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Сажетак: У ра ду се ана ли зи ра књи га као сред ство на ци стич ке 
ин док три на ци је Не ма ца у Вој во ди ни три де се тих го ди на XX ве ка. 
У ра ду су из не те књи ге на ци стич ких ау то ра ко је су би ле глав на 
ли те ра ту ра за иде о ло шку ин док три на ци ју у на ци стич ком ду ху. 
Из не ти су и ма ње по зна ти по да ци да је у Но вом Са ду де ло ва ла 
књи жа ра „Кул ту ра” ко ја је би ла спе ци ја ли зо ва на за ши ре ње на
ци стич ке ли те ра ту ре. По себ но је об ра ђе на При ват на не мач ка 
учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, ко ја је би ла цен тар на ци стич ке 
про па ган де. То је ва жно на ве сти јер су бу ду ћи учи те љи ко ри сти
ли свој по ло жај да у на ци стич ком ду ху и пу тем књи ге иде о ло шки 
усме ре сво је ђа ке. Об ја вље ни су и из ве шта ји та да шње штам пе 
на срп ском је зи ку о на ци стич кој про па ган ди ко ја је во ђе на на под
руч ју Ду нав ске ба но ви не. За кљу чак овог ра да су ге ри ше да је књи га 
има ла огро ман ути цај на на ци фи ка ци ју Не ма ца као ју го сло вен ске 
ма њи не, у вре ме ка да су дру ги ме ди ји (осим штам пе) би ли те шко 
до ступ ни тој на ци о нал ној за јед ни ци.  

Кључнеречи: књи ге, на ци зам, Нем ци, Ду нав ска ба но ви на, ме ди ји, 
про све та

Увод

Нем ци ко ји су жи ве ли на под руч ју Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца (од 1929. го ди не зва ла се Кра ље ви на Ју го сла
ви ја), би ли су нај ве ћа на ци о нал на ма њи на у ју жно сло вен
ској др жа ви. Иа ко су жи ве ли и у дру гим де ло ви ма кра ље
ви не (нпр. у Сло ве ни ји је по сто ја ла ја ка не мач ка за јед ни ца) 
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они су углав ном би ли скон цен три са ни на под руч ју Ду нав
ске ба но ви не ко ја у основ ним кон ту ра ма од го ва ра под руч
ју да на шње Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не. О пи та њу 
Не ма ца као на ци о нал не ма њи не у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
пи са ло је ви ше ау то ра ме ђу ко ји ма ва ља из дво ји ти исто ри
ча ре Зо ра на Ја ње то ви ћа1 и Ми ха е ла Ан то ло ви ћа2, док је о 
исто ри ја ту штам па них ме ди ја вој во ђан ских Не ма ца, вред
ну мо но гра фи ју на пи сао Бран ко Бе шлин3. Нем ци су би ли 
у ме ђу рат ном пе ри о ду све до до ла ска  на ци ста на власт у 
Не мач кој углав ном мир ни и де кла ра тив но ло јал ни гра ђа ни 
ју жно сло вен ске кра ље ви не, ко ји се ни су пре ви ше ме ша ли у 
по ли тич ка пре ви ра ња. Ка ко се на ци зам у Тре ћем рај ху усто
ли чио и учвр стио та ко је и про па ган да пре ма сво јој ма њи ни 
у европ ским зе мља ма од стра не Не мач ке, све ви ше бу ја ла 
и тра жи ла осло нац за бу ду ћу екс па н зи ју и агре сив ну по ли
ти ку, ко ја ће кул ми ни ра ти из би ја њем Дру гог свет ског ра та. 
У том кон тек сту тре ба са гле да ти и по сте пе ну на ци фи ка ци ју 
вој во ђан ских Не ма ца ко ја се ши ри ла пу тем учла ње ња све 
ши ре по пу ла ци је у Кул тур бунд, али и пу тем књи га, штам пе, 
обра зо ва ња и на дру ге на чи не.

Да би бо ље упо зна ли на ци стич ку иде о ло ги ју ко ја је по сте
пе но про ди ра ла ме ђу вој во ђан ске Нем це од 1933. го ди не и 
у пот пу но сти за вла да ла њи хо вим ор га ни за ци ја ма, пр вен
стве но Кул тур бун дом, мо ра мо ду бље за ћи у исто риј скоиде
о ло шки склоп обич ног не мач ког чо ве ка не по сред но на кон 
Првог свет ског ра та. Иде о ло ги ја ко ју су на ци о нал со ци ја ли
сти фор ми ра ли, де ли мич но је у ви ду екс трем ног на цо на ли
зма, ми ли та ри зма и ан ти се ми ти зма по сто ја ла у од ре ђе ном 
де лу не мач ког дру штва још од кра ја 19. ве ка. Го ди не 1920те 
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца већ је фор ми ра но 
нај ва жни је  удру же ње до ма ћих Не ма ца ко је је те жи ло да све 
фолк сдој че ре ста ви под сво је окри ље: „Осни вач ка скуп шти
на Schwa bischDe utscher Kul tur bun da одр жа на је у Но вом 
Са ду 20. ју на 1920. го ди не, а са ма пра ви ла ор га ни за ци је пре
у зе та су од срп ске кул тур не ор га ни за ци је ’Про свј ета’....”4. 
Се ди ште Кул тур бун да би ло је сме ште но у велелепној 

1 Ја ње то вић, З. (2009) Нем ци у Вој во ди ни, Бе о град: Ин сти тут за са времену 
исто ри ју Ср би је.

2 Ан то ло вић, М. (2017) Не мач ка ма њи на у Вој во ди ни (1918–1941):  
дру штво и по ли ти ка, Сом бор: Пе да го шки фа кул тет.

3 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум.

