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ДРУШТВЕНА ФУНКЦИЈА И СИМБОЛИКА 
БЕОГРАДСКОГ КОРЗА У ВРЕМЕ 

КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1931 1941) 

На основу сведочења учесника, мемоарске  и  историјске  литературе,  у  овом  раду 
реконструисан је београдски корзо у периоду Краљевине Југославије. Установљено је 
да  је корзо у КнезМихаиловој улици током четврте деценије  овог века представљао 
неформалну друштвену институцију средње класе. Функционална анализа је показала 
да  је  друштвена  диференцијација  била  изражена  кроз  просторно  дистанцирање  уче 
сника  у корзу. Установљене  су три  основне  улоге које  је корзо имао: дистанцирање 
средње од ниже класе, унутаркласно поларизовање вишег и нижег слоја средње класе, 
и енкултурација младих припадника средње класе у етаблирану друштвену структуру 
града. Анализом друштвеноисторијске симболике градског простора, идентификован 
је и начин на који је различито вредновање простора послужило као средство за иска 
зивање друштвене доминације. 

Кључне речи: корзо, просторно дистанцирање, друштвена диференцијација, Кра 
љевина Југославија,  Београд. 

I  Увод 

″Корзо″ је италијанска реч (тал. corso, лат. curcus) чије је основно значење трк, 
трчање;  ток;  тркалиште;  улично  шеталиште 1 .  У  савременом  српском  језику  ова 
реч означава део града у коме се у одређено време окупљају шетачи, а истовреме 
но и шетање великог броја особа на улици, шеталишту. Корзирање − шетање кор 
зом у слободном времену − подразумева непрестано елиптично кретање лаганим 
ходом у релативно дужем временском интервалу. Новија антрополошка проучава 
ња показала су да се под појмом ″корзо″ може подразумевати простор у коме се 
на нивоу града врши друштвена интеракција, као и сâма институција друштвене 
интеракције која се том приликом  јавља у  строго дефинисаном  јавном градском 
простору. 2 

Циљ овог рада био је реконструкција београдског корза из времена Краљевине 
СХС и Краљевине Југославије (1918 – 1941 год). Желело се утврдити да ли је кор 
зо који се одвијао пре више од пола века имао форму и структуру каква је запаже 

1 М. Ву јак ли ја , Лексикон страних речи и израза, Просвета, 1972, s. v. корзо. 
2 В.   Вучини ћ, Дубровачки Страдун као корзо и његова социјална сегментација, Зборник Фило 

зофског факултета, Серија А: Историјске науке, 18, Београд, 1994, 423.
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на у савременим југословенским градовима. 3 Требало је уочити опште карактери 
стике корза, као и специфичности везане за београдски корзо у поменутом перио 
ду. У складу са поменутом дефиницијом корза, настојало се утврдити да ли је и у 
овом  случају  он имао функцију институције  друштвене интеракције. С намером 
да се открије о чему "говори" невербални  језик просторног понашања означеног 
као ″корзирање″, требало је такође установити да ли је понашање на корзу симбо 
личка активност. Београд је одабран као град који је у том периоду био вишестру 
ко значајан. Након Првог светског рата он  је постао главни град новоформиране 
југословенске државе, град који се услед интензивног процеса индустријализације 
убрзано модернизовао и од некадашње турске касабе претварао у модерну европ 
ску престоницу. 

Прикупљање података о београдском корзу одвијало се пре свега на основу ет 
нографског интервјуа. Аутентични учесници некадашњег корза представљали су 
популацију у оквиру које је требало формирати репрезентативан узорак. Показало 
се, међутим, да су временске и просторне специфичности постављеног проблема 
(Београд пре пола века)  знатно  сузиле  групу потенцијалних информаната,  услед 
чега је истраживање било  нужно спровести на узорку несистематског типа. У ис 
траживању је било консултовано 26 особа – 15 жена и 11 мушкараца. Највећи број 
испитаника (20) рођен  је између 1914. и 1924. године. Већина испитаника (16) је 
рођена у Београду, с тим што две трећине од овог броја (11) спада у прву генера 
цију рођену у Београду, а једна трећина (5) има београдско порекло. 4 Три четврти 
не од укупног броја испитаника завршило је високу или средњу школу, док једна 
четвртина има основно образовање. Категорија класне припадности, у којој је за 
нимање оца и занимање испитаника било  критеријум диференцијације, показала 
је да све испитане особе припадају средњој класи, и то 14 (54%) вишем слоју ове 
класе, а 12 (46%) њеном нижем слоју. 5 Иако се настојало да истраживањем буду 
обухваћени припадници свих класа, показало се да су припадници више и ниже 
класе тешко доступни, те се истраживање морало ограничити само на испитанике 
из средње класе. Подаци о припадницима друге две класе добијени су посредним 
путем − из литературе или из сведочења доступних испитаника. У истраживању 
су коришћени и писани извори, првенствено мемоарског и историографског типа, 

3 Југословенски антрополози бавили су се проучавањем корза у савременим градовима. У Србији је 
анализиран  корзо  у Новом  Пазару,  а  на  простору  бивше  Југославије  шеталиште  у Дубровнику. Љ . 
Гаври ловић , Корзо – исказивање генерацијске поларизације у структури града, Етнолошке свеске 5, 
Београд, 1984, В .   В учинић , Оp. cit. Поред тога, у оквиру вежби за предмет  Национална етнологија 
материјална култура, студенти Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета су на 
основустандардизованогупитникасакупили грађуо савременомкорзууизвесномброју градовауСрбији, 
каонпр. у Новом Саду, Сремској Митровици, Шапцу, Београду, Пожаревцу, Јагодини и Врању. 

4 Под београдским пореклом се подразумева да је бар један од родитеља рођен у Београду. 
5 У овом  раду извршена  је категоризација београдске популације између два рата према класној 

припадности.Каокритеријумдиференцијације одређена јепрофесионална припадност, јер се сматралода 
она условљава социјални статус.Укупна популација јеподељена у три класе, и то: вишу, средњуи нижу, с 
тимшто је средња класа издиференцирана на вишиинижи слој.Међу припадникевише класе сврстани су 
индустријалци,  велетрговци,  високи  државни функционери,  дипломате  и  сличне професије. У  вишу 
средњукласууврштени сувласницимањихтрговина, већих занатскихрадњи, лекари, професори, а унижу 
средњу  класу  занатлије,  трговачки  помоћници  и  чиновници.  Радници  и  послуга  одређени  су  као 
припадници  ниже класе. На корисним подацима у вези с овим и другим значајним питањима у раду, 
ауторкеовогчланка захвалне су колеги историчару Предрагу Марковићу.
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те дневна штампа из проучаваног периода. Визуелна грађа подразумевала је фото 
графије из породичних албума и штампе. 

