






ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ
Часопис Института за новију историју Србије

2/2012.

CURRENTS OF HISTORY
Journal of the Institute for Recent History of Serbia

2/2012

ИНИС

Београд, 2012.



ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

THE INSTITUTE FOR RECENT HISTORY OF SERBIA

За издавача
Др Момчило Митровић

Главни и одговорни уредник
Editor-in-chief

Др Гордана Кривокапић-Јовић

Редакција – Editorial board
Др Драган Богетић

Доц. др Мира Радојевић
Проф. др Дубравка Стојановић

Проф. др Стеван Павловић (Саутемптон)
Др Јан Пеликан (Праг)

Др Јелена Гускова (Москва)
Др Диана Мишкова (Софија)
Др Владимир Гајгер (Загреб)
Др Светозар Рајак (Лондон)
Др Слободан Селинић

Секретар редакције – Editorial secretary
Александар Стојановић

Лектура и коректура
Биљана Рацковић

Техничка обрада текста
Мирјана Вујашевић

Преводи на енглески
Ванда Перовић

УДК 949.71
YU ISSN – 0354-6497

Издавање часописа финансира
Министарство просвете и науке Републике Србије.

На основу мишљења Министарствa просвете и науке Републике Србије, 
часопис Токови историје ослобођен је плаћања општег пореза на промет.



5

САДРЖАЈ
2/2012.

ЧЛАНЦИ
Др Андреј Борисович ЕДЕМСКИ
ИЗА КУЛИСА СОВЈЕТСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ОДНОСА
(ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 1966) ..........................................................  15

Dr Dino MUJADŽEVIĆ
STAVOVI VLADIMIRA BAKARIĆA O CENTRALISTIČKOJ
OPOZICIJI (1966–1969) .........................................................  40

Bojan SIMIĆ, Ph. D.
FILM IN THE SERVICE OF STATE PROPAGANDA DURING THE 
1930’S, CASES OF POLAND, YUGOSLAVIA AND BULGАRIA ..........  64

Mр Наташа МИЛИЋЕВИЋ
О ИСХРАНИ У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ 1941–1944. .................  77

Драган ЦВЕТКОВИЋ
НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. ГОДИНЕ 
– НУМЕРИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
ЗАТВОРЕНИКА ......................................................................  92

Александар СТОЈАНОВИЋ
ИСТОРИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА У СРПСКОМ
ЦИВИЛНОМ/КУЛТУРНОМ ПЛАНУ ............................................ 112

Др Слободан СЕЛИНИЋ
АМБАСАДОР НЕКОМУНИСТА И ПАРТИЈСКА ДИПЛОМАТИЈА:
МАРКО РИСТИЋ У ПАРИЗУ 1945–1951.  .................................. 135

Др Александар ЖИВОТИЋ
ВАШИНГТОНСКИ ПРЕГОВОРИ (МАЈ–ЈУНИ 1951) –
ПРЕЛОМНА ТАЧКА ЈУГОСЛОВЕНСКО-АМЕРИЧКИХ ОДНОСА?  .... 160

Др Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ
ЈУГОСЛАВИЈА И ЗЕМЉЕ „НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“
У СУСЕДСТВУ ПОЧЕТКОМ 1956. ГОДИНЕ  ............................... 187



6

Мр Јован ЧАВОШКИ
СТВАРАЊЕ ГЛОБАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ: НР КИНА И
АФРО-АЗИЈА (1954–1965)  ................................................... 203

ГРАЂА
Милан ПИЉАК
РАЗГОВОР СА AЛЕКСАНДРОМ КРАУСОМ, ДИРЕКТОРОМ У 
ЈУГОСЛОВЕНСКОМ САМОУПРАВНОМ СОЦИЈАЛИЗМУ  ............... 235

ИСТОРИОГРАФИЈА
Voin BOŽINOV, Ph. D.
WHY DID YUGOSLAVIA BREAK UP? 
A VIEW FROM THE OUTSIDE  ................................................. 265

Дејан ЗЕЦ, М. А.
МЕМОАРСКА ЛИТЕРАТУРА КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
СРПСКОГ И ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФУДБАЛА – АНАЛИЗА
МЕМОАРА ДАНИЛА СТОЈАНОВИЋА, МИХАИЛА АНДРЕЈЕВИЋА
И ЈОВАНА РУЖИЋА  ............................................................. 272

Др Гордана КРИВОКАПИЋ-ЈОВИЋ
СТАРЕ И НОВЕ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА  ......................................... 294

IN MEMORIAM
Академик Чедомир Попов  .................................................... 315
Prof. dr Mirjana Gross  .......................................................... 319

ПРИКАЗИ
Владан Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941,
ИНИС, Београд, 2011. (Александар Лукић)  ........................... 325

Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova, INIS, Arhiv 
Jugoslavije, Beograd, 2011. (Никола Тошић Малешевић)  ........ 328

Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe,
Penguine books, London, 2009. (Александар Стојановић)  ........ 335



7

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War.
Frontline State 1952–1967, Cass Series: Cold War History,
Routledge – Taylor & Francis Group, London and New York, 2007.
(Др Александар Животић)  ................................................... 338

Antun Hangi, Život i običaji Muslimana,
El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010. (Милена Жикић)  ....................... 342

НАУЧНИ ЖИВОТ
Информације о научним скуповима,
конференцијама, симпозијумима
Милан ПИЉАК 
Посета колега са Факултета хуманистичких наука 
Универзитета у Гронингену (Холандија) 
Институту за новију историју Србије, мај 2012. године  .......... 349

Александар СТОЈАНОВИЋ
Second Joint PhD Symposium on South East Europe 
18. јун 2012, Лондон  .......................................................... 351

Др Александар ЖИВОТИЋ
Међународни научни скуп „Непростые шестидесятые...
Экономика, политика, культура СССР и Восточной Европы“,
Москва, 17–19. априла 2012.  .............................................. 354

Др Александар ЖИВОТИЋ
Међународни научни скуп „Non-aligned Movement (NAM) in the
Cold War: A True Alternative?“, Београд, 24–26. маја 2012.  ..... 355

Др Слободан СЕЛИНИЋ
Научни симпозијум са међународним учешћем
„100 година српског војног ваздухопловства“,
Команда В и ПВО, Земун, 12. и 13. јун 2012.  ........................ 356

ПОДАЦИ О АУТОРИМА  ..................................................... 359



8

CONTENTS
2/2012

ARTICLES
Andrej Borisovič EDEMSKI, Ph. D. 
BEHIND THE SCENES OF SOVIET-YUGOSLAV RELATIONS 
(JULY–DECEMBER 1966)  ........................................................  15

Dino MUJADŽEVIĆ, Ph. D.
VLADIMIR BAKARIĆ’S STANDS ON „CENTRALIST“ OPPOSITION 
(1966–1969)  .......................................................................  40

Bojan SIMIĆ, Ph. D.
FILM IN THE SERVICE OF STATE PROPAGANDA DURING THE 
1930s, CASES OF POLAND, YUGOSLAVIA AND BULGARIA  ..........  64

Nataša MILIĆEVIĆ, M. A.
NUTRITION IN OCCUPIED BELGRADE 1941–1944.  ....................  77

Dragan CVETKOVIĆ 
GERMAN CAMPS IN NORWAY 1942–1945 – A NUMERICAL 
ANALYSIS OF THE DEATH TOLL OF YUGOSLAV PRISONERS  ........  92

Aleksandar STOJANOVIĆ
HISTORY AND HISTORIOGRAPHY IN THE SERBIAN
CIVIL/CULTURAL PLAN  ......................................................... 112

Slobodan SELINIĆ, Ph. D.
NON-COMMUNIST AMBASSADOR AND PARTY DIPLOMACY: 
MARKO RISTIĆ IN PARIS 1945–1951  ..................................... 135

Aleksandar ŽIVOTIĆ, Ph. D.
WASHINGTON NEGOTIATIONS (MAY–JUNE 1951) –
TURNING POINT IN YUGOSLAV-AMERICAN RELATIONS?  ........... 160

Vladimir Lj. CVETKOVIĆ, Ph. D.
YUGOSLAVIA AND THE NEIGHBOURING „PEOPLE’S DEMOCRACY“ 
COUNTIES AT THE BEGINNING OF 1956  ................................. 187



9

Jovan ČAVOŠKI, M. A.
THE EMERGENCE OF A GLOBAL STRATEGY: PR CHINA AND 
AFRO-ASIA (1954–1965)  ...................................................... 203

SOURCES
Milan PILJAK
A TALK WITH ALEKSANDAR KRAUS, MENAGING DIRECTOR IN 
THE YUGOSLAV SELF-MENAGMENT SOCIALIST SYSTEM  ............ 235

HISTORIOGRAPHY
Voin BOŽINOV, Ph. D.
WHY DID YUGOSLAVIA BREAK UP? A VIEW FROM THE OUTSIDE  . 265

Dejan ZEC, M. A.
MEMOIRS AS SOURCE FOR THE STUDY OF SERBIAN AND 
YUGOSLAV FOOTBALL – ANALYSIS OF DANILO STOJANOVIĆ, 
MIHAILO ANDREJEVIĆ AND JOVAN RUŽIĆ’S MEMOIRS  .............. 272

Gordana KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ, Ph. D.
OLD AND NEW MEMORY CULTURES  ........................................ 294

IN MEMORIAM
Academician Čedomir Popov .................................................. 315
Prof. Dr. Mirjana Gross  ......................................................... 319

REVIEWS
Vladan Jovanović, Vardarska banovina (The Vardar Banovina) 
1929–1941, INIS, Belgrade, 2011. (Aleksandar LUKIĆ)  ............ 325

Tito – viđenja i tumačenja, Proceedings, (Tito – Perceptions and 
Interpretations), INIS, Arhiv Jugoslavije, Belgarde, 2011. 
(Nikola TOŠIĆ MALEŠEVIĆ)  ................................................... 328

Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, 
Penguin books, London, 2009. (Aleksandar STOJANOVIĆ)  ......... 335



10

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. 
Frontline State 1952–1967, Cass Series: Cold War History, 
Routledge – Taylor & Francis Group, London and New York, 2007. 
(Aleksandar ŽIVOTIĆ)  .......................................................... 338

Antun Hangi, Život i običaji Muslimana, (Life and Customs of 
Muslims) El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010. (Milena ŽIKIĆ)  ............. 342

SCIENTIFIC EVENTS
Information on workshops,
conferences, symposiums
Milan PILJAK
Colleagues from the Graduate School of Humanities, University 
of Groningen, (Holland) visit the Institute for Recent History of 
Serbia, May, 2012 ................................................................ 349

Aleksandar STOJANOVIĆ
Second Joint PhD Symposium on South East Europe, London, 
18 June, 2012  ..................................................................... 351

Aleksandar ŽIVOTIĆ, Ph. D.
International conference „Complex sixties… Economics, 
politics, culture of USSR, and Eastern Europe“ („Непростые 
шестидесятые... Экономика, политика, культура СССР и 
Восточной Европы“), Moscow, 17–19 April, 2012  .................... 354

Aleksandar ŽIVOTIĆ, Ph. D.
International conference “Non-aligned Movement (NAM) in the 
Cold War: A True Alternative?“, Belgrade, 24–26 May 2012  ....... 355

Slobodan SELINIĆ, Ph. D.
International symposium “100 years of Serbian Military Air Force”,
V and PVO Headquarters, Zemun, 12–13 June 2012  ................. 356

INFORMATION ON AUTHORS  ............................................ 359



Одлуком Научног већа Института за новију историју Србије 
од 29. маја 2012. формирана је нова редакција часописа Токови 
историје. Ослањајући се на вишедеценијску традицију објављи-
ва ња часописа, Редакција ће се трудити да обезбеди редовност 
излаже ња и да садржајем, квалитетом текстова, методолошким 
приступом и широким опсегом тема обезбеди висок научни ниво 
часописа.

Редакција 





ЧЛАНЦИ
Articles





15

УДК 327(497.1:47)”1966”(093.2)

Др Андреј Борисович ЕДЕМСКИ

ИЗА КУЛИСА СОВЈЕТСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ОДНОСА
(ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 1966)*

АПСТРАКТ: У раду се, на основу извора совјетског, југо сло-
венског и америчког порекла, анализира питање утицаја Бри-
онског пленума и пада Александра Ранковића на токове југо-
словенско-совјетских односа. Аутор настоји да расветли со-
вјетску политику према Југославији у том периоду, совјетску 
перцепцију југословенског државног и партијског вођства и 
процене тенденција југословенске спољне и уну трашње поли-
тике током друге половине 60-их година ХХ века.

Кључне речи: историја ХХ века, спољна политика, хладни 
рат, совјетско-југословенски односи, партократија, Ј. Б. Тито, 
Л. И. Брежњев, А. Ранковић, Ј. В. Андропов

Шездесете године прошлог века су за Јосипа Броза Тита и 
његово најближе окружење, који су током 1944. и 1945. дошли 
на власт у Југославији, представљале посебну етапу у борби за 
очување водећих позиција у  држави и партији. Настојали су да 
изграде оптималан модел вишенационалне државе који би се ра-
зли ковао како од командно-административног система совјетског 
типа тако и од западних демократија. Међутим, реформе које су 
започели су само убрзале даљу дезинтеграцију земље.

Тај период историје Југославије је био предмет више озбиљ-
них научних истраживања.1 Критика Александра Ранковића на Чет-

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједни ци, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 П. Е. Кандель, Югославское самоуправление и основные направления вне-
шней по литики СФРЮ (1949–1979 гг.): научн. докл. (для служ. пользования), 
ИЭМСС АН СССР, Москва, 1979, стр. 76–95; D. Rusinov, The Yugoslav Experiment 
1948–1974, London, 1977, str. 148–202 (poglavlja: „From Constitution to Con-
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вртом пленуму Централног комитета Савеза комуниста Југо сла вије 
1. и 2. јула 1966. и промене које су потом уследиле у руко водству 
се сматрају кључним моментима за разумевање догађаја који су се 
десили у Социјалистичкој Федеративној Републици Југо славији.

И политиколози и историчари, независно од начина на који 
тумаче те догађаје, сматрају да такозвани „случај Ранковић“ пред-
ставља кључну тачку у процесу преобликовања југословенске 
федерације у de facto конфедерацију, до чијег је правног уобли-
чавања дошло током прве половине 70-их и која се распала већ 
почетком 90-их. Такве оцене су нашле потврду у стенограмима за-
седања највишег југословенског руководства, који су последњих 
година постали доступни у архивима већине република СФРЈ. По-
следњих деценија, не само околности већ и ситнији детаљи смене 
А. Ранковића и удаљавања његових сарадника од полуга вла да-
ња Југославијом привлаче пажњу савременика и учесника тих 
догађаја, као и истраживача.2

Ипак, смена моћног политичара, „човека број 2“ у југо сло-
венској номенклатури власти тог времена, недовољно је ис тра же-
на у контексту совјетско-југословенских односа3 и супрот ставље-
ности два војно-политичка савеза на челу са СССР-ом и САД-ом 
у хладном рату. Недостатак радова на ту тему није повезан само 

gress“,„The 8th Congress“,„Aftermath: Resistance and Ranković“,„To Brioni: The 
4th Plenum“,„The New Polyarchy“,„The Party Reforms of 1966–1967“); D. Bilandžić, 
Hrvatska moderna povijest, Golden mar keting, Zаgreb, 1999, str. 467–500; Љ. 
Димић, Историjа српске државности, III: Србиjа у Jугославиjи. Нови Сад, 2001, 
стр. 376–392; I. Goldštajn, Hrvatska povijest, Novi Liber, Zagreb, 2003, str. 329–
330; Э. Г. Задорожнюк, Власть–общество–реформы. Центральная и Юго-Во сто-
чная Европа. Вторая половина ХХ века, Институт славяноведения РАН, Наука, 
Мо  сква, 2006, стр. 362–363.

2 Погледати: I. Dragović, Brionski plenum, Beograd, 2002, str. 279. Детаљније о 
томе Брионском пленуму: Е. Ю. Гуськова, „Югославия в 1960-е годы“, Очерки 
социально-политической истории Югославии в ХХ в. : кол. моногр. / под ред. 
К. В. Никифорова., Т. 2, Алетейя, Санкт Петербург, 2010.

3 Редак изузетак представља рад српског историчара Ђ. Трипковића о со вјетско-
-југословенским везама између 1965. и 1967. (Ð. Tripkoviċ, „Odnosi između Ju-
goslavije i Sovjetskog Saveza 1965–1967“, Istorija 20. veka, 1/2010, str. 133–150) 
чији је један део посвећен догађајима који су, према мишљењу аутора, постали 
„значајан моменат“ у односима између СССР-a и СФРЈ тог времена. Трипковић 
примећује да је, без обзира на уздржану реакцију Москве, која је била при-
нуђена да поштује принцип немешања у унутрашње послове, у њеним званич-
ним круговима постојала сумња у односу на „идеолошке основе и перспекти-
ве развоја друштвеног и државног устројства, а такође и спољнополитичке 
орјентације Југославије“. Према његовом мишљењу, у Москви су поново поче-
ли пажљиво да прате идеолошку климу у СФРЈ, што је довело до озбиљног за-
хлађења односа. Своје несугласице Тито и Брежњев нису успели да превазиђу 
ни током два сусрета у септембру 1966. у Београду и јануару 1967. у Москви 
(исто, стр. 140, 145, 150).
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с недостатком одговарајућих докумената (у данашње време се у 
потребној мери могу добити неопходни материјали у архивима бив-
ших република СФРЈ), већ и с тиме што се „случај Ранковић“, на 
први поглед, није негативно одразио на совјетско-југословенске 
односе. Две наредне године, до 1968, представљале су време изу-
зетно активне сарадње званичне Москве и Београда. Тек после 
по знатих догађаја у Чехословачкој њихови односи су се оштро по-
горшали.