4 Ба ро вић, В. (2016) Пи та ње на стан ка и ра да Кул тур бун да и дру гих не
мач ких ор га ни за ци ја у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, Вој но де ло, интер
ди сци пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол. 68, Го ди на LXVI II, 
3/2016; Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 323.
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згради ве о ма мо дер но про јек то ва ној за оно вре ме, по зна тој 
као „Ха баг ха ус” или па ла та „Ха баг” у Но вом Са ду.

Сли ка 1 Па ла та „Ха баг” у Но вом Са ду у ме ђу рат ном пе ри о ду
За ни мљи во је при ме ти ти да су ми ли та ри зам и ул тра на ци о
на ли зам ме ђу Нем ци ма у зе мљи – ма ти ци пре да но про па ги
ра ли ра зни исто ри ча ри од Јо ха на Гу ста ва Дрој зе на (Jo hann 
Gu stav Droysen) пре ко Хајн ри ха фон Трајч кеа (He in rich von 
Tre itschke) до Хајн ри ха фон Ср би ка (He in rich von Sr bik). 
„Он (Хајн рих фон Ср бик – прим. аут.) ви ди по кре тач ку 
сна гу исто ри је у не пре кид ној бор би ви ших на ро да ко ји по
ти ску ју под љу де не спрем не да се по ви ну ју би о ло шким за
ко ни ма исто ри је. У тој веч ној бор би на ро да је ди но је ја ка 
др жа ва уре ђе на по вој ним при нци пи ма спо соб на да пре жи
ви, оп ста не и да ка ко по ро би окол не ма ње ми ли та ри зо ва не 
зе мље.... Хајн рих фон Ср бик је у свом де лу, на ста лом по сле 
про па сти на ци зма, под на зи вом „Дух и исто ри ја од не мач
ког ху ма ни зма до са да шњо сти”, тврдио да је у на ци стич кој 
истори о гра фи ји би ло здра вих схва та ња!”5.

У овом ра ду обра ти ће мо по себ ну па жњу на то ка ко су Нем
ци ко ји су жи ве ли у Ду нав ској ба но ви ни ко ја је би ла се вер
на по кра ји на Кра ље ви не Ју го сла ви је, на ци фи ко ва ни пу тем 
књи га и про све те.  Пр ви сег мент на ци фи ка ци је вој во ђан ских 
Не ма ца та ко зва них фолк сдој че ра, вр шен је пре ко књи га од
но сно пу тем чи та ња ли те ра ту ре ко ја је на ста ја ла из пе ра на
ци о нал со ци ја ли стич ких ау то ра или њи хо вих сим па ти зе ра, 
од но сно љу ди ко ји су у ду хов ном сми слу би ли пре те че на
ци стич ког по гле да на свет. Дру ги вид на ци фи ка ци је, вр шен 
је  на про свет ном пла ну и то кроз рад При ват не учи тељ ске 
не мач ке шко ле у Но вом Вр ба су, ко ја је по ста ла пра ви пе да
го шки ра сад ник на ци о нал со ци ја ли стич ких учи те ља, ко ји су 
ту екс трем ну иде о ло ги ју ка сни је ши ри ли ме ђу сво јим ђа
ци ма али и у ши рој дру штве ној сре ди ни у ко јој су жи ве ли 

5 Ба ро вић, В. (2010) Исто риј ски осно ви не мач ког ми ли та ри зма као по у ка 
за де мо крат ске про це се тран сфор ма ци је вој ске, Вој но де ло, ин тер ди сци
пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол 68, Го ди на LXII, је сен/2010. 
Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 352353.



176

ВЛАДИМИР БАРОВИЋ

и ра ди ли. Тре ба ис та ћи да ни су сви они ко ји су за вр ши ли 
ту шко лу би ли на ци сти, али до бар део мла дих учи те ља је 
то де фи ни тив но био, при че му тре ба на ве сти да су ти љу
ди ра ди ли у сре ди ни ко ја је у вре ме из ме ђу два свет ска ра
та, ве о ма це ни ла учи те ље као пред став ни ке ин те лек ту ал не 
ели те не мач ке ма њи не у Ду нав ској ба но ви ни и Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји. Од лу чи ли смо да об ра ди мо и тај сег мент за то 
што је и у по ме ну том пе да го шком за во ду на ци о нал со ци ја
ли стич ка про па ган да ши ре на пу тем књи га, али и у об ли ку: 
усме них пре да ва ња, раз го во ра, де ље ња бро шу ра, ле та ка из 
Рај ха, слу ша ња не мач ких ра дио ста ни ца и на дру ге на чи не.

При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су

Тре ба по ме ну ти да је Кул тур бунд до ста ра дио и на по љу 
обра зо ва ња те је 15. ма ја 1929. го ди не одо бре но осни ва ње 
Не мач ке школ ске за ду жби не (De utsche Schul stif tung), ко ја 
је има ла за да так да при ку пља сред ства за рад не мач ке учи
тељ ске шко ле ко ја би по ста ла ра сад ник ка дро ва за на ста ву 
на ма тер њем – не мач ком је зи ку. Не мач ки ме ди ји ак тив но 
су уче ство ва ли у аги та ци ји за ма те ри јал ну пот по ру обра
зо ва њу на не мач ком, те је глав ни лист те ма њи не De utsche 
Volksblatt 24. ма ја 1931. го ди не по зи вао чи та о це да да ју до
бро вољ не при ло ге6.