У  складу  с  постављеним  циљем,  настојало  се  да  се  београдски  корзо  рекон 
струише у читавом периоду између два светска рата. Међутим, ово није било мо 
гуће у потпуности остварити, тако да је акценат стављен на проучавање раздобља 
између 1931. и 1941. године.  Два су основна разлога због којих је рад морао бити 
тако конципиран: (а) у вези са овом темом до сада нису вршена истраживања, те 
није било ни резултата на које се могло ослонити, већ су подаци могли бити доби 
јени једино од информаната, а (б) наши информанти су, због свог годишта или ду 
жине живљења у Београду, били у могућности да дају податке само о четвртој де 
ценији  овог  века. У мемоарској  литератури могу  се  наћи извесни подаци о  бео 
градском корзу од 1918. до 1930. године, дакле управо о периоду који испитаници 
нису могли да опишу, те је корзо у овом раздобљу обрађен ексклузивно на основу 
те литературе. Како су, међутим, информације дате у литератури малобројне, кор 
зо у овом  раздобљу је успутно приказан, док је пажња усмерена ка периоду о ко 
ме су могли бити добијени подаци потребни за потпунију реконструкцију соци 
јалне и просторне структуре београдског корза. 

II  Корзо у периоду 1918 – 1930. године 

На  основу  мемоарског  текста  Славољуба Живановића,  "Забаве  у  доколици", 
сазнајемо да је у трећој деценији овог века београдски корзо био смештен на про 
стору Улице  кнеза Михаила. 6  Границе  корза, међутим, нису прецизно наведене. 
Као полазну тачку шеталишта аутор помиње почетак Улице кнеза Михаила, али 
не наводи ни један објекат као оријентир. Без прецизног оријентира полазну тачку 
корза је прилично тешко утврдити јер Улица кнеза Михаила има, заправо, два по 
четка: први код некадашње кафане Албанија на раскрсници са Теразијама, а други 
код хотела Руски цар, на платоу који КнезМихаилову повезује са данашњим Тр 
гом Републике 7 . Друга гранична тачка корза је прецизније одређена – аутор нагла 
шава да су млађи учесници корза шетали до зграде данашње Српске академије на 
ука и уметности 8 , док су старији продужавали до Калемегдана. Овде се, међутим, 
поставља  као  проблем  то  што  аутор  не  прецизира  којим  старосним  групама  су 
припадали млађи учесници корза, а којима старији. (Слика 1) 9 

Корзирало се сваког дана од 17 до 20 часова, док се лети доста шетача, углав 
ном студената и средњошколаца, могло на корзу видети и  у подне. Београдским 
корзом шетали су искључиво нежење и девојке. Младићи су углавном били сту 

6 С.   Живан овић , Забаве у доколици, Београд у сећањима 1919 1929. год., Београд, 1980,  253 
271. 

7 Овај трг се од 1872. до 1896. године звао Позоришни трг, од 1896. до 1946. Трг Кнежев споменик, 
а  од  1946.  године  има  данашњи  назив.  Ови  подаци  су  добијени  у  Завичајном  одељењу  Библиотеке 
града Београда. 

8 Зграда садашњеСрпске академије наука и уметности отворена је у априлу 1924. године, када је уњу 
био смештен један деоСрпске краљевске академије (претходница САНУ), и то Лексикографски одсек и 
канцеларија Управе имања. Остатак Академије пресељен је из старе зграде у Бранковој улици бр. 15 у 
ову  зграду  тек  1952.  године.  Српска Академија Наука  и Уметности  18861986,  Галерија САНУ 59, 
Београд, 1987, 60. 

9 Шеме за слике 1 и 2 израдио је Јован Палавестра.
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денти, млађи чиновници и  ђаци  виших разреда  гимназије,  док  за  девојке  оваква 
врста података у тексту није наведена. 10 Млади су се за одлазак на корзо пажљиво 
дотеривали. Сваки нов, репрезентативан део одеће прво је био ″показиван″ на кор 
зу. Након шетње углавном су одлазили кући, или ређе на неку од вечерњих био 
скопских  представа.  Када  говори  о  функцији  корза  у  периоду  између  1918.  и 
1930. године, С. Живановић констатује да се ту "добијао потребан шлиф у опхође 
њу са мушким, а нарочито женским светом". Према тврђењу овог аутора, корзо у 
КнезМихаиловој улици није био једини у Београду, већ су постојала још три кор 
за на градској периферији. 11 

] 

Слика 1.УжицентарБеограда у периодуКраљевинеСХСиКраљевине Југославије 

III  Корзо у периоду 1931 – 1941. године 

И у четвртој деценији овог века београдски корзо је био смештен на простору 
Улице кнеза Михаила. Његов почетак је био код  хотела Руски цар, а крај код Ка 
лемегданског парка. На корзо се излазило читаве године, а нарочито лети. Корзи 

10  Укупна  класна  структура  корза  у  КнезМихаиловој  између  1919.  и  19230  остаје  недовољно 
одређена.  Према  Т.  Чолакантић,  постоје  назнаке  да  су  у  овом  периоду  на  корзу  били  присутни  и 
припадници највише класе, а да су се они у следећој деценији са корза повукли обзиром на велики прилив 
досељеника из  унутрашњости  (У  вези  механичког  повећања  броја  становника  у  Београду  у  датом 
периоду погледати напомену 36). 

11 Чубурски корзо уданашњој УлицимаршалаТолбухина, тадаМакензијевој, корзо на старом Ђерму 
и корзо на Чукарици.
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рало се свим седмичним данима, али је  шеталиште било најпосећеније суботом. 
Корзо је започињао зими око 17, а лети око 18 часова. Завршавао се, такође у за 
висности од годишњег доба, око 21, односно око 22 часа. Улица кнеза Михаила 
радним данима до поподневних часова није  имала  улогу шеталишта. То  је  била 
елитна трговачка зона, препуна пословних људи и купаца из читаве земље. 12 Кнез 
Михаилова улица је служила као дневно шеталиште једино недељом. Највећи број 
учесника корза чинили су неожењени младићи и неудате девојке, просечне старо 
сти  од  18  до  25  година. Било  је, међутим,  и  гимназијалаца,  студената, млађих и 
старијих  запослених људи.  За  одлазак  на  корзо  они  су  облачили  своју  најбољу 
одећу. Након корза углавном су одлазили кући. 

Београдскикорзоучетвртојдеценији овогвекаможесе, заправо, поделитина два 
корза. Први је започињао око 17, односно 18 часова, а завршавао се око 19, односно 
20 часова. По завршетку првог, отпочињао је други корзо, и завршавао се око 21, 
односно 22 часа. Учесници ова два корза били су припадници различитих генера 
ција. Првим корзом шетали  су млађи  средњошколци  (између  14 и  17  година)  и 
људи средњих година (између 35 и 50 година). Шетачи који су након њих долази 
ли у Улицу кнеза Михаила имали су између 18 и 35 година. Током истраживања је 
констатовано да  је  у  оквиру  оба  корза  било  могуће  издвојити  по  две  различите 
групе. У првом случају поларизација се заснивала на генерацијској разлици, тако 
да су се на корзу насупрот средњошколцима налазили шетачи из генерације њихо 
вих родитеља. Учесници другог корза били су генерацијски хомогени, али су из 
међу њих постојале унутаркласне разлике: с једне стране издвајала се група при 
падника више средње класе, а са друге група припадника нижег слоја средње кла 
се. Поменута два корза у овом раду названа су поподневни и вечерњи корзо. 

