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БЕОГРАД И ВАШИНГТОН, 1860-1914: МОДЕРНИЗАЦИЈА 
ГЛАВНИХ ГРАДОВА* 

у последње време изучавање историј

СКОГ развоја урбанизма постаје једно ОД 

најактивнијих поља рада америЧ\КИх науч

ни-х радника. Привлачи на-с МОГУћНОСТ ко

ришhења 'Више научних грана (историје, 

политичких наука, географије, демографи

је, еко.номије, социологије и архитектуре) 
у изучавању догађаја у појединим градо

вима, који су мањи ОД националних држа

ва, лишени земЉ'орадничких неизвесности 

и представљају средишта најбрж:их проме
на. Многим монографијама и написи-ма 

који се баве овим предме'I.'ОМ и 'Који су то
ком прошле деценије објављени у Сједи
њеним Државама, придружује се Д-н,евки1С 

историје урба1iuз.м.а. Све ове публикације 
заједно имају за , предмет известан број за

падноевропских и руских градова, као и 

многе америчке. Кориетеfiи се својом спре

мом економоког историчара, lIIочињем сада 

да се бавим изучавањем ГЛЭ'вних градова 

југоисточ;не Европе. 1 

Радује ме могућност да поднесем овај 

рад 'Који се посебно бави Београдом, чији 
научни кругови у 'садашњем тренутку по

свећују више па:ж;ње историјском развоју 

урбанизма него што је то случај у било 
ком другом главном граду југоисточне 

*' Реферат припремљен и саопштен на 

Симпозијуму југословенских и америчких и
сторичара у Београду 26-27. октобра 1981. 
Симпозијум је одржан поводом (100 година) 
стогодишњице Југословенско-Америчких ди
пломатских односа . 

Европе. Немам на уму само јединствени 

Годишњак, који Музеј града Београда из

даје од 1954. године. Ту су и његова спе
цијаљна издања која укључују значајне 

монографије Див-не Ћуриfi-3амоло, ,као 'и 

огромна библиографија, ~ojy је саставио 

Никола Стојановић, која је потпунија од 

било које припремљене за неки амерички 
град. Кад се томе додају и три тома Исто

рије Беоzрада у издању Српске академије 

нау.ка и уме'I1НОСТИ, економ:ско истражива

ње Николе Вучо, рад Омиљане Ћуровић и 
друга у оквиру Института за савремену 

историју, и архитектонске студије професо

ра БраЋка Максимовића, добија 'се импо

зантан списак. Ови радови и недавно упот

пуњени архиви Београда, донекле 'Надокна

ђују огромне губитке у документима и и

сторијској грађи о Београду, 'који 'су пре

трпљени у два 'светока рата, са кулмина

цијом у уништењу Народне библиотеке , 

шестог априла 1941. године. 
Тог ужасног дана, Сједињене АмеРИЧЈке 

Државесу еа својим гла'вним градом, још 
биле осам месеци пред улазак у други 

светок.и рат. Па ни тада рат н:еЋе у Ва

шингтону оставити трагове какве је оста

вио у Београду. TalКBe штете нису нанете 

главном граду још откако су британске 
трупе запал:иле Белу lКyћy и уњиштиле ве

hину држав'Них зграда у Ваш'Ингтону, авгу

ста 1814. године. Већ би сама ова разлика 
била довољна да оцени Београд и Башинг
тон као два главна града неподобна за по-
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ређење, чак и ак'о би се заборавила дале

ко дужа историја Београда, града у рим

ска, византиј,ска IИ отоманок,а 'времена, и 

Башингтона - са зачетком у нацртима 

француакюг архитекте 1791. године. 
Кад се лак осврнемо на раЗДQбље изме

ђУ америчког грађанског рата и пр.вог свет

~KOГ рата, наилазимо на довољно слично

сти, ,које дозвољавају упуштање у ово и

страживање у области упоредне историје. 

нија, ни у једном индустријализација није 

одиграла одлучујућу улогу у демограф

ском ра'звитку становништва, као што ј е 

то био случај у другим градовима Евроле 

и Сједињених Држава. Сваки је од градо

ва постао национални центар за стр учио 

образовање али је на богате из Европе о

стављао утисак културно сувише заоста

лог, можда сувише демократског, rкao 11 не

рафинираног да би се могао мерити 'са Лон-
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План Вашuнzтона 1791. zoдине City of Washington 1791. 

Овде, раздобље од нестанка турских утвр- Доном, Партом и Бечом. Српски и аме

ђења 1862. године до 1914. године, пред- рички главни град -су, наравно, били мно

(:тавља најдужи период без ратног раза- го мањи од ових светских градова. До 1914. 
рања у модерној историји Београда. Као године, у Београду ·се број становни,ка по

н Вашингтон, Београд је, .као град на реци, већао на 100.000, а у Вашингтону на не
био трговаЧ.1m центар ,~олико и главни град што пре:юо 300.000. 'Уз то, од 1860. до 1914. 
У политичком смислу. 'у оба града се број године, оба града су прошла кроз период 

становника утростручио у току тих деце- нечу,вене модернизације. Овај амерички из-
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раз "модернизација'\ .који су сковали по
литички И научни радници у жељи да њи

ме означе више него само индустријализа

цију и урбанизацију, изгледа подједнако 
добро одговара опису искустава ова два 

главна града током тих дугих мирнодоп

ских деценија. 

у овом Kpa'DК-oM раду жељим да проу

чим не само динамику пораста ста-новни

Штва и тешкоће закаснелог индустријQКОГ 

План Вашuнzтона 1882. City ој Washington 
1882. 

развоја, већ и проблеме град,ске управе, 

ка-о и развитаlК модерних образовних и фи

нансиЈских установа. Пратеhе промене, у 

друштвеној СТР)1!Ктури и у о,nштој :култури 

так-ође заслужују пажњу. При том nе се 

испољити значајне 'супротности !Између ур

баних историја два града. Верујем да са

гледавање тих различитости у једном на-

изглед сличном процесу који обухвата мо

дернизацију истих установа, неће бити 

необичан задатак послератним генерација
ма југосло'В6НСКИХ научника који су по

МОГЛИ да радничк-о самоуправљање поста

не врло добро знано у америч.ким академ

ским 'круговима као посебна врста соција

лизма. 

1 

Раније поменуто утростручавање броја 

становника два града обављало се нешто 

равномерНИјим темпом у Вашингтону него 

у Београду. Требало је да прође 30 годи
на, од 1870. до 1900, па да се удвостручи 
број становника у главном граду Сједиње

них Држава, док је главном граду Србије 
требало унола мање времена, од 1874. до 
1890. године, да се забележи исти пораст . 
Те су године, разуме се, биле од огромног 
значаја за младу државу на Балкану. У'спо
стављаље српско-америчких дипломатских 

односа, 1881. године, чија је стогодишњица 
повод овом симпозијуму, не би било 1\10-

ГYћlНO да Србиј а није две године пре тога 

коначно стекла пуну независност. Светли 
изгледи те независности уследили су убр

зо после устанка и ратовања у суседним 

југословенским крајевима Босне и Херце

говине и Македоније. Ово обеhање Србије, 
у време метежа у пограничним крајевима, 

довело је у Србију тала,с усељеника 'с југа, 

какав Србија није видела још из времена 

кнеза Милоша. Ти досељеници и људи из 

унутрашњости Србије 'Iroји 'су били у по

трази за послом, увећали су број станов

ника Београда на 54 хиљаде до 1890. го
дине. Њих'ов број Ье се одразити у попи

су стаНQвништва из 1900. године, у послед

њем облмном: попису извршеном пре првог 

светског рата. ТаЈ попис шжазује да су 
места рођења становника распоређена ско

ро равномерно између Београда, Србије и 

туђинске територије. Мушкарци су још 

увек са'Чињавали 57 одсто градског станов
н.иштва и стопа природног прираштаја је 

била не изненађујуhе 1iегатив.на .3 Овде смо 
имали профил који се може упоредити 

с профилом већине америчких градова у 

деветнаест,ом веку. 