Југословенски, а такође и совјетски и амерички архивски 
документи из 60-их година који су постали доступни истражива-
чима последњих година, дају могућност потпунијег представљања 
начина на који су експерти и политичари тог доба оцењивали до-
гађаје у Југославији (посебно аналитичари обавештајних служби 
двеју суперсила – САД-а и СССР-а), анализе њиховог утицаја на 
совјетско-југословенске везе, преиспитивања наших ранијих пред-
става које су се заснивале на незваничним информацијама и про-
пагандистичким лекцијама о међународним односима. Укључива-
ње таквих материјала у научни живот дозвољава да се поново 
осврнемо на совјетско-југословенске односе последњих деценија 
ХХ века и дубље разумемо догађаје периода хладног рата и со-
вјетског времена руске историје у целини.

Деценијама се тачка гледишта Москве на место А. Ранковића 
у југословенском руководству и његову улогу у развоју совјетско-
-југословенских контаката мењала у зависности од стања међу  со-
бних односа. Благонаклони ставови о том политичару у докумен ти-
ма који су били припремани за највише совјетско руководство поја-
вили су се већ у последњим месецима пред крај Другог светског 
рата. Томе је доприносила и тесна и плодотворна сарадња оба ре-
жима на плану државне безбедности.4 Првих послератних година, 
током периода учвршивања међусобних веза, те оцене се нису ме-
њале. Ипак, после погоршања совјетско-југословенских односа 
1948. његово име је постало део утврђеног клишеа совјетске про-
паганде о „фашистичкој клики Тито–Ранковић“. Без обзира на то, 
већ првих месеци по Стаљиновој смрти тадашњи совјетски лидери 
(Г. Маљенков и Л. Берија) су сматрали управо Александра Ранко-
ви ћа достојним поверења и преко њега су планирали да предају 

4 Очерки истории российской внешней разведки: в 6 т, Т. 4: 1941–1945 годы, 
Москва, 2003, стр. 446–448; Т. 5: 1945–1965 годы, Москва, 2002, стр. 307–
311. 
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Јосипу Брозу Титу предлог о сусрету (таква намера је сазрела у 
Москви крајем јуна 1953).5

Како сведоче југословенски документи, А. Ранковић је у го-
динама које су уследиле активно учествовао у југословенско-со-
вјетским контактима. Рецимо, и 1956. по питању коришћења атом-
ске енергије, а такође и у разради политичке позиције према ру-
ководству КПСС-а и СССР-а. Треба рећи и да је Ранковић оцењивао 
њихове активности, и у периоду нормализације 1954–1956, као и 
у периодима погоршања односа између Москве и Београда у је-
сен 1956, крајем 50-их и на самом почетку 60-их година, у пот пу-
ности прагматично. Управо је Ранковић после уклањања са власти 
Н. С. Хрушчова у октобру 1964. сматрао да је неопходно ограни-
чити антисовјетску хистерију у југословенским републичким пар-
тиј ским организацијама до које је дошло јер је ново совјетско 
партијско руководство „забо равило“ да информише Ј. Б. Тита о 
узроцима таквог корака.6 У то време представници совјетске амба-
саде у Београду су на ме равали да расправљају о различитим шка-
кљивим темама међусобних односа, између осталог и о посети 
југословенских делегација СССР-у, пре свега с Ранковићем.7

У Москви су се с посебним уважавањем односили према 
овом политичару. У мају 1965, приликом обележавања 20-годи-
шњи це победе у Другом светском рату, лист Правда је под насло-
вом „Братство из борбе“ објавио обиман интервју са Ранковићем.8 
Ипак, совјетски документи из прве половине 60-их година, за са-
да ограничено доступни истраживачима, не говоре о томе да су 
одго варајуће службе које су за потребе совјетског руководства 

5 Планирали су да упуте у Београд новог резидента Министарства унутрашњих 
послова С. М. Феодосјева с писмом за Јосипа Броза Тита. Редигована варијанта 
тог писма (без помињања имена Маљенкова) је цитирана на јулском пленуму 
ЦК КПСС-a 1953. ради стварања повода за хапшење Берије. Оригинални текст 
обраћања Ранковићу („рукописни текст белешке“ је, претпоставља се, сачи-
нио Берија у име „Маљенкова, Берије и њихових другова“) био је доступан 
састављачима зборника Лаврентий Берия, 1953 (погледати: Лаврентий Берия. 
1953. Стеногр. июльского пленума ЦК КПСС и др. док, (приређивачи В. Наумов, 
Ю. Сигачёв), Демократия, Москва, 1999, стр. 419, фуснота 142). Детаљније о 
томе: А. Б. Едемский, От конфликта к нормализации: советско-югославские 
отношения в 1953–1956 годах, Наука, Москва, 2008, стр. 106–108, 111–114, 
146–148.

6 Архив Југославије (даље: АЈ), ф. 507, IX, 119/I-207.
7 Опширније: А. Б. Едемский, „Советско-югославские отношения в 1964–1966 гг. 

(от заговора против Н. Хрущёва до смещения А. Ранковича)“, Доклады россий-
ских учёных. Х конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы (Париж, 
24–26 сентября 2009 г.), Наука, Санкт Петербург, 2009, стр. 110–111. 

8 Правда, 11 мая 1965, стр. 3.
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израђивале аналитичке информације о ситуацији у Југославији, 
било када говориле о њему као о „наследнику“ Тита. 

У јануару 1966. у ЦК КПСС је стигла поверљива информаци ја 
о смањењу утицаја СКЈ услед спровођења реформи („што се ви ше 
показивала њена неспособност руковођења у области економије, 
тим је све више опадао њен ауторитет“). У документу се указивало 
и на то да се „Титов ауторитет такође умањио, иако не у таквим 
размерама као ауторитет њему подређених руководилаца. Титу 
се признају одређене заслуге“. При томе се примећивало да ста-
новништво на „самог Тита као носиоца највише власти не баца 
кривицу за недостатке у економском животу“ (у Хрватској говоре: 
„Овим смо ми још једном дужни Србима“).9

У пролеће 1966. је све говорило о томе да совјетско-југо-
словенски односи настављају да се учвршћују. У свом извештају 
на XXIII конгресу КПСС-а (28. марта – 4. априла) Брежњев је 
међу социјалистичке државе с којима је СССР успоставио „добре, 
братске односе“ сврстао и Југославију.10 Ранковић је у том мо-
менту предводио југословенску делегацију на том форуму. Ње гово 
иступање11 је тих дана постало један од битних догађаја (исто-
времено с обновом Политбироа ЦК12 и места генералног секре-
тара).13 Лидер КПСС-а Брежњев је нашао времена да се сретне с 
члановима југословенске делегације и тада је потврдио своју же-
љу да дође у Југославију у незваничну посету.14

Улога Ранковића у учвршћивању односа између две земље 
је била значајна, али не и јединствена. У јуну 1965. је дошло до 

9 Российский государственный архив социально-политической истории (даље: 
РГАСПИ), Ф. 495, Оп. 277, Д. 21/2, Л. 114.

10 Исто, Л. 20.
11 Ранковић је наступио 1. априла после министра одбране Р. Малиновског и ли-

дера молдавских комуниста И. Бодула, а пре реферата лидера чилеанских ко-
муниста Л. Карвалана. Потпуни текст иступања: ХХIII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза: Стеногр. отчёт: в 2 т, Политиздат, Москва, 1966, стр. 
428–432.

12 Предлог је споменут у реферату Брежњева уз ослањање на писма комуниста. 
Видети: ХХIII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стеногр. от-
чёт: в 2 т, Политиздат, Москва, 1966, стр. 98.

13 Предлог „московске делегације“ који је изнео први секретар градског комитета 
Н. Јегоричев су одмах подржали украјински комунисти у говору П. Шелеста 
(ХХIII съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стеногр. отчёт: в 2 
т, Политиздат, Москва, 1966, стр. 126, 137).

14 Судећи према белешци о тим разговорима коју је сачинила југословенска стра-
на и која је упућена највишем руководству, она је имала рутинско-протоколар-
ни карактер, али је том приликом био постигнут договор о посети Брежњева 
Југославији (погледати: AJ, ф. 507, IX. 119/ I-277).
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продужене посете Ј. Б. Тита Совјетском Савезу. У последњој декади 
маја 1966. у Москви је боравио шеф југословенске дипломатије М. 
Никезић, који се три пута срео са министром иностраних послова 
СССР-а А. Громиком.15 Неколико дана пре те посете, 19. маја је 
потписан југословенско-совјетски споразум за период од 1966. до 
1970, који је предвиђао увећање обостраног обима трговине до 2,6 
милијарди долара (2,6 пута више него у периоду 1960–1965).16

У том контексту, посебну пажњу заслужује чињеница да 
се међу материјалима доступним за истраживаче у руским архи-
вима (Архив спољне политике РФ, РГАНИ, РГАСПИ) не налазе доку-
ментарна сведочанства о томе да је Амбасада СССР-а у Београду на 
време била обавештена о критици којој је подвргнут А. Ранковић 
и југословенски органи државне безбедности на састанцима нај-
вишег руководства ЦК СКЈ у другој половини јуна 1966. (на засе-
дањима Извршног комитета ЦК СКЈ 16, 22, 30. јуна, а такође и на 
саветовањима код Тита 20. јуна).17 Зато је за Москву била потпуно 
неочекивана критика на адресу Ранковића и специјалних служби 
у иступу Јосипа Броза Тита на пленуму ЦК СКЈ (1–2. јула 1966), у 
извештају специјалне комисије ЦК СКЈ за истраживање рада органа 
државне безбедности, а тако ђе и иступи других учесника18 који су 
селективно објављивани на радију и телевизији и публиковани у 
штампи. Смена са свих функ ција Ранковића, који је свега три месеца 
раније говорио на конгресу КПСС-а, а такође и искључење из ЦК 
и СКЈ његовог дугогодишњег најближег сарадника С. Стефановића 
збунили су совјетско руководство и експерте (централна совјетска 
штампа се ограничила само на објављивање кратке информације о 
минулом пленуму ЦК СКЈ добијеном од ТАСС-а из Београда).19

У разговору, 4. јула 1966, са Б. Шиљеговићем, који је у 
ЦК СКЈ био задужен за међународне везе, амбасадор СССР-а у 
Ју го  сла вији А. Пузанов је приметио да је и КПСС био у сличним 
си туаци јама кад је служба државне безбедности покушавала да 
по ста ви себе изнад партије. Пузанов је замолио да се совјетском 
руководству пошаље информација која би разјаснила основне мо-

15 AJ, ф. 507, IX. 119/ I-277. Исто: 119/ I-282.
16 Архив внешней политики РФ (даље: АВП РФ), Ф. 202, Оп. 30а, Папка 150, Д. 2, 

Л. 26, 39–43.
17 Детаљније о тим састанцима: I. Dragović, n. d., str. 83–109.
18 Борба, 2. јул 1966, стр. 1–5.
19 Правда, 3 июля 1966, стр. 4.



А. Б. ЕДЕМСКИ ИЗА КУЛИСА СОВЈЕТСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ОДНОСА 
(ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 1966)

21

менте „које ЦК СКЈ сматра битним у том случају“, односно зашто је 
„дошло до смене истакнутог руководиоца СКЈ који је био познат и 
у другим братским партијама“.20

У очекивању подробнијих вести из Београда, експерти за 
међународне односе ЦК КПСС-а су путем ТАСС-ових канала прику-
пљали реакције западне штампе на дешавања у Југославији. Тако 
је у редакцијском тексту „Држава у држави“ у париском Монду од 
2. јула21 препричана званична оптужба на Ранковићеву адресу, а 
акције југословенског партијског руководства су оцењиване као 
борба за власт. Исказана је претпоставка да је Ранковић могао да 
покуша „да убрза пут ка власти“, пошто је „већ одавно сматран 
најподеснијим кандидатом за могућег наследника маршала Тита: и 
у тим околностима је имао предност над Кардељем“.

Разматрајући односе унутар највишег руководства земље 
почетком 60-их година у контексту дискусија између присталица 
и противника централизације власти, аутори чланка су закључили 
да су 1965. противници почели да стичу предност настојећи да 
обезбеде прелаз ка тржишној привреди. Коначно, та реформа је 
тре бало да постави полицију на своје место (јер је настојала да 
„кон тролише с врха до дна политички живот“) и одреди улогу свих 
дру штвених организација, пре свега комунистичке партије у Ју-
гославији. У исто време, присталице тог курса (на пленуму осуђени 
„полицајци и политичари“), према мишљењу листа, насто јали су да 
се реванширају сматрајући да ће „реформе дати такве резултате 
да ће власт бити принуђена да се у већој мери врати ‘ортодоксним 
методама’ владања“.22

На сличан начин су коментарисана збивања и у редакциј-
ском тексту „Потрес у Југославији“ објављеном у Њуjорк тајмсу 4. 
јула 1966.23 Истичући да је победио „главни теоретичар југословен-
ског неоортодоксног социјализма“ Е. Кардељ, аутори чланка су 
говорили о „личном сукобу између Кардеља и Ранковића“ који 
их је одавно учинио „симболима дијаметрално супротстављених 
приступа југословенским проблемима“. У чланку се говорило да је 
„Србин Ранковић“ био „главни у табору присталица централизаци-
је у Југославији“ где би Србија играла „доминантну улогу над ма-

20 AJ, ф. 507, IX. 119/ I-284. Детаљније: Ð. Tripkoviċ, n. d., str. 141.
21 „Монд“ о решении ЦК СКЮ, РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 65, Л. 65–67.
22 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 65–67.
23 „Нью-Йорк таймс“ о положении в Югославии, Исто: Л. 62–64.
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њим републикама, посебно Хрватском и Словенијом“, а „Словенац 
Кардељ – присталица децентрализације и акција које би повезале 
југословенски социјализам са широком економском и политичком 
демократијом“. У чланку се закључивало да би резултат економ-
ских реформи у Југославији требало да буде „успостављање вели-
ке слободе дејстава националних предузећа и значајно већих пра-
ва југословенских република“, као и плодотворне сарадње између 
западних инвеститора и руководилаца југословенских предузећа. 
А у политичком животу ће бити убрзана демократизација процеса 
доношења одлука и увећаће се број људи који ће „утицати на 
развој националне политике“.24

Дисонанцу у оцене западне штампе је унео чланак комента-
тора Вашингтон поста А. Шуба „Значај пада Титовог наследника 
још није јасан“, објављен 4. јула 1966.25 Аутор је обратио пажњу 
на читав низ околности које се нису уклапале у шему просте борбе 
за власт или сукоба између либерала и конзервативаца (коју је 
Тито изложио, а прихватила западна штампа), напоменувши да 
ниједан од познатих реформатора није иступио на пленуму. Аутор 
је, такође, негирао да „Ранковићева група“ има јасну политичку 
платформу. Према мишљењу А. Шуба, тај проверени политичар 
ће остати „један од најзагонетнијих југословенских лидера“. Репу-
тацију просовјетског политичара је заслужио делимично зато што 
говори руски, а такође и због „неких његових говора из времена 
меденог месеца између Тита и Хрушчова“. Упоредо с тим, аутор 
је напомињао да је управо Ранковић био неумољив „приликом 
елиминације присталица КОМИНФОРМА-а 1948, после раскола 
изме ђу Тита и Стаљина“. Аутор је под сумњу ставио и српски на-
цио нализам и просрпске позиције А. Ранковића. Навео је и ка ра-
кте ристику коју је о њему оставио бивши амбасадор САД-а у Бе-
ограду Џорџ Кенан, који га је назвао представником „здравог ду-
ха, разумног, реалног, ослобођеног од марксистичких идеолошких 
сте га које су... и даље ограничавале поглед на свет Тита и таквог 
‘релативног либерала’ као што је био Едвард Кардељ“. Ставивши 
под сумњу слику Ранковића као „присталице тврде руке“, А. Шуб 
је напомињао да је почетком 60-их година управо он дозволио М. 
Ђиласу да на неко време изађе из затвора на часну реч.

24 Исто: Л. 64.
25 „Вашингтон пост“ о положении в Югославии. ТАСС. Вашингтон, 1966. 4 июля; 

Исто: Л. 56–61.
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При томе се 1954. (ту се Шуб позивао на сведочанство самог 
Ђиласа) Ранковић „једини из ранијег уског круга у партији није 
трудио да га угуши марксистичком фразеологијом и страхом од 
власти партије“, а „разговарао је с њим људски и апеловао да 
избегава директан сукоб с Титом“ како би се сачувало јединство 
руководеће групе настало још у „партизанско доба“.