1. Поподневни корзо 

Поподневни  корзо  започињао  је  зими  око  17,  а  лети  око  18  сати,  када  су  у 
КнезМихаилову улицу долазили припадници двеју различитих старосних група − 
најмлађи и најстарији учесници београдског корза. У прву групу спадали су сре 
дњошколци (дечаци од 14 и 15 година и девојке од 15 или 16 година), док су дру 
гу сачињавале особе средњих година. У односу на прву групу, то је била генера 
ција њихових родитеља, али, што  је  још важније, то су веома често били управо 
њихови родитељи. 13 Осим родитеља у групи старијих често су се налазили и сре 
дњошколски професори који су водили рачуна о томе да се њихови ученици не за 
текну после 20 сати на улици. 14 Међу шетачима је било и брачних парова. Старији 
учесници овог корза спадали су у виши и нижи слој средње класе, док су млађи 
шетачи били деца из породица исте те класе. 

12  Треба,  међутим,  нагласити  да  у  КнезМихаиловој  улици  нису  куповали  само  богати.  Велике 
робне куће лоциране у овој улици ("Митић", "Та  Та" и др. ) омогућавале су продају  робе на кредит, 
што је за сиромашније становништво била примамљива понуда. 

13 На пример, Неда Терзић, која је пред Други светски рат корзирала управо као припадница групе 
најмлађих,  била  је  један  од  испитаника  који  су  говорили  о  томе  да  су  их,  током  шетње,  родитељи 
гледали с друге стране улице. 

14  Ученике  је  било  лако  препознати  јер  су  и  на  корзу морали  да  носе  капе  са  ознаком  школе  и 
разреда.
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Припадници млађе групе корзирали су од Руског цара до Калемегдана. Стари 
ји су као своју полазну тачку одређивали хотел Москву на Теразијама, а као кра 
јњу Калемегдан, што  би  представљало  продужену  путању. Међутим,  на  основу 
одговора испитаника закључује се да је ову путању имао само први круг њихове 
шетње. Преостали кругови одвијали су се у оквиру стандардне релације Руски цар 
−  Калемегдан.  Индикативно  је,  међутим,  да  су  ови  припадници  средње  класе, 
озбиљни  и  угледни  чланови  друштва,  као  оријентир  регистровали  управо  један 
њима  примерен објекат − озбиљан и угледан хотел Москва. Старији учесници по 
подневног корза кретали су се западном страном КнезМихаилове улице и истом 
том страном су се враћали, док је млађима припадала источна страна. Припадни 
ци обе групе кретали су се у смеру казаљке на сату. (Слика 2) 

Слика 2. Корзо у КнезМихаиловој улици у периоду 19311941. 

2. Вечерњи корзо 

Свакога дана, зими од 19, а лети од 20 сати, на корзу у КнезМихаиловој улици 
постепено се одвијала промена у којој су шетачи са поподневног корза уступали 
место  учесницима  вечерњег корза. Време отпочињања вечерњег корза  било  је  у 
вези са радним временом продавница (оне су зими биле затваране у 19, а лети у 20 
сати), највероватније због тога што  је велики број  учесника припадао професији 
трговачких помоћника. Корзирање се, опет у зависности од годишњег доба, завр 
шавало зими око 21, а лети око 22 сата.  Између 20 и 21 сат корзо је доживљавао и 
трећи налет шетача. То су били старији припадници више средње класе који су, 
након што би затворили своје трговачке или занатске радње, одлазили у ресторан 
на вечеру. Они, међутим, нису били прави учесници корза, јер су, идући ка свом 
одредишту, ову путању пролазили само један пут, западном страном улице.
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Највећи број учесника вечерњег корза чинили су неожењени младићи и неуда 
те девојке, старости између 20 и 30 година. Било је и старијих средњошколаца ко 
ји су имали између 17 и 19 година, док је број шетача који су имали више од 30 
година био знатно мањи. Брачних парова, искључиво млађих, било  је врло мало. 
Учесници овог корза били су углавном запослени младићи и девојке: трговци, тр 
говачки помоћници, занатлије, чиновници, али и студенти. Они се, по сведочењу 
информаната, међусобно нису  разликовали  јер  су ″сви  били лепо  обучени″. 15  За 
одлазак на корзо брижљиво су  се дотеривали и нову  одећу приказивали прво на 
том месту. 16 На корзу су искључиво шетали, а застали би само на тренутак да  по 
разговарају са неким од познаника. Шетало се у групама од по дветри особе. Гру 
пе  су  претежно биле полно хомогене,  али неретко  и  хетерогене. Излазило  се  са 
пријатељима, рођацима, колегама с посла (из школе, са факултета) или са неким 
ко је живео у суседству. 

Према речима испитаника, на корзо се одлазило да се види и да се буде виђен. 
Са оним ко је био "виђен" уследило би затим дуго "кибицовање", док је до упозна 
вања на корзу врло ретко долазило. Упознавање је обављано на неком другом ме 
сту и искључиво преко трећег лица. Госпођа Вера Милошевић, једна од испитани 
ца, годину дана се на корзу "кибицовала" с младићем који јој се допадао. Нису се, 
међутим, могли упознати, јер нису имали заједничке познанике, а било је непри 
стојно да непознати младић сâм приђе девојци на корзу. Контакт између њих дво 
је успоставила је тек у "дозвољено" доба (преко дана) "дозвољена" особа − млади 
ћева сестра. ″Кибицовање″ је било резервисано за старије учеснике корза, док су 
млађи, како је један испитаник рекао, "долазили да уче занат". 17 Они су посматра 
ли понашање старијих, посебно њихово опхођење са особама супротног пола. Нај 
већи број  учесника корза  је након шетње одлазио кући.  Једино  су млађи брачни 
парови повремено ишли у ресторане. 

И  у  вечерњем  корзу  постојала  је  поларизација  између  двеју 
"супротстављених" група. Једну су чинили припадници више средње класе и сре 
дњошколци ″бонвивани″, 18  док  су  у  другу  групу  спадали припадници ниже  сре 
дње класе и "напредни" средњошколци. 19 У одговорима испитаника експлицитно 
је била изражена и разлика између учесника корза према месту становања. Тако су 
у прву  (богатију) групу спадали они који су живели у центру града, док су при 
падници друге групе били житељи удаљенијих делова града. Јасно је да ова дифе 
ренцијација према месту становања изражава, заправо, социјалну диференцијаци 
ју и да су економске и територијалне одреднице група (богатији − центар и сиро 
машнији − периферија) директно повезане. 