Вашингтон је имао такав профил у го

динама грађанског рата, 1861-1865. Од гра-
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да са 75 хиљада становника, од којих је 
само пола рођено у граду, док су остали 

оили или ирски и немаЧ!ки у,сељеници, или 

досељеници из јужних држава, главни град 

Уније у 1865. је прерастао У двапут ·веhи 
град од 1860. године. Многи су белци-ју
жњаци напустили град кад је избио гра
ђаноки рат. њих'ов број је ускоро према

шен великим бројем црних робова-бегуна
ца ~oje је председник Линколн ослободио 
1363. године, као и великим бројем белаца
-војника и владиних службеника, који су 
долазили у Maca.1VI:a. Од ових последњих, 

многи -су напустили град по завршетку ра

та, смањивши број становника на 106.000, 
у време .пописа из 1867. године. Веh.ина 
бивших робова остал-а је у граду. 'Учешhе 
црних у .становништву града износило је 
у 1867. години 33 одсто према 11 одсто 
учешhа слободних црних У 1860. годи
ни.4 До 1914. године, овај се постотак 

опет смањио на 25 одсто, пошто се Лин
колнове наде у интеграцију или бар у под
једнаке могуhности за црне нису оствари

ле до првог светског рата (у ствари, све 
до после другог светског рата, када је црна 
заједница _сачињавала 2/3 градС'Когстаиов
ништва). Ипак, У периоду до 1914. године, 
вашингтонска мањина црног становништва 
представљала је највеhи постотак црн'И~ У 

становништву било ког већег града у СЈе
дињеним Државама. Пре 1914. ГОДИlНе, тре
ба да додам, у Вашингтону није било ве
ликог броја нових усељеника из централ

не м источне Европе, у!Кључујуhи југосло
венске земље, 1(Оји су плавили Њујорк, 
Чикаго и друге индустријоке центре, као и 
оближњи Балт.имор. Културни живO'I' Ва
шинrгона ће бити осиромашен љиховим 

одсуством . 

ИскуСТВО Београда tC мањинским група

ма -било је различито и више на мулт,ина
ционал.ној основи. у У'НутрашЊ'ости земље 

ни-какве ДРУШ'гвене ограде нису делиле 
једну ГрУ'Пу Срба од друге. Српско је плем
ство -са -својим зеМЉ!ИШНИ'l\f поседима iИшче

зло са отоманскИМ освајаrьима. Али је Бео
град, мада је био престоница аутономне 

Србије од 1838, постао претежно српски 

град тек током 1860-тих година. Присуство 

турске вој.ске у Калемегданској ТВРђави 
коначно се прекида 1867. године . Градска 
чаршија је у ов-о позно доба такође изгу

била с-вој ранији изглед и карактер. По 
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речима Стевана Сремца, стари Грци су се 

у све већем броју налазили на гробљу а 

све м.ање и мање у чаршији.6 Њиховим 

одла-ском у граду су остале још две друге 

етничке мањинске групе: влашки Цинца

РИ и, углавном, -сефардски Јевреји. И јед
ни IИ други су били добри трговци с веза

ма, што -вашингтонским: црнима није до

пуштано. 

То неколико хиљада ЦИ'lщара се уско

ро IСРОДИЛО са српском чаршијом у Београ

ду. Требало је само да се почне говори
ТИ српски уместо грчки. Овакво стапаље 

постало је заштитни знак њиховог опстан

ка у једном броју балканских градова, от
како су им албанске ,снаге УНИШ'Ilиле трго

вачки центар у Москопољу, у северном де

лу данашње Грчке, 1770. године.6 

ЈевреЈска наЦИQнална мањина је остала 
подвојена не само из личних верских раз

лога. Кнез Милош их је радо примио као 

лротивтежу грчким трговцима у 1830. го

дини. Уставобранитељски режим, Iкоји је 

уследио, био је мање предусретљИ'В према 

њима; захтевало се да сви власници имо

вине у Београду имај у српско држављан
ство. Строжа ограничења r:y била намет

нута јеврејским трговцима у градовима у 

унутрашљости. Тако 'су те сиромашне по

родице биле присиљене да се доселе у Бео

град, после 1850. годи-не, где СУ им се при
дружили и не:юи Јевреји из Бос.не. Али 'Кад 

је једном јеврејска заједница од можда 

2.000 .припадника почела, сагласно 'Уставу 
из 1869. године, да nлаhа ОПШТИНСЮИ по
рез и .да 'Служи војни рок, правни положај 

јој се поправио. 'Устав из 1888. године, је
дан од најдемократскијих у,става који је 

напи-сан било где у деветнаестом веху у 
Европи, званично је загарантовао Јевреји

ма пуну равноправност. Ова одредба се по

штовала, и ,кад се неке друге нису, еве до 

фашистичке окупације 1941. године. Бео

градско јеврејско становништво се повеhа

ло на 3.700 године 1900. што је износило 
51Ј2 одсто градског становништ-ва према 2 
одсто у Вашингтону. 7 

Мада је једна сефардска школа (и даље 

била отворена у Београду, постојала је 

општа тенденција ка стандард-ном српском 

образов'ању за све. Од _ 1830. године, почео 

је да се смаљује број ГРЧ1G1Х школа а у 

]870. годиНlИ .их ,више није ни било. Српске 

основне и средње школе изградиле су се 
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по узору ·на европске IIrK-Qле и биле под 

управом ~инистарства просвете централне 

владе. Писменост је КОД одраслих износи

да 73 ОДСТО, У 1900. години, док је у дру
гим градовима Србије износила 29 одсто. 

Градска Вел.и-ка школ.а је унеколико слу

жила као универзитет али је iИ даље оста

ла мала (с неколико стотина ђака). И:мпре

сивнији је развој војног, .стручног И трго

вачког школства у последњим деценијама 

деветнаестог века. Године 1860, једне бео
градоке новине су назвале артиљериј-ску 

ШК-QЛУ, 'која је отворена 1850. године, нај
боље организованом образовном установом 
за -образовање омладине у Србији.8 У на

ставном програму ове школе форсирале су 
се математика и теХНИ"ЧIке науке. Та II.IКo
ла је 1880. године претворена у Српоку 

војну академију, која је и даље остала нај
Beh.a установа вишег образовања у Србији, 
све до последње .предратне деценије. Тада 

ј е Велика школа званично претворена у 

универзитет и број студената је премашио 

1.000. Виша трговачка школа, коју је 1881 .. 
г·одине основао један чешки инжењер, раз

вила је разноврстан практични наставни 

програм до 1900. године. У овој школи, ко
ја је 1901. године постала државна и уве
ла 'више ·стандарде, дипломирала је више 

од сто полазника годишње.9 Веh.ина дипло

мираних ђака ове illколе одлазила је ди

ректно у држав.ну службу, у трговачке и 
банкароке чиновнИ>ке. 

Овакво стручно образовање, !Како га 

називај у Американци, такође је заузимала 

истакнуто место у вашингго.нском образов
ном систему. Међубелцима 'су разноврсни 

Qбразовни програми привлачили студенте 

остављене без већег универзитета у глав

ном граду нације. У време ·кад су веhи 
државни универзитети, као Универзитет 

државе Индијана, iКористили земљиште 

које им је додељено за време или после 

грађанског рата, да О'I1почну са изградњом 

факултета и универзитетских објеката ко

ји ве једног дана конкурисати богатим 

приватним школама ка-о што су Харвард

ски и Јеле-ки универзитет, јединствена ло

кација Вашинггона у савезном округу 

(Distrkt of СоlитЫа) а не у некој држави 
Уније, спречила је да -се икад у овом гра

ду појави такав .универзитет, финансиран 

од 'СТране једне државе. Предрат.ни пред

лози за оснивање националног универзи-

11' 

тета !Којег би федерација финансирала, о

живели "СУ у 1872. IИ 1873. години, али је 
тај план осујећен једном за ·свагда широ

ким супротстављањем у Конгресу, који је 

под ·конТролом држа'ва, и супротставља
њем приватних универзитета, -са председ

ником Харвардског универзитета на челу.l0 

Такозвани Национални универзитет, који 
је отворен 1869. године, био је, у ствари, 