Убр зо су на ба вље на сред ства од ко јих је 29. ју на 1931. го ди
не осно ва на Школ ска за ду жби на, у чи је нај ви ше те ло, тзв. 
Ку ра то ри јум, ула зе: Сте фан Крафт (Ste fan Kraft) (пред сед
ник За ду жби не), Ге орг Грасл (Ge org Grassl) (пр ви уред ник 
De utsche Volksblatta) и Јо хан Кекс (Jo hann Kek se). Не мач ка 
учи тељ ска шко ла по че ла је са ра дом  у Ве ли ком Беч ке ре
ку (Зре ња ни ну) 20. ав гу ста 1931. го ди не, а за тим је 1933. 
пре ба че на у Но ви Вр бас, у ко ме ра ди све до сло ма Кра ље
ви не Ју го сла ви је7. У При ват ној не мач кој учи тељ ској шко ли 
пре да вао је је дан од нај о бра зо ва ни јих по ду нав ских Не ма ца 
про фе сор Фи лип Хил ке не (Phi lipp Hi le ke ne) ко ји је био уни
вер зи тет ски про фе сор у Бу дим пе шти, али је због спле та дру
штев нопо ли тич ких окол но сти пре да вао у по ме ну том пе да
го шком за во ду, где је др жао: не мач ки и фран цу ски је зик, 
ма те ма ти ку, фи ло зо фи ју и ве ро на у ку (еван ге ли стич ку)8. Као 

6 Мир нић, Ј. (1974) Нем ци у Бач кој у Дру гом свет ском ра ту, Но ви Сад: 
Ин сти тут за про у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, стр. 34.

7 Мир нић, Ј. (1974) Нем ци у Бач кој у Дру гом свет ском ра ту, Но ви Сад: 
Ин сти тут за про у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, стр. 34, фу сно та 36, по зи ва 
се на Schwa bischer Volk ser zi e her, 1/1938, Et was uber die pri va te de utsche 
Le hrer bil dung san stalt in No vi Vr bas.

8 Ор бо вић, М. (2014) Фи лип Хил ке не на кул тур ном раз ме ђу ис то ка и за
па да, Го ди шњак исто риј ског ар хи ва гра да Но вог Са да, стр. 124136.
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вр стан ин те лек ту а лац про фе сор Хил ке не је из у ча вао де ла 
срп ских књи жев ни ка, а по себ ну па жњу, по бу ди ло је ње го во 
ис тра жи ва ње Ње го ше вог де ла „Гор ски вје нац”, о ком пи ше 
у бу дим пе штан ском ча со пи су Fi lo lo gi ai Közlöny.

Сли ка 2 Про фе сор Фи лип Хил ке не (1875–1938)
О ра ду не мач ке гим на зи је пи са ли су и ме ди ји на је зи ку ве
ћин ског на ро да, али уз огор че ње, због на вод них број них по
год но сти, ко је су не мач ки учи те љи има ли у од но су на оне 
дру гих на ци о нал но сти: „Мно го не ре ше них пи та ња и отво
ре них про бле ма сто ји пред на шим учи тељ ством. А вој во ђан
ски учи те љи има ју по ред њих још и сво је спе ци јал не бри
ге ко је им до ла зе из При ват не не мач ке учи тељ ске шко ле у 
Но вом Вр ба су. При ват на не мач ка учи тељ ска шко ла у Но вом 
Вр ба су, осно ва на је, ти хо и ско ро не за па же но, пре че ти ри 
го ди не, за у зи ма њем све моћ ног г. др. Краф та. А пре го ди ну 
да на из ове шко ле, ко ја је пот пу но из јед на че на са држав ним 
учи тељ ским шко ла ма иза шла је и пр ва ге не ра ци ја свр ше них 
учи те ља. Оста вља ју ћи на стра ну чи ње ни цу да се са ме уста
но ве при ват них шко ла про ти ве по сто је ћим за кон ским школ
ским про пи си ма – јер су шко ле по сви ма са мо јав не – ми 
кон ста ту је мо да на ши Нем ци ни су има ли ни у Ау стри ји сво
ју не мач ку учи тељ ску шко лу. Па и по ред то га основ не шко ле 
би ле су увек на ви си ни, као што је уо ста лом, слу чај и да
нас...Ка да су пре го ди ну да на из При ват не учи тељ ске шко ле 
иза шли пр ви свр ше ни ма ту ран ти у ско ро ре корд ном вре ме
ну, они су би ли, за хва љу ју ћи од лич ним ве за ма г. др. Краф та, 
по на ме шта ни у ве ћим вој во ђан ским ме сти ма, и то у пр вом 
ре ду у Ку ли и Ру ми. Док оста ли на ши учи те љи, ју го сло вен
ске на род но сти, мо ра ју да че ка ју и по де сет па и два де сет 
го ди на у ма лим се ли ма да би би ли пре ме ште ни у ме ста ран
га Ку ле и Ру ме, мла ди не мач ки учи те љи по ста вље ни су у та 
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ме ста у првој го ди ни сво га слу жбо вања.”9 Лист до да је да су 
не ки учи те љи, ко ји су се за ме ри ли „све моћ ном” Краф ту, би
ли пре ба че ни на дру га ме ста, да би се у атрак тив не град ске 
шко ле за по сли ли го ло бра ди не мач ки учи те љи. Но ви нар но
во сад ског днев ног ли ста на срп ском је зи ку „Дан”, огор че но 
до да је да је не мач ки „Дој чес Фолксблат”, ја вио да ће у шко
лу би ти при мље но 50 уче ни ка, а ако се не ја ви до во љан број 
од лич них, при ма ће вр ло до бре или чак и до бре уче ни ке, док 
се у срп ским шко ла ма при ма ју ис кљу чи во од ли ка ши. „Дан” 
за бри ну то за кљу чу је: „Због то га су не ке учи тељ ске шко ле 
(срп ске – прим. аут.) и за тво ре не, по што се ни је ја вио до во
љан број од лич них уче ни ка... И то се зо ве рав но прав ност. 
Да ли све ово зна ју они, ко ји су по сво јој ду жно сти по зва ни 
да во де бри гу о ова квим и слич ним пи та њи ма?”10.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, пр ва ге не ра ци ја не мач ких учи
те ља, иза шла је из школ ских клу па 1934. го ди не и до 1940. 
го ди не, би ло је 165 ди пло ми ра них на став ни ка. Го ди шња 
шко ла ри на је из но си ла 1.000 ди на ра по по ла зни ку, а ју го
сло вен ска вла да је по ма га ла шко лу са по ла ми ли о на ди на ра 
го ди шње. Обра зо ва ње на ма тер њем је зи ку за не мач ку ма њи
ну би ло је ве о ма бит но, а о шко ло ва њу у Кра ље ви ни СХС 
има мо и све до чан ства не мач ких ђа ка: „Вр ба шка гим на зи ја 
је у исто ри ја ту по ду нав ских Не ма ца има ла зна чај но ме сто. 
Осно ва на је 1809, 25 го ди на по до се ља ва њу еван ге лич ких 
Не ма ца у Но ви Вр бас под Јо си фом II, као ла тин ска шко ла а 
од 1909. во ђе на је на ста ва пу не осмо го ди шње гим на зи је. За 
вре ме ма ђа ри за ци је је пот пу но из гу би ла обе леж је не мач ке 
гим на зи је. Од мах по осни ва њу Кра ље ви не СХС но ва др жа
ва је, пре за кљу чи ва ња Три ја нон ског ми ра, би ла спрем на да 
у те жњи за при до би ја ње не мач ког ста нов ни штва као про
тив те жи ма ђар ских ире ден ти стич ких на сто ја ња у обла сти 
школ ства иза ђе у су срет зах те ви ма Не ма ца. Ре зул тат ових 
ин те ре са је би ло уво ђе ње не мач ког је зи ка у Вр ба шку гим
на зи ју 1920. го ди не. Пр во бит на пред у сре тљи вост је на жа
лост бр зо по пу сти ла кад се спољ но по ли тич ки по ло жај ју
го сло вен ске кра ље ви не учвр стио, па је већ у школ ској 1926. 
у ви шим раз ре ди ма об у ста вље на на ста ва на не мач ком је
зи ку. Са мо у ни жим раз ре ди ма, IIV, би ло је до зво ље но да 
се на ста ва у па ра лел ним раз ре ди ма во ди на не мач ком. У ту 
гимна зи ју до ла зи ли су уче ни ци из це ле Вој во ди не”11.