Припадници обеју група вечерњег корза шетали су између хотела Руски цар и 
парка Калемегдан. Чланови богатије групе кретали су се западном страном улице 
и  истом  том  страном  се  враћали  (тротоаром  и  делимично  коловозом).  Сирома 
шнијим шетачима  припадала је источна страна улице. И овде су шетачи  као ори 

15 Испитаник Ј. Д., 1914, трговац у пензији. 
16  Господин Милош  Терзић  у  шали  је  рекао  да  никада  није  опростио  Немцима  шестоаприлско 

бомбардовање због тога што му је пропала шанса да на корзу "прошета" свој нови капут. 
17 Драган Недељковић, 1925, машински инжењер у пензији. 
18  Тако  су их називали  средњошколци из друге  групе  ("супротстављене" групе) на корзу. То  су, 

заправо, били млади из имућнијих породица који су похађали елитне школе. 
19 Сâми су себе називали "напреднима" због тога што су заступали комунистичке идеје.
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јентир уочавали објекте који су се налазили на страни улице којом су се они кре 
тали.  Тако  су  богатији  апострофирали  елитни  хотел  Руски  цар,  а  сиромашнији 
много мање репрезентативну  кафану Албанија. Припадници обеју  група  кретали 
су се у смеру казаљке на сату. (Слика 2) 

Сличности и разлике између "супротстављених" група поподневног и вечерњ 
ег корза могу се приказати и на следећи начин: 

Табела 1. Поподневни корзо 
Шетачи  Старији  Млађи 
Старост шетача  35 – 50 год.  14 – 17 год. 
Време изласка на корзо  17 (18) сати – 19 (20) сати  17 (18) сати – 19 (20) сати 
Улица у којој су корзирали  КнезМихаилова  КнезМихаилова 
Страна улице у којој су се кретали  Западна  Источна 

Табела 2. Вечерњи корзо 
Шетачи  Богатији  Сиромашнији 
Старост шетача  17 – 30 год.  17 – 30 год. 
Време изласка на корзо  19 (20) сати – 21 (22) сата  19 (20) сати – 21 (22) сата 
Улица у којој су корзирали  КнезМихаилова  КнезМихаилова 
Страна улице којом су се кретали  Западна  Источна 

3.  Дневна шетња недељом 

Као што је већ речено, КнезМихаилова улица преко дана је била  шеталиште 
једино недељом. Треба, међутим, нагласити да недељна шетња није имала карак 
тер правог корзирања (тј. елиптичног кретања у дужем временском периоду), већ 
само извесне његове елементе. Недељом би Београђани направили свега дватри 
круга КнезМихаиловом, а затим би продужили до Калемегданског парка, где се 
шетало у природи. Током недељног шетања такође се уочавала поларизација при 
падника вишег и нижег слоја средње класе. За разлику  од вечерњег корза током 
којег су богатији и сиромашнији коегзистирали у КнезМихаиловој улици, али на 
њеним супротним странама, приликом дневне шетње они су се временски разли 
чито распоређивали. Богатији су шетали пре подне, а сиромашнији по подне. Раз 
лог  за  овакву поделу био  је  прагматичне природе,  а  проистицао  је  из  разлика  у 
животном стандарду две групе шетача. Богатији су пре подне одлазили на Кале 
мегдан, а затим у ресторан на ручак, док су сиромашнији спремали ручак код куће 
и тек након тога ишли у недељну шетњу. 

IV.  Друштвена функција корза 

Изложене чињенице наводе нас да се запитамо о разлозима због којих су при 
падници  различитих генерација (поподневни корзо) и различитих слојева средње 
класе (вечерњи корзо)  шетали у исто време и на истом месту, али на различитим 
странама улице. Како испитаници нису могли рационално да   објасне понашање 
на корзу, јер су га несвесно прихватали од претходника, прибегло се анализи дру 
штвене структуре и историјске морфологије града Београда.
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У вези са поподневним корзом, одговор је сугерисала старосна структура уче 
сника. С једне стране то су били  средњошколци, довољно одрасли да се полако 
укључују у друштвени живот, али још увек премлади за његове истинске токове, а 
са друге стране старији, озбиљни и угледни чланови друштва. У односу на вече 
рњи корзо, млађи су били његови будући, а старији бивши учесници. Може се, за 
право, рећи да су из млађе генерације били шетачи "приправници" који су учили 
правила просторног понашања на корзу, док  су  старији,  "дипломирани" шетачи, 
надзирали њихову обуку. Корзирање дуж исте улице током истог временског пе 
риода омогућавало је млађима да од старијих усвајају прокламована правила по 
нашања, док су старији били у позицији да контролишу и санкционишу јавне ак 
тивности младих. Истовремено,  делимична просторна  удаљеност  омогућавала  је 
припадницима ових група да се, свако на својој  страни улице, активно друже са 
вршњацима. 

Може  се  закључити  да  се  у  оквиру  поподневног  корза  одвијао  специфичан 
друштвени процес којим су млађи чланови заједнице били увођени у правила јав 
ног понашања, односно којим се вршила енкултурација младих у етаблирану дру 
штвену структуру града. Треба напоменути да у овом случају унутаркласна поде 
љеност није долазила до изражаја. 

У оквиру вечерњег корза, основна дистинкција међу учесницима заснивала се 
на њиховој унутаркласној припадности. Различита просторна распоређеност при 
падника ових група (источна страна улице − сиромашнији, западна страна улице − 
богатији) изказивала је управо ту врсту специфичности. Може се, дакле, закључи 
ти да се у оквиру вечерњег корза одвијао процес унутаркласне поларизације. 

Класна структура учесника овог корза указује на још један вид друштвене ди 
ференцијације. Шетаче из Улице  кнеза Михаила  обједињавала  је  социјална  дис 
танца према члановима ниже и више класе. КнезМихаилова улица била је место 
окупљања искључиво за припаднике средње класе, док чланови ниже, као и чла 
нови више класе на овај корзо нису долазили. Како међу испитаницима није било 
припадника неке од ових класа, о разлозима њиховог недолажења било је могуће 
сазнати  једино  посредно,  односно  у  интерпретацији  припадника  средње  класе. 
Као разлог недоласка сиромашних испитаници су наводили проблем одевања: "Ко 
није имао да се лепо обуче, тај није ни долазио на корзо". 20 Важније је, међутим, 
констатовати да испитаницима заправо и није био потребан разлог којим би обја 
снили зашто сиромашни нису долазили на ово шеталиште. По њима, у томе није 
било ничег необичног,  јер се "тачно знало ко где припада", те "радници нису ни 
долазили на корзо, јер су и сâми знали да им ту није место." 21 Млади богаташи, по 
мишљењу испитаника, на корзо нису долазили зато што су  се школовали у ино 
странству. 