Аутор чланка је анализирао и могуће последице минулих 
догађаја („питање наследника“ које се чинило решеним сада поно-
во „изгледа отвореним“). Оцењујући шансе Едварда Кардеља да 
заузме највишу позицију у СКЈ и СФРЈ као „сумњиве“ („тај повучени 
Словенац који подсећа на учитеља да ли је у стању да наследи 
Титову мантију“), коментатор је претпостављао да сада наследни-
ка треба тражити у редовима млађих политичара. Истовремено је 
сматрао да би Титова власт могла бити дуга уколико он сачува 
„такву животну енергију и политичку проницљивост“. У том случају 
његовим потенцијалним наследницима остаје да „узалуд чекају као 
што је то чекао Ранковић“. Показавши сву слојевитост онога што 
се десило, аутор је претпоставио да ће наредне недеље помо ћи да 
се утврди „тачан значај пада Ранковића“ који, по његовом ми шље-
њу, може да означи и тријумф и пораз реформи; да се покаже као 
прост инцидент у текућој борби за власт или као важан преврат у 
односима између народа Југославије; а уз то и „просто нејасним 
путоказом на цик-цак путу, јединственом у својој средини и по 
суштини ствари не у супротности са правцем послератног развоја 
Југославије“.26

У секретаријату председника Тита су пажљиво пратили ре-
ак ције низа партијских организација на пад Ранковића.27 Озбиљ-
них протеста у земљи није било: информације су сведочиле о 
једно душној сагласности са одлукама донетим на пленуму ЦК. Ју-
го словенски лидер је одлучио да појача свој успех још једним јав-
ним наступом, изабравши за то сусрет с представницима утицајне 
масовне организације ветерана народноослободилачке бор бе у Ју-

26 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 61.
27 AJ, F. 507, II/28, Prilog 214, Informacija o sadržaju telegrama upućenih drugu Titu 

2. jula povodom IV sednice CK SKJ; Informacija o sadržaju telegrama upućenih 
drugu Titu 5. jula povodom IV sednice CK SKJ; Informacija o sadržaju telegrama 
upu ć enih drugu Titu 8. jula povodom IV sednice CK SKJ; Izvodi iz telegrama i pisama 
upućenih Centralnom komitetu i drugu Titu povodom odluka na IV sednici CK SKJ 
(zahtevi, sugestije, ocene i mišljenja), Beograd, 20 julа 1966; Spisak primljenih 
de  pe ša povodom donetih odluka na IV sednici Centralnog komiteta SKJ od 1/2. jula 
1966.
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гославији 1941–1945. која је имала око милион чланова. На при-
јему посвећеном годишњици устанка у Југославији против фаши-
стичког окупатора, Ј. Б. Тито је подвукао да жали за својим дуго-
годишњим сарадником А. Ранковићем (назвавши га његовим пар-
тизанским именом „Марко“), али да је судбина Партије, народа и 
реформи важнија.28

Подршка унутар земље је југословенском председнику била 
неопходнија од одобравања у иностранству. Није журио да зва ни ч-
но информише совјетско руководство о околностима Ранко ви ћеве 
смене, али није ни бежао од објашњења. Десет дана након пле-
нума, 12. јула, током опширног разговора с амбасадором СССР-а 
у СФРЈ (време ручка је било утврђено три недеље раније). Тито 
је први започео разговор о Ранковићу, подробно изложив ши оно 
што је његовом саговорнику било познато из југословен ских ме-
дија. Тито је подвукао да народ и Савез комуниста подржа вају 
донете одлуке и „да му је сад много лакше пошто има много мање 
разлога за неспокојство него пре неколико дана“. Тито је замолио 
Пузанова да Брежњеву пренесе позив да посети Југославију сре-
дином или током друге половине септембра („у добро време за лов 
на јелене“).

Совјетског амбасадора је пре свега интересовало да ли су 
истините оптужбе на адресе Ранковића и Стефановића да су на ме-
равали да измене спољну политику земље. Он је такође питао да 
ли ће њихова смена утврдити улогу СКЈ у друштву. Објашњавају ћи 
своје активности, Тито је користио исте тезе као и неколико да на 
раније на пријему ветерана. Примедба А. Пузанова о Ранковићу 
(„чини се да је деловао по принципу, што горе – то боље“) дала је 
повода југословенској страни да помисли да је ам басадор разумео 
своје домаћине. Код Југословена је остао утисак да је „током ра-
зговора Пузанов демонстрирао уздржану подршку одлукама Че-
твртог пленума, усредсређујући пажњу на то да је он сагласан 
с тим како је (у Југославији – прим. аут.) одређено место орана 
државне безбедности у друштву“.29

Кроз неколико дана представници совјетске амбасаде су до-
били могућност да у разговору са чланом ЦК СКЈ који је управљао 

28 Борба, 6 jyн. 1966, стр. 2.
29 AJ, Kabinet predsednika Republike, 1-3-a/SSSR, Zabeleška o razgovorima sa so-

vjetskim ambasadorom Puzanovom na Brionima, 12 jula 1966.
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Народном банком СФРЈ Н. Миљанићем провере Титова казива ња. 
Високопозиционирани чиновник је окарактењрисао дешавања 1. 
и 2. јула као победу курса демократије и самоуправљања. Пре-
ма његовим речима, „Ранковић и његови истомишљеници су били 
присталице чврстог администрирања, настојали су да све држе у 
својим рукама и хтели да у партији успоставе чврсту дисциплину и 
да потчине партију и њену организацију уском кругу људи“.30

Почетком августа 1966. (тачније 2. августа) на сто совјет-
ских руководилаца је стављен тајни извештај31 с оценама јул ских 
догађаја као „резултата победе присталица либералних, проза-
падних тенденција у руководству СКЈ чији је изразити представник 
Е. Кардељ“. У документу се говорило о дугогодишњој борби која 
је започела још 1958–1961. између „присталица такозваног си-
сте ма самоуправљања и оријентације на помоћ Запада... и при-
ста лица управљања народном привредом и ширења сарадње са 
со ци јалистичким земљама, а под контролом СКЈ и државног апа-
рата“.32 Тезу о томе да је Ранковић био присталица зближавања 
са СССР-ом и другим социјалистичким земљама, да је иступао 
против уступака Западу и убрзаних реформи се понављала у до-
к ументу неколико пута као и наведена карактеристика Кардеља. 
Присталице прозападних тенденција развоја земље, по мишљењу 
аутора документа, биле су многобројне, а број оних који су им се 
супротстављали ограничен.33

30 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 51–52.
31 Исто, Д. 21/2, Л. 109–112.
32 У појединостима се указивало: „Различити приступи југословенских другова 

управљању унутрашњом и спољном политиком су се назирали још 1958–1961. 
у вези с заоштравањем економских проблема у земљи... Кардељ и секретар 
ЦК СК Хрватске Бакарић иступили су тада са захтевом за обраћање САД за по-
моћ... У то време је Кардељ имао јаку подршку у земљи“. Такође се говорило да 
„се Ранковићева група ослања у основи на чланове ЦК СК Србије, Црне Горе, 
државну безбедност, представнике Савеза бораца и део синдикалних руково-
дилаца“ (РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 109).

33 Међу присталице су убрајани председник Савезне скупштине Кардељ, председ-
ник Савезног извршног већа Стамболић, потпредседник, председник Комисије 
за међународне друштвено-економске и политичке односе К. Поповић, секре-
тар Савезне конференције Социјалистичког савеза радног народа Југославије 
М. Поповић, секретар ЦК СК Хрватске, члан Извршног комитета СКЈ Бакарић, 
државни секретар за иностране послове Никезић, секретар загребачког град-
ског комитета Трипало, представници Словеније Мачек, Абвељ, Попит, Ерман, 
Бунс. У табору противника су били бивши потпредседник Ранковић, руководи-
лац југословенских синдиката Вукмановић и бивши руководилац органа без-
бедности Стефановић (РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 110).
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Аутори анализе су сматрали да је један од разлога конфли-
кта особеност карактера југословенског лидера, посебно „његова 
ли  чна сујета“. У објашњењу се указивало да је Ј. Б. Тито био не-
задово љан одлукама Извршног комитета ЦК СКЈ донетим на иници-
јативу А. Ранковића „о ослобођењу Тита од неких другостепених 
послова у СКЈ и држави као израженој бризи за његово здравље“. 
Однос између Тита и Ранковића је описиван на следећи начин: 
„Сматрајући себе Титовим наследником, у последње време је почео 
да се понаша независно и самоуверено, ређе се саветовао с Титом, 
у приватним разговорима је себи дозвољавао критике на његову 
адресу. У односу на органе безбедности Ранковић је појачао своју 
личну контролу. А то је, као што видимо, изазвало страх код Тита 
да ће органи безбедности изаћи из сфере његовог утицаја и поста-
ти снага која ће стајати изнад СКЈ и државног апарата.“ У докумен-
ту се, ослањајући се на информацију чији извор није наведен, го-
во ри да је „Ранковићева судбина и судбина његове групе била 
ре шена још пре његовог одласка на XXIII конгрес КПСС“. Непосре-
дан разлог Титових корака аутори анализе су видели у опасности 
од пропасти економских реформи које су спровођене у земљи од 
јула 1965. и „проблема који су настали у вези с тим“. По њиховом 
мишљењу „кад је постало очигледно да предузете мере на плану 
неограничене децентрализације упра вљања економијом неће до-
вести до жељених резултата“, њихови иницијатори су „одлучили 
да се обрачунају с присталицама уме ренијег и опрезнијег курса“.

У опширној карактеристици Ранковића коришћени су најпо-
вољнији изрази који су коришћени унутар совјетске партократије: 
„залагао се за учвршћивање улоге партије и државних органа у 
свим сферама активности“, противио се Кардељу у периоду кад су 
се „у вези с критиком на адресу СКЈ оличену у Изјави Московског 
саветовања 1960. несугласице међу основним групама заоштриле“. 
Кардељ је настојао да се на изјаву да „хитан, оштро изражен од-
говор“, а Ранковић је био против брзине и оштрине. Био је против 
усту пака Западу и залагао се за потпуну подршку спољној политици 
СССР-а по многим међународним питањима... Ранковић је кривио 
Кардеља за многе теоријске грешке у које се „он сам запутио“ и 
које су довеле СКЈ у изолацију, настојао је да исправи те грешке 
и приближи се позицији КПСС-а. Без обзира на критике које су 
стизале од КПСС-а, он се изјашњавао за зближавање са СССР-ом 
и другим социјалистичким земљама, за неопходност учешћа на ме-
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ђу народним саветовањима комунистичких и радничких партија. 
Кардељ је истрајавао на својим погрешним теоријским ставовима, 
настојећи да утврди везе са Западом.34 

У закључку анализе аутори су поновили да ће у коначном 
скору уклањање Ранковића одговарати САД-у: „либералне снаге 
у Југославији, према америчким оценама, су задобиле ‘велику и, 
може бити, одлучујућу победу’ над просовјетским конзервативним 
снагама“.35

Селективно отворени архиви америчких обавештајних слу-
жби говоре да су ситуацију на сличан начин процењивали и ана ли-
ти чари Ције (CIA). Они су користили исте изворе (иступе југосло-
венских поли тичара који су у медијима осуђивали Ранко вића) и 
сусретали се с Југословенима. Унеколико се разликовао избор са-
го ворника. Совјетске дипломате су по правилу тра жиле саго вор-
ни ке међу присталицама линије Коминформа и пред став ници ма 
држав но-партијског апарата – присталицама коман дно-админи-
стра тивног модела, а Американци претежно међу дирек торима и 
чинов ницима либералних погледа. У целини, описи до гађаја који 
су се десили у југословенском врху и анализа у стилу реал-поли-
ти ке, готово лишени идеолошких представа, били су ка рак тери-
стични за обе стране. Истовремено, сасвим природно су постојале 
и одре ђене разлике повезане пре свега с тим ко је, када, где и у 
каквом друштвено-политичком контексту припремао те или друге 
документе, а такође и с тим какве су укусе и навике ограниченог 
круга корисника информација аутори морали имати у виду.

Оцена ситуације у Југославији коју је урадила Управа за 
обавештајне информације Ције је објављена у специјалном броју 
недељног билтена који је изашао 5. августа 1966. године. Документ 
је подељен на неколико делова и има врло прецизну структуру: 
после увода – својеврсног резимеа, следили су делови „Свргавање 
Ранковића“, „Мотиви Ранковића“, „Улога тајне полиције“, „Обра-
чун с СДБ“, „Национални антагонизми“, „Конзервативизам против 
ли бе рализма“, „Реформа партије“, „Наслеђе“, „Перспективе“.36 У 
америчкој интерпретацији догађаји из јула 1966. су посматрани 

34 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 67, Л. 110.
35 Исто, Л. 51–52; Д. 21/2, Л. 112.
36 Yugoslavia – the Fall of Rankovic, Current Intelligence Weekly : Special Re-port, 

Central Intelligence Agency (Directorate of Intelligence). URL: http://www.foia.
cia.gov/docs/DOC_0000720786/ DOC_0000720786. pdf. Документ је постао до-
сту пан у фебруару 2002. (без једне стране). Објављен је на српском језику 
(Dokumenta CIA o Jugoslaviji 1948–1953, priredio prof. dr Momčilo Pavlović, Beo-
grad, 2008, str. 225–232).
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кроз призму сукоба између „либерала и конзервативаца“, при че-
му у групу „конзервативаца“ Американци нису убрајали само Ран-
ко вића и његове присталице већ су сматрали да су то и „многи 
нижи партијски функцинери“, чак и ако нису идентификовани као 
Ран ко вићеве присталице, али „не подржавају Титову политику де-
централизације државног апарата и прихватања економских ре -
шења“. Ти „централисти“ који су се ослањали на снагу и утицај 
парти је су почели да губе своје позиције у власти и да коче ре-
фор  ме, чак и када то контрадејство децентрализације није откри-
вало.

У америчким документима је већа пажња посвећена перспе-
ктивама развоја ситуације. Аутори су сматрали да „смена Ран-
ковића и његових кључних људи рашчишћава пут за даље проме-
не“ уводећи у реформе „мноштво младих либерала у партији, које 
су блокирали конзервативци“ и дозвољава ширење „јавности у 
политичком и економском животу Југославије“. Они су сматрали да 
ће касније бити „прецизније одређене функције партије и владе, 
дат импулс спровођењу политике у оквиру које нико, сем Тита, 
неће моћи да држи главна места у партији и у влади што ће омогу-
ћити спровођење честе ротације кадрова“, а чланство у СКЈ „више 
неће бити основни критеријум за заузимање високих дужности у 
влади и економском животу“.37

Експерти Ције су настојали да комплексно представе по-
следице смене А. Ранковића. Они су подвлачили да је „уклонивши 
свог очигледног наследника... Тито започео хитну реорганизацију 
владе и партије... иницирао друге кораке усмерене ка убрзању ње-
гове либералне политике“. Такође, амерички стручњаци су пред-
виђали и будућу кризу режима: „поново се развила борба ко ће 
бити Титов наследник, вратило се у арену национално питање, 
ста тус и утицај бивших партизана су умањени“. Указивало се на 
то да ће „у случају смрти или губитка радне способности Тита, та 
пи тања бити извори сурове политичке нестабилности“.38 На тај на-
чин, како су сматрали у Москви, јула 1966. у Југославији су побе-
ди ли противници Ранковићевог курса и земља се креће ка Западу, 
а амерички аутори су у томе видели не само шансу за спровођење 
реформи у Југославији у циљу увођења демократије и тржишне 

37 Dokumenta CIA o Jugoslaviji, str. 230.
38 Исто, стр. 226.
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привреде већ и перспективу раста конфликaта и нестабилности у 
тој земљи.

Припрема за посету Југославији (22–25. септембра 1966) Л. 
Брежњева и Ј. Андропова39 по свему судећи је била разлог појаве 
другог документа на ту тему који је предат врху државе пре посете. 
Очигледно, његови аутори су били део „структура силе“, али нису 
били специјалисти за Југославију.40 Анализа тог документа показу-
је да је настао с намером корекције негативних оцена дешавања 
у Југославији, умањења значаја Ранковићевог пада и убеђивања 
совјетског руководства у неспорну жељу Јосипа Броза Тита за 
утврђивањем режима и монополистичке позиције СКЈ. Изгледа да 
су аутори добили и користили аналогни текст западних обавештај-
них служби из кога су преузели поједине идеје и аргументације, 
чиме се објашњава очигледна еклектичност текста.