9 Ано ним, (14. 11. 1935) При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, Дан.
10 Ано ним, (14. 11. 1935) При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су, Дан.
11 Сте фа но вић, Н. (2003) Је дан свет на Ду на ву, Бе о град Do na uschwa bische 

Kul tur stif tung – Mun chen, Дру штво за срп сконе мач ку са рад њу, стр. 23, 
ци ти ран је раз го вор са Оска ром Фелд тен це ром.
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Не мач ка учи тељ ска шко ла, по ста ла је од до ла ска на ци ста 
на власт у Не мач кој пра ви ра сад ник на ци о нал со ци ја ли стич
ких аги та то ра, а упра во су мла ди учи те љи као пред став ни ци 
ин те ли ген ци је, ко ја обра зу је но ве на ра шта је, би ли по год ни 
за про па ган ду. Ју го сло вен ски по ли циј ски ор га ни ре ги стро
ва ли су ак тив но сти не мач ких учи те ља, и сто га је че сто 
вршен строг над зор и при смо тра над по је ди ним учи те љи
ма, ре ги стро ва ним као по ли тич ки не по доб ни, али су они 
са дру ге стра не ве ли ки број не мач ких омла ди на ца уве ли у 
на ци о нал со ци ја ли стич ку иде о ло ги ју, што је у на ци стич ким 
кру го ви ма тре ти ра но као њи хо ва „ве ли ка за слу га”. У том 
кон тек сту тре ба са гле да ти и по вер љив до ку мент ко ји је по
ло ви ном 1937. го ди не сре ски на чел ник Ти те ла, по слао сре
ском на чел ству но во сад ском: „Част ми је из ве сти ти да ово 
На чел ство има си гур не по дат ке о то ме, да је Швинд Ја коб 
(Schwindt Ja cob), учи тељ у Ка ћу, при ста ли ца Хи тле ри зма 
и да је не дав но ди рект но из Не мач ке тра жио ма те ри јал за 
на ци о нал со ци ја ли стич ку про па ган ду код нас. Мо лим, да се 
над њим во ди стро ги над зор”12. Би ло је још при ме ра да су 
ју го сло вен ске вла сти уо чи ле озбиљ ну аги та ци ју и про па ган
ду, ко ју су ши ри ли на ци о нал со ци ја ли стич ки учи те љи, али 
се тај об лик ин док три на ци је ве о ма успе шно оба вљао и ме ђу 
обич ним гра ђа ни ма, ко ји су раз ме њи ва ли књи ге, пам фле те и 
дру гу ли те ра ту ру са иде о ло шким  на ци стич ким са др жајем.

Но во сад ска књи жа ра „Кул ту ра” –  
пункт за рас ту ра ње на ци стич ких књи га

На ци о нал со ци ја ли сти су има ли свој ме сеч ни лист „Schaf
fen de Ju gend” („Ства ра лач ка омла ди на”), ко ји је про па ги рао 
здрав на чин жи во та на се лу, али уз на ци о нал со ци ја ли стич
ке мо ти ве и при че, у ко ји ма се про мо ви ше ари јев ски но ви 
чо век. Вла сник ли ста био је Адам Ма ри јус (Adam Ma ri us), 
пре да вач у Учи тељ ском за во ду (у гор њем тек сту по ме ну та 
При ват на учи тељ ска шко ла у Но вом Вр ба су), ко ји је био 
ра сад ник обра зо ва не мла де, али ве ћи ном на ци о нал со ци ја
ли стич ки усме ре не ин те ли ген ци је. Ма ри јус је био на че
лу „Са ве за не мач ких би бли о те ка”, ко је је Кул тур бунд (док 
ни је био на ци фи ко ван) упра во и рас пу стио због еви дент не 
нацистич ке де лат но сти. 