вечерња ш,к-ола са стручном наста'вом, у

кључујући и наставу у области правних 

наука и медицине. Џорџтаун је, у 'СТвари, 

још био богословаки факултет, намењен ка

ТОЛИЧ1ким 'свеШТeJ:Iицима, а Колумбиј-ски 

универзитет (касније Универзитет Џорџа 
Вашингтона) био је -мала школа, зависна 

од добровољних прилога са стране. 'Успон 
вашингтонске научне Iюлоније до нај

истакнутије у земљи, 1900. године, заснован 
је на раду неколико стручних удружења 
(энтрополошког, биолошког, хемијског и 

rеографског) са члановима који су углав

ном били федерални службеници установа 

надлежних за истраживања.11 

Висока школска спрема, потребна за 
таква научна истраживања, била је окоро 

неприступачна црнима. Мада је Ховардски 

универзитет отворен ,као универзитет две

ју раса, 1867. године, и ,наставио да добија 

федералну помоћ за покривање дела бу
џета, IJIре:>ЮИвео је период до првог светског 

рата !I{ao мала школа са мање од 400 црних 
студената годишње, од којих је веhина 

добијала средњошколско или гимназијско 

образовање. Основно образовање се -сти
цало у једном броју посебних и -неједнаких 

llIкола. Упркос претрпаним просторијама и 

чињеници да је број у;писаних укључивао 

само пола деце подобне за школовање, цр

ни !Наставници су у овим школама подигли 

ниво писмености ·коД ,вашингтонСЈ{ИХ од

раслих црних од 25 одсто У 1870. години, 
на 70 одсто у 1900. години.12 У овом 'кон

тексту ограничених могуhности, локална 

rpalja-нска заједница црних подр:жавала ј е 

покрет за коришhење средњих школа за 

стручну обуо<у, коју је 1890-тих година по

пуларисао Бокер. Т. Вашингтон, водеhи цр

ни просветни радник из Алабаме. Прве 

с:редње школе црних у главном граду сле

диле су овај узор. Добијале су подршку бе

лих за anолитичке и crручно оријеН'I\исане 

образовне програме за младе црне. 
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II 

Привредна модернизациј а америчког и 

српског главног града наставља се убрза

НИМ, иако неуједначеним, темпом чак и у 

раздобљу 'ИЗмеђу 1860. и 1914. године. Опи
си оба града 1860-их година показују да 

су оба била далеко иапод прихватљивих 
европских стандарда прописаних за јав

не грађевине, калдр:мrисане улице, и сани

'l'арне прилике. Турско бомбардовање 1862. 
године и недостатак финансијских сред

става учинили су да Београд задржи из

глед ратом разараног отоманског места. 

Привремена градња која је предузета да 

смањи 'пренатрпаност људи и :материјала 

у Башингтону током грађанског рата, само 

је погоршала ситуацију. Обимна мрежа 
широких булевара које је L'Enfa.nt про

јектовао за Вашингтон 1791. године, оста
ла је некалдрмисана. Дуж булевара је до

брим делом била нерашчишfiена мочвара. 

"Град са величанственим намерама", како 
1'<1 је назвао Чарлс Дикенс, требало је да 
чека више од двадесет година да се завр

ши изградња споменика Вашингтону. По 

речима једног новинског уредника: "Ки

рије су високе, храна рђава, прашина ве

лика, блато дубоко ... Щ8 Стока је слободно 
лутала унаоколо, чак и у близини Беле 

куће он редовно је јела или на други на

qин уништавала тек засађено дрвеће. Није 

било чудо што су локалне новине, 1870. 
године, тумачиле самоуби>с'Гво францус'ког 
посланика тешким животним приликама у 

Вашингтону, уместо правим разлогом -
војним поразом и пропадањем режима Лу

ја Наполеона. Вашингrон је конкурисао да 
буде град у к'оме ће .се прослављати СТО

годишњица независности, 1876. године, али 
је брзо одбијен у прилог Филаделфији.Н 

Нешто мање од 50 година касније, цен
три оба града добијају сасвим модеран из

глед. У Београду 'Су ,се импозантне јавне 

зграде придружиле хотелима и банкама у 

европском 'Стилу. Булевари су још недо

стај али, али се почео стављати асфалт на 

улице које су раније риле поплочане дрве

ним Iкоцкама. Трамвај'ске линије, уведене 

пред почетак овог века, тада су елех.три

фициране. У Београду је једна белгијока 

трамвајска компанија превезла до 1912. 
године, 7,5 милиона путника трамвајеким 
пругама, чија је .километража по становни

ку скоро достизала берлинску.15 Модерна 
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канализација која је уведена 1904. годи

не, ускоро је проширена да би се подмири

да растућа потражња.16 Вашингтонски во

довод-ни систем сада добија резервоаре ко

ји су потребни да се окончају оокудице у 
води које су забележене 1870-их година. 

Железничка станица и железничка пруга 

које су унаказивале Мол између Беле куће 
и iКонгресних канцеларијских зграда на 

Капитолском брду, нестале су (и замењене 

добрим делом парком и шеталиштима, које 
је Макмиланова комисија од четири воде

ћа архитекта препоручила 1902. године. 
Вашинrтон је имао две предности над 

Београдом, кад је остварио оваква побољ
шања. Прво, амерички архитекти нису мо

рали да очувају 'старији град. Њихов се за

датак састојао у остварењу L'Епfаnt-овог 

плана града. Планирани широки булевари 

и улице под правим углом претходили су 

за скоро 70 година реновирању Париза по 
плану -барона Хаусмана. Када 'се цела прва 

генерација 'српских архитеката прихватила 

таквог реновирања Београда после 1900. 
године, неки су се противили таквој "хаус

манизацији" и заступали чуварне идеје 
Camillo Sitte-a, чије су идеје у то време 
биле популарне у Бечу.17 Овим неслагањи

ма допринело је и наименовање релативно 

младог француоког архитекте, Edward-a 
Leger-a, за директора нове Градске технич
ке управе. План који је он предлагао, ко

ЈИМ би -се Теразије претворило у булевар 
париског ,стила, одвећ је жестоко крити

кован да би се почео остваривати пре пр
вог светског рата. 

Друго преимуhство Вашиигтона био је 

веlш градски буџет. Године 1911, у Ва
шииrтону су годишњи издаци износили 

еквиваленат ОД 200 франака по становни
ку, а у Београду 50 франа!ка по становни

ку.18 Ова већа америч:ка сума о.стварена је 
не само као резултат већег националног 

дохотка, .већ и као резултатспецифично

сти вашингтонске градске управе. За раз

лику од других градова Сједињених Држа

ва, у Вашингтону се нису расписивали из

бори за градске (или националне) представ
нике. Локална самоуправа, коју је град 

имао пре грађанског рата, није лреживела 
неуспешни пО'кушај у периоду између 

1871. и 1874. године, кад је Вашингтон имао 
с'татус "територије", који је у нашем фе

дералном систему одмах испод статуса др

жаве (на пример, тај 'статус сада ужива 
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ПОРТОРИКО, а тада Га је имао веhи део За

пада). Та локална самоуправа је пропала у 

банкротству због чудне .комбинације ко
румпираних белих лидера и масовне узне

мирености поводом давања права гласа то

ликим црним гласачима. Ништа више није 

стајало на путу Koнrpecy да усвоји Орган

ски закон, 1878. године, којим 'се Конгрес 
овлашhује да наименује три локална ста

новника за градске начелнике. Ови Iiрад

ски начелници, од којих је типично један 
био републиканац, један демократ и један 

војни инжењерац, у сарадњи са Окружним 

одбором Представничког дома Сједињених 
Држава управљали су - Вашингтоном из 'Са

везног округа Колумбија до неког -времена 
после другог светског рата. Међутим, као 

надокнаду за изгубљено право гла-са, Ва

шингтон је добијао по један долар из фе
дералног буџета за сваки долар убраног 

локалног пореза, углавном на приватну 

својину.19 По овом такозваном "пола-пола 

правилу" удвостручавала су се финансиј
ска средства за трошкове града. 

Општина града Београда је 1876. годи
не постала финансијски независна од цен

тралне владе, а од 1892. године је преузе
ла на себе одговорност за урбанистичко 
планирање.2О у последњој деценији пред 

рат, Београдска општина је бирала своју 

акупштину на најотворенијим изборима 
икад дотад одржаним у Србији. Мада је 

централна влада преузела надлежност за 

полицију и наставничке плате, што је било 

супротно пракси у Вашингтону и другде 

у Сједињеним Државама, где су за то биле 
надлежне локалне ,власти, београдски ол
штински буџет је -смањен за једну четвр

'ГИНУ, пошто је растерећен ових издатака. 
Ако су вашингтонске цифре иоле добар 

путоказ (види табелу II у Додатку), онда 
је у вашингто.нском буџету по смањењу за 

Једну четвртину ипа,к остало по 150 фра
нака по становнику, према 60 франака по 
становнику у Београду, 1911. године. 