С акцентом на „сведочењу једног од амбасадора земаља 
НАТО у Београду“, указивало се да је пленум на коме је био сме њен 
Ранковић сазван „у вези с проблемом избора Титовог наслед ника, 
озбиљним несугласицама унутар ЦК СКЈ по питањима праваца да-
љег развоја управљања државом, руковођења партије економским 
животом земље, а такође и у вези с нараслим националистичким 
тенденцијама у Југославији“. Аутори су сматрали да Тито није 
веровао „у могућност реакције јавности, органа државне без бед-
ности и вероватно Српске републике“.41 Пажња је усмерена на то 
да је Ј. Б. Тито у својим иступима „избегао сваки спомен о про-
блему наследства и само је овлаш додирнуо питање фракционог 
карактера борбе за власт и њених нежељених националистичких 
сенки. Он се трудио да оправда већи део службеника органа 
државне безбедности, очигледно, верујући да ће њихове услуге 
још бити потребне ради очувања власти партије.“42

39 Ј. Андропов је био у саставу делегације коју је предводио председник Прези-
дијума Врховног совјета СССР-а Л. Брежњев у време посете Југославији и ње-
говог сусрета с Ј. Б. Титом у септембру 1962, чијим је током и резултатима био 
посебно задовољан. (А. М. Александров-Агентов, От Коллонтай до Горбачёва, 
Междунар. отношения, Москва, 1994, стр. 19–20).

40 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 21/2, Л. 105–108; Документ ОП. Вх. № 3216 от 20 
сентября 1966 г.

41 Преведено је буквално. По свему судећи, то је несрећни превод с једног од 
западноевропских језика, што даје основу да се закључи да документ није 
припреман у Амбасади СССР-а у Београду или од експерата у Москви, већ међу 
стручњацима који су били далеко од југословенских проблема (РГАСПИ, Ф. 
495, Оп. 277, Д. 21/2, Л. 106).

42 Исто.
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Аутори материјала, констатујући јак утицај либералних иде-
ја у Југославији, а тиме и у ЦК СКЈ, диференцираније су него у 
анализи од 2. августа изводили разлике између конзервативног 
приступа „ретроградног“ Ранковића и тврде, али еластичније по-
зиције Тита, који је настојао да сачува контролу над Партијом 
и земљом. Указивано је на то да је југословенски лидер „сасвим 
одлучан да стави тачку на те кратковиде кораке који би могли 
да доведу у опасност... контролу партије над влашћу. Ранковић 
је (према њиховим оценама – прим. аут.) несумњиво делио такво 
мишљење, али би спроводио ретроградне и репресивне мере, које 
би само могле да ојачају бунт у народу и националистичке сепа-
ратистичке тенденције“. Аутори анализе су такође примећивали 
да сагласност Ранковића „са сопственом сменом и признање својих 
грешака и морално политичке одговорности за деловање органа 
државне безбедности“, а такође и његова изјава о томе да су 
„све активности спровођене у интересу партије, може бити моћан 
стимуланс за оне који настоје да умање непосредну улогу партије 
у економији и власти“.43 И то су безусловно морале да поздраве 
присталице партократије у совјетском руководству.

Документ је имао и упориште у незваничном мишљењу ше фа 
југословенске дипломатије М. Никезића које је изнео 5. августа да 
су „злоупотребе од стране државне безбедности послужиле више 
као повод, него као узрок коначног обрачуна“, такође и као „повод 
за предузимање одлучних корака у циљу превазилажења раскола 
који се назирао годинама раније“. Управо један од делова докумен-
та („ти догађаји су погодовали даљој либерализацији“ и Југосла-
вија се „неповратно креће пре ка некакавом облику социјалдемо-
кра тије, него ка ка социјализму у марксистичком значењу те речи“) 
јавно је противречио томе што је говорило југословенско руко-
водство. Следећи део, иако је проистекао из претходног, понављао 
је тезу из анализе од 2. августа: „То није толико борба за власт 
између појединих лица, колико је сукоб између идеја и тен ден-
ција“.44

Припрема препорука за Ј. Б. Тита како треба да представи 
„Ранковићев случај“ на предстојећим разговорима с Л. Бреж ње-
вом и Ј. Андроповом била је један од централних задатака ју го-

43 Исто, Л. 106–107.
44 Исто, Л. 107–108.
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словенских експерата. Судећи по честом помињању имена А. Ран-
ковића у контактима са совјетском страном и у Москви и у Бео-
граду, било је јасно да ће питање минулих кадровских промена 
у југословенском руководству бити постављено међу првима на 
предстојећим разговорима.45 Ипак, пажљива анализа материјала 
Амбасаде СФРЈ у Москви и југословенског министарства спољних 
послова у Београду је дозвољавала експертима међународне ко-
мисије ЦК СКЈ да закључе да у Совјетском Савезу, без обзира на 
однос према Ранковићу као према „главном заговорнику сарадње 
са социјалистичким земљама“, сматрају да се спољнополитички 
курс Југославије „у основи неће мењати јер су сви југословенски 
фактори заинтересовани за сарадњу са СССР-ом“. Експерти су Титу 
скренули пажњу на то да већина утицајних људи на совјетској 
страни тежи да „се у одређеном облику дистанцира од Ранковића 
и твр ђења западне штампе да је он био главни присталица при-
јатељства са СССР-ом“. Као илустрацију су наводили примере Ј. 
Бер нова, сарадника ЦК КПСС-а, задуженог за везу с СКЈ („Никад 
нисмо посебно обрађивали Ранковића и увек смо слушали шта 
говори друг Тито на чије иступе о улози партије и комуниста данас 
гледам с поштовањем“) и секретара ЦК КПСС-а П. Демичева („друг 
Тито својим ауторитетом сам обезбеђује јединство унутар система, 
чак и под притиском две различите тенденције у партији“).46

Уваживши препоруке експерата Тито се постарао да бла-
го времено смањи напетост у вези са „Ранковићевим случајем“, а 
и да истовремено обезбеди успех кампање притиска на његове 
при сталице (у то време на пленумима републичких и локалних 
пар  тијских организација Савеза комуниста се говорило о ис кљу-
чењу Ранковића из редова СКЈ). Неколико дана пре пријема со вјет-
ске делегације, искористивши свој сусрет с амбасадором Пољске 
Народне Републике у СФРЈ А. Малецким, југословенски лидер је 
још једном изложио своје погледе на перспективе односа са со-
ци јалистичким земљама, подвлачећи да се они који предвиђају 
промене југословенског спољнополитичког курса налазе у заблуди: 
„Више од свих, ја сам се залагао и залажем се сада за утврђивање 
и развој пријатељских односа са социјалистичким земљама... Курс 

45 AJ, Kabinet predsednika Republike, I-3-a/SSSR, Teme za koje sovjetski sagovornici 
mogu pokazati interes, str. 1–2, Ambasada SFRJ, Moskva, 3. septembra 1966. god.

46 AJ, Kabinet predsednika Republike, I-3-a/SSSR, Informativni material o SSSR i 
Jugoslovensko-Sovjetskom odnosima (povodom po sete L. I. Brežneva), Beograd, 
21. septembra 1966.
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према Совјетском Савезу и осталим социјалистичким земљама се 
не мења и не може се променити“. То је несумњиво учињено и због 
тога што се није сумњало да ће о разговору бити обавештена и 
совјетска амбасада (заиста, Малецки је о разговору обавестио 20. 
септембра)47 и високи гости.

Совјетска страна се пред посету понашала нервозно. Још 
29. августа Амбасада СССР-а у Београду је уложила протест због 
публиковања, без сагласности с Москвом, саопштења Танјуга48 
о предсојећој посети Брежњева. Амбасадор СФРЈ у Москви Д. Ви-
дић49 је 16. септембра, анализирајући понашање партнера, у сво-
јој депеши Београду писао да „необично дуг рок који је био потре -
бан за утврђивање времена посете, жалба А. Пузанова на обја вљи-
вање информације у медијима о посети Брежњева и његов одлазак 
на одмор, жалба на однос према последњој совјетској групи (пар-
тијски руководиоци – прим. аут.) која је била на одмору у Југо-
славији и сл... сведоче да овде, до јучерашњег дана нису били 
сигурни да ли ће уопште доћи до посете.“ Д. Видић је претпоста-
вио да је совјетска страна, после онога што јој је постало познато 
о одлукама последњег пленума ЦК СКЈ,50 сабирала „плусеве и 
минусе“ предстојеће посете.

Свега неколико дана пре посете, у Москви су за њу прона-
шли одговарајућу форму дефинишући програм посете. Амбасадор 
Пуза нов је 21. септембра, на основу термина посете Брежњева Бу-
дим пешти, утврдио да он жели своју посету да учини „максимално 
радном“ и да одустаје од заједничког лова (раније је амбасадор 
посебно ишао у Титову резиденцију на Брионима да би се о томе 

47 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 21/2, Л. 103–104.
48 AJ, Kabinet predsednika Republike, I-3-a/SSSR, Zabeleška o razgovoru M. Pavi-

ćevića, zamenika državnog sekretara za inostrane poslove sa A. Puzanovim, am-
basadorom SSSR, dana 29. avgusta 1966. godine. Интересантна је и чињени-
ца да је у Титовом секретаријату белешка М. Павићевића, заменика државног 
секретара за иностране послове, о разговору с амбасадором Пузановим под-
вргнута озбиљној редакцији. Фактички, она је била поново написана и у тој 
редакцији показана аутору 7. септембра, што је сведочило о посебној Титовој 
пажњи према свему што се тицало предстојеће посете. (Видети: Iz zabeleške 
o razgovoru M. Pavičevića, zamenika državnog sekretara za inostrane poslove sa 
ambasadorom SSSR A. Puzanovim, 29. avgusta 1966. godine)

49 Он није успео да се сретне с Брежњевом до његовог одласка у Украјину, одакле 
је планирао да долети у СФРЈ и југословенски амбасадор је сматрао да је то 
учињено намерно.

50 AJ, KPR, I-3-a/SSSR, Depeša druga Vidića iz Moskve, 16. septembra 1966. Амбаса-
дор СФРЈ Д. Видић је имао у виду пленум ЦК СКЈ 14–15. септембра на коме је 
Ранковић искључен из СКЈ.
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договорио). Подвукао је „жељу друга Брежњева да има што више 
могућности за разговор с другом Титом, како у форми рада читаве 
делегације, тако и у четири ока“. Из Пузановљевих речи се могло 
схватити да Брежњев тај сусрет види као размену мишљења „два 
генерална секретара“.51 Следећег дана је амбасадор предао текст 
поруке Брежњева Титу с прецизирањем детаља посете.52 Отказав-
ши одлазак из Београда, совјетски лидер је давао повод мишљењу 
да не подржава у потпуности Титов однос према Ранковићу и ње-
говим сарадницима.

На самом почетку првог дана разговора у Београду, 23. 
септембра, Тито је поново изложио своју верзију Ранковићеве сме-
не. Његови партнери нису расправљали о тој теми, већ су као и 
претходне године, акценат ставили на међународна питања – рат 
у Вијетнаму и акције САД-а, културна револуција у Кини и однос 
кинеског руководства према светској политици и међународном 
комунистичком покрету.53

Тек на крају другог дана консултација у Добановцима, Бре-
ж њев се вратио на питање Ранковића. Отворено се узбудивши 
(југо сло венски стенограм разговора показује да је пажљиво би-
рао речи), генерални секретар КПСС-а је напоменуо „да би хтео 
разго варати о деликатним стварима“ и да га „не треба схватити 
погрешно“, после чега је фактички замолио Тита за подршку про-
тив „Косигина и других“.54 Тиме је Брежњев потврдио своје пре тен-
зи је на „беспоговорно лидерство у совјетском руководству“,55 исто-

51 AJ, KPR, I-3-a/SSSR, Beleška u vezi sa programom boravka Leonida I. Brežnjeva, 
Beograd, 21. septembra 1966.

52 AJ, KPR, I-3-a/SSSR, Tekst poruke Brežnjeva drugu Predsedniku koju je uručio 
Ambasador Puzanov, 22. septembra 1966.

53 AJ, KPR, I-3-a/SSSR, Zabeleška o razgovorima vođenim između Predsednika SFRJ, 
generalnog sekretara SKJ druga Tita sa generalnim sekretarom KPSS Brežnjev-im, 
na dan 23. i 24. septembra 1966. godine u Beogradu, str. 2–9.

54 Исто, стр. 19.
55 Неопходност смене Н. Хрушчова у октобру 1964. је заснивана на његовом стилу 

руковођења, што је било зацртано у одлуци Президијума ЦК КПСС-a. „Воп-
росы, возникшие в Президиуме ЦК, и о мерах по восстановлению ленинских 
принципов коллективного руководства в деятельности ЦК КПСС“ от 13–14 ок-
тября 1964 г. У њoj се указивало да је „друг Хрушчов заузимајући места првог 
секретара ЦК КПСС-a и председника Савета министара СССР-a у својим рукама 
концентрисао велику власт и у низу случајева изашао испод контроле ЦК КПСС 
и престао да делује у складу с мишљењем чланова Президијума ЦК и чланова 
ЦК КПСС-a“. У другој тачки се истицала потреба раздвајања те две функције. 
(Видети: Никита Хрущёв, 1964. Стеногр. пленума ЦК КПСС и др. док., сост. А. 
Н. Артизов и др., Москва, 2007, стр. 231, Док. № 13). Нередиgовану варијан-
ту те одлуке М. Суслов је прочитао увече 14. октобра на пленуму ЦК КПСС-a 
(исто, стр. 375), а 11. новембра у разговору с амбасадором А. Пузановим, Ј. Б. 
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времено дајући карт бланш Титу за даљу репресију над Ранкови-
ће вим присталицама. У југословенској белешци са разговора, речи 
генералног секретара ЦК КПСС-а су биле представљене на следе-
ћи начин: „Он лично сматра да су акције у односу на Александра 
Ранковића наша унутрашња ствар. То никако не утиче на наше 
односе... Проблем Александра Ранковића у СССР неће постојати“.56 
На самом крају разговора, прешавши на разматрање међусобних 
односа, Брежњев их је повезао с развојем ситуације у Југославији, 
изразивши забринутост да СКЈ може изгубити своје командне по-
зиције. Самим тим је поново саговорницима отворено казао да су 
у Москви спремни да затворе очи на „случај Ранковић“ уколико 
Тито гарантује очување монополских позиција власти комуниста 
код себе у земљи.57

У циркуларном писму представницима СФРЈ у иностранству 
(„за личну информацију и оријентацију“), које је припремљено у 
Титовом секретаријату, били су наведени основни резултати Бре-
ж њевљеве посете. Прворазредна пажња је била посвећена реак-
цији совјетске стране на ситуацију у Југославији. У појединостима 
се указивало да је „друг Председник“ упознао саговорнике „с ре-
зултатима и проблемима наше друштвено-економске реформе, по-
себно подвлачећи њихов социјални аспект, место и улогу пар ти-
је, објаснио одлуке Четвртог пленума ЦК СКЈ и основни сми сао 
предстојеће реорганизације ЦК СКЈ“. Преносило се, такође, да 
Брежњев сматра „одлуке Четвртог пленума нашим унутрашњим 
послом и да се потпуно дистанцира од Ранковића. Он је изразио 
забринутост, која је и раније постојала, у односу на Програм СКЈ, 
развој нашег система и улогу СКЈ, али је подвукао, да то неће 
утицати на развој наших односа у будућности“.58

Продужена посета Едварда Кардеља СССР-у у октобру 1966. 
учврстила је совјетско руководство у уверењу да промене које су 
се десиле у Југославији и нису биле толико суштинске. У опширном 

Тито је изјавио да је за њега „ново совјетско руководство“ – Л. Брежњев и А. 
Косигин.

56 AJ, KPR, I-3-a/SSSR, Zabeleška o razgovorima vođenim između Predsednika SFRJ, 
generalnog sekretara SKJ druga Tita sa generalnim sekretarom KPSS Brežnjev-im, 
na dan 23. i 24. septembra 1966. godine u Beogradu.

57 Исто, стр. 19–21.
58 AJ, Kabinet predsednika Republike, I-3-a/SSSR, Nacrt telegrama Predstavništvu 

SFRJ. 
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извештају о боравку Кардеља59 упућеном ЦК КПСС-у су истакнути 
најсадржајнији иступи југословенског теоретичара (у званичним 
наступима, током разговора и у незваничној комуникацији). Они 
нису потврђивали сумње у његову оријентацију ка Западу. Тих 
да на се тај либерални представник југословенске елите изја шња-
вао у корист тешњих совјетско-југословенских контаката „у циљу 
узајамног обогаћења искуствима у свим областима друштвеног 
живота“; критиковао је политику руководства Народне Ре публи-
ке Кине, указујући да „егоцентрични и неодговорни ултра ра ди-
кализам... не само што није дуговечан и слаб, већ представља 
и један од најозбиљнијих извора из кога црпе снагу антисоци-
јалистички носиоци политике силе“. У реферату цитирана фраза 
из иступа Е. Кардеља у Бакуу („Можете бити уверени да у лицу 
Југославије Совјетски Савез има верног пријатеља, спремног на 
сарадњу у свим областима“)60 потврђивала је уверење совјетске 
стране да оштар преврат ни у спољној политици СФРЈ у целини ни у 
совјетско-југословенским односима посебно не треба очекивати.