Адам Ма ри јус је по сле от пу шта ња из учи тељ ске шко ле (због 
на ци стич ког де ло ва ња) отво рио и др жао књи жа ру „Кул ту
ра” у Но вом Са ду, ко ја је слу жи ла као пункт за рас ту ра ње 
на ци о нал со ци ја ли стич ке ли те ра ту ре, књи га, бро шу ра и 

12 Ар хив гра да Но вог Са да, фонд сре ско на чел ство – Но ви Сад (1924–
1941) ф 174,  пов. 1236/937, пов. бр. 1195/37.
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дру гог про па ганд ног ма те ри ја ла, као и обе леж ја као што су 
знач ке, књи ге, ро ма ни, ка лен да ри...13. На ци сти су зна лачки 
ко ри сти ли књи жа ру за кам па њу на ци фи ка ци је омла ди не, 
ко ја је у њој увек мо гла на ћи „при год ну” ли те ра ту ру, то пло 
пре по ру чи ва ну за чи та ње од стра не „Schaf en de Ju gend”а, 
ко ја је под ра зу ме ва ла: Ри хар да Вал те ра Да реа (Richard 
Walt her Da ree) и ње го ву књи гу „Но во плем ство кр ви и тла” 
(Neuadel aus Blut und Bo den); Фри цеов (Frit ze) „При руч ник 
о је вреј ском пи та њу”, „Про то ко ле си он ских му дра ца” и низ 
дру гих књи га на ци стич ких и ан ти се мит ских ау то ра. 

Сли ка 3 Књи га Ри хар да Вал те ра Да реа  
„Но во плем ство кр ви и тла”

Ве ли ку уло гу у ши ре њу про па ган де има ли су и лич ни кон
так ти и раз ме на књи га са мла дим на ци стич ким ак ти ви сти
ма, док су  штам пу и про па ганд не ма те ри ја ле че сто сла ли 
по је дин ци из Не мач ке (по ред то га су омла дин ци из на ци
стич ке дру жи не „об но ви те ља” пре ма по ли циј ским за пи сни
ци ма, све по сло ве оба вља ли усме но, без пи са ног тра га). У 
јед ном за пи сни ку са ис пи ти ва ња на ци стич ких екс тре ми ста 
из кру га „об но ви те ља”, пи ше: „Да ље ми је при знао (на ци
стич ки аги та тор Адам Ми лер Adam Mul ler – прим.аут.), да 
одр жа ва ве зе са Вал тером Швахеом (Walt her Schwac he), не
мач ким сту ден том у Ка се лу (Ke sell) ко ји му ре дов но ша ље 
не мач ке (но ви не – прим.аут.) Ke se ler post бес плат но као и 
по је ди не књи ге. Од ових но ви на од у зео сам не ко ли ко ко
ма да ме ђу ко ји ма сам на шао и не мач ке но ви не Фил ки ше 
Беобах тер (Vol kischer Be o bac hter)14. 

Из дру гих не мач ких, а по себ но про на ци стич ких ли сто ва, до
шли су мно ги ру ко во ди о ци ује ди ње ногна ци фи ко ва ног Кул
тур бун да, те је та ко већ по ме ну ти ме сеч ни лист Schaffen de 

13 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 132.

14 Ар хив гра да Но вог Са да, фонд сре ско на чел ство – Но ви Сад (1924
1941), ф.174, 89/937.
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Ju gend15 из свог уред ни штва дао но вог/ста рог, омла дин ског 
во ђу Ја ко ба Лих тен бер ге ра (Ja cob Lic hten ber ger), а вла сник 
тог омла дин ског ме сеч ни ка Адам Ма ри јус, по ста вљен је за 
ше фа Оде ље ња за кул ту ру, док  је дру ги уред ник Ан тон Ле
ман (An ton Le man), по стао пр ви чо век Оде ље ња за со ци јал но 
ста ра ње. Ка да је по ста вљен за ше фа Оде ље ња за кул ту ру –  
Кул тур бун да, Ма ри јус је од мах по чео пре да но ра ди ти на на
ци о нал со ци ја ли стич кој ин док три на ци ји, а ка сни је је то чи
нио и пре ко ме ди ја, тј. пре по ру чи вао је на ци стич ке књи ге 
у De utsches Volksblat tu 1941. го ди не, те је сва ка ме сна гру
па тре ба ло да на ба ви књи ге: Вал те ра Да реа, Јо зе фа Ге бел са 
(Jo seph Go eb bels), Бал ду ра фон Ши ра ха (Bal dur von Schi
rach) и дру гих на ци стич ких гла ве ши на и ау то ра, те да њи ма 
„обо га те” сво ју ло кал ну би бли о те ку16.

Књи ге – ли те ра ту ра за ин док три на ци ју

Ако ана ли зи ра мо ли те ра ту ру ко ју су на ци о нал со ци ја ли сти 
ко ри сти ли ка ко би у свом ду ху ин док три ни ра ли вој во ђан ске 
Нем це, би ла су то не ка од де ла ко ја се мо гу убро ја ти у на ци
стич ке „кла си ке”. По треб но је на гла си ти да је сем кру га ин
те лек ту а ла ца, обич ним Нем ци ма – се ља ци ма, за на тли ја ма и 
рад ни ци ма та ли те ра ту ра би ла ма ње ра зу мљи ва. Ни је те шко 
прет по ста ви ти да је као оба ве зна ли те ра ту ра цир ку ли са ло 
про грам ско де ло на ци зма, Хи тле ро ва „Мо ја бор ба” (Mein 
Kampf), ко ју су на ци о нал со ци ја ли стич ки аги та то ри оба ве
зно пре по ру чи ва ли свим за ин те ре со ва ним чи та о ци ма, као 
нај ва жни ју књи гу за сва ког Нем ца ко ји же ли да се упо зна са 
на ци стич ком пар ти јом, во ђом и ње го вим идеј ним осно ва ма.