Споменуто је, такође, да је међу учесницима вечерњег корза постојало терито 
ријално разврставање. Богатији су живели у центру, а сиромашнији у удаљенијим 
деловима града. На основу одредница "центар" и "удаљенији делови града" може 
се  закључити  да  становници  београдске  периферије  нису  долазили  на  корзо  у 
КнезМихаилову. Препрека им  је била отежан саобраћај са градом, те чињеница 
да су се у значајним статусним детаљима разликовали од "правих" Београђана. На 

20 Бисерка Јовановић, 1912, домаћица у пензији. 
21 Адолф Никлес, 1913, економиста у пензији.
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пример,  испитаница Д. М.  је  девојке  са  периферије  разликовала  од  градских по 
фризури. Док су девојке из предграђа Београда углавном носиле плетенице, "пра 
ве" Београђанке имале су модерне европске фризуре. Било би значајно  утврдити 
да ли су житељи београдске периферије имали своје локалне корзое. Испитаници 
консултовани приликом израде овог рада давали су  одречне  одговоре на питање 
да ли је постојао неки корзо на периферији, али могуће је да су такви одговори до 
бијени због тога што ни један од њих није био становник периферног дела града. 

На основу сведочења испитаника било  је могуће утврдити да  је осим корза  у 
Улици кнеза Михаила постојао и корзо у Васиној  улици. 22 У оном делу  улице  у 
ком је данас Студентски трг 23 окупљали су се и корзирали припадници двеју спе 
цифичних друштвених група − војници и служавке. 24 Ове групе специфичне су по 
томе што су их сачињавали привремени становници града. У Васиној улици кор 
зирало се само четвртком и недељом по подне, јер су војници и служавке у то вре 
ме имали слободне сате. О овом корзу није могуће рећи нешто одређеније, јер ме 
ђу испитаницима није  било припадника ни  једне  од  ових двеју професија,  а  до 
ступни информанти на  ово шеталиште нису  одлазили,  јер, како  су наглашавали, 
особа из "добре куће" то никада није чинила. Консултовани испитаници констато 
вали су само  да је  на корзу у Васиној улици веома често долазило до директног 
међусобног  упознавања,  што  је  у  КнезМихаиловој  било  недопустиво,  односно 
непристојно. 

Недељни излазак војника и служавки у град одражавао се и на корзирање сре 
дње  класе.  Испоставило  се,  наиме,  да  је  осим  поменутог  прагматичног  разлога 
због  којег  су  недељом  богатији шетали  пре  подне,  а  сиромашнији  после  подне, 
овакво различито временско распоређивање било узроковано и присуством група 
нижег друштвеног статуса. Припадници више средње класе нису желели да им не 
дељну шетњу ремети корзирање служавки и војника у суседној улици. Негативно 
вредновање овог временског интервала илустративно  је приказала испитаница Ј. 
М. која је, због строгости свог оца, у град смела да излази само недељом по подне. 
Она је била веома несрећна што излази у то "презрено" време када су у граду само 
служавке. 

У вези са објашњењем функције корза треба још поменути смер кретања шета 
ча у КнезМихаиловој улици. И у поподневном и у вечерњем корзу обе групе уче 
сника кретале су се кружно,  у смеру казаљке на сату.  (Слика 2) Овакво кретање 
омогућавало им је да идући у једном смеру комуницирају са припадницима своје 
групе  (на истој страни улице), а да у повратку,  у супротном смеру, остваре кон 
такт и са члановима "супротстављене" групе. На тај начин, просторно понашање 
омогућавало је поменуте друштвене процесе, на поподневном шеталишту друже 
ње са вршњацима и учење од старијих, а на вечерњем истовремену поларизацију 
и интеграцију слојева средње класе. 

22 У односу на КнезМихаилову, то је прва паралелна улица са источне стране. 
23 Између 1872. и 1896. године овај простор звао се Велики трг, од 1896. до 1946. Краљев трг, док 

је  назив  Студентски  трг  добио  1946.  године.  Ови  подаци  добијени  су  у  Завичајном  одељењу 
Библиотеке града Београда. 

24 Колега Радомир Ракић рекао ми  је да  је  својевремено  један његов испитаник, Словак из Бачке, 
присећајући се служења војног рока у Београду, назвао ово шеталиште у Васиној улици Тотска корза. 
Према  овом  исказу,  могло  би  се  претпоставити  да  је  у  овом  корзу  доминирала  омладина  словачке 
(тотске) етничке припадности.
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V  Друштвеноисторијска симболика корза 

Анализа је показала да је употреба простора КнезМихаилове улице била један 
од начина испољавања социјалне диференцијације. Неписана правила јавног дру 
штвеног понашања јасно су одређивала ко, када и како може да користи ову ули 
цу. Многе чињенице, пак, указују да је КнезМихаилова заиста била улица на коју 
је вредело полагати право. 

Улога подручја КнезМихаилове улице као градског језгра потиче још из вре 
мена  античког  Сингидунума  (током  владавине  Римљана  у  I  веку  нове  ере), 25  а 
слична улога овог простора задржана је и у средњовековном периоду. Велика про 
мена у изгледу и функцији овог дела града догодила се након 1521. године, када 
су Турци освојили Београд и на простору данашње КнезМихаилове улице  напра 
вили своје гробље. Владавина Аустријанаца од 1717. до 1739. године такође је до 
нела знатне урбанистичке промене: они су преко турског гробља повукли ортого 
налну мрежу улица, трасирајући данашње улице Васину и КнезМихаилову. 26 То 
ком прве половине XIX века КнезМихаиловоа је била својеврсна "оаза" хришћа 
на у којој су они слободно живели и жене су могле несметано да се крећу, јер, по 
неписаном правилу, Турци у ову улицу нису никада улазили. 27 По ослобођењу од 
Турака, КнезМихаилова улица је 1867. године проширена и коначно трасирана и 
убрзо је добила изглед и садржај репрезентативног дела града. Подигнути су елит 
ни хотели и куће најбогатијих Београђана. Године 1870. управа града дала је ули 
ци званичан назив по кнезу Михаилу Обреновићу (18231868). То је била прва бе 
оградска  улица која  је, две године пре  осталих, званично добила име, и  једна од 
ретких која га никада од тада није променила. 28 

У периоду узмеђу два светска рата, КнезМихаилова улица је задржала улогу 
репрезентативног дела града, с тим што је првенствено постала елитна трговачка 
зона. Осим  профаног,  простор КнезМихаилове имао је у извесним приликама и 
сакрални  значај.  Литије  поводом  великих  хришћанских  празника  пролазиле  су 
том улицом. 29 Изузетна вредност овог простора, са елементима његове сакрализа 
ције, потврђена  је и приликом сахране  југословенског краља Александра I Кара 
ђорђевића,  1934.  године.  Погребна  поворка,  у  којој  су  учествовали  многи  тада 
шњи владари, председници влада, дипломатски и војни представници, црквени ве 
ликодостојници, пролазила је управо КнезМихаиловом улицом. 30 

Сви  ови  подаци  говоре  о  томе  да  је  КнезМихаилова  била  простор  изузетне 
симболичке  вредности.  Поставља  се  питање  због  чега  је  у  периоду  између  два 
светска рата средња класа била та која је полагала право на овај  простор. Кратак 
осврт на друштвеноисторијске прилике у ондашњем Београду може дати одговор 
на то питање. 