У децембру 1966. на Пленуму ЦК КПСС-а, у саопштењу о 
међународном положају Брежњев је подробно говорио о Југо сла-
вији. У многоме је поновио сценарио минулих разговора у Бео-
граду, ставивши акценат на улогу СКЈ, прећуткујући „Ранковићев 
случај“. Поново, као и у реферату на XXIII конгресу КПСС-а у 
марту, Брежњев је СКЈ убројао у ред „братских партија“ на чијим 
конгресима су у последње две године били представници КПСС-а. 
Генерални секретар је повољно оценио улогу СФРЈ у међународ ним 
односима („по правилу подржавају политичке акције Совјетског 
Савеза“), приметивши да у последње време та земља „исказује 
све већу склоност ка успостављању контаката по линији партије“. 
Говорећи о недавној незваничној посети СФРЈ (и поменувши при 
том Андропова), Брежњев се само мало дотакао ситуације у тој 
земљи, али је напоменуо да „ми с југословенским друговима имамо 
и разлике по низу питања“. Обратио је пажњу на то да „су се у 
последње време у Југославији активирале присталице, како се 
нама чини, ванредне централизације у руковођењу економијом 
која по природи води ка развезивању тржишних односа и отвара 

59 Позив Врховног совјета СССР-a Е. Кардељу да посети Совјетски Савез у свој-
ству председника Савезне скупштине СФРЈ је упућен још у јесен 1965. (Видети: 
Ð. Tripkoviċ, „Odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza 1965–1967“, Istorija 
20. veka, 1/2010, str. 138.

60 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 15, Л. 117–121.
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могућности за пробој страног капитала у земљу“. Совјетски лидер 
је подвукао и то да је у Југославији „сасвим очигледна тенденција 
слабљења руководеће улоге партије што не може да не изазове 
опрез“. „Добро схватајући да питања везана за форму и методе 
партијског руковођења и економске политике представљају суве-
рену ствар партије и народа сваке земље, ми смо тим пре сма-
трали неопходним да у другарској форми искажемо своју забри-
нутост југословенским друговима“, приметио је он. Према речима 
генералног секретара, управо је то био „главни циљ наших сусрета 
с другом Титом у Београду септембра ове године“. При том је 
Брежњев поновио да циљ није био постигнут: „Одговарајући нам, 
југословенски другови су обећали да неће дозволити унижење 
улоге партије и државе, и да ће чврсто ићи путем социјализма. 
Такође су казали да озбиљно узимају у обзир наша схватања“.61 О 
својој молби у вези с „Косигином и другима“ у замену за прећутну 
сагласност с репресијом према присталицама А. Ранковића, гене-
рални секретар КПСС-а пред члановима ЦК, природно, није го-
ворио. Такође, није сматрао нужним да дâ било каква објашњења 
везана за „Ранковићев случај“ (није га уопште поменуо) као што је 
и обећао Титу у разговору 24. септембра.

Тренутно нема озбиљних архивских истраживања питања 
везаних за односе унутар совјетског руководства у том периоду, 
па зато можемо само претпостављати да је генерални секретар 
ЦК КПСС-а Брежњев добро схватио Тита. У децембру 1965. он 
је и сам, као резултат брзих маневара унутар апарата, успео да 
ослаби утицај А. Шељепина.62 Напад на Ранковића су искористили 
Брежњев и његово најближе окружење као пример како би кроз 
неколико месеци у мају 1967.63 био замењен и Шељепину близак 
председник КГБ СССР-а П. Семичастни. Искористивши бекство из 
СССР-а Стаљинове ћерке С. Алилујеве као повод, они су поверили 
то место неамбициозном, погодном „радохолику“ Андропову, који 
је више пута пратио Брежњева у званичним посетама (и при том 
је био сведок усменог договора с Титом о узајамној подршци). 
Убрзо затим су биле ослабљене и политичке позиције још двојице 

61 Российский государственный архив новейшей истории (даље: РГАНИ), Ф. 2, Оп. 
3, Д. 49, Л. 9, 10 (об.).

62 Л. Млечин, Брежнев, Москва, 2008, стр. 131–145.
63 До смене је дошло на заседању Политбироа 17. маја 1967. (Видети: Р. Мед-

ведев, Юрий Андропов. Неизвестное об известном, Молодая гвардия, Москва, 
1998, стр 99)
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Брежњевљевих сарадника у Политбироу: у јуну 1967. с места се-
кретара МГК КПСС-а је био смењен Н. Јегоричев, а у децембру те 
године је ослобођен дужности секретара ЦК КПСС-а А. Шељепин. 
Члан Политбироа, председник Савета министара СССР-а А. Коси-
гин је сачувао своје позиције, али је блокада свих његових иници-
јати ва трајала до 1979.64

Последње недеље 1966. су биле посвећене подели држав-
них награда великој групи сарадника совјетске амбасаде у Београ-
ду, што је на посебан начин демонстрирало задовољство Кремља 
стањем ствари на „југословенском правцу“ и акцијама амбасадора 
Пузанова.65 Сарадници економског одељења су награђени 17. де-
цембра (орденима „Трудового Красного Знамени“ и „Знак Почё та“). 
За успешно деловање у области спољне политике СССР-а државне 
награде (орден „Знак Почёта“ и медаља „За тру довую доблесть“) 
је 31. децембра добило неколико сарадника ам ба  саде који су се 
ба ви ли политичким радом. Као и награде у еко номској области, и 
оне су биле потпуно заслужене: десет дана пре тога, 21. децембра 
1966. Тито је у разговору са совјетским амба садором изразио же-
љу да „дође у Москву како би поразговарао са совјетским руково-
дио цима и ловио с њима у другој половини јануара 1967“.66

Смена А. Ранковића и чистке међу његовим високо пози-
ционираним присталицама нису се начелно одразиле на односе 
између две земље, али су имале озбиљне даље последице. Без 
обзира на негативан однос према југословенским догађајима 1966. 
совјетска страна се примирила, искључиво стављајући акце нат на 
даље утврђивање позиције Ј. Б. Тита као гаранта развоја со вјет-
ско-југословенских односа. Совјети су сматрали да Југосла вија 
не ће постати „деморалишући пример“ за остале земље свет ског 
си стема социјализма као земља у којој су комунисти први пут 
изгу били власт. Тако мека реакција не изазива чуђење пошто се 

64 Биограф А. Косигина В. Андрианов је писао у својој књизи о љубомори која је 
1966–1967. настала код лидера КПСС-a према председнику Савета министара 
СССР-a. Сматрао је да такво осећање није напуштало Брежњева до последњих 
Косигинових дана на том месту. (Видети: В. Андрианов, Косыгин, Молодая 
гвардия, Москва, 2004, стр. 170–174, 335).

65 Пузанов је као амбасадор у Београду од 1962. био један од организатора и 
учесника преговора 23–24. септембра 1966, а такође и сведок неформалног 
договора Тита и Брежњева, а ускоро је и добио својеврсну почасну награду: 
са 60 година је постао амбасадор у Бугарској, где је остао још 12 година, до 
1978.

66 РГАСПИ, Ф. 495, Оп. 277, Д. 21/2, Л. 101.
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унутар совјетског руководства дешавало нешто слично: у том пе-
ри оду Брежњев је почео да се постепено удаљава од принципа 
проглашеног у октобру 1964. – „колективног руковођења“ – и да 
концентрише у својим рукама сву власт у земљи. Убрзо, користећи 
југословенско искуство с „Ранковићевим случајем“, он се обрачу-
нао са својим конкурентима – И. Шељепином и П. Семичастним.

Лични договор с Ј. Б. Титом о узајамној подршци, активна 
економска сарадња у развоју, ратни неуспеси савезника обе земље 
– арапских држава на Блиском истоку у јуну 1967. – утицали су 
на даље учвршћивање контаката на вишем нивоу. „Медени месец“ 
(три сусрета 1967. и три посете Тита СССР-у 1968) је потрајао 
две године, до јула 1968. кад је југословенски лидер јавно осудио 
политику СССР-а према Чехословачкој.67 Ипак, односи између 
СССР-а и СФРЈ у наредном периоду су грађени у знатној мери на 
личним контактима двојице руководилаца, а договор из 1966. је и 
даље деловао.68

У мају 1980, Брежњев, већ и сам болестан, долетео је у 
Београд како би учествовао у погребним церемонијама свечаног 
опроштаја са својим југословенским колегом и сарадником.

67 Борба, 15. јул 1968, стр. 1; Исто, 20. јул, стр. 5; А. Б. Едемский, „Советско-че-
хословацкие отношения в оценках югославского руководства. Январь – июнь 
1968 г“, 1968 год. „Пражская весна“. Историческая перспектива: сб. ст., под 
ред. Г. П. Мурашко, РОССПЭН, Москва, 2010, стр. 228–264.

68 И. Руднева, „Как Тито Брежневым пугал“, Родина, № 9, 2008, стр. 102–104.
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Summary

Andrej Borisovič Edemski, Ph. D.

Behind the scenes of Soviet-Yugoslav relations
(July–December 1966)

Key words: 20th century history, foreign policy, Cold War, 
Soviet-Yugoslav relations, partocracy, J. B. Tito, L. I. Brezhnev, 
A. Ranković, J. B. Andropov

The 60s of the last century marked for Josip Broz Tito and 
his closest associates, who came to power in Yugoslavia during 
1944–1945, a special stage in their battle to keep their leadership 
position in the country and Party. They endeavored to build an opti-
mal model of a multinational state that would be different from 
the command-administrative Soviet system as well as the Western 
democra cies. However, the reforms they initiated only sped up the 
further disin tegration of the country. The removal of A. Ranković and 
the purges carried out among his highly positioned supporters did 
not have fundamental bearing on the relations between two countries 
but had serious consequences. Apart from having a negative stand 
on the events in Yugoslavia in 1966 the Soviet side restrained itself 
from reacting by solely stressing the further strengthening of J. B. 
Tito’s position as the guarantee for the further development of Soviet-
Yugoslav relations. The Soviet side considered that Yugoslavia would 
not become a „demoralizing example“ for the other countries of the 
Soviet socialist system as a country where the communists lost power 
for the fi rst time. Such a soft reaction was not surprising since a 
similar process was taking place within the Soviet leadership: in that 
period Brezhnev began to distance from the principles „of collective 
leadership“ proclaimed in October 1964 and started concentrating all 
the power into his own hands. Soon using the Yugoslav experience of 
„Rankovic’s case“ he dealt harshly with his rivals – I. Shelepin and P. 
Semichastny.
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STAVOVI VLADIMIRA BAKARIĆA O
„CENTRALISTIČKOJ“ OPOZICIJI (1966–1969)

APSTRAKT: Autor raspravlja o odnosu prvaka SKH i jednog od 
najutjecajnijih jugoslavenskih komunista Vladimira Bakarića pre -
ma grupi koju je nazivao „centralistima“ tj. prema opoziji sa mo-
upravnim reformama koje je zagovarao u razdoblju 1966–1969. 
Bakarić je smatrao da je riječ o idejno jedinstvenoj sku pini, pri-
bližno identi čnoj s pristašama Aleksandra Rankovića, koja uglav-
nom djeluje u beogradskim bankama, reeksportnim poduzeći ma 
i medijima te raspolaže jakim utjecajem na javnost u SR Srbiji. 
Glavne točke prijepora između Bakarića i njegovih prista ša i 
„centralista“ bile su privredna reforma, bankarski sektor, fi  nan-
ciranje velikih infrastrukturnih projekata te Fond za nerazvi jene.

Ključne riječi: Vladimir Barakić, stavovi, „centaralisti“, KPJ, 
Aleksandar Ranković

Uvod

Sukobi i prijepori u jugoslavenskom partijskom vrhu i društvu 
oko pitanja odnosa jugoslavenskog saveznog središta i republika, 
odno sno pitanje decentralizacije i prava republika, u razdoblju nakon 
Bri junskog plenuma 1966. koje je svojom djelatnošću obilježio šef 
SKH Vladmir Bakarić – to je po svim pokazateljima zapravo i vrhunac 
njegovog političkog utjecaja – nisu do sada bili predmetom posebnog 
povijesnog istraživanja, a memoarska literatura također nije obilna. 
Autori koji su pisali posebne studije o samom Brijunskom plenumu, 
tj. njegovom odjeku u javnosti, Milan Piljak i Katarina Spehnjak, tek 
su se uzgred doticali razdoblja koje je uslijedilo nakon ove prijelomne 
sjednice.1 Autori koji su se bavili studentskim nemirima u Jugoslaviji i 

1 Милан Пиљак: „Брионски пленум 1966. године“, Токови историје 1/2010, str. 
73–95; Katarina Spehnjak: „‘Brionski plenum’ – odjeci IV. sjednice CK SKJ iz srpnja 
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međunarodnim položajem Jugoslavije, te stanjem u JNA godine 1968, 
Hrvoje Klasić i Mile Bjelajac, u značajnoj se mjeri u svojim radovima 
dotiču općih političkih odnosa i unutrašnje dinamike u tadašnjem ju-
goslavenskom partijskom vrhu, no nisu ih izučavali detaljnije.2 Srpska 
memoaristika koja obrađuje ovo razdoblja pretežito se bavi zbivanji-
ma uoči i tijekom Brijunskog plenuma 1966, dok hrvatska težište 
sta vlja na zbivanja 1970–1971. poznata kao „Hrvatsko proljeće“ ili 
„Maspok“.3 

Temelj ovog rada predstavljaju autorova istraživanja u Osobnom 
fondu Vladimir Bakarić (OFVB) u Hrvatskom državnom arhivu (HDA). 
OFVB je nastao unutar administracije CK SKH prikupljanjem Bakarićevih 
istupa i materijala koji su mu dolazili i u sklopu njega se nalaze i 
gotovo svi njegovi istupi (inače ne pretjerano česti) na različitim ju-
goslavenskim i hrvatskim, državnim i partijskim tijelima u ovom raz-
doblju. OFVB sadrži dijelom građu državnih i partijskih organa koja se 
nalazi u drugim fondovima, osobito u fondovima CK SKH (HDA) i CK 
SKJ (Arhiv Jugoslavije), ali također transkripte Bakarićevih privatnih 
sastanaka i, u manjoj mjeri, privatnu korespond enciju i bilješke. Ovaj 
fond donedavno nije bio temeljito istražen te mu znanost, posebno 
srpska i hrvatska historiografi ja, tek trebaju posvetiti veću pažnju. 
Za drugu polovicu 60-ih, period kojim se bavimo u ovom radu, građa 
u OFVB je osobito obilna i predstavlja fond koji daje najbolji pregled 
za istraživanje Bakarićeve političke djelatnosti u ovom razdoblju te 
jednu od nadragocjenijih zbirki izvora za jugoslavensku povijest druge 
polovice 60-ih uopće.4

1966. godine u hrvatskoj političkoj javnosti“, Časopis za suvremenu povijest, br. 
3, 1999, str. 463–489. Piljak donosi prikaz zbivanja iz perspektive srpske političke 
i historiografske tradicije, Spehnjak pak iz hrvatske. Ocjene Brijunskog plenuma i 
pada A. Rankovića iz različitih perspektiva v. također kod: Jovan P. Popović, Četvrta 
sednica CK SKJ. – Brionski plenum, Beograd, 1999, str. 47–50; Branko Petranović, 
Istorija Jugoslavije 1918–1988, sv. 2, Beograd, str. 571–572; Povijest Saveza ko-
muni sta Jugoslavije, Beograd, 1985, str. 431–432; Dušan Bilandžić, Hrvat ska mo-
derna povijest, Zagreb, 1999, str. 489–503; Zdenko Radelić, Hrvatska u Jugo slaviji, 
Za greb, 2006. str. 363–366; Ivo Goldstein, Hrvatska 1918–2008, Zagreb, 2008, str. 
507–508.

2 Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968, Zagreb, 2012; Миле Бјелајац, „ЈНА на иску-
шењима 60-их година прошлог века“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008.

3 Kao najznačajnije primjere srpske memoaristike v.: Dobrica Ćosić, Piščevi zapisi, 
1–2, Beograd, 2000. i Aleksandar Ranković, Dnevničke zabeleške, Beograd, 2001. 
Hrvatsku memoaristiku zastupaju Miko Tripalo, Hrvatsko pro ljeće, Zagreb, 1990; 
Savka Dabčević-Kučar, Sedamdesetprva. Hrvatski snovi i stvarnost, sv. 1–2, Za-
greb, 1997.