Од де ла ко ја се сма тра ју за ва жне еле мен те у кон фи гу ри са
њу на ци стич ког по гле да на свет, ту је сва ка ко и књи га ко ју је 
на пи сао Хју стон Стју арт Чем бр лен (Ho u ston Ste wart Cham
ber lain) „Осно ве де вет на е стог сто ле ћа” (Grun dla gen des Ne
un zehnten Ja hr hun derts). То је умно го ме кон фу зно де ло, ко је 
има кон тра дик тор не те зе ко је је у исто риј ском сми си лу не
мо гу ће до ка за ти; ту се по ми ње тврд ња да је Исус Христ био 
ари је вац а не Је вре јин?! Сва ка ко да су Чем бр ле но ве тврд
ње до бро до шле на ци сти ма, ко ји су обе руч ке при хва ти ли те 
иде је и до дат но их у свом вул гар ном ма ни ру из ви то пе ри ли, 
о че му је као бе р лин ски до пи сник бе о град ског ме ђу рат ног 
днев ног ли ста „Вре ме” пи сао Ми лош Цр њан ски: „Ин те
ре сант но је да је си ту а ци ја по гор ша на (из ме ђу Ва ти ка на и 
Хитле ра – прим.аут.) на ро чи то ра сним те о ри јама о Христу 

15 Schaff en de Ju gend, Но ви Сад/Пан че во, 1938–1944, (од 1942. из ла зи у 
Беч ке ре ку).

16 Бе шлин, Б. (2001) Ве сник тра ге ди је: не мач ка штам па у Вој во ди ни 
1933–1941, Но ви Сад: Пла то не ум, стр. 199, фу сно та 72.
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за ко га опет не ки пар тиј ски фа на ти ци по чи њу да твр де 
да ни је био Је вре јин. У Цр кви апо сто ла Ма те је, у Бер лин 
Штегли цу, по ста вље на је не дав но сли ка у ста кле ту на про
зо ру цр кве ном ко ја при ка зу је де ча ка Хри ста ја сно као нор
диј ског ти па ко ји се су прот ста вља је вреј ским ти по ви ма све
штен ства у хра му. Ка жу да је у Бре ме ну, у из да вач кој ку ћи, 
Х.М.Ха у шилд об ја вље но јед но но во је ван ђе ље Јо ва но во у 
не мач ком пре во ду ко је је очи глед но ан ти се мит ско. Ве ле да 
је цео пре вод до те ран та ко да се Мој си је не спо ми ње, да се 
Га ли ле ја при ка зу је као зе мља ко ја је ра сно су прот на Је вре
ји ма и Ју де ји (по на ци стич кој те о ри ји та мо су жи ве ли Га ла
ти тј. Га ли ко ји су пре шли из Евро пе у М. Ази ју и Бли ски 
ис ток – прим. аут.). Хри стос и Са ма ри ћа ни не ће да има ју 
ни ка кве ве зе са Је вре ји ма итд. О овом еван ђе љу пи сао је и 
лон донски ’Тајмс’ ”17.

Ге не рал но мо же мо оце ни ти да је Чем бр ле но ва књи га би ла 
ве о ма кон фу зна и те шка за чи та ње, али и по ред то га про да
та је у ви ше сто ти на хи ља да при ме ра ка (пр во из да ње иза
шло је 1899. го ди не), и до не ла је ве ли ку сла ву ау то ру, ко ји 
је био пре да ни члан на ци стич ке стран ке. Мо же се ре ћи да 
је Чем бр ле но ва књи га би ла сво је вр сни гро теск ни „увод у 
на ци зам”, а из вр та ње исто риј ских по да та ка у на ци стич ком 
ре жи му, би ло је са свим при хва тљив ме то до ло шки по сту пак: 
„На ци стич ки ли де ри од ба ци ли су чак и мо гућ ност на уч ног 
ис тра жи ва ња исто ри је од ко је су на пра ви ли јеф ти ну ми то
ло ги ју, уз на че ло да је суд би на на ро да иден тич на Фи ре ро
вој суд би ни. Пар ти ја је осу ђи ва ла објек тив но исто ри о пи са
ње као сла бић ку ли бе рал ну  из ви то пе ре ност и за го ва ра ла 
ми ли та ри стич ку исто ри ју ко ју је че сто на зи ва ла „бор бе но 
знање”18.

Сли ка 4 Књи га Хј усто на Стју ар та Чем бр ле на  
„Осно ве де вет на е стог сто ле ћа”

17 Цр њан ски, М. (29. 03. 1937) Ко ће по бе ди ти? Пи је XII или на ци о нал со
ци ја ли зам?, Вре ме.

18 Ба ро вић, В. (2010)  Исто риј ски осно ви не мач ког ми ли та ри зма као по у ка 
за де мо крат ске про це се тран сфор ма ци је вој ске, Вој но де ло, ин тер ди сци
пли нар ни на уч ноте о риј ски ча со пис, Вол. 68, Го ди на LXII, јесен/2010, 
Бе о град: Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, стр. 353.



183

ВЛАДИМИР БАРОВИЋ

На ци сти су ве о ма це ни ли и гро фа Жо зе фа Ар ту ра де Го би
ноа (Jo seph Art hur de Go bi ne au), ко ји је у свом де лу „Есеј о 
не јед на ко сти људ ских ра са” (Es sai sur l Ine gal si te des Ra ces 
Hu ma i nes), дао про грам ске осно ве ра си зма. Го би но је био ве
о ма по пу ла ран у Не мач кој, још пре Пр вог свет ског ра та, јер 
је Лу двиг Ше ман (Lud wig Sche man) 1894. го ди не на пра вио 
чи тав сплет Го би но о вих дру шта ва (Go bi ne au Vereinigung), 
ко ја су про па ги ра ли ра си зам, што је би ло ве о ма плод но тло 
за до ла зе ћи на ци о нал со ци ја ли зам.

