Отац га је 
послао у школу у Рим да учи еседништво. Током школовања о ишао је Грчку, а по 
повратку се кратко време авио правосудним функцијама.4 Врло рзо је напустио 
служ у и уз помоћ Месале, који му је ио подршка на почетку каријере,5 окренуо се 
поезији која му је донела славу и признање. Још док је ио у реторској школи почео је 
да пише стихове. Његов стил је ио јединствен. Филозоф Сенека је приметио да су у 
реторској школи његови покушаји да пише прозу завршавали тако што је крајњи 

 
1  Thibault 1964. 
2  Hinds 2012: 1054; Davis 2013: 4969. 
3  Лин 1999: 229; Maškin 2002: 370; White 2002: 2; Davis 2013: 4969; Frazer 1989: XI–XII. 
4  Hinds 2012: 1054; Maškin 2002: 370; White 2002: 4; Goold 1983: 96; Frazer 1989: XII. 
5  Hinds 2012: 1054. 
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резултат ио да је то више личило на стих и поезију.6 Будимир и Флашар примећују да 
је он стихове писао играјући се и да није ио попут Вергилија и Хорација, који су 
стихове рисали и доводили до савршенства. Управо лакоћа, рзина и недовољна 
строгост према сопственом делу главне су осо ине које су му и замерали његови 
критичари, али Овидије није ни тежио савршенству. Тежио је да користи искључиво 
свој таленат. Та индивидуалност га је красила током живота.7  

На Овидијево стваралаштво утицао је живот августовог времена. Рим је после 
итке код Акција и дуготрајног грађанског рата утонуо у период мира који је 

променио римско друштво. Дуготрајни мир и сигурност римских граница у време 
Октавијана Августа донели су промене и у свакодневном животу Римљана, а посе но 
римске елите. Мотив рата и страдања, јунаштва и ор е заменили су мотиви љу ави, 
среће и задовољства. У таквом окружењу Овидијево стваралаштво нашло је 
инспирацију у свакодневном животу римске елите који је ио прожет раскалашним 
животом и љу авним интригама. Његов таленат је посе но долазио до изражаја 
приликом писања љу авних елегија. 

Његово прво о јављено песничко дело носи наслов Љу ави (Amores). Те песме 
су иле о раде хеленистичких љу авних епиграма које певају љу авне догађаје самог 
Овидија и лепе Корине. Иза имена Корине не крије се једна жена и једна љу ав већ 
многе жене, а послужила је Овидију да представи љу авни живот тадашњег Рима. 
Важна поука овог дела су упутства девојкама како да из љу ави извуче новчану 
корист8, како да се понашају према мушкарцима на гоз ама9, тачније каква тре а да 

уде њихова љу авна стратегија.10 Про лем ове песме је што се стиче утисак да је 
Корина удата и на тај начин Љу ави отворено позивају на прељу у, а то је ило 
неприхватљиво у Августово време.11 

Друго његово познато дело је Ле ен арне љу авнице (Heroides). Овидије за 
његово дело има други наслов и просто га зове – Писма (Epistolae12). То је з ог тога 
што у њима славне и легендарне жене пишу писма својим љу авницима и мужевима. 
Концепт овог дела је усмерен ка карактеризацији ликова и догађаја уз коришћење 
свакодневног говора који је ио уо ичајен у тадашњем Риму. З ог тога је и ово дело 
налазило ширу читалачку пу лику. Централно место сваке песме и даље чини прича 
о љу ави, срећној или несрећној, али свакако осо еној и специфичној. Овидије 
мајсторски користи митологију и митолошке сцене и тада савремени живот 
Августовог Рима, како и исмевао строге законе старих времена.13  

У време настанка дела Љу ави и Ле ен арне љу авнице Овидије је написао и 

 
6  Sen. Controv. II 2. 8; Будимир, Флашар 1963: 406. 
7  Будимир, Флашар 1963: 407. 
8   Ov. Am. I 8. 
9  Ov. Am. I 4. 
10  Будимир, Флашар 1963: 408–410.  
11  Лин 1999: 230. 
12  Ov. Am. III 9; Будмир, Флашар 1963: 412. 
13  Будимир, Флашар 1963: 412–413. 
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драму Ме еја (Medea), али нам она није сачувана. 
После ових дела, једно време Овидије није писао и тек негде после четрдесете 