Читава серија финансиЈских установа 

европског стила, О'лакшЭ'вала је модерниза

цију Београда и тиме отклањала последи

це неких финансијс,ких ограничења. Ове 

установе су се оформиле, као што је то 

описано у мојим ранијим радовима, у току 

последње две деценије деветнаестог века.21 

Шездесе'l'е године прошл-ог века сведох су 

растуће и опасне зависности Србиј е од ва
луте и кра'IlКОРОЧНИХ кредита кој е је до-

бијала од Аустро-Угарске. Бечка финан

сијска паника 1873. године, јасно је ука

зала на ту опасност, на скоро истоветан 

начин на !Који је .новчана криза у Лондону, 

тачно сто' година раније, показала америч

ким колонистима какве све проблеме мо

же створити зависност од страних креди

та. АустРиЈски банкарски кругови су про

пустили прилику да преузму контролу над 

Народном банком при њеном оснивању 

1883. године. Од тог времена па надаље, 

Београдска централна банка је користила 

свој а овлаШЋења за ковање металног 'Нов

иа и за издаваље банкнота како би изба
цила из оптицаја стране апоене. Мрежи 

малих штедионица, основаних у унутра

шњости током осамдесетих година, на пре

ласку у овај ·век, уследила је појава од 

дванаест веhих акционарских банака у 

БеОDраду, од којих су .све, сем две, биле 
под контролом српоког капитала. Коли

ки је био утицај О'вих највеhих бана'ка, 
може -се проценити по њиховим зградама 

које су биле импресивније од веhине др

жавних посло-вних зграда. Реорганизаци

јом државне Управе фондова, 1898. године, 
у полунезависну Хипотекарну банку, за

вршено је оснивање низа београдских мо

дерних финансијоких установа. Све су оне, 
почевши с Народном банк'ом, 1891. године, 
давале дугорочне кредите управи града, од 

којих су највећи били: зајам од 10 милио
на динара од Хипотекарне банке 1905. го

дине и зајам од 50 милиона динара од кон
зорцијума са Француско-српском банкО'м 
на челу, 1911. године. Без ових финансиј

ских средстава, раније iП0менута изградња 

канализације и улица никад не би могла 

да буде завршена. 

Вашингтонске финансијске установе су 
биле далеко мање важне у склопу америч

ке привреде којом су доминирале велике 

-I<орпорације и известан број њујоршких 

банака. Покушај да се О'снује једна велика 

трговинака национална банка Вашингrона 
пропао је 1873. године, заједно са пројек
тО'м за штедионицу црних. Садашњи Феде

рални резервни -систем централизованог 

банкарства није -створен до 1914. године . 

Из,вестан број малих штедионица и кре

дитних банака преживео је али се придру

жиО' моћној банци Riggs and Сотрапу и 
неким другим великим акционарс:ким бан

кама у издавању већег дела св-ојих зај

l\IQВНИХ средстава на хипотеке и друге 
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форме кредита за непокретности у приват
ној .својини.22 

Индустријализација, 'која је карактери

сала модернизацију већине 'великих аме

ричких и европских градова, никад није 

узела маха у Вашингrону.2З Разне мање 

индустрије .које су учествовале у изради 

армијске опреме и у оправци раТIНИХ бро

дова, lIочеле су да се развијају за ,време 

Грађанског рата, али.се веliина ових пре
дузеliа ра'спала иљи је и-шчезла пошто се 

рат једном завршио и америч.ки војни из

даци 'свели се на незнатан ниво, што је 

било типично у време мира и до после дру
I'Or свет<Жог рата. Други амерички градо

ви су лакше долазили до капитала, сиро

вина и усељеничке радне снаге. "у близи
ни није било ни угљенокопа ни рудника 

гвожђа. Главни из'вор хидроенерг.ије у о
колини био је у Great FaHs-у, на реци По
томак. Тај извор је, на жалост, био дале

ко од центра града, а добијање права на 
коришћење те воде иСК!омпликовано, које 

претходним потраживањима С & О \К·ана

ла, тако и од стране федералне админи
страције. Ургирања у уводницима Washing
tюn Star-a, 1870. године, на зауздавању 

енергије Потомака остали 'су без одзива 

све до 1898. године, а тада је изградњу 

обављала једна електрокомпанија. МЛИН

ска инду,стрија је у међувремену била у 

сталном опадаљу. Само би ,се некол~о 

пивара могло правилно назвати веliим мо

дерним предузећима. Ниједан послодавац 

није био спреман да плаћа веће наднице, 

које су биле потребне да се привуку нови 

радници-усељеници, јер би тиме ризико
вао штрајкове, али локални црни никад 

се нису усуђивали да их организују. Ме

ханичока (({оље-ка снага у :производњи чита

вог савезног округа Колумбија износила 

је свега 9.600 у 1900. години, што није било 
много више него што је индустрија много 

мањег Београда остварила. Вашингтоноко 

н.ајвеће и најуносније предузеhе те годи

не, био је још увек Монопол плинског 0-

светљења, а највеће индустрије: изградња 

и туризам. 

Инду.стриј-ски развој Београда је био 

много значајнији, бар у контексту зака
снеле појаве модерне индустрије у Србији. 
"У каснијим деведесетим годинама прошлог 

века, почела је у Србији да се нагло раз
вија индустријска nроизводња на механич

ки погон, и У периоду од 1901. до 1911. ГО-

86 

дине, повеhала се за реалних 10 одсто по 
становнику. Београд је предњачио са више 

од .пола од целокупне производње ове вр

сте.24 "У београдоким пиварама су се про

изводиле две треhине 'Целокупне производ

ње lПИ,ва у Србији. Прехрамбена индустрија 

и тек'стилна индустрија су тэ.!Кође биле 
знатне, као и дрвна и цементна инду.стри

ја, које 'су биле потребне у Iприватном јав

ном грађевинарству. Није пз!к изненађују

ће што је металуршка индустрија заоста

јала. Евро.пск·а индустрија .метала и маши

на била је јак KQHKypeHT на приватном тр

жишту, а два су се главна државна 'Кли

јента налазила другде: фабрика оружја и 
муниције у Крагујевцу и радионица за 

опра'вку ·вагона у Нишу. Модерна Београд

ска кланица је од свих београдских инду

стрија највише обеhавала да је рат није 

омео. Свечано 'Отворена као .српоко ,акцио

нарско ДРУШТВО, 1898. године, ова кланица 
није прерађивала знатне 'количине меса све 

до краја царинског рата између Ау.стро

-"Угарске и Србије, :кюји се водио од 1906. 
до 1911. године. Године 1911, међутим, вред

ност извоза месних прерађевина достизала 

је 15 одсто од укупног из'воза Србије, дале

ко в·иш:е од вредности из'воза живе стоке, 

чији 'су извоз на Север аустроугареке вла
сти још могле по вољи да блокирају под 

предтекстом да неки ветеринарски услов 

није задовољен, што је и раније било узе

то као повод царинском рату.25 

Слабији 'су били проспекти фабрике ше

ћера на ЧYlКарици, -која је пред>стављала 

.највећу страну мнвестицију у индустри

ји у граду . Један је немачки ,конзорцијум 

добио пореске и царинске олакшице од 

српске владе, па је сакупио капитал у 

вредности од 7 милиона динара. Од пу

штања у ПОГОН, 1900. године, фабрика ше
ћера је rстално наилазила на тешкоhе у 

току првих година. Њена немачка управа 

није имаJllа искуства, нити је познав·ала 

прилике у Србији, па 'су трошк'ови произ

Бодње шећера знатно премашивали цену 

увозног шеliера из Аустро-"Угарске. 3а

Ш'I'итне тарифе су ОД 1906. године подсти
цале домаћу потрошњу чукаричког шеће

ра, али је фабрика још увозила више стра

не опреме и 'прерађивала мање српске ше

верне репе него што је било предвиђено 

уговором који је закључен са српском ,вла

дом. 
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Сама модернизација Београда стварала 

је нове препреке производњи шеhера и 

друге робе намењене за домаће тржиште у 

замену за увозну. Највеhи редовни оп

шти-нски приход представљао је порез на 

малопродајни промет који је повећао цене 

веhине роба за 5 до 20 одсто, а цене ,пре
рађевина чак и за веhи проценат. Овај по

рез је смањивао потражњу роба. Што се 

тиче понуде, зајмови хоје је Оnштина узи

мала "од >српских финансиј,ских установа да 

би финансирала Iпројекте као што је то 

био систем 'канализ'аЦије или да отплати 
дугове, захтевали 'Су онај већ иначе 'оскуд

ни домаhи капитал, који ,се могао употре

бити за индустријске инвестиције. Тако да 

је мањим београдским банкама, као што 

је била Прометна банка, преостало да ду
горочно инвестирају ,нешто капитала у ло

калне индустрије.27 

III 

Које су, најзад, биле те друштвено-кул

турне промене које су захтевале такЗ!В брз 

пораст становништва и модернизација? 