25 Б.  В уј ови ћ, Београд у прошлости и садашњости, Београд, 1994, 127. 
26  Д.Ђури ћ Замоло,  Београд  као  оријентална  варош  под  Турцима  15211867,  Београд,  1977, 

207. 
27 Н.  Тра ј кови ћ , Споменар о старом Београду, Београд, 1984, 44. 
28 Б.  В уј ови ћ, Loc. cit. 
29  На  пример,  литија  поводом  Врбице  чији  су  пролазак  кроз  КнезМихаилову  испитаници 

помињали. 
30 Политика, 19.10.1934, Београд.
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Културноисторијски развој Србије у првој половини XX века погодовао је ја 
чању средње класе. Интензиван развој индустрије и приватног капитала остварен 
у овом периоду довео је до стварања малобројне високе класе. Њени припадници 
живели су у  резиденцијалном делу града, долазећи у додир са уским кругом при 
вилегованих и настојећи да се што мање мешају са "обичним" светом. Како стари 
ји, тако и млађи припадници високе класе у четвртој деценији овог века нису из 
лазили  на  корзо  у  КнезМихаилову. Они  су  своја  слободна  поподнева  и  вечери 
проводили у елитним клубовима попут Аероклуба, Аутоклуба, Xокејклуба и Офи 
цирског дома. 31 

Процеси који су довели до стварања малобројне класе богатих истовремено су 
узроковали и формирање знатно бројније класе сиромашних. Иако најбројнији  у 
укупној  градској  популацији,  припадници ниже  класе  били  су  у  сваком погледу 
одгурнути  на  маргине −  маргине  друштвеног  дохотка,  јавног живота  и  маргине 
градског простора. За разлику од припадника високе класе који су живели у елит 
ним  деловима  изван  градског  центра  да  би  се  на  тај  начин  диференцирали  од 
"плебса", радници су морали да станују на периферији, јер им је стандард само то 
допуштао. Идентична ситуација карактерисала је и  јавни живот − богати у њему 
нису желели да учествују, а сиромашни нису могли. Неписана правила друштве 
ног живота имплицитно су говорила сиромашнима "где је њихово место". Власт је 
то чинила и експлицитно. Године 1927. догодило се да је 1. мај, Празник рада који 
су београдски радници активно славили, био у  недељу. То је отворило могућност 
да се група првомајских свечара, припадника ниже класе, сусретне са групом не 
дељних шетача, припадника средње класе. На уласку у Теразије постављен је кор 
дон сачињен од жандарма и агената који су мотрили да неко од "људи са црвеним 
тракама" не оде ка центру града. Београдски дневни лист Политика забележио је 
сутрадан да су даме у "лаким пролећним хаљинама" журиле између група радника 
"да се изгубе што пре из црвеног царства у шаренило Теразија". 32 

У таквој констелацији друштвених односа, средња класа је добила значајну уло 
гу. Њени припадници су заузимали важна места у државној хијерархији, обављали 
угледне послове, располагали солидним капиталом и притом били сувише бројни 
да би се "затворили" у само  један део града и неколико престижних салона. До 
вољно бројна, имућна и  угледна, средња класа  је егзистирала као централни део 
друштвене заједнице. Захваљујући таквој позицији, била је у могућности да цен 
трални део града направи својим "царством" у коме је живела, радила и шетала. 

Управо  у  таквом  случају,  када  је  представљала  јединствено место  окупљања 
припадника средње класе, КнезМихаилова улица била је од припадника ове класе 
у целини позитивно вреднована. Позитивна конотација заснивала се на чињеници 
да је овај простор као целина био диференциран од "презреног" простора Васине 
улице, места окупљања служавки и војника, те је као такав омогућавао и изража 

31 Аероклуб се налазио на месту данашњег ресторана са истим називом, Аероклуб је био у згради у 
данашњег ресторана са истим називом, Аутоклуб у згради данашњег Клуба књижевника, Xокејклуб је 
био на месту данашњег Института за криминолошка истраживања, док је Официрски дом био на месту 
данашњег Студентског културног центра. Осим тога, супротно перцепцији наших испитаника, у овом 
периоду  се  у  иностранству  није  школовао  велики  број  младих  припадника  високе  класе.  Према 
усменом казивању Тијане Чолакантић. 

32  П.   Ша рч евић ,  Првомајске  прославе  у  Београду  18931988:  празник  и  политика,  Токови  1, 
Београд, 1990, 89, према листу Политика, 2. 5.1927, Београд.
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вао диференцирање средње класе као целине од група нижег друштвеног статуса. 
Међутим, и у оквиру средње класе постојала је поларизација која се на корзу ис 
пољавала кроз просторно дистанцирање. "Супротстављене" групе вечерњег корза 
(припадници вишег и припадници нижег слоја средње класе) поштовале су непи 
сана, али строга правила просторног понашања која су подразумевала да богатији 
чланови средње класе шетају искључиво западном страном Улице кнеза Михаила, 
а  сиромашнији  источном.  Таква  правилност  у  просторном  распоређивању  "су 
протстављених" група постојала је и у поподневном корзу. Западном страном ули 
це шетали су старији, а источном млађи учесници. На основу чињенице да је и у 
поподневном и у вечерњем корзу западна страна улице припадала друштвено ви 
ше вреднованој групи (у првом случају старијима, а у другом богатијима), док је 
источна страна била резервисана за оне "мање вредне" (млађе и сиромашније), мо 
же се закључити да су ове две стране Улице кнеза Михаила биле различито вред 
новане,  западна  страна позитивно,  источна негативно. Поставља  се питање  због 
чега су различите стране КнезМихаилове улице биле тако вредноване. Увид у ур 
бану морфологију центра града, уз извесна историјска подсећања, може дати од 
говор. (Погледати слику 1) 

У време када су Турци почели да насељавају Београд, њихове војне трупе биле 
су стациониране  у Калемегданској тврђави, док  је цивилно насеље изграђено на 
дунавској падини, која се, у односу на КнезМихаилову улицу, налази на источној 
страни града. Центар овог насеља, главна чаршија у којој су се налазиле трговачке 
и занатске радње, био је смештен на простору данашње Васине улице. Хришћан 
ско  становништво,  избегло пред најездом Турака,    почело  је  у XVIII  веку  да  се 
враћа у Београд и настанило се у савском, односно западном делу града. До одла 
ска Турака из Београда задржан је овакав принцип просторног распоређивања му 
слиманског  и  хришћанског живља. Међутим,  и  када  су Османлије  1867.  године 
дефинитивно напустиле Београд, дунавска страна је у извесном смислу задржала 
муслимански карактер. Томе је допринела чињеница да су се управо у овом делу 
града налазили најзначајнији објекти турске сакралне и профане архитектуре, из 
међу осталих Бајраклиxамија, саграђена око 1690. године, која се и данас налази 
у непосредној близини Васине улице као једина преостала xамија у Београду. На 
самом простору  ове  улице за време османлијске владавине налазило се и турско 
гробље. Насупрот томе, у савском делу града, одмах испод КнезМихаилове, са 
грађени су јавни објекти од значаја за српски културни идентитет, и то:  Саборна 
црква (изграђена 1728), Патријаршија (1849), Конак кнегиње Љубице (1830). Када 
су Срби поново преузели власт над Београдом, градски простор  је почео да бива 
вреднован у складу са том променом. Некадашња "оаза" хришћана, КнезМихаи 
лова  улица постала  је  централна  градска  улица,  док  је  "жила  куцавица"  турског 
Београда, Васина,  добила  другоразредни  значај. Шта  више,  на простору  турског 
гробља, у Васиној улици (предео данашњег Студентског трга), изграђена је главна 
градска пијаца, која се ту налазила до 1927. године. 