4 Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografi ja, Zagreb, 2011, str. 10–12. Moja mo-
nografi ja temelji se dobrim dijelom na OFVB i predstavlja prvo temeljito, no nipo što 
potpuno i konačno istraživanje ove građe.
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Fokus ovoga rada su prve godine dominacije Kardeljeve i Ba-
karićeve skupine u vrhu SKJ, razdoblje 1966–1969. Namjeravam da-
ti vrlo detaljan pregled stavova hrvatskog političkog moćnika Vla di-
mi ra Bakarića o političkim suparnicima nove vladajuće strukture. U 
ovom razdoblju Bakarićeve izjave, kako na javnim tako i na tajnim 
sastancima, posvećene su suzbijanju opozicije koje je djelovala u 
Beogradu i drugdje, pretežito u ekonomskom i medijskom sektoru ali 
i u saveznim i srbijanskim partijskim tijelima, protiveći se tekovinama 
koju je donijela prevlast njegove frakcije: političkoj decentralizaciji i 
smanjenju državnog intervencionizma u gospodarstvu, no ne nužno 
i relativnoj društvenoj i političkoj liberalizaciji koju je ona zastupala. 
U očima Vladimira Bakarića bili su to pristaše ili čak isti ljudi koji su 
bili politički marginalizirani u vrhu SKJ uoči i tijekom 1966. U brojnim 
transkriptima sastanaka Bakarića i njegovih najbližih suradnika saču-
vanih u OFVB, koji su i glavni izvori za ovaj rad, ti se politički oponenti 
najčešće nazivaju „centralistima“. U nekim izvorima iz druge polovice 
60-ih Bakarić i njegovi suradnici često govore o „birokratizmu“ i pri-
stašama „starog sistema“, misleći na približno istu skupinu opo nenata 
najnovijim samoupravnim reformama. Važno je napomenuti da to nisu 
termini koje su koristili sami Bakarićevi oponenti u ovom razdoblju 
da bi sebe opisali te da je riječ o generaliziranju, često s vrlo malo 
po krića. Sve upućuje da kritičari novog rukovodstva SKJ, baš kao i 
sama skupina oko Kardelja i Bakarića, nisu bili heterogena skupina, 
ako su uopće i bili skupina. Iz vizure Vladimira Bakarića njegovi su 
oponenti bili jasno defi nirana suparnička skupina s jasnim ciljem i 
obilježjima, no, čini se, da je stvarno stanje bilo mnogo kompleksnije. 
Buduća historiografska istraživanja trebala bi dati jasniju strukturu o 
Kardeljevim i Bakarićevim kritičarima iz ovog razdoblja, a ovaj rad, ko-
ji se ograničava na Bakarićev doživljaj konfl ikta, dati poticaj daljnjem 
istraživanju.5 

Vladimir Bakarić i njegova frakcija

Vladimir Bakarić je kao osoba od najvećeg povjerenja jugo sla-
venskog državnog i partijskog šefa Josipa Broza Tita od jeseni 1944. 

5 Neke općenite napomene o samupravnoj reformi u razdoblju 1966–1979. mogu se 
naći u sljedećim monografi jama: Petranović, Istorija Jugoslavije, sv. 2, str. 569–
580; Povijest Saveza komunista, str. 432–444; Latinka Perović, Zatvaranje kruga. 
Ishod političkog rascepa u SKJ 1971–1972, Sarajevo, 1991; Bilandžić, Hrvatska 
moderna, str. 504–507, 528–537; Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji, str. 379–381; 
Goldstein, Hrvatska 1918–2008, str. 534–536.
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bio na čelu hrvatskih komunista (u razdoblju 1945–1953. bio je i 
na čelu hrvatske vlade). Između 1953. i 1966. obnašao je dužnost 
sekretara Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista 
Hrvatske (IK CK SKH) te je nakon statutarnih promjena 1966, koje 
su predviđale uvođenje dužnosti predsjednika i predsjedništva CK 
SKJ i CK republičkih i pokrajinskih partijskih ogranaka, ostao na če-
lu IK CK SKH kao predsjednik, zadržavši se na toj dužnosti sve do 
proljeća 1969. godine. Bakarićevi su istupi u razdoblju 1966–1969. bili 
ponajviše posvećeni gospodarskom stanju u cijeloj Jugoslaviji. Širenje 
njegovog ekonomsko-teorijskog i komentatorskog interesa na čitavu 
Jugoslaviju bilo je popraćeno ravnomjernim povećanjem njegove moći. 
Naime, njegov utjecaj na saveznoj razni, kao jednog od dvojice vođa 
vladajuće hrvatsko-slovenske „reformske“ frakcije u vrhu SKJ, bio je 
izrazito značajan u ovom razdoblju, neposredno nakon pada Aleksan -
dra Rankovića 1966. Napustivši godine 1969. čelno mjesto SKH, nje-
gova su javna vidljivost i utjecaj prilično opali, premda je nastavio 
djelovati iz sjene sve do velikog povratka na javnu scenu 1974.6

Što je omogućilo da razdoblje 1966–1969. bude vrhunac Ba-
karićeva političkog djelovanja, period koji je tako značajno obilježio 
djelovanjem u javnosti i iza zatovorenih vrata? Uklanjanje Aleksandra 
Rankovića iz vrha SKJ na dramatičnom Brijunskom plenumu 1966. 
omogućilo je – uz potpoporu jugoslavenskog predsjednika i šefa SKJ 
Josipa Broza Tita – konačnu uspostavu prevlasti skupine političara na 
čelu s Edvardom Kardeljom i Vladimirom Bakarićem u jugoslavenskom 
partijskom vrhu, poznate u dijelu literature i tadašnjeg međunarodnog 
tiska kao „liberalna“, „nedogmatska“ ili „reformska“ frakcija. Ovi nazivi 
se trebaju, naravno, uzimati s oprezom budući da je riječ o nazivima 
koji su koristile osobe koje nisu bile uključene u zbivanja u vrhu SKJ 
i koji sakrivaju pravu narav samoupravne ideologije koju su zastupali 
Kardelj i Bakarić. Primjerice pojedini strani novinari već 1964. nazivaju 
Vladimira Bakarića liderom „liberalne“ frakcije unatoč tome što niti u 
jednom trenutku – u ovom razdoblju, kao ni ranije ni kasnije – Bakarić 
nije bitnije odstupio od jugoslavenskog autoritarnog jednostranačkog 
uređenja i kulta ličnosti Josipa Broza Tita.7

6 Za Bakarićevu političku djelatnost v.: Mujadžević, Bakarić.
7 O Bakariću kao predvodniku „liberalne struje“ v. ove strane novinske tekstove: 

„Jugoslawien nach dem achten Parteikongreß“, Neue Zuercher Zeitung, 22. XII. 
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Naravno, i sam koncept frakcije nalazi se pod upitnikom jer 
je riječ o skupini političara koji su činili vrlo labavi i često ideološki 
ne koherentni savez, okupljen ponekad jedino željom da se suzbije za-
jednički protivnik. Ponekad su se i sami Kardelj i Bakarić razilazili oko 
vrlo značajnih pitanja, no čini se da su pretežito djelovali kao saveznici 
te je, smatram, opravdano govoriti o njima i njihovim pristašama 
kao zasebnoj skupini, frakciji. Kardeljeva i Bakarićeva skupina je na-
kon 1966. nastavila s promicanjem korjenitih ustavnih reformi ute-
meljenih na idejama samoupravljanja i svojim djelovanjem – nekad 
izravno, ponekad neizravno – otvorila prostor značajnoj političkoj de-
cen tralizaciji te određenoj – no ne i korjenitoj – gospodarskoj i dru-
š tvenoj liberalizaciji u cijeloj Jugoslaviji u razdoblju između 1966. i 
1972. godine. Za razliku od razdoblja prije 1966, samoupravljačka an-
ti centralistička ideologija, koju promiču Kardelj i Bakarić, sada posta je 
jedina norma i na njoj razvijeni novogovor potpuno dominira jav nim 
diskursom te je oporba takvim procesima, općenito gledano, bila u 
defenzivi, no ne i bez utjecaja u nekim sferama javnog života. U ka-
snijim godinama „reformska“ frakcija postaje međutim glavni no sitelj 
pojačane autoritarne represije i društvene konzervativnosti, a pro vo-
đenje njenih ideja dovodi do ekonomskog kolapsa krajem 70-ih.8 

Glavno obilježje stavova Vladimira Bakarića o unutarju gosla-
venskim odnosima tijekom 60-ih bilo je usmjereno na pokušaj ba-
lansiranja između općih jugoslavenskih interesa i partikularnih hrvat-
skih interesa unutar samoupravne socijalističke ideologije, čijem je 
oblikovanju dosta pridonjeo, iako u manjoj mjeri od Edvarda Kar de lja. 
Smatrao je da su odnosi unutar jugoslavenske zajednice vrlo kom-
pleksni te da svaka pojedina republika ponešto dobiva i ponešto gubi 
u njoj. Bakarić se žestoko i iskreno protivio hrvatskom nacionalizmu te 
je smatrao da je jugoslavenska zajednica najbolje rješenje za hrvatski 
narod, no istodobno nikada nije napuštao ulogu borca za posebne in-
te re se – ponekad vrlo konkretne – svoje partijske i društvene baze, 
hrvat skih samoupravljača. Hrvatski samoupravljači su trebali, nagla-
šavao je u ovom razdoblju, osigurati prvenstveno svoje klasne intere se 

1964; „Yugoslav Scores Party Stalinists. He Says Some ‘Politicians’ Hinder Decen-
tralization“, The New York Times, 22. IX. 1964.

8 O pitanju karaktera i naziva Kardeljeve i Bakarićeve frakcije v.: Dennison Rusinow, 
Yugoslav Experiment 1948–1974, Berkley – Los Angeles, 1978, str. 158–159; J. 
R. Lampe, Yugoslavia as History, 2000, str. 289–291; Sabrina P. Ramet, The three 
Yugoslavias. State Building and Legitimitation, 1918–2005, Washington 2006, str. 
209–212, 218–219; Mujadžević, Bakarić, str. 214–257.
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kroz samoupravne reforme tj. decentralizaciju svih oblika upravlja nja, 
ne samo na razini jugoslavenskog centralnog nego i na republičkom 
nivou. Očekivao je da će i samoupravljači iz redova drugih naroda 
do ći do identičnog zaključka i surađivati na ravnopravnim osnovama 
unutar Jugoslavije. Radi ostvarenja tog cilja bilo je potrebno, držao je, 
suzbiti „stare snage“ koje su, tvrdio je, željele zadržati centraliziranu 
saveznu državu s jakim središtem u Beogradu, baš kao što je želio 
suzbiti istovremeno i partikularne nacionalizme. Jačanje nacionalne 
države tj. republike držao je pogrešnim i žestoko ga je osuđivao, no 
u stvarnosti reforme koje je promicao doprinosile su upravo tome. 
Bakarić je smatrao da će radnička klasa u temeljito decentraliziranom, 
samoupravnom društvu samostalno izabrati južnoslavensku suradnju 
i povezivanje i odbaciti nacionalizam.

Bakarićeva optimistična očekivanja o samoupravljanju su se 
već krajem 60-ih pokazala iluzornim, a nacionalna euforija početkom 
70-ih u Hrvatskoj i neke druge devijacije – neželjena posljedica nje-
govih reformi – nagnale su ga da se povno okrene povećanoj auto ri-
tarnoj represiji kao obliku provođenja samoupravnih reformi. Borbu za 
svojevrsnu hrvatsku emancipaciju od saveznog centra, koju je upravo 
Bakarić vodio iza zatvorenih vrata, preuzeli su njegovi nasljednici u 
Hrvatskoj – Savka Dabčević-Kučar i Miko Tripalo – i dali joj nacionalo 
obojene tonove. Od strane najvećeg dijela nacionalno orijentirane, 
partijske i izvanpartijske opozicije u Hrvatskoj Bakarić je doživljavan 
kao izrazito jugoslavenski političar i glavni neprijatelj istinske hrvat-
ske nacionalne emancipacije, dok je u drugim dijelovima Jugoslavije, 
osobito Srbiji, doživljavan vrlo često kao utjelovljenje hrvatskog par-
tikularizma i demontiranja jake zajedničke države. Paradoks svih 
sa mo upravnih reformi, koje su nominalno težile demokratizaciji dru-
štva, bila je činjenica da su se provodile putem autoritarne kontrole 
jednostranačkog režima ne izgubivši tu osobinu do samoga kraja.9 

Otpor „centralista“ Privrednoj reformi

U intervjuu beogradskom listu Borbi u prosincu 1967. Bakarić 
je pokušao sažeti ciljeve nove „etape“ privredne reforme započete 
1965, glavne tekovine samoupravnih reformi na polju ekonomije u 

9 O generalnim stavovima Vladimira Bakarića u ovom razdoblju, osobito o nacional-
nom pitanju i ideji Jugoslavije v.: Bilandžić, Hrvatska moderna, str. 442, 607; 
Mujadžević, Bakarić, str. 242–252.
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tom desetljeću. Prema njegovom mišljenju trebalo je nastaviti s raz-
vla š ćivanjem birokracije, tj. državnoga aparata, koju je prvenstveno 
po vezivao s „centralističkim“ snagama, i onemogućiti toj skupini da 
ra spolaže s „viškom rada“. Njime bi u budućnosti trebali raspolagati 
isključivo proizvođači. Birokracija je dotada, tvrdio je Bakarić, bila 
pri lično moćna pa joj se dogodilo da „gubi u klasnoj svijesti i revo-
lucionarnosti“ i ne može shvatiti „sljedeću etapu razvitka“. Prema 
programu CK SKJ, koji je Bakarić podržao, do 1970. trebalo je ostva-
riti da privredi od „viška vrijednosti … određenog za materijalnu re-
produkciju“ ostaje na raspolaganju 70%. Ostatak od 30% trebao je 
ići državi i „društveno-političkim zajednicama“ i moralo ga se upo tri-
jebiti za napredak jugoslavenskoga samoupravljanja. Intervju Borbi 
iskoristio je da se osvrne na svoj novi interes: jugoslavensko ban kar-
stvo, pretežito skoncentrirano u Beogradu. U intervjuu je diplo mat-
ski naznačio da se ta privredna grana vrlo lako može naći „izvan 
ne posrednog samoupravljanja“, tj. pod kontrolom oporbe novoj vla-
dajućoj strukturi u Jugoslaviji.10 

Bakarić i njegovi pristaše su se sada suočavali za po sebe 
negativnim posljedicama liberalizacije gospodarstva, koje su sami ini-
cirali putem privredne reforme započete 1965. Kao što ukazuje povje-
sničar Fred Singleton, poduzeća – uključujući i banke – bila su više-
-ma nje slobodna od državnog nadzora na osnovu mjera usvojenih u 
sklo pu privredne reforme.11 Sustavom se više nije upravljalo čvrstom 
rukom. Ako bi poduzeća došla u ruke „centralističke“ ili druge oporbe, 
bila bi to značajna opasnost za „reformsku“ frakciju jer više nije bilo 
puno mogućnosti da ih izravno nadzire. Bakarićeve bojazni u pogledu 
bankarskoga sektora ubrzo će se pokazati opravdanima.

Uz prisutnost više od tisuću delegata od 5. do 7. XII 1968. 
održan je VI kongres SKH. Na kongresu je Bakarić pročitao svoj po-
duži referat u kojem je želio prikazati rezultate privredne reforme u 
Jugoslaviji. Bakarić je bio oprezan pri prognoziranju budućnosti o tečaju 
dinara koji je, kao što je rekao nekoliko mjeseci prije, bio privremeno 
stabilan. Govoreći o trajnoj stabilizaciji tečaja jugoslavenske monete, 
Bakarić je rekao da reforma tečaja „ima mnogo više izgleda da sta-
bilizira dinar nego što su ga imali raniji slični pokušaji, koji su završavali 
prostom devalvacijom dinara i nastavkom istog privrednog toka koji 

10 HDA, OFVB, kut. 67, Razgovor Vladimira Bakarića sa urednicima Borbe 17. XII 
1967. 

11 Fred Singleton, Twentieth-Century Yugoslavia, New York, 1976, str. 154–155.
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je neminovno vodio do daljnje stvarne devalvacije“. S druge strane, 
postojalo je mnogo otpora gospodarskoj liberalizaciji. Bakarić je ista-
knuo da mnogi nisu shvaćali da će privredne reforme biti bolne i da-
lekosežne jer „taj kurs povlači za sobom čitav niz teškoća i problema 
koji duboko zadiru u same temelje našeg tadašnjeg društva, da je 
neprovediv bez društvene reforme, odlučne, temeljite promjene u 
nizu socijalnih odnosa u samoj zemlji“. Prema Bakariću privredna je 
reforma dovela do „korekture cijena“ tj. povećane su cijene sirovina 
te se time pokušalo prerađivačku industriju natjerati „na bolje privre-
đivanje“. Prerađivačka industrija je prije uz relativno visoke cijene 
zbog nerazvijenog tržišta mogla prihodovati vrlo velika sredstva i 
ostati na razini niske produktivnosti. Bakarić je tvrdio da je promjena 
cijena nakon 1965. u Jugoslaviji vrlo brzo popravila stanje u industriji 
sirovina. Reforma je s druge strane dovela do pojave rasta razlika 
plaća u različitim gospodarskim granama a država je bila nemoćna 
smanjiti ih. Velika sredstva počela su dotjecati bankama i trgovinskim 
(reeksportnim) poduzećima, koja su zbog toga mogla postati kreditori 
brojnih poduzeća i oduzimala im zaradu. Zbog stroge kontrole emisije 
novca u svrhu onemogućavanja infl acije zavladala je opća nelikvidnost 
u poduzećima. Došlo je do jačanja privatnoga sektora. 