године написао је дело Љу авна веш ина (Ars amatoria или Ars amandi). У овом делу 
он се појављује као учитељ љу ави, како пишу Будимир и Флашар, учитељ ласцивне 
љу ави.14 Он подучава читаоца из сопственог искуства при чему сматра да је кључну 
улога у овој вештини тре а да уде мотивисана љу ављу. Стечена пракса песника 
такође има кључну улогу у начину преношења знања о томе како се задо ија и како се 
одржава љу ав. Овидијева теорија се састоји из начела да свака жена може да се освоји 
уз унапред припремљену љу авну технику. И ово дело је стилом ило привлачно 
тадашњем читаоцу поготово што је писано техником пародије на тадашње оз иљне 
приручнике, али и з ог описаних ликова, јер они нису или само римска господа, већ 
и о ичан народ.15 Фарел чак тврди да је Овидије елегију користио и као неки вид 
рекламе за своје ставове и да је елегија ила његово оружје којим је могао широј 
читалачкој пу лици да пренесе своја уверења, своје критике и на крају своје моралне 
вредности.16 У исто време Овидије пише и песму Козме ика лица (Medicamina faciei 
или De medicamine faciei) која је састављена у истом духу и која је исто тако прихваћена 
са одушевљењем у тадашњем Риму.  

Међутим, сва дела која смо до сада споменули састављена су у супротности са 
Августовим плановима о нове староримских о ичаја и врлина и како су приметили 
Будимир и Флашар,17 чак и Овидије сам слави могућност што му то неко ново, 
савремено време Рима, омогућава.18 Из тог разлога, Овидије је ио изложен критикама 
својих савременика. Као одговор на критике Овидије пише песму Лекови о  љу ави 
(Remedia amoris). За разлику од свих претходних песама, које су углавном давале 
савете како освојити римске жене и како уживати у љу ави са њима, ова песма садржи 
упутства онима које је љу ав разочарала. Испада да је ово дело ило само наставак 
љу авне технике, јер њена главна поука је како љу ав о уздати. Овидије није у њој 
одустао од своје тезе да љу ав увек садржи и еротику и мајсторски успева да покажу 
сву своју генијалност при чему није одустао од своје технике писања песама. Заиста је 

ило потре но ити велики мајстор да и се задржао исти стил и иста техника писања 
о једној теми, али са супротним циљем. На једном месту нас Овидије учи како 
користити љу ав и освајати срца римских жена, а на другој страни нас учи како 
пре олети љу ав, контролисати емоције и које су све њене негативне стране, а при 
том не мења стил и технику писања и задржава шарм и лепоту свог песничког 
изражавања. Иако је тежио да одговори критичарима, његов стил и техника писања 
су га поново довели у ситуацију да пише против начела која је заступала Августова 
рестаурација. Мајсторство Овидијево огледа се и у чињеници да његове песме јесу 

 
14  Будимир, Флашар 1963: 414. 
15  Ibid. 414–415. 
16  Farrell 2003b: 393. 
17  Будимир, Флашар 1963: 415;  
18  Ov. Ars am. III 121–122. 
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елегије само по форми, метру, али су стилски неуо ичајене и не припадају осталим 
формалним правилима. Многе идеје које се могу издвојити код Овидија у ствари 
показују да је римско друштво у много већем хаосу него што он то приказује, иако он 
тај хаос описује врло једноставним речима и истинитим, односно реалним 
ситуацијама са којима могу да се поистовете сви римски грађани. Иако су његове речи 
угодне и корисне, он њима описује много ду ље про леме са генијалном спосо ношћу 
да то ради на позитиван или на негативан начин.19 

Наредно дело, Прео ражења (Metamorphoses), Овидије пише већ у зрелим 
годинама када је приметно да га је све више привлачила митологија. Она је ила 
присутна у скоро свим претходним његовим делима, као о разац за тумачење 
одређених психолошких мотива или као идеалан пример упоређен са савременим 
дешавањима. Уосталом, митологија, али и религија, су или и део тадашњег 
целокупног римског друштва. То није ило његово прво дело са митолошким 
мотивима, јер је још у младости радио на митолошком епу Бор а и ана 
(Gigantomachia). Међутим, тек са Прео ражењима је Овидије написао дело мотивисано 
митолошким догађајима и сценама. Дело је преглед главних античких митова о 
нео ичним трансформацијама које о јашњавају постанак одређених природних 
појава, иљака, животиња или неких њихових осо ености помоћу митских догађаја 
које Овидије преузима из сличних хеленистичких дела, мање из грчке драме и грчког 
песништва. Понекад се користи и Вергилијем. Иако је ово дело које у фокусу нема 
љу ав, као основну тему, ипак има неколико прича о рачној верности и злочиначком 
издајству, тихој срећи и разорној страсти, чак и настраној љу ави, онако како је то 
својствено Овидију.20 Ово његово, можемо сло одно да кажемо, ремек дело римске 
књижевности21 остало и нам непознато да није ило преписа у рукама његових 
пријатеља, јер је Овидије у наступу очајања спалио свој рукопис.22 