Процес индустријализације је био одвећ 

спор у Башингтону, а почео је сувише ка

сно у Београду да ·се створи велики кон

тингент фабричке радне 'снаге. Једва је 
3.000 радника било за.послено 1908. годи

не у 39 фабрика на механички погон у 

Београду." Број идустријС'Ких радника у 

Вашингтону, 1900. године, -према табели 1 
ДодаТК'а, износио је око 12.000, без занат
.пија и службеника Државне штампарије. 

То није значило, међутим, 'да није било 
друшт.вених разлика ;и културних трења. 

Два најбројнија друштвена С'I1алежа у 

Београду, представљали су државни слу

жбеници и занатлије. СК!оро у равномер

ној сразмери, они <:.у заједно -сачињавали 

47,4 одсто домаћинстава која су обухваће

на пописом из 1905. године (види табелу IV 
у Додатку). Једна предност овот сталежа 

држЗ'вних .службеника у односу на занат

лије (као и на трговце) произилазила је из 

њиховог учешћа у власништву 'Добара. Оно 

је било два пута веће него код друга два 

сталежа: 33,6 према 15,6" и 15,8 одсто по 

реду којим су наведени. Државни службе

ници, заједно са официрима, не само да су 
били бројнији од приватних трговаца и 

власника радњи већ 1867. roдине, него су 

њихове породице одвраhале млађе од ме

шаних бракова -са члановима трговач:ких 

породица.29 Осамдесетих година прошлог 

века, најбоље породице 'виших функцио

нера и трговаца већ 'су створиле од Бео

града најпомоднији град на Бал.кану. Вред

ност увозне одеће из Европе пО'Веhала се 

десет пута између 1879. и 1886. године. 

Београдоки ку.пци су плаhали десет пута 
већу цену од бечке за артикле по најнови

јој моди. Последњих година пред рат, једне 

су новине објавиле да је запажено да "сва

ка жена, 'Имуhна или сиромашна, мора да 
се носи по последњој моди... Београд не 

би био тако С'К.уп град -кад људи не би ма
рили за ту одећу, кад би пили мање, и о

стајали код куће у мањим .становима ... " 
Било како било, неки француски гост у 
Београду, назвао га је четвртим најску

пљим градом у 'Свету.30 

Као што је -сада теш'ко, та,ко је и тада 
било теш,ко остајати код ,куће у Београ
ду. Народно позориште је имало свој у

део у друштвеној сезони, и у исто време 

је било средиште стваралашwа српске 
културе. Француск>а ку}на и званични руч

кови и вечере са ло 10- 12 јела, такође су 
се уобичајили у Београду, не само на дво

ру или у ·страним посланствима, већ и у 

кућама државних функционера и тргова
ца, у хотелима какав је био Српски краљ, 

и у јавним уста-новама, као и на Универ

зитету. Можда -су најважније од свега би

ле кафане које ICY постале састајалишта 
гдесе пило много штошта. ,осим !Кафе, из

рана, још за време кнеза Милоша. Осамде

сетих година прошлог века, ~афане, 'Као 

"Дарданели", претвориле су се у модна 
стецишта и зборна места за разговоре о 

политици или уметности. Имена страних 
градова и земаља били су популарни на

зиви -кафана на преласку у овај век, па 

су тако биле у Београду и једна њујоршка 

и једна америчха кафана. Чувени "Кола
рац" је од 1900. године, поl1I'ГO га је рено

'вирала ВајфертО'ва пивара, 'постао најо

премљенија кафа-на. Кюд "Коларца" су се 
одржавали састанци, на којима се одређи

вала стратегија за протесте 1908. године 

против анексије Босне и Херцеговине од 
стране Аустро-Угарске, према једном уче

снику, еминентном cpnOK-QМ драмском пи

сцу, Браниславу Нушиhу.31 Башингтон је 

можда, по речима :писца Хенрија Џејмса, 

био "град конверзација" и имао више хо-
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тела и боље ресторане него Београд. Па 

ипак нема сумње да је кафански живот, 

нарочито ноhни, био инфериорнији од бео
градског. 

Ове кафане су уз дванаестак дневних и 
недељних новина представљале форум за 

lКУСТРУ критику великих трошкова за жи

вот и бирократске корупције кОју је Ну
шиn тако оштро сат.ирисао у неколико сво

јих комада. Српске оружане снаге су биле 

имуне на градски ДивљачЮ:1 хумор или 

критику, али нико други. Нижи слојеви 

др:жавног бирократск:ог апарата су се бу

нили пошто им држава није исплаћивала 

плате добрим делом 1901. године. Иначе су 
пећ високе цене увозне одеће, као и висо

ке цене изнајмљених соба, које су пред

стављале 75 одсто стамбеног простора у 

пренасељеном Београду 1900. године, гута
ле њихове ниске плате. Цене намирница су 

биле I10вишене порезом на промет, како од 
стране централне владе тако и од локалне 

управе, што је значило да су становници 

Београда били више опорезивани него се

љаци, било где, како је то недавно 'навео 

један енглески економски историчар у свом 

научноистраживачком раду .82 Затим, за 

време царинског рата против Аустро-Угар

оке од 1906-1911. године, цене прехрамбе
них артикала су предњачиле у општој ин

флацији која је износила скоро 40 одсто.З3 

Занатлије и државни и трговински слу
жбеници страдали су заједно са фабричким 

радницима. Само ако урачунамо све ове по

менуте, уз трамвајџиј е и неке у.ниверзи

тетске студенте, можемо да разумемо како 

је млада Српска социјалдемократска стран
ка добила 20 одсто или више београдских 

гласова на изборима у Народној скулшти

ни и у ОШ1Iтини 'од 1905. до 1910. године.М 
Теже је донети суд о предратним поли

тичким кретањима У Вашингтону, зато што 

се нису расписивали избори. Не наилази

мо па'К ни на ка'Кву тешкоћу, међутим, кад 

доносимо суд о основној друштвено-еко

номској подели у градском становнИlllТВУ. 

Била је између белих и црних. Године 1901, 
највећу групу у грађанској заједници бе

лих, нешто око 25.000, сачињавали су фе
дерални службеници. Затим су долазили 
запослени у услужним сервисима па, као 

што смо 'веn видели, по око 15.000 занатли
ја и запослених lКoje у изградњи а које у 

инду,стрији. Иако је изградња постала 

грађени стамбени објекти су били или Бе
ће ,куће које су изнајмљиване за 200 дола
ра (1.000 динара) месечно или па-нсиони са 
собама за самце, државне службенике или 
љима сличне. Чак су и тада приватне ообе 

аред,стављале мање од пола изнајмљива

ног стамбеног простора у Вашингтону. Ви

ше од два белца је ретко становало у јед

ној самаЧ'Кој соби. Насупрот овоме, у 1907. 
години, више од 60 одсто станова у Бео

граду били су једнособни станови, док је 
укупан број стамбених обј еката у главном 

граду Србије био раван броју изграђених 
стамбених објеката у Вашингтону само у 
периоду од 1887-8935 Највећа се можда 

разлика чак и данас, измеђУ стамбених 

l1рилика у америчким и европским градо

вима - најмање два пута више квадрат

них метара стамбеног простора - веn оцр

тавала између Вашингтона и Београда на 

преласку у овај век. 