Takvi su procesi, prema Bakariću, doveli do pojave zagovornika 
povratka „na stari sistem“, u kojem su razlike plaća bile male te je 
država izdašno fi nancirala potrebe poduzeća izazivajući infl aciju. Ba-
karić je bio mišljenja da samoupravljanje, kojemu je težila njegova 
reformska frakcija, ne može jamčiti jednakost primanja jer „neka 
poduzeća daju više na osobne dohotke, a neka manje“. Neka podu-
zeća „uslijed monopolskog položaja i inače pogodovanog polo ža ja“ 
i konjunkturnog stanja na tržištu za njihove proizvode, mogu ispla-
ćivati visoke osobne dohotke. Poduzeća koja su isplaćivala manje 
plaće činila su to jer su, pritisnuta konkurencijom na svjetskom trži-
štu i svojim velikim kapacitetima, morala održavati niske cijene, a 
istovremeno su morala ulagati u razvoj kako bi se održala na me-
đu narodnom tržištu. Smatrao je također da država društvenu neje-
dnakost ne može liječiti izravnim oduzimanjem novca onima koji za-
rađuju više. Teškoće s kojima se susretalo gospodarstvo trebalo je 
prema Bakariću pripisati neprilagođenosti tržištu. Mnoga poduzeća 
bila su ovisna o „starom sustavu“ te je gospodarstvo ostalo zakočeno 
u novim uvjetima. Zbog gospodarskih teškoća „počela se gubiti vjera u 
napredak samoupravljanja“ te su se u društvu pojavile „konzervativne 
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i reakcionarne tendence“, osobito među mladima koji su smatrali da 
im je perspektiva ugrožena.12

Jačanje „centralista“ i Bakarićev protuudar (1968)

Djelovanje Kardeljeve i Bakarićeve struje na reformi federacije 
nakon konačne pobjede nad Rankovićem u lipnju 1966. isprva nije 
nailazilo na mnogo stvarnog otpora, no tijekom 1968. „centralističke“ 
oporbene tendencije su, iz Bakarićeve vizure, ponovno ojačale. Na 
to je upućivao snažan otpor koji su pripadnici „reformske“ struje 
doživljavali pri pokušajima ukidanja velikih infrastrukturnih pro jekata 
i reforme bankarskog sustava 1968. Ovi oporbeni elementi koje je 
Bakarić smatrao jedinstvenenom skupinom („centralisti“), premda po-
raženi u samom vrhu SKJ, djelovali su gotovo bez ikakvih problema u 
medijima i gospodarstvu te su uživali veliku javnu podršku, prvenstve-
no u SR Srbiji, a vrh SK Srbije zastupao je stavove koji su dijelom bili 
bliski onome što je Bakarić obično smatrao tipičnim „centralističkim“ 
shvaćanjima – primjerice obrana saveznih infrastrukturnih projeka-
ta. Paradoksalno, razlog ovog ponovnog jačanja bila je stanovita libe-
ralizacija gospodarstva i društva na temelju samoupravne reforme koju 
su gurali Bakarić i Kardelj! Državne, partijske i privredne strukture u 
sklopu kojih je najčešće djelovala oporba više nije bilo lako nadzirati 
jer središnji državni i partijski organi službeno više nisu imali tako 
široke ingerencije. Obračun s njima bio je gotovo nemoguć ako bi se 
dosljedno pridržavali osnovnih parametara samoupravne ideologije. 
Stoga je Bakarić morao pribjegavati metodama zaobilaznog pritiska, 
prvenstveno preko medija na koje je mogao utjecati. 

Bakarić je u travnju 1968. u razgovoru s Božom Novakom, di-
rektorom novinsko-izdavačke kuće Vjesnik, rekao da se u beogradskoj 
javnosti pojavila „opća tendenca na povratak natrag, na centralizam“. 
Beogradsko glasilo Ekonomska politika bilo je predvodnik te tenden-
cije. Bakarić je opisao ovaj list kao „organ aparata i to onoga od zla 
oca i gore matere“. Ekonomska politika je u posljednje vrijeme za-
počela s kampanjom zagovaranja investiranja u „velike objekte“, što 
je Ba karić ocijenio kao pisanje „direktno usmjereno protiv reforme“. 
Zbog rasta takve opozicije Boži Novaku sugerirao je da „tu možemo 

12 HDA, OFVB, kut. 68, Izlaganje dr Vladimira Bakarića na VI kongresu SK Hrvatske 5. 
XII 1968. god.
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otvoriti jednu diskusiju“, čime je dao Novaku zeleno svjetlo da Vjesnik 
i VUS počnu pisati protiv tih strujanja u Beogradu. Trebalo je paziti 
da u tome „budemo konstruktivni u smislu izgradnje sistema“ te je 
savjetovao da bi trebalo izbjegavati kritični stil hrvatske novinarke 
Nede Krmpotić.13 Tijekom protucentralističke kampanje trebalo je ta-
kođer precizirati da hrvatsko rukovodstvo s Bakarićem na čelu ipak 
zagovora „izvjesni centralizam“ tj. da Jugoslavija bude stvarna fe de-
racija, a ne „konfederacija republika“. Prema Bakariću trenutna si-
tuacija je bila „da o svemu odlučuju republike“, što „treba ukinuti“. U 
nekim stvarima republike bi trebale odlučivati suvereno bez federaci-
je, a u nekim uopće ne bi trebale imati riječi.14

U sklopu neizravne medijske kampanje protiv centralističkih 
snaga u Srbiji zagrebačko novinstvo je često pisalo i o lošem stanju 
Albanaca na Kosovu. Novak je Bakariću priopćio kako je VUS planirao 
pisati o lošem položaju Albanaca na Kosovu na osnovu materijala 
koji su dobili od novinara prištinskoga lista Rilindija, no uslijedile su 
intervencije od strane srbijanskoga partijskoga rukovodstva da se o 
tome ne piše. Bakarić je sugerirao Novaku da ne objavljuju sporne 
tekstove, no da ne odustanu od usputnoga kritiziranja Beograda zbog 
stanja na Kosovu. Rekao mu je da se drži „nekakvog džentlemenskog 
sporazuma sa Beogradom pa o tome ne pišete direktno, ali otvorite 
odozdola druge stvari“. Zaključio je da „možemo pisati, recimo, o toj 
nacionalnoj renesansi dolje“, tj. na Kosovu.15 

U razgovoru s predstavnicima hrvatskih medija početkom ožuj-
ka 1969. Bakarić im je obećao da će hrvatsko rukovodstvo i njegovi 
predstavnici u Beogradu podržati njihovo pisanje u slučaju „cenzure“ 
i da ih se neće odreći. Bakarić se tijekom razgovora retorički upitao: 
„na koncu konca, tko će vas cenzurirati?“ I prije je bilo pritisaka iz 
Sekretarijata za inostrane poslove „ali smo se ipak dogovorili šta treba 
njih slušati i gdje ih ne treba slušati“. I u budućnosti „dogovoriti ćemo 
se tako o svemu drugome i tu ne bi trebalo popuštati“. Sebi je pripisao 
zasluge za relativno slobodno djelovanje tiska u Hrvatskoj: „inicirao 
sam jednu politiku da budete nezavisni i prilično sam se angažirao da 
je sprovedete“.16

13 HDA, OFVB, kut. 68, Nekorigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora Dr Vla-
dimira Bakarića sa Božom Novakom dana 11. IV 1968. god.

14 Isto.
15 Isto.
16 HDA, OFVB, kut. 69, Neredigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora dr V. 

Bakarića sa predstavnicima štampe i RTV dana 5. III 1969 god.
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Kao što je nagovijestio u intervjuu Borbi 1967, Bakarića je sve 
više zanimalo pitanje jugoslavenskog bankarstva. Tijekom 1968. to 
je pitanje zaoštrio u svojim javnim istupima. Bakarić je sada tražio 
reformu jugoslavenskog bankarskog sustava jer su neke banke i izvo-
zna trgovinska (reeksportna) poduzeća, pretežito sa sjedištem u Beo-
gra du, putem kredita – koje su mnoga poduzeća zbog raširene nelikvid-
nosti morala uzimati – postali vjerovnici dobrom dijelu gospodarstva 
i, umjesto radnika, stvarni korisnici dohodaka koje su ostvarivala po-
duzeća. Time su osobito bila pogođena hrvatska turistička poduzeća 
koja su privređivala lavovski dio jugoslavenskih deviza, no morala su ih 
davati za otplatu kredita bankama i reeksportnim poduzećima. Prema 
Bakariću to nije bilo samo pitanje gospodarske neravnopravnosti, ne-
go i raspodjele političke moći. Bakarić je u razgovoru s Božom Nova-
kom u travnju 1968. upozorio da „centralistička“ struja sada ima upori-
šte u bankama i velikim reeksportnim poduzećima te bi to treblo spri-
ječiti („to bi morali da rasčepusamo“). Prema Bakariću beogradskim 
bankama i reeksportnim poduzećima sada „komanduje nekoliko dri-
paca tamo – ustvari udbovaca starih“, očito aludirajući na Rankoviće 
pristaše koji su bili donedavno jaki u saveznoj UDB-i. Za njega je 
nji hovo ponašanje bilo „čista pljačka Jugoslavije … i to beogradska 
plja čka“. Strukture koje su dominirale u bankama kontrolirale su sada 
putem svojih kredita jugoslavenske investicije tj. ukupan društveni 
razvoj, a to im je upravo omogućila privredna reforma započeta 1965. 
– za koju se, paradoksalno, izborio upravo Bakarić. Upravni odbori 
banaka i reeksportnih poduzeća bili su samostalni u odlučivanju o in-
vesticijama. Bakarić je smatrao da to nije bilo u skladu sa samouprav-
nim idealima jer privreda od čijih su kamata živjeli „na to nikakvog 
uticaja nema, a žive ustvari od društvenog monopola koji imaju“, žalio 
se Bakarić. Želio je to što prije promijeniti.17 

U drugoj polovici godine Bakarić je prešao u javnu ofenzivu 
protiv beogradskih banaka i reeksportnih poduzeća. U listopadu 1968, 
u govoru jednoj manjoj skupini članova SKH podsjetio je da beograd ske 
banke sada raspolažu sredstvima koja su se nekad nalazila u savez nim 
fondovima. Iako je država uvela upravne odbore u bankama kako bi 
bankovne investicije i krediti bili pravednije raspoređeni, Bakarić je 

17 HDA, OFVB, kut. 68, Nekorigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora Dr Vla-
dimira Bakarića sa Božom Novakom dana 11. IV 1968. god.
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javno izrazio bojazan zbog prevelikog utjecaja direktora banaka koji 
su sada rapolagali s izuzetnom moći.18 

Uskoro je uslijedila i njihova osuda pred još većim auditorijem. 
Naime, u referatu na VI kongresu SKH u prosincu 1968. Bakarić je još 
jasnije javnosti progovorio o ulozi beogradskih banaka i izvoznih trgo-
vinskih (reeksportnih) poduzeća u iskorištavanju hrvatskih poduzeća. 
Oni su davali kredite poduzećima pod uvjetima koji „oduzimaju prakti-
čki sav višak rada“ te su „kolektivi često pritisnuti na golo pokrivanje 
troškova poslovanja i osobnih prihoda“. Osobito teško su bila pogođe-
na turistička poduzeća u Hrvatskoj, koja rade „na granici rentabilnosti 
zbog visokih kamata i visokih anuiteta otplate duga“. Bakarić je takvo 
kreditiranje smatrao protivnim samoupravnom socijalizmu jer „ima 
u sebi mnogo kapitalističkih elemenata“ i „ide putem /bankovnog/ 
kapitala koji traži najbolje područje za svoje oplođivanje“. U konačnici 
takav kredit pridonosi „rješavanju niza razvojnih problema ali konzer-
vira neke društvene odnose“.19 Pitanje deviza koje su iz hrvatskih 
poduzeća odlazile bankama i reeksportnim poduzećima, koje je javno 
tijekom 1968. pokrenuo upravo Bakarić, postat će 1970–71. jedna 
od glavnih, emocionalno najnabijenijih, tema tijekom Hrvatskog pro-
ljeća. U očima pristaša nacionalnog buđenja bio je to moćan simbol 
iskorištavanja Hrvatske od strane Beograda, no tada je Bakarićeva 
uloga u pokretanju ovoga pitanja već bila zaboravljena!

Sukobi izbijaju na vidjelo: prijepori oko bilanca federacije

U ovom razdoblju Bakarić se javno i oštro protivio izgradnji 
novih velikih infrastrukturnih objekata iz saveznoga proračuna, koje su 
osobito zagovarali predstavnici SR Srbije. Ti su projekti iziskivali velika 
sredstva, što je prema Bakariću kočilo jugoslavensko gospodarstvo. 
Od tih projekata najčešće je spominjana hidorelektrana Đerdap, pruga 
Beograd–Bar i kanal Dunav–Tisa–Dunav. U razgovoru s predstavnicima 
RTV Zagreb Bakarić je u rujnu 1968. izjavio da bi trebalo dovršiti tek 
neke od tih projekata, poput hidroelektrane Đerdap, a druge stopirati. 
Smatrao je da tih velikih infrastrukturnih projekata ima previše u ovom 

18 HDA, OFVB, kut. 25, Aktuelni problemi daljeg razvoja ekonomskog sustava, nere-
digovano izdanje, Razgovor druga V. Bakarića, predsednika CK SKH, s aktivom 
DSNO-a 25. 10. 1968. godine.

19 HDA, OFVB, kut. 68, Izlaganje dr Vladimira Bakarića na VI kongresu SK Hrvatske 5. 
XII 1968. god.
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trenutku. Ti projekti nisu poželjni jer „dugo ne donose ništa“ i potiču 
isključivo građevinsku industriju, što je smatrao djelatnošću „koja ne 
vuče napred, nego je na klasičnoj bazi i koja nam onda niz godina 
preči dalji razvoj“.20 

Bakarić je ovaj problem u javnosti predstavljao kao opće ju-
go slavenski, no sve upućuje da je bio uvjeren da Hrvatska (kao i 
Slovenija) ima više razloga od drugih republika da se prekine s ovim 
projektima. Bakarić i njegovi hrvatski istomišljenici iz vladajuće frak-
cije u vrhu SKJ smatrali su da je Hrvatska kao razvijena republika pose-
bno oštećena ovom praksom jer obilno mora potpomagati zarađenim 
novcem, koji bi joj samoj dobro došao, fi nanciranje infrastruktural-
nih projekata u manje razvijenim republikama. Prema samupravnoj 
ideo logiji koju su zastupali, proizvođačima tj. poduzećima bi trebao 
ostajati na raspolaganju njihov dohodak i ne prelijevati se putem 
izdvajanja za državnu, u ovom slučaju saveznu kasu te, posredno, 
u manje razvijene republike. Bakarić je raspolagao informacijama 
da su hrvatska (i slovenska) poduzeća privređivala relativno najviše 
sredstava te su najviše gubila preraspodjelom. Primjerice, tijekom 
spomenutog razgovora s urednicima novinsko-izdavačke kuće Vjesnik 
i RTV Zagreb početkom ožujka 1969. Bakarić je okupljenima izjavio 
da se Hrvatska „od 1945. na ovamo“ eksploatira. Ipak, Bakarić je 
smatrao da puko prozivanje Beograda te neprestano žaljenje ne može 
riješti problem, nego samo hraniti međunacionalnu i međurepubličku 
nesnošljivost i ojačati nacionaliste. O ovoj tematici je želio oprezno i 
obazrivo raspravljati, po mogućnosti iza zatvorenih vrata.21

Bez obzira na Bakarićeve želje, prijepor oko fi nanciranja spo-
menutih velikih infrastrukturnih projekata iz saveznog proračuna, 
po stavši poznat u tadašnjoj javnosti kao „debata o bilancama fe de-
racije“, prodro je početkom 1968. u jugoslavensku i hrvatsku javnost. 
Bio je to najozbiljniji sukob vladajuće frakcije (u ovom slučaju njenih 
hrvatskih predstavnika) s, uvjetno rečeno, „centralistima“ nakon Bri-
junskoga plenuma 1966. godine. Bakarić i drugi vodeći ljudi SKJ su 
se u tu raspravu uključili protiv svoje volje plašeći se, kao što je već 
rečeno, posljedica po međunacionalne i međurepubličke odnose. Ta 

20 HDA, OFVB, kut. 25, neredigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora dr Vla-
dimira Bakarića sa predstavnicima RTV Zagreb i Vjesnika – dana 28. XI 1968. 
O prijeporima reformske i centralističke frakcije, odnosno predstavnika Hrvatske i 
Srbije, u vrhu SKJ 1968. v.: Bilandžić, Hrvatska moderna, str. 522–525.

21 HDA, OFVB, kut. 69, Neredigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora dr V 
Bakarića sa predstavnicima štampe i RTV dana 5. III 1969 god. 
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je rasprava prijetila da se pretvori i u javni sukob između Hrvatske i 
Srbije, pa je vrh SKJ pokušao sve da rasprava ostane iza zatvorenih 
vrata. Debata je došla u novine, no zbog pritiska partijskoga vrha 
o njoj nije puno raspravljano. Na sjednici Predsjedništva CK SKJ 4. 
travnja 1968. Bakarić je pokušao objasniti razvoj toga prijepora i 
svoju ulogu u njemu. Rekao je da se već tijekom 1967. pojavio veliki 
pritisak unutar SKJ da se o tome raspravlja te je Predsjedništvo CK 
SKJ načelno prihvatilo da se diskutira o bilancama federacije. I među 
hrvatskim komunistima bilo je puno želje da se ovo pitanje pretrese. 