Одлазак у прогонство 8. године се поклапа са радом на Празничном кален ару 
(Fasti). Планирао је да напише дванаест књига које хронолошки описују порекло 
празника и о ичаја, али з ог одласка у прогонство дело није завршио. Тачније, 
завршио је првих шест књига. Интересантно је да је ово једино дело које је ило у духу 
Августове о нове. Као да је и сам схватио да његова дела „раде“ против њега и да ће 
з ог тога ити кажњен. Писање Празничко  кален ара ила је последња шанса да се 
задржи у Риму.  Ипак, закаснио је.   

Два дела написао је и у прогонству – Ту ованке (Tristia) и Писма с Пон а 
(Epistulae ex Ponto) у којима песник жуди за својом суд ином и о раћа се разним 
личностима, пре свега Августу и Ти ерију, молећи их за помоћ и помиловање. Знамо 
да је у изгнанству написао и једну песму на гетском језику, али и песму И ис (Ibis) у 
којој је жестоко критиковао пријатеља који је у Риму стварао неприлике његовој жени 

 
19  Farrell 2003а: 393. 
20  Будимир, Флашар 1963: 419. 
21  Maretić 1907: X. 
22  Будимир, Флашар 1963: 416. 
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покушавајући да се домогне његовог имања.23 Речи у песмама је користио као покушај 
успостављања моћи и као могућност да поврати своје позиције и на тај начин утиче 
на догађаје у Риму. У песмама се осећа патња, нелагода и о есправљеност.24 Уз то, тон 
његових песама постаје суморан, горак, огорчен, али уједно и понизан и молећив. 
Разлог томе је жеља да се врати у свој Рим. Нажалост то се није десило. Постоји још 
неколико његових изгу љених дела од којих по наслову знамо да је писао Књи у 

ро ив рђавих есника (Liber in malos poetas).   
Поставља се питање – да ли су га његови ставови, његов стил, његове песме, 

протерале из Рима? Прогонство се десило изненада 8. године када је прогнан у град 
Томе на О алу Црног мора.25 Он је и у прогонству задржао сва грађанска права и 
имања што нам говори да његов прекршај није ио за најгору казну, али ипак је ио 
довољан да му се за рани повратак у Рим. Данас још увек не знамо тачан разлог 
његовог прогонства. Овидије сам пише о разлозима прогонства, али остаје тајанствен 
по питању стварно разлога. Он каже да су га протерали песма (carmen) и за луда, 
односно погрешка (error).26  

Када говоримо о песми, већина аутора се слаже да је то з ог песме Љу авна 
веш ина, јер се у њој појављују сцене које су иле у супротности са настојањима 
Августа да подигне моралност у Риму и да се поштују старе вредности понашања.27 У 
томе су му помагали и тадашњи велики песници Верилије и Хорације који су у својим 
делима подстицали те моралне вредности. Овидије је, пак, писао о савременом 
животу Рима, о свакодневном догађајима, савременим про лемима, о стварним 
ситуацијама које су иле део тадашњег живота и није желео да улепшава слику 
тадашњег Рима као што су то радили Вергијиле и Хорације. Као што смо видели, 
његов стил је ио прожет љу авним мотивима, где је Овидије користио песму и своје 
ликове да и читаоцу створио слику о понашању њених грађана. У делу Љу авна 
веш ина Овидије се појављује као учитељ ласцивне љу ави и врло је могуће да је аш 
тај моменат значајно утицао на Августа да донесе одлуку о прогонству. У претходним 
делима Овидије не пише из сопственог искуства и користи измишљене ликове, 
митолошке сцене или пак познате личности из прошлости да и представио своје 
виђење римског друштва. Оног тренутка када је написао дело Љу авне веш ине више 
није могао да из егне чињеницу да се у његовим песмама проналази и његов лични 
доживљај римског друштва и то је можда ио један од разлога зашто одлази у 
прогонство, јер је у том тренутку то ило неприхватљиво за Августа. Ако је Август 
могао да протера своју ћерку Јулију з ог неморала, дворских скандала и прељу е,28 
онда према Овидију није ни имао разлога да уде лаг. Дело Љу авне веш ине 
појавило се после прогонства Јулије. Да ли је Август то могао да протумачи као 