Ан ти фа ши стич ка штам па у Ду нав ској ба но ви ни, ме ђу ко јом 
је пред ња чио днев ни но во сад ски лист „Дан”, раз об ли ча ва ла 
је ра си зам као идеј ни по глед: „Пој мом ра се не об ја шња ва се 
ско ро ни шта, сем ако се не фа во ри зу је по вр шност ис пи ти
ва ња, што ће ре ћи да се осло бо ђа ва од ана ли зе и од упо зна
ва ња ствар но сти. Ка да би узро ци дру штве них по ја ва има ли 
сво је ис кљу чи во по ре кло у ра си, он да би сва ка дру штве на 
по ја ва мо гла уна пред без сва ког на по ра да се об ја сни и ту
ма чи, али да ли би он да би ла по треб на со ци о ло ги ја? Ето, 
до ка квог ап сурд ног пи та ња мо гу да иду ра си сти. Али, не 
по сто ји ни ка ква бо ја зан за нас, јер до вољ но је пи та ти се да 
ли по ро ди ца или ре ли ги ја мо гу да се об ја сне бо јом ко се, 
дужином или окру гли ном гла ве, ви си ном уз ра ста, итд...”19.

На ци сти су зло у по тре бља ва ли и ве ли ког не мач ког фи ло зо
фа Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich Ni etzsche), чи ја де ла су сим
пли фи ко ва ли и ту ма чи ли она ко ка ко је њи ма од го ва ра ло, а 
ту се по себ но из два јају књи ге „Та ко је го во рио За ра тру стра” 
и „Во ља за моћ”. Ту су на ци о нал со ци ја ли стич ки ква зина
уч ни ци ва ди ли ци та те и де ло ве, ко ји су им од го ва ра ли да 
би оправ да ли сво је иде о ло шке ста во ве и тврд ње. То што су 
Ни че о ви ци та ти ис трг ну ти из кон тек ста, ни је би ло пре ви ше 
ва жно, јер је иде ја би ла (зло)упо тре би ти не спор но ве ли ки 
фи ло зоф ски ау то ри тет, у ци љу прав да ња на ци о нал со ци ја
ли стич ких те о ри ја.

Тре ба на гла си ти да је иде о ло шку под ло гу на ци о нал со
ци ја ли стич ка ми сао до би ла од Ал фре да Ро зен бер га (Al
fred Ro zen berg), ау то ра књи ге „Ми т XX ве ка” (Mythus des 
XX Ja hr hun derts), по то њег гу вер не ра та ко зва них Ис точ них 
обла сти и рат ног зло чин ца од го вор ног за смрт на сто ти не 
хи ља да Сло ве на и при пад ни ка оста лих на ро да, ко ји ма је 
ро бо вла снич ки упра вљао. Та књи га је би ла јед на од основ
них лек ти ра за на ци фи ка ци ју ста нов ни штва у Рај ху, а ка
сни је су је чи та ли и ин те лек ту ал ни ји при пад ни ци не мач ке 
мањи не у Ду нав ској ба но ви ни, ка да је по че ла на ци фи ка ци ја 
Културбун да.

19 Ано ним, (10. 05. 1938) На у ка о ра си и „ра си сте”, Дан.
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Сли ка 5 Ро зен бер го ва књи га „Мит XX ве ка”
Ро зен берг је у сво јој књи зи пи сао: „Мит (ми сли на књи гу –  
прим. аут.) је мит кр ви, ко ји под зна ком сва сти ке ре а ли зу
је свет ску ре во лу ци ју. То је ра сна ду ша ко ја по сле пе ри о да 
ду гог ми ро ва ња по бе до но сно до но си крај и ра ци о нал ни ха
ос”20. Књи га је ве о ма бр зо по ста ла бест се лер, и по ред „Мајн 
Камп фа” (Mein Kampf) по ста ла је нај тра же ни је де ло на не
мач ком књи жар ском тр жи шту. У де цем бру 1936. го ди не 
про да то је 500.000 при ме ра ка, а до 1943. чак 750.000, да би 
у на ред ној го ди ни Ро зен берг, до жи вео ти раж од ми ли он про
да тих  књи га. „Мит два де се тог ве ка” у на ци стич кој држави 
је био не ка вр ста на ци о нал со ци ја ли стич ке „би бли је”, а у 
њој је Ро зен берг дао „на уч но” оправ да ње на ци стич ке те о
ри је „кр ви и тла”. С тим ра сним те о ре ти ча рем по ле ми са ла 
је и срп ска штам па у Вој во ди ни, те но во сад ски „Дан” пи ше: 
„Та ко на при мер г. Ро зен берг твр ди „да фран цу ска ре во лу
ци ја мо же да се об ја сни по бу ном бра хи це фа ла (ни же ра се), 
ал пин ске ра се...Ни шта не би би ло лак ше ни ти би би ло про
сти је не го да се са ма ло еру ди ци је, до се тљи во сти и по зна ва
ња ан тро по ло ги је, све де све на иде ју ра се и да се кроз ква ли
те те и не до стат ке об ја сни све што год се же ли. Али ко ли ко 
је то јед но став но, про сто,  и обич но, то ли ко ни је и тач но”21.