У периоду између два светска рата очигледно је било задржано наведено сим 
боличко  вредновање  централног  градског  простора.  "Хришћанска"  КнезМихаи 
лова постала је место окупљања моћне средње класе, док је презрени простор не 
кадашњег турског гробља, а затим неугледног објекта какав је пијаца, препуштен 
градским маргиналцима − служавкама и војницима. Како је, међутим, и у оквиру 
КнезМихаилове  поларизација  између  различито  вреднованих  група  била  про
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сторно изражена, млађима и сиромашнијима припала је источна страна улице која 
се граничила са "турским" делом града, а старијима и богатијима западна страна 
која је гледала на "хришћански" део града. 33 

Наведени  подаци  указују  на  својеврсну  симболичку  борбу  која  се  у  вези  са 
КнезМихаиловом улицом одвијала на неколико нивоа. У периоду након одласка 
Турака,  приоритетно  је  било  показати  достигнуту  националну  превласт.  Новоо 
стварену друштвену моћ пратила је одговарајућа симболичка моћ која је свој из 
раз остварила у инверзном конотирању јавног простора града. Просторне целине 
позитивно означене у оквиру османлијског дискурса (подручје Васине улице) до 
биле  су  негативан  предзнак,  исказан  кроз  адекватно  просторно  распоређивање 
друштвених институција. Изградњом репрезентативних објеката у "хришћанској" 
КнезМихаиловој  улици,  уз  истовремено  смештање  пијаце  на  простор  турског 
гробља, симболички је означена српска победа. 

Након националног тријумфа потврђеног на свим нивоима, борба симболима је 
пренета на другу раван друштвеног живота − на класну борбу. Како се дистинкција 
између друштвених стратума огледала, између осталог, у просторној сегментацији, 
не само у дефинисању радничких и елитних стамбених зона, већ и у коришћењу чи 
тавог градског простора, симболички израз класне доминације потражен је и на том 
плану. Најпримамљивија просторна целина свакако је била КнезМихаилова, јер је у 
погледу њене симболичке вредности, захваљујући националном предзнаку, посто 
јао општидруштвени консензус. Присвајајући управоовај простор, доминантна сре 
дња класа изразила је своју симболичкумоћ, која је, заправо, представљала различи 
те облике капитала преобликоване у симболички капитал. 34 Поставља се питање 
због чега је владајућа класа одабрала да овај драгоценипростор искористи каошета 
лиште. Одговор пружа чињеница да су се у оквиру корза одвијала два битна дру 
штвена процеса: социјална интеракција измеђуприпадника средњекласеи, истовре 
мено,њиховодистанцирањеодприпадника другихкласа.На тај начин, класнохомо 
гени корзоније био самопроизвод одређеног начина друштвеногживота, већ и један 
од инструмената помоћукојих је најбројнија класа тајживот обликовала.Доминант 
на класа формирала је друштвени свет постулиран на њеним сопственим ставовима 
и вредностима, обезбеђујући на тај начин легитимност своје доминације. Да би тај 
задатак успешно остварила, она јеморала да буде интегрисана уоквиру својих редо 
ва и, истовремено, диференцирана од других класа, а корзо је, у оквиру доминантне 
културе, управо то омогућавао. И у овом случају потврђује се Бурдијеова констата 
ција да "доминантна култура доприноси стварној интегрисаности доминантне класе 

33  Постоје  индикације  да  је  овакво  вредновање  простора  могло  бити  заступљено  и  приликом 
ритуалног коришћења улице − при поменутој сахрани краља Александра I. Фотографије које је након 
спровода, 19. октобра 1934, објавила Политика показују да је и у погребној поворци  постојало слично 
просторно  распоређивање  учесника,  односно  да  су  значајнији  држвници  ишли  западном,  а  мање 
значајни  источном  страном  улице.  Овај  распоред,  међутим,  очигледно  није  у  директној  вези  са 
симболиком страна света, већ произлази из церемонијално  (али и традиционално) вишег вредновања 
десне  у  односу  на  леву  страну. У  овој  прилици  смер  кретања  поворке  (Саборна  црква  – Ул. Краља 
Петра −КнезМихаилова − КраљаМилана − Милоша Великог −Немањина −Железничка станица) био је 
такавда седесна странапоклопила са западнома лева саисточном страномКнезМихаиловеулице. Према 
М. Бјелајацу  (из  усмене  комуникације),  у  проучаваном  периоду  заначај  учесника  у  церемонијалним 
поворкама опадао је с десне према левој страни. 

34 П.  Б урди ј е , Симболичка моћ, Култура 38, Београд 1977, 16.
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обезбеђујући непосредну комуникацију између свих њених чланова, одвајајући их 
од осталих класа". 35 

"Ратовање"  симболима није  се, међутим,    зауставило на нивоу  класне  борбе, 
већ  је продрло и  у област  унутаркласне диференцијације. Ова борба одвијала се 
услед тежње вишег слоја средње класе да се наметне нижем слоју исте класе. Бор 
ба за доминацију, и легитимност доминације, поново је остваривана преко симбо 
личке превласти. У оквиру корза, симболичка моћ остваривана  је кроз неписана 
правила просторног понашања,  која  су припадницима вишег  слоја  обезбеђивала 
власт над позитивним, хришћанским, западним делом КнезМихаилове улице. 

Значајно је да је у оквиру сваког од поменутих нивоа симболичке борбе симбо 
личка моћ као таква била опште призната. Ово  је посебно изражено на примеру 
класне и унутаркласне диференцијације. Као што се из одговора испитаника види, 
припадници ниже класе нису долазили на корзо у КнезМихаиловој, јер су "знали 
да им тамо није место". Такође, чланови нижег слоја средње класе мирно су шета 
ли мање вредном страном улице, подвргавајући се симболичкој превласти шетача 
из вишег слоја. Ова чињеница је у складу са Бурдијеовим ставом да симболичка 
моћ има утицај само уколико је призната. 36 Захваљујући томе, симболичка моћ се 
може сматрати легитимно потврђеним обликом других облика моћи. 

VI  Закључак 

Поређењем уочених особености београдског корза са карактеристикама корзоа 
који су раније проучавани, могуће је констатовати одређене сличности и разлике. 