 
23  Будимир, Флашар 1963: 428. 
24  McCarthy 2013: 441; Frazer 1989: XVIII; McGowan 2009: 3. 
25  Maškin 2002: 372; Hinds 2012: 1054; Wormell 1965: 303; White 2002: 16; Frazer 1989: XV. 
26  Ov. Tr. II 207; Maretić 1907: X. 
27  Maškin 2002: 372; Wormell 1965: 303. 
28  Лин 1999: 231. 
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провокацију Овидија? Да ли Овидије овим делом пружа подршку Јулији и жели да 
укаже да се она понаша у складу са тадашњим друштвом? На крају да ли Овидије овим 
поступком жели да укаже да су про леми друштва сувише велики и да је потре ан 
другачији приступ у решавању про лема? Чињеница је да је његова реч, песничка реч, 

ила радо читана у Риму и можда је његово настојање да у песмама прикаже живот 
Рима у ствари његова ор а којом жели да помогне Августу у настојању да успостави 
старе вредности понашања. Овде морамо да поменемо да постоји сумња и да је песма 
Љу ави можда узрок Овидијевог прогонства. Друштвени статус Корине и других 
жена тешко је одгонетнути, али Овидије врло често о њима говори као да су удате. 
Одо равање прељу е и у том случају ио могућ разлог Овидијевог прогонства.29  

Друга грешка коју помиње у својим песмама је много већа. Толико тешка да ни 
Ти ерије није желео да га помилује. Како примећују Будимир и Флашар могуће је да 
је испричао нешто што се тицало саме царске породице, можда чак и наслеђа 
престола.30 С друге стране, могуће је да је Овидије видео неки кажњив догађај на двору 
и прећутао га или га је пак подржавао.31 Овде можемо да претпоставимо да је у тај 
догађај умешана и Јулија, унука Августова, која је прогнана з ог прељу е са Децимом 
Силаном. Могуће је да је Овидије знао за ту прељу у, али да то није рекао, што упућује 
да је то подржавао.32 Ако је и закаснио са реакцијом на тај непознати догађај, 
прогонство је могло ити резултат и ситуације која је изазивала нелагоду и рањивост 
самог Августа. С о зиром да Овидијеву креативност и велику популарност и с 
о зиром на његову генијалност у складном писању стихова, могуће је да Август није 
могао да дозволи да Овидије, чак и у пренесеном значењу, пише о том немилом 
догађају. Холис чак претпоставља да је Овидије на неки начин увредио Августа и да 
су његов грех сви знали, али да о томе нису смели да говоре у јавности.33 Гулд (Goold) 
исправно примећује да и Овидије чезне да може да порекне кривицу, па чак и да сви 
знају да његова кривица није злочин,34 али з ог повезаности са царском породицом 
грешка коју је починио Овидије остаће за нас још увек тајна.35 Без о зира на све 
чињенице које стоје пред нама Ти олт сматра да никада нећемо открити прави разлог 
Овидијевог прогонства,36 ар не ез новог доказа. 

Овидије умире у прогонству 17/18. године далеко од свог Рима у који је тако 
жарко желео да се врати. Његове песме, његова генијалност и сплет несрећне 
околности учинили су да му се жеља о повратку никад не оствари.  

    
  

 
29  Лин 1999: 230. 
30  Будимир, Флашар 1963: 408. 
31  Ov. Tr. II 103–108. 
32  Maretić 1907: XI; Лин 1999: 231; Wormell 1965: 304; White 2002: 13; Davis 2013: 4969; Frazer 1989: XVI. 
33  Hollis 1977: 2; Goold 1983: 95. 
34  Ov. Pont. I 7 39–40. 
35  Goold 1983: 95. 
36  Thibaulth 1964: 116. 
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UBI NON PATRIA, IBI NON BENE: OVID IN EXILE 

 
Summary 

Publius Ovid Nazon (43 BC – 17/18 AD) was one of the greatest poets who lived and worked 
in Rome. He wrote several great works that are today considered masterpieces of Roman literature, 
such as the Transfiguration (Metamorphoses) or the Letters from Pontus (Epistulae ex Ponto), but he 
was also remembered for the fact that he spent part of his life in exile. Using his works and relevant 
literature in this paper, we have shown that there were two reasons why Ovid was exiled – a poem and 
a mistake. Poems were his way of presenting the daily life of Rome in the time of Augustus. However, 
there was no place in these poems for the reconstruction of old values, which Augustus aspired to, 
because in them Ovid wrote about the life of the Romans, trying to show that their morals did not fit 
into that. As for the mistake, it seems that Ovid witnessed an event that could have harmed Augustus 
and his family, and that was the real reason for the persecution. 

Кeywords: Ovid, Exile, Pont, Rome, elegies. 
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