Na Konferenciji GK SKH Zagreba 22. ožujka 1968. Bakarić je 
bio, ustvrdio je, izložen „pritisku“ da o tome govori, no izbjegao je. 
Istovremeno se i u hrvatskim poduzećima pojavio „veliki pritisak … da 
se ide na javnu diskusiju“. IK CK SKH je potom ipak odlučio iznijeti 
tu temu kao sporednu točku na sjednici Predsjedništva CK SKJ, no 
istodobno je zaključeno „da ne treba da insistira“ na javnoj raspravi 
o bilancama federacije. Za taj su stav imali potporu Predsjedništva 
CK SKJ koje je također bilo za to da se o bilancama federacije ne 
raspravlja u javnosti. GK SKH za Zagreb podržao je taj stav hrvatskoga 
partijskoga vrha, no novine su sutradan prenijele izjavu člana toga 
tijela Marinka Grujića koji je „ponovio izjavu da treba ići na javnu 
diskusiju“. Hrvatsko rukovodstvo je interveniralo i spriječilo da se ta 
izjava ponovi u drugom izdanju novina. No, i drugi hrvatski novinari su 
počeli pisati o tome, pa je čitava stvar ipak prodrla u javnost. Oglasile 
su se i srbijanske novine.22 Bakarić je 11. travnja 1968. u razgovoru 
s Božom Novakom spomenuo kako je Predsjedništvo CK SKJ, bojeći 
se „velike diskusije“, odlučilo „utišati štampu“ i ne davati nikakve služ-
bene izjave o tom pitanju.23 

U razgovoru s novinarom Marinkom Grujićem 11. travnja 1968. 
Bakarić je dao svoje objašnjenje osnove pitanja bilanca federacije. 
Riječ je bila o investicijama koje su na razini jugoslavenske federacije 
isplanirane još prije provođenja privredne reforme 1965. U vrijeme 
početka reforme SIV je pod vodstvom Borisa Krajgera, odlučio da, 
usprkos reformi koja je smanjivala federalne investicije, federacija na-
stavi s preuzetim obvezama do 1970. godine. U međuvremenu je u 
SIV-u prevladalo mišljenje da zbog ekonomske situacije nije mogu-
će izvršiti obveze te da one guše daljnji razvoj gospodarstva. Najave 

22 HDA, OFVB, kut. 68, 4. IV 1968, Diskusija dr. V. Bakarića na sjednici Predsjedništva SKJ.
23 HDA, OFVB, kut. 68, Nekorigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora dr Vla-

dimira Bakarića sa Božom Novakom dana 11. IV 1968. god.
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ukidanja investicijskih programa su, tvrdi Bakarić, izazvale buru ne-
godovanja u Srbiji jer se „čitava politika temeljila … u Srbiji … na 
ispu njavanju tih obaveza“. Riječ je bila o velikim infrastrukturnim 
proje ktima. Srbijanski partijski vrh angažirao je stručnjake koji su 
doka zivali da se obaveze mogu ispuniti. Prema Bakariću, obveze fede-
ra cije iznosile su 500 milijardi dinara, dok su u Srbiji tvrdili da su 
samo 270 milijardi. U Srbiji su također tražili da, ako ne bude do voljno 
sredstava, prioritet dobiju obveze na teritoriju nerazvijenih repu blika, 
protiv čega su se pobunili predstavnici razvijenih republika. Baka rić 
je podržavao zabranu javne rasprave o tom pitanju bojeći se da hrvat-
ski i srpski nacionalisti to ne iskoriste za svoje ciljeve. Negirao je s 
druge strane da je sam spor nacionalne prirode, premda ga „hrpa na-
cionalista“ takvim pokušava prikazati. Ako se dopusti širenje te rapra-
ve, ona „će nas u prvom redu još jače posvađati“. Bakariću su pred-
stavnici SR Bosne i Hercegovine kazali da je spor zapravo „srpsko-
-hrvat ski“ i da se njih ne tiče. Prema Bakariću, bila je to „potpuna 
neisti na“ jer se rasprava o bilancama federacije odnosila na budućnost 
samo upravne reforme koju je zagovarao. Smatrao je da takve tvrdnje 
kori ste „centralistima“ iz Srbije „jer oni isto tvrde da je to srpsko-
-hrvat ski spor, jer im to treba da prikažu kao nacionalistički napad na 
Srbiju“.24 

Međutim tijekom travnja i svibnja 1968. kontroverza oko bilan-
ca federacije nije se smirila. Bakarić je u međuvremenu odlučio čvrsto 
stati iza zahtjeva da se pitanje bilanca riješi, iako iza zatovrenih vrata, 
te se radi toga, uz najbliže suradnike Miku Tripala i Savku Dabčević-
Kučar, osobno angažirao u Beogradu. Ipak, predstavnici drugih repu-
b lika u vrhu SKJ nisu željeli sudjelovati u tome želeći ostati neutralni 
ili čak nastupajući otvoreno neprijateljski prema hrvatskom zahtjevu. 
Šestoga lipnja 1968. održan je informativni sastanak jednog dijela IK 
i Predsjedništva CK SKH. Miko Tripalo informirao je prisutne, među 
kojima se nalazio Bakarić, o sastancima na kojima je prisustvovao u 
Beogradu. Tripalo je ondje zastupao stavove hrvatskoga rukovodstva 
o „raščišćavanju“ bilanca federacije na sjednici SIV-a, zajedničkoj sjed-
nici IK i Predsjedništva CK SKJ te na zajedničkoj sjednici Predsjedni-
štva i Izvršnog biroa Predsjedništva CK SKJ. Zaključke SIV-a o rješe-
nju problema bilanca federacije, koje je prezentirao Tripalo, hrvatsko 

24 HDA, OFVB, kut. 68, Neredigirani tekst magnetofonskog snimka razgovora dr Vla di-
mira Bakarića i Marinka Gruića dana 11. IV 1968. god. O raspravi o bilanci federacije 
1968. v.: Bilandžić, Hrvatska moderna.
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je rukovodstvo ocijenilo „apsolutno nedovoljnim“ jer bi „postojeći od-
no si u raspodjeli ostali … ustvari isti“, što „ni politički ni ekonomski još 
dugo to izdržati ne možemo“. Tripalo je također rekao da je hrvatsko 
partijsko rukovodstvo, nakon što ni IK SKJ nije prihvatio hrvatska 
upozorenja, odlučilo još jednom ukazati na problem platne bilance, pa 
je Bakarić o tome razgovarao s Titom u Karađorđevu. 

Na zajedničkoj sjednici Predsjedništva CK SKJ i Izvršnog biroa 
Predsjedništva CK SKJ koja je uskoro uslijedila odlučeno je da se 
hrvatski prigovori privremeno gurnu pod tepih pa se nije raspravljalo 
o bilancama federacije. Formirana je komisija čiji su članovi bili Edvard 
Kardelj, Mika Špiljak i Bakarić, koja je trebala koordinirati „sistemska 
rješenja“ kako bi se ubuduće izbjegli nesporazumi takve vrste. Tripalo 
je bio svjestan da predstavnici drugih republika nisu rado gledali na 
hrvatske zahtjeve te i osnivanje spomenute komisije nije prihvaćeno 
„rado, iako nitko nije oponirao“. Prema Tripalu, ostali su željeli pregla sati 
hrvatske predstavnike i optužiti vrh SKH „za izazivanje političke krize u 
zemlji i pokušaj da kao – iako smo samo jedna republika – nametnemo 
svoje mišljenje drugima“. Na istom se sastanku Savka Dabčević-Kučar 
osvrnula na recentne napise u beogradskim listovima NIN i Večernje 
novosti, u kojima se tvrdilo da raspodjela prihoda među federalnim 
jedinicama nije bitna te da je Hrvatska zastupajući „poseban interes“ 
isključivo koncentrirana na pitanju raspodjele. Njihove je članke na-
zvala „kampanjom dezinformacija“. 

Bakarić je govoreći nakon Dabčević-Kučar rekao da su „Srbi“ (tj. 
predstavnici CK SK Srbije) tražili od Tita da se o hrvatskim stavovima 
raspravlja bilo na plenumu CK SKJ, bilo na sjednici Predsjedništva CK 
SKJ. Prema Bakariću Tito je pristao na sjednicu Predsjedništva, ali 
je predstavnicima partijskoga vrha Srbije rekao kako je „bar jedan 
dio toga usmjeren na njega a ne na nas“, misleći očito da je otpor 
hrvat skim stavovima u Srbiji također i prikrivena kritika samog Tita, 
koji je inače čvrsto podupirao hrvatsko partijsko vodstvo. Bakarić je 
također opisao i negativne reakcije predstavnika drugih republika na 
hrvatsku želju da se raspravi pitanje bilanca federacije, koje su izraže-
ne na zajedničkoj sjednici Predsjedništva i IK CK SKJ na Brijunima 
koja je održana početkom lipnja 1968. godine. Predstavnici drugih 
republika su Bakariću kazali „da se mi svađamo sa Srbima i da od toga 
strada cijela Jugoslavija“. Hrvatsko rukovodstvo bi trebalo imati više 
razumjevanja i ne bi smjelo nastupati tako oštro protiv predstavnika 
Srbije budući da je „srpsko rukovodstvo u teškoj situaciji jer je moralo 
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da progura Rankovića, moralo je da proguta svinjarije na Kosovu, tre-
ba da proguta sporove sa Vojvodinom, treba da proguta makedonsku 
crkvu“, savjetovali su Bakariću. On je odbacio njihove optužbe na svoj 
račun te je predložio „da se sastanemo sa Srbima i s bilo kim tko hoće, 
da nam je to sasvim svejedno“. Predsjednik Josip Broz Tito je pristao 
i sazvao je sastanak za slijedeći dan, no zbog studetskih prosvjeda 
sastanak nije održan. Bez obzira na otpore i privremeni neuspjeh, 
Bakarić je bio zadovoljan s postignutim u „ovoj bitki“ koja se započela s 
debatom oko bilanca federacije. Hrvatsko rukovodstvo postiglo je „sve 
što se u ovom momentu moglo postići“. Uspjelo se upozoriti da obave ze 
federacije „nemaju čvrste izvore svojih sredstava“ te da je „nemo guće 
da se fi nanciranje tih stvari rješava dalje onako ‘lako ćemo’“. Primi jetio 
je da su se dosada ti problemi rješavali prikrivanjem pravoga stanja 
bilanci. Ipak, bio je protiv da ovi sukobi dospiju „kod širih partij skih 
foruma“ jer se takvim pritiskom ništa ne može postići. Bio je svje stan 
da se reforma federacije „ne može nametnuti“. Hrvatsko rukovod stvo 
je trebalo voditi računa da je Jugoslavija „mnogonacionalna zemlja“ 
s „mnogo kompliciranim stvarima“. Naglasio je da nudi razgovore i 
pokazuje dobru volju. Odbio je na sastanku imenovati „protivnike re-
forme“ jer su oni istomišljenici i saveznici u nekim stvarima, a u nekim 
protivnici hrvatskoga rukovodstva, pa bi ih otvorena konfrontacija 
zauvijek otuđila.25 

Epilog

Bakarić, Savka Dabčević-Kučar i Miko Tripalo sastali su se na-
posljetku 29. lipnja 1968. u Beogradu s najvišim predstavnicima CK 
Srbije Petrom Stambolićem, Stevanom Doronjskim i drugima. Bakarić 
je svoje izlaganje na tom sastanku započeo s tvrdnjom da ne postoji 
„duboki spor između nas“ kao što je rašireno mišljenje, nego da je 
riječ o „gradaciji“ u stavovima hrvatskoga i srbijanskoga rukovodstva. 
Porekao je da hrvatsko rukovodstvo želi optužiti CK SK Srbije za 
„cen tralizam“. Najveći dio svoga izlaganja posvetio je razlikama u 
sta vovima oko saveznih organa te je pokušao prikazati hrvatsku stra-
nu. Naglasio je da je hrvatsko rukovodstvo zahtijevalo neke pro mje -

25 HDA, OFVB, kut. 25, Stenografski zapisnik sa sastanka jednog dijela Predsjedništva 
i Izvršnog komiteta CK SK Hrvatske, održanog 6. lipnja 1968. g., str. 2. O sastanku 
vrha SKJ početkom lipnja 1968. v.: Ivo Banac, Raspad Jugoslavije, Zagreb, 2001, 
str. 30.
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ne u Saveznom sekretarijatu za vanjske poslove jer Hrvatska ima 
najveću emigraciju, no „baratanje s tom emigracijom“ od strane jugo -
slavenske diplomacije je „kriminalno“. Hrvatsko rukovodstvo je traži-
lo od Saveznog sekretarijata za vanjske poslove da „politički rad sa 
novijom emigracijom uzmemo mi, tj. da uvedemo socijalne atašee u 
konzulatima koji bi se bavili tim poslom“, što je prihvaćeno. Bakarić 
je napomenuo da hrvatsko rukovodstvo ima i probleme sa saveznim 
vojnim vrhom u kojem su se nalazili generali koji su bili u sukobu sa 
hrvatskim komunističkim vrhom. Zalagao se i za veću ulogu Vijeća 
naroda u Saveznoj skupštini „zato što uloga republika raste i što 
elementi sporazuma među republikama rastu“.26 

Bez obzira na opće smirenje tenzija koje su dominirale 1968, 
Bakarić je i kasnije nastavljao povremeno kritizirati „centralističke“ 
tendencije, a čak je načeo neke nove teme. Snaga Bakarićeve pozicije 
u vrhu SKJ ogledala se i u tome što je pred predsjednikom republike i 
šefom SKJ Josipom Brozom Titom govorio bez rukavica o frakcijskim 
borbama okrivljujući čitava republička rukovodstva za nepodopštine i 
odstupanja od službene partijske linije. Tijekom razgovora hrvatskoga 
rukovodstva s Josipom Brozom Titom u Zagrebu 2. siječnja 1969. 
Bakarić se osvrnuo na probleme u upravljanju saveznim sredstvima. 
Izjavio je da je Fond za nerazvijene „došao u krizu pred godinu dana“ 
te da su sada „oko njega … zakulisne jako velike borbe“. Prema 
Bakariću, Fond za nerazvijene, čiji je nastanak upravo Bakarić branio 
prije nekoliko godina, općenito je bio u krizi. Djelovao je „potpuno 
destimulativno na razvijanje bilo čega novoga“ te štoviše „podržava 
jedan birokratizam na nekoliko centara u Jugoslaviji“. Jedan od takvih 
centara „birokratizama“ bilo je bosansko-hercegovačko rukovodstvo 
čiji članovi „kradu pare svojoj vlastitoj industriji“ i upućuju ga u Fond 
za nerazvijene, odakle im se vraća. Prema Bakariću to su činili da bi 
bosansko-hercegovačka „vlada mogla raspolagati parama, a ne da bi 
razvijala industriju“. Obziri prema nerazvijenim jugoslavenskim repu-
blikama kočili su, prema Bakariću, gospodarstvo. Spomenuo je da su 
ulaganja u profi tabilno stočarstvo onemogućili zahtjevi nerazvijenih 
koji su i dalje tražili ulaganje u tvornice, rafi nerije i željezare. Nadalje, 
proizvodnja čelika u jugoslavenskim željezarama bila je opterećena 
činjenicom što su morale kupovati željezo iz jugoslavenskih rudnika 
– iz nerazvijenih republika – koje je bilo i „tri puta skuplje“ od željeza 

26 HDA, OFVB, kut. 25, 29. VI. 1968, Razgovor u CK Srbije (tj. s Petrom Stambolićem, 
Stevanom Doronjskim i dr. uz prisustvo Savke Dapčević-Kučar i Mike Tripala).
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iz Brazila ili istočne Afrike. Primijetio je da se unutar vrha SKJ lako 
složiti o „sistemskim pitanjima“, no „čim počnu u ovo dirati, onda se 
više nećemo složiti“.27

I u javnim nastupima je Bakarić, koji je početkom 1969. odlu-
čio otići iz prvog plana, nastavio kritizirati opoziciju samoupravnim 
reformama. Govoreći na Plenumu CK SKH 21. veljače 1969. Bakarić 
se osvrnuo na fenomen „općeg straha od tržišta“ u Jugoslaviji koji je 
usporavao privrednu reformu i jačao opoziciju unutar SKJ. Bakarić je 
bio mišljenja da u Jugoslaviji nema pravoga tržišta – čak ni „slobodnog 
socijalističkog tržišta“ – te da strahovi o ukidanju prava radnicima 
i otpuštanju nemaju osnova. Prema Bakariću istinski su strahovali 
zapravo oni koji žele „nametnuti društvu zastarjeli sistem rada, neki 
zastarjeli monopol i slične stvari“.28

Vladimir Bakarić je kormilo SKH početkom 1969. prepustio svo-
joj dotadašnjoj najbližoj suradnici Savki Dabčević-Kučar te je prešao 
na rad u Izvršni biro Predsjedništva SKJ u Beograd. Dabčević-Kučar 
i njeni suradnici nastavili su voditi SKH prema anticentralističkim na-
čelima koje je inaugurirao Bakarić u prethodnom razdoblju, no po-
stepeno su napustili Bakarićevu opreznost i balansiranost u traženju 
emancipacije Hrvatske – prvenstveno na gospodarskom planu - unu-
tar samoupravnog poretka SFRJ. Tijekom 1970. novo hrvatsko ruko-
vodstvo