Корзо се увек налази у центру града, у главној трговачкој зони богатој мону 
менталном архитектуром, а његови учесници углавном су неожењени младићи и 
неудате девојке. Корзо је један од видова забаве младих у оквиру строго дефини 
саног јавног простора града. Треба, међутим, нагласити да је  између два светска 
рата корзо био доминантан вид забаве младих, док  је  у каснијем периоду добио 
секундарни значај. Диференцијација друштвених група на корзу увек је изражена 
просторном  сегментацијом. Житељи  градске  периферије  на  корзо  ређе  долазе  и 
при том су третирани као маргинални учесници. 

Заједничка  је карактеристика свих проучаваних корзоа и то да се  у њиховим 
оквирима врши социјална интеракција, тако да се корзо може дефинисати као не 
формална друштвена институција. У досадашњим студијама о корзу показало се 
да је градски простор означен овим термином арена значајних друштвених проце 
са  који  се  изражавају невербалним  језиком просторног понашања означеног као 
″корзирање″. Може се рећи да су процеси енкултурације и генерацијске полариза 
ције највише заступљени од свих процеса који се у оквиру институције корза ја 
вљају, док степен изражености неких других друштвених процеса варира у зави 
сности од ширег друштвеноисторијског оквира у који је сваки појединачни корзо 
смештен. Тако је анализа корза у Дубровнику показала да је процес акултурације 
веома изражен, 37 док се у случају корза у Београду између два светска рата испо 

35 Ibid., 25. 
36 Ibid, 29. 
37 В.  Вучини ћ, Op. cit.,
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ставило да је овај процес био миноран. Узрок овоме свакако је чињеница да је Бе 
оград тридесетих година овог века био град дошљака 38  за разлику од Дубровника 
чије је становништво седамдесетих година имало дугу традицију живљења у овом 
граду, као и изражену свест о тој традицији. 39 Због тога је у сваком истраживању 
корза  потребно уочити друштвеноисторијске околности које су условиле одређе 
ну врсту и вид друштвеног процеса. У овом истраживању, анализа је показала да 
је београдски корзо, у друштву које је имало изразито класни карактер, и сам био, 
могло би  се рећи, класни корзо. Другим речима, процес класне диференцијације 
био  је  доминантан процес на  београдском корзу. Утврђено  је,  такође,  да  је  бео 
градски корзо у периоду Краљевине СХС и Краљевине Југославије имао прецизно 
дефинисану форму и структуру, која је, у односу на корзое из каснијих периода, 
била знатно одређенија и стабилнија. Време изласка на корзо, смењивање шетача 
на њему и начин њиховог облачења били су јасно дефинисани. Напокон, ова ана 
лиза показала је да корзо може да буде неформална друштвена институција са ду 
боком симболичком позадином која проистиче из специфичних друштвеноисто 
ријских својстава града у коме се јавља. 

Vesna VUČINIĆ and Smiljana ANTONIJEVIĆ 

SOCIAL FUNCTIONS AND SYMBOLISM OF THE BELGRADE CORSO 
DURING THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA (19311941) 

After the First World War Belgrade became the capital of the newly founded state of the So 
uth Slavs. In the following two decades this city underwent rapid industrialization and moderniza 
tion resulting in a  transformation of a Turkish casaba into a European city. Our aim was to inve 
stigate whether during the monarchic period Belgrade had a corso, a promenade, and if it did, to 
reconstruct its main features. The memoirs on Belgraders’ leisure activities offered proof that cor 
so existed in 1920s but lacked sufficient information for its complete reconstruction. However, in 
terviews with authentic participants in the corso of 1930s, newspaper articles, and family album 
photographs were used to depict the most important aspects of public behavior in the Knez Mihai 
lo Street, the main Belgrade corso of this period. 

The corso of 1930s presented here was the corso of the Belgrade middle class, i.e., the mer 
chants,  craftsmen,  and public personnel.  In  the Knez Mihailo  street  two workday  corsos were 
identified, the afternoon corso and the evening corso. Part of the Sunday promenade also took pla 

38 Према попису из 1921. године, у Београду је било 111.379  становника, а само десет година касније 
овај  број  је порастао  за  113  одсто,  односно  на  238.775  становника. О  овом механичком  прираштају 
становништва  говори и податак  да су 1930. године највећи део београдске популације чинили људи 
просечне старости од 20 до 39 година. Историја Београда, III, Београд, 1974, 158. 

39  Подаци  из  новијих истраживања  која  су вршена  у Дубровнику иду  у прилог  оваквој  тврдњи. 
Социолошкоистраживањекоје јеуДубровникуобављено 1985.  године показало  је да  50%  становника 
Старог града Дубровника (у коме се корзо одвијао) представљају староседеоци, а да међу досељеницима 
(преосталих 50%) доминирају стари досељеници (37%), т. ј. они који су у градуживели бар 20 година (т. ј. 
они који су се у град доселили пре 1965. године). То значи да у је у времену у ком  је реконструисан 
дубровачки корзо, чак 87%испитиваног становништваживело у градувише од 10 година. (И . Р оги ћ и Р . 
Ковач еви ћ,  Дубровник: Стара градска  језгра, Социолошка студија, Загреб, 1986, 265). Подаци из 
докторскедисертацијеВ . Вучини ћ , говореда је1991. године, дветрећинеиспитаних становникаСтарог 
града у Дубровнику живело више од 2/3 живота. (В . В учини ћ, Антрополошка анализа старог језгра 
Дубровника, Београд, 1993, 114). Тако семожепретпоставити да јеи 1970их година већина становништва 
била сасвим, или бар добрим делом интегрисана у токове градске свакодневице.
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ce in the same street. Each corso was characterized by its specific temporal and social use and di 
vision of space. The afternoon corso divided the middle class by age, the younger from the mid 
dleaged, while the evening corso divided the middle class into the lower and upper strata. In the 
Sunday promenade the same space was temporally divided − the upper strata of middle class used 
it before lunch, and the lower strata after lunch. Therefore, the social function of the main Belgra 
de corso in the 1920s and 1930s was threefold: (a) recognition and preservation of the social dis 
tance between the middle class and the lower class (which had its corso in the neighboring street), 
(b) separation of varied social groups within the middle class, and (c) potential for enculturation 
within the same class. 

The spatial behavior on the corso had its symbolic aspects, too. The higher symbolic ranking 
of the west side of the Knez Mihailo street, in both the afternoon and the evening corso, was inter 
preted through the analysis of historic symbolism. The western part of the city urbanistically and 
architecturally embodied the new, Serbian part of  the town built mainly in the 19th century (pe 
riod of the liberation from the Turkish rule), while the eastern part preserved the memory of the 
old Turkish city quarters and public buildings. The Belgrade middle class, therefore, as the domi 
nant social force in the uprising urban society of the time, seemed to have been waging a symbo 
lic struggle for its own national urban identity, against the remnants of the foreign town history.