Закључак о много сиромашнијем стању 

вашингтонске грађанске заједюще црних, 

која се до 1910. године смањила на јед

ву четвртину становништва, могао би да се 

11зведе ,само делимично ·на основу претрпа

,tијег стамбеног простора. Маље од 20 од
сто вашингтонских црних становника жи

зело је у тим 'страшно претрпаним уличи

цама које су биле забачене даље од град

('ких улица, као што је то био случај у си

ромашнијим деловима јеврејског Дорhола 

у Београду.3б Неки су црни имали више 

живот-ног простора, али су били СЛf.бијег 
здравља и имали су лошија запослења не

го бели у својим деловима града. Од 1870. 
rодине, смањивала се смртност али је још 

износила 29 на хиљаду у 1905. години, 

према 15 на хиљаду међу белим Вашинг

тонцима, а 21 на хиљаду међу становни

цима Београда. Што се тиче црних, смрт

ност у забаченим уличицама црних није 
збиља била већа колико и међу црнима IкO~ 

ји су :живели у веnим улицама . Смртност 
одојчади, то јест смрт пре навршене прве 

године, у.казује на далеко веnе разли-ке, 

305 на 1.000 према 68 на 1.000 међу белим 
(:тановништвом и 185 на 1.000 у Београ

ду.37 Међу европскю.I градовима, само су 

москов'ске и петроградске цифре надмаши

вале цифре вашингтонских црних станов
ника. 

Ни запосленост, ни друштвени положај 

црних није био бољи. Од 26.000 федерал-
главна градска економска радиност, из- них радних места, црни су имали мање не-
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го 1.500, и то само најниже :врсте. Највеhи 
део запослених црних били су занатлије и 
неквалификовани радници. Жене су ти.,. 

пично биле запослене као послуга. Оно 
мало положаја што је било резервисз'но за 

црне у Трговинском одбору Вашинrтона, 
изгубљено је крајем прошлог века. Расна 

сегрегација црних од белих на јавним ме
стима, у трамваји-ма ·и у угоститељству, 

била је законски спровођена према тако

званим "џ.им Крој" одредбама. Бели грађа
liИ Ващингт·она су лружали знатну филан

троncку помоћ болницама и школама цр
них, али пружање .подједнаких могућности 

за наnредовање црних није пред'Виђано ни 

на једној страни. 

Будућ.ност, међутим, није изгледала без
надежна. Према последњим истраживањи

ма, чак је и живот у уличицама црних био 
друштвено повезанији и .породич-но ори

Јснтисанији него што се то досад верова

ло .37 МалоброЈна пословна и професионал
на елита црних, веhином школована на 

Ховард универзитету, чинила је све што 

је могла да поправи ситуацију у одвоје

нам школском систему . 'Успела је да начи

ни Ваши-нгтон КУЛ'Dурним центром црне 

Америке. Поред војних оркестара, црни хо

рови, оркестри и извођачи изводили су ско

ро ове остале музичке представе у глав

ном граду Сједињених Држава.38 Град и 
многи појединци се још сећају једног мла

дог извођача. Име му је било Дју"к Елинг

тон. Слобода штампе и слобода окупљања, 

два права загарантована Уставом свим 

грађанима, дозвољавала су појаву извесног 

политичког превирања. Један је од два 

вашинrтонска листа црних престао да 

излази 1904. године, али је други, Пчела 

постао ратоборнији. Већ су 1914. roдине 
још четири црна листа редовно излазила. 

Пет година раније, најистакнутија органи-

зација двеју раса за унапређивање права 

црних у Сједињеним Државама двадесетог 
века, основана је у Њујорку. У Национал
но удружење за унапређивање обојених 

(НААЦП) уписано је више чланова и сакуп

љено је више новца у Вашингтону него у 
било ком америч,ком граду пре првог свет

ског рата. Захтеви овог удружења у фе

дералном округу Колумбија награђени су 

скромним успесима под новом администра

цијом председника Вилсона, који је преу

зео дужност 1913. године. Поново су обез
беђена нека радна места за црне, повећа
на је помоh. Ховард универзитету и зау

стављени неки диокриминаторни предлози 

'закона у Конгресу. Мада су били лишени 

права гласа, вашингтонски чланови НААЦП 
су се користили тиме што им је место бо

равка било у главном граду земље, па су, 

као и остали становници Ваnrинrтона, лич
но подносили захтеве канцеларијама IКOH

('ресмена. Тако је истакнути црни радикал, 

'ЧУ. Е., В. Du Bois, тадашњи највиши црни 
функционер у НААЦП а касније члан 
Америчке комунистичке партије, хвалио 

ново осећање сврхе, које се изродило из 

г.обија и настојања 'представника у Ва
wингтону.3V 

Тако се при рапидној модернизацији у 
оба глаЋна града створило језгро будyhих 
ПОЛИТичких промена. Сама велелепност но

вих зграда и модерних уређај а допринела 

је преувеличавању друштвено-економс·ких 

разлика. Растуh.и градски центри и писме

НОСТ, уз релативне слободе које је ужива

ло америчко и српско ДРУШ'I1Во , ширили су 

нову политич,ку свест. Да се све то дого

дило тамо где индустријализација није и

грала главну улогу, чини 'Ilрошлост Ва

шингrона и Београда у,поредљивијом него 

што је то досад иједан урбани историчар 

сугерисао. 



ЏОНЛЕМПИ 

Проuзводна и сродна nредузеhа у District of Columbia. 1880-1900· Табела 1 

1880. 1890. 1900. 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
И ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУ3ЕЋА 

Ј?рој предузећа 251 565 744 
Број запослених 1,718 7,321 7,322 
Плате и наднице $ 596,042 $ 4,734,360 $ 4,186,013 
Капиталне инвестиције 755,505 4,602,692 7,425,342 
Вредност производа 1,904,206 12,543,013 13,928,690 

ХРАНА И ПИЋА 

Број предузећа 82 99 119 
Број запослених 283 858 1,092 
Плате и наднице $ 124,842 $ 518,995 $ 666,683 
Капиталне инвестиције 559,040 2,192,020 3,510,117 
Вредност производа. 2,053,843 3,827,437 4,010,971 

ОДЕЋА 

Број предузећа 37 140 208 
Број запослених 237 967 904 
Плате и наднице $ 102,850 $ 512,318 $ 475,989 
Капиталне инвестиције 115,550 601,173 648,813 
Вредност производа 386,415 1,170,353 1,526,326 

ШТАМПАЊЕ И ГРАВИРАЊЕЬ 

Број приватних фабрика 30 69 137 
државних 

Број запослених у приватним фабрикама 2,654 4,593 1,648 
државним 

" 
5,771 

Наднице и плате у приватним фабрикама ) $ 2,175,578 $ 3,733,469 $ 1,066,713 
државн~ 4,927,875 

Капиталне инвестиције, приватне ) $ 2,118,800 ) $ 3,270,306 3,036,297 
државне 3,916,746 

Вредност производа, у приватним фабрикама ) $ 3,775,478 ! $ 
6,121,703 2,687,369 

државним 6,566,663 

ОСТАЛО' 

Број предузећа 571 1,422 1,507 
Број запослених 2,254 9,665 10,039 

Наднице и плате $ 935,300 $ 5,123,122 $ 5,123,878 
Капиталне инвестиције 1,933,631 18,198,898 23,443,930 
Вредност производа 3,762,374 15,668,931 18,947,603 

УКУПНО 

Број предузећа 971 2,295 2,754 
Број запослених 7,146 23,404 26,776 
Наднице и плате $ 3,924,612 $ 14,622,264 $ 16,477,151 
Капиталне инвестициј е 5,552,526 28,865 ,089 41,981,245 

Вредност производа 11,882,316 39,331,437 47,667,622 

а - Десети УС цензус, 1800, том П, Manufacturers. део I, стр. 101-02, једанаести УС цензус, 1890, том VI Мапи-
facturers, део П, стр. 598-605, дванаести УС цензус, 1900, том VIII, Manufacturers, део II, стр. 118-21. 

Ь - До 1900 цензус није правио разлике између приватних и држаDНИХ фабрика које се баве wтампаlЬСМ 
и гравирањем. 