За кљу чак

На кра ју ра да мо же мо за кљу чи ти да је у на ци о нал со ци ја
ли стич кој ин док три на ци ји Не ма ца у Ду нав ској ба но ви ни 
ве ли ку уло гу од и гра ла књи га – од но сно ли те ра ту ра на ци
стич ких ау то ра, ко ја је кру жи ла че сто иле гал ним ка на ли ма 
ме ђу при пад ни ци ма по пу ла ци је вој во ђан ских фолк сдој че ра. 
Те књи ге су тај но ши ре не, де ље не и чи та не као оба везна 

20 Snyder, L. (1998) Encyclo pe dia of the Third Re ich, Hert for dshi re: Wor
dsword Mi li tary Li brary, стр. 300, пре вод ци та та са ен гл еског је зи ка В. Б.

21 Ано ним, (10. 05. 1938) На у ка о ра си и „ра си сте”, Дан.
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„лекти ра” за упо зна ва ње на ци стич ке иде о ло ги је, ко ја је 
све до сре ди не три де се тих го ди на XX ве ка, ве ћи ни вој во
ђан ских Не ма ца би ла до ста ма гло ви та, не ја сна, не до вољ но 
де фи ни са на. Са дру ге стра не су ју го сло вен ске вла сти на 
ма ње или ви ше ор га ни зо ван и ефи ка сан на чин, по ку ша ва
ле да ста ну на пут „хи тле ри зму”, што су, ви де ће се доц ни је 
чи ни ле на не вешт и не е фи ка сан на чин. У ра ду смо на ве ли 
ко је књи ге су нај че шће ко ри шће не у на ци стич кој ин док три
на ци ји, а по ред на ве де них де ла, би ло је још до ста књи га ко
је су има ле ви ше или ма ње ви дљив сег мент по ли тич ког и 
иде о ло шког усме ра ва ња. По ред кла сич них де ла из обла сти 
иде о ло ги је и на ци стич ког по гле да на свет, би ло је на рас по
ла га њу и лак шег шти ва тј. ла ко чи тљи вих ро ма на, ко ји су 
би ли на ме ње ни ма ње ин те лек ту ал ној чи та лач кој пу бли ци и 
слу жи ли су да ин док три ни ра ју се ља штво, за на тли је, тр гов
це и уоп ште слој љу ди ко ји ни је мо гао раз у ме ти по ли тич ке, 
ра сне, исто риј ске и ге о по ли тич ке ти ра де на ци стич ких ау то
ра. На рас по ла га њу је би ла и ли те ра ту ра као што су про
па ганд не бро шу ре, но ви не, лет ци, фо то гра фи је, ка лен да ри, 
илу стро ва не ре ви је и слич не пу бли ка ци је ко је су би ле при
јем чи ве за чи та ње нај ши рим сло је ви ма ста нов ни штва. У ра
ду су из не ти и тек сто ви из штам пе на срп ском је зи ку, ко ји се 
ба ве из ве шта ва њем о на ци о нал со ци ја ли стич кој про па ган ди 
ме ђу до ма ћим Нем ци ма у Ду нав ској ба но ви ни, три де се тих 
го ди на про шлог ве ка.

Из у зет но зна чај ну уло гу, осим књи га у на ци фи ка ци ји вој
во ђан ских Не ма ца има ла је и При ват на учи тељ ска шко ла у 
Но вом Вр ба су, ко ја је еду ко ва ла бу ду ће учи те ље у не мач ким 
шко ла ма ко ји су тре ба ли би ти ин те лек ту ал на ели та вој вођ
на ских Не ма ца. По сте пе но је на ве де ни пе да го шки за вод, 
по стао сре ди ште на ци о нал со ци ја ли стич ке ин док три на ци
је и про па ган де, што ни је оста ло не за па же но у он да шњој 
штам пи ве ћин ског на ро да. Ни су сви по ла зни ци При ват не 
не мач ке учи тељ ске шко ле би ли на ци о на л соци ја ли сти, али 
је до бар део тих мла дих љу ди био ин док три ни ран Хи тле ро
вим по гле дом на свет, што су ка сни је на ути цај ној по зи ци ји 
учи те ља, као идеј ну ма три цу пре не ли не мач кој омла ди ни. 
Из на ве де них раз ло га је тај пе да го шки за вод (у ком су пре
да ва ли ис так ну ти про фе со ри по пут Фи ли па Хил ке неа), био 
у он да шњој јав но сти мар ки ран као ра сад ник на ци зма. 

На кра ју тре ба ис та ћи да је у вре мен ском окви ру ко ји по
сма тра мо (рас по ло жи ви елек трон ски ме диј био ра дио и 
де ли мич но филм) јед но од глав них сред ста ва на ци стич ке 
про па ган де би ла је књи га. На ци сти су књи ге си те мат ски и 
ве о ма уме шно ко ри сти ли, ка ко би вој во ђан ске Нем це ин док
три ни ра ли у свом ду ху. То су успе шно учи ни ли што ће по 
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ту мањи ну на са мом кра ју Дру гог  свет ског ра та, има ти по
губ не и да ле ко се жне по сле ди це, јер су Нем ци кра јем 1944. 
го ди не у огром ној ве ћи ни (ми лом или си лом), оти шли за 
Тре ћи рајх, да се ви ше не вра те на ове про сто ре.
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Abstract

This paper analyses the book as a means of Nazi indoctrination of 
Germans in Vojvodina in the 1930s. The paper presents books by 
Nazi authors that were used as the main literature for ideological 
indoctrination in the Nazi spirit.  Less wellknown data are given from 
the Novi Sad bookstore “Kultura”, which specialized in wider scale 
Nazi literature. The Private German Teachers’ School in Novi Vrbas, 
which was the centre of Nazi propaganda, is a special focus.  This is 
important to mention because future teachers used their position to 
ideologically guide their students in the Nazi spirit through books. It 
was published and reported in the Serbian press of that time about the 
Nazi propaganda that was conducted in the area of the Danube County 
(Dunavska Banovina). The conclusion of this paper suggests that the 
books had a huge impact on the nazification of Germans as a Yugoslav 
minority, at a time when other media (except the press) were hardly 

present in the national community.
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