С - Веhином занатство. 
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Расходи у District ој Colu.mbiaa 

ТОТАЛЬ 

ОПШТА АДМИНИСТРАЦИЈА 
и остала 

ПЕНЗИЈЕ и специјални фондови 

3АШТИТА ПРОТИВ ПОЖАРА 

КРИМИНАЛИСТИЧКА СЛУЖБА 

СУДОВИ, полиција и поправни 
заводи 

1881 
$3,737,049 

203,690 

1,346,915 
106,262 
405,529 

'/0 1891 
$5,814,237 

5.45 325,770 

35.3 1,294,855 
2.9 147,726 

10.9 670,573 

'1, 1901 
$9,437,829 

5.60 503,562 

22.3 1,459,776 
2.5 339,025 

11.5 1,004,746 

'/0 1911 % 1915 
$13,402,135 $14,845,469 

5.33 915,382 6.9 1,481,237 

15.5 1,650,091 12.3 1,843,963 
3.6 756,051 5.6 731,015 

10.6 1,835,592 13.7 1,897,980 

Табела II 

% 1917 
$14,915,244 

10.0 1,839,689 

12.4 973,205 
4.9 768,705 

12.8 2,107,698 

% 

12.3 

6.5 
5.2 

14.1 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Општа; брига о сиромашнима 

102,036 2.46 200,283 3.44 581,178 6.18 886,481 6.6 1,208,508 8.1 1,046,869 7.0 

D. С. пацијенти у St. E1izabeth's; 
друге јавне болницеd ; 
субвенције приватним болницама; 
одношење смећа 

СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ 
ВашинМ'онски азиле ; 
социјално старање о СИРDмаш.; 
после 1900, добротворне установе, 
старање о деци, остале јавне 

установе социјалног старања, 
субвенције приватним установама 
социјалног старањаf; 
игралишта и 

nлаже 

Образовање у Државним ШКQлама 

Плате 

Нове зграде 

Јавни радови 
(изузев ШКDЛСКИХ зграда) 

Улице 

Канализација 

106,281 2.84 

527,311 14.3 
330,343 
117,981 
919,426 24.8 

623,513 
121 ,648 

143,158 2.46 

940,495 16.2 
600,919 
230,205 

2,090,371 36.0 

1,584,865 
221,965 

а - Израчунато према цифрама датим у Comrs. Rpts., 1881-1917. 

Ь - 1{кључујУhИ готовински салдо, водни фОНД, полицијски Ј[ фОНД 
ватрогасаца, Jf у 1917. враћање држави S. 518.505 због дефицита )' 
рачун има Дистрикта што се односи на St. Elizabeths и судске казне 
крајем 1870. година. 

195,852 2.98 

1,524,373 16.2 
939,260 
341,457 

3,957,596 40.6 

2,389,849 
1,41!,051 

378,137 2.8 460,943 3.2 515,094 3.5 

3,193,513 23.8 
1,831,353 

815,639 
3,787,039 28.3 

1,693,305 
469,039 

3,164,464 21.3 
2,071,785 

621,255 
4,047,260 27.3 

1,888,000 
584,247 

3,420,107 22.9 
2,261,796 

609,670 
4,236,580 28.4 

2,036,315 
567,375 

болницу у Sundry Clvll ВШ а US МинистаРСТ80 финанСИја је сно
СlfЛО све трошкове. Издаци за Asylum Hospltal су спој ени са онима 
за дом за сиромахе и попра8илиште. Пре 1902. St. Ellzabeths је 
укључена у Социјално старање у извештај има, али је у овој табели 
наведена у Здравственој заштити. У 1915. S. 394.000 је отишло па 
нову болницу Columbia Hospital. 

с - 1{кључујуhи, 1915. год., ~ 586.000 за интерес на 3.651/. обвезница за 
фискалне године 1877. и 1878. е - Укључиво поправни дом, дом за сиромахе и болницу пре 1911. а 

за затворе 1911., 1915. и 1917. 
d - Freedmenova само до 1901, када је ~ 73.639 отишло на локацију за 

нову градску болницу. До 1894. Конгрес је издвајао за Freedmenovu 1 - Приближно три леТlfне за стараље о деци. 
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Становништво у District ој ColuтЪia., 1870-1950· Табела III 

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
ТОТАЛ 131,700 177,624 230,392 278,718 331,069 437,571 486,869 663,091 802,178 

9/ 0 пораста за 10 година 75.4 34.9 29.7 21.0 18.8 32.2 11.3 36.2 21.0 
БЕЛЦИ 88,278 118,006 154,695 191,532 236,128 326,860 353,914 474,326 517,865 

(ј/о пораста за 10 година 40.1 33.7 31.1 23.8 23.3 38.4 8.3 34.0 9.2 
РОЂЕНИ У USA 72,107 101,026 136,178 172,012 211,777 298,312 323,982 440,312 478,368 

010 рођених у D. С. 53.9 55 .4 52.1 48.5 46.7 38.0 39.6 33.2 31.4 
ofo рођених у СВИМ јужним државама 25.0 24.2 . 25.9 28.9 29.6 31.4 33.7 34.7 32.1 
О/О рођених на Југу сем Мд. и Ва. 1.7 2.9 4.1 5.4 5.7 9.4 10.1 14.6 15.6 
% рођених на Северу и Западу 20.9 20.5 20.9 22.3 23.0 29.5 25.8 31.2 33.5 

СТРАНЦИ 16,171 16,980 18,517 19,520 24,351 28,548 29,932 34,014 39,497 
О/О ОД укупне популације 12.3 9.7 8.1 7.2 7.5 6.7 6.3 5.3 5.5 
% ОД белих становника 18.3 14.3 11.9 10.2 10.3 8.7 8.5 7.2 7.6 

ЦРНЦИ 43,404 59,596 75,572 86,702 94,446 109,966 132,068 187,266' 280,803' 
°/0 пораста за 10 година 203.2 37.3 26.8 14.7 8.9 16.4 20.1 41.9 49.9 
°/ 0 ОД укупног становништва 32.9 33.6 32.8 31.1 28.5 25.1 27.1 28.2 35.0 
% рођених у D. С. 31.0 41.6 41.9 41.9 42.8 42.4 39.8 39.4 40.4 
О/О рођених у Мд. и Ва. 65.7 54.1 51.9 50.8 46.3 42.3 35.4 27.3 20.9 
О/О рођених на Југу сем Мд. и Ва. 1.9 2.4 3.4 5.2 7.3 11.3 20.2 28.9 32.1 

а - Само црнци; проценат натаJIитета је обрачунат од свеукупног бр оја који укључује све Обојене. аnи број Обојених сем црнаца је био 
занемарљив . 

• Узето из Us Census, од деnетог ДО седамнаестог. 

Структура запослених у Бео'tраду 

Београд 

Службеници 

Трговци и власници радња 

Занатлије 

Надничари (укључујући послугу) 

Сељаци 

Остали 

Укупно 

Бројчани тотал 

1895 ('!о) 

22.9 
12.2 
24.9 
16.9 

1.0 
22.1 - -

100.0 
11 ,834 

Домаћинства 
1900 f!' /.) 1905 ('10) 

27.6 24.3 
12.5 13.0 
25.4 23.1 
12.2 17.3 

.5 .6 
21.8 21.7 

100.0 100.0 
13.473 14,790 

Извори: Васа Чубриловиh ед. Историја Беоzрада, том и (Беоrрад, 1974), стр. 279-80. 

Табела IV 

Власници 
имања 

1900 ('10) 

33.6 
15.8 
15.6 
6.7 
2.5 

25.4 --
99.6 

4 ,260 
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BELGRADE AND WASНINGTON, 1860-1814: MODERNIZING 
ТНЕ CAPIТ AL CITIES 

Јоћn R. Lampe 

Un1ike earlier and perhaps il'ater eraB, the 
perJ.od between the American Civi1 War a'nd the 
Fi'rst W.arJd War 'offers enough similarities ~n 
the urban development о! Belgrade and Wa
shitngton оо permit an exercise dn comparative 
h istory. Неге, from t he demtse of Ottoman 
fortifications 1n 1862 until 1914, waB the 10ngest 
per.iod of rreedom from militю'у destruction and 
d isfIuption јп Belgrade's modегn hiэtогу. l.Jike 
Washington, it was а roiver сНу and а соm
mel'cial center ав well as а роНЫсаl capital, 
Both cities trip1ed in popиla1Jion durJng these 
decades, and ј·п both cases andustr,iaHzati<m 
!аНеј to рlау the decisive гоlе for d emogl'8phic 
growth that oit did e1sewhere in Еиroре arnd the 
U.nJ.ted States. ЕасЬ Ьесаmе the national center 
{ог technical tra i·n.ing but left wealthy Еигореап 
\".isitors with the irцpressi'on that the cu1tu:rra1 
level was too low, рerhЗtPS :1:00 demooratic ав 
well as Ьоо unsophisticated, for rank!i'l"lg w'ith 
London, P aris 01' V,ienna. ТЬе Serbian and Ате
l'ican capitals were of course ,шuсh smaller t han 
these world cities. Belgrade approached 100,000 
Ьу 1914, 'and Wash:ington h ad just passed 300,000. 
Both citles lJ10netheless wen·t t hrough а perjod 
о! unprecedented modernization from 1860 to 
1914. ТЫВ Amer.ican concept of »modemizabion«, 
coined Ьу роНЬјса1 scienHsts a.nd есопошist5 to 
m ean тоге tha-n just industriaHzation and 
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urbanization, seems to fit the exper,ience о! the 
two сарИаl ci'ties equally well during these 10ng 
реасеЫте decades. 

This рарег examines .not оп1у the dynamicB 
of гарјд population growth and .the diff.ioulties 
of jndustrial deve10pmeпt but aJ.so the problems 
of municipal government and the 'Гlsе of то
dern educational a nd tinancial li.nstitutions. 
At:tendant changes ~n so01a1 structure and ро
риlаг еиНиге аге treated too, espec.ially where 
they led to politica1 conflict. Important c.antrasts 
bet\veen the игЬап histoГoies of the two cities 
emer·ge along w1th similarHies. 
, It took 30 years, from 1870 to 1900, f10r Ље 
Атегlсап capiial to double јп size, but only ћа1! 
of that time, {гоm 1874 to 1890, for the SегЫЗlI'l 
сарјtзl to record the same i ncrease. T hese years 
were о! соиоое momentous anes {ог the young 
Balkan state. SегЫап ~ndependence after :1.879 
oombined w.ilth borderland turmoi1 to bring in а 
wave of southern Jmmigrants such as Serbia 
had no't seen since Ље time о! P.rince М'Иоs, 
These dmmigTants ,and also job-seekers fгom the 
interior towns swel1ed Ље popu1ation of Belgra
de t o 54 thousand Ьу 1890. Their iщрасt тау Ье 
seen in the 1900 ceniSus, Ље la5t соmргеhепэ:ivе 
опе completed befOl'e 'the F.iTSt Wor1d W·ar. 1t 
showed tha't геsidелts' places о! bi'rth w ere 
a1most evenly d ivided between Belgrade, Serbia 
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and foreig.n terгit·ory. Меп stiП made џр 57 
percent of the c:ity's population. Неге was а 
proule сотратаЫе to that of mоэt Атег·јсап 
cirties of the nineteenth century. 

During the рте-1914 peri'od, WashIington's 
black minovity accounted for the 'largest black 
fraction, nearly опе ·third, о! а тајот city's 
populatian anywhere Ln Ље United States. 
Mis-sing from Washington before 1914 were the 
laTge :numbers of new immigrants from Central 
and Eastern Еuго.ре, inclu-diag the Yugoslav 
lands, that flooded into New Y'Ovk, Chicago and 
other ~ndustrial centers blIke пеагЬу Баltiшоге. 
Тће oultural Iife of Washington would Ье роотег 
{от this a·bsence. Belgrade',s ехретјепсе w.ith 
minorirty grou·ps was differen't and тоге шulti
-.na'tionall. 

Тће шоst stIiilki'пg featuTe of Belgrade's 
educational system in the last deca,des of the 
n:ineteenth century was Ље growth of mшtагу, 
technical a:nd соmmегсјаl tr·aining. Such voca
blonal tr,a'ining, аБ Ашегiсапs called it, а180 
occupied а prominent place јп Washingt'On's 
educational system. For the white соттuпНу, а 
vюuеtу of private training plIograms attr-acted 
students left withou't а lar.ge university in the 
паtiоп'в cap.ital. For the b1ack community, the 
formal training 'lleeded for such scientific ['е
search wa·s a1lmost i<naccessible. 

In this соп text of limited оррогtШ1itу, I\:ће 
Iосаl black comm-unity supported the movement 
to ~Бе secondary schools for vocational tl'aining 
that Бооkег Т. Wаshiл.gtоп, the lead1ng black 
educa:tor from АlаЬаmа, was popular,iz·ing Ьу 
the 1890'5. 

ТЬе есопашiс шod.егпizа'ti'Оп of the Атегј
сап and Serbian capitals pгoceeded at а rap1d if 
ипеуеп расе d.ur.ing the per10d 1860--1914. 
Descr1ptions vf both cities durl!ng the 1860's 
show tћeт to Ье well below the accepted Еи
ropean standards for pubLic buHdings, paved 
streets and sапИагу СOlпdiФions. Less thап 50 
years later Ље center о! 'both capital cHies had 
taken оп а thoroughly шodегп арреагапсе. 

Wasblngton enјоуоо two advantages over 
Belgrade јп m8lkJng тип1сјраl improvements. 
First, Ашег.iоatn architects ћаd по оЫег сНу ·to 

preserve. ТЬејт task was rather to [ill i<n the 
plan [-ог broad boulevards and squareang1ed 
streets dlfаwп ир Ьу the Fтencћ architect 
L'Enfa:nt .јп 1791. ~ћe second advantage enjoyed 
Ьу the American capital was а larger типјсјраl 
budget, аЬои! four tlrnes larger in рег са,рНа 
terms Ьу 1911 than Belgrade's. 

Relieving Боmе о! the йпапсјаl Ытј1:Б to 
the modernization of Беlgгаdе was а full ве! 
of European-style banks. Wаsh.iпgtап's fiпапсiаl 
institutions were [аг less 'important јп ап Ате
rгjcan есопоmу dominated Ьу large сотрогаЫОПБ 
a'nd а numbel' of New York baI1lks. 

Тће ·iпdustгiаl development that шагkеd the 
modernirzation о! most large Атег,јсan and 
Еиг,ореап сјиеБ never g·ot off t he ground in 
Washington. А variety of ma;nufacturing tied 
to aгmy supplies and the navy's ·герајг yard 
had begu.n to develop durri,ng 1ће Civil War, 
but шоst о! these enterprises declined ог disap
peared опсе ·the w,ar ended. Amer-ican mШtагу 
spend-ing fell badk ta the negligible level typical 
о! 'реасеtJiше untH after the Second Wvrld W·ar. 
Other Americ.an сНјеБ had better ассеБВ .to са
pital, raw materials and ,immigrant labor. Веl
grade'iS ind·ustrial development was тоге sign.i
ficant, but only w.ithin the eontext of the 
belated арреагапсе о! modern mапufаеtuгЈпg 
Sevbia айег 1900. 

The р:юсеss of industr1a1izaHan had Ьееп 
too slow for Washington апd too late far Веl
grade to create а large force of f·actory lаЬог. 
This did rnot mеan, h'owever, that вос1аl d:iffe
rentiation and cultuTal itension were misэi:пg. 
ТЬе rapi>d modernization о! ЬОЉ СЭЈрitаl c1ties 
nonetheless created а Jlucleus for f·uture po1itical 
cha'llge. ТЬе very splen:d'ors of new buildings 
and modern [-асННйе8 helped to га:јБе expect
ations as well аБ exaggerate socio-economic 
differences. Growi1ng uгЬап concentration јојпеО. 
\vi-th literacy Зlп'd the relative freedom of Ате
гЈса.п апd Serbian society to spread а пеw ро
Htical consoiousness. That аН this occurred 
wHhout industvia1ization playi'ng the dominant 
гоlе g,ives Wash,i.ngton and Беlgгаdе а more 
сотратаЪ1е past than апу ·urban hi'soorian ЬаБ 
80 far suggested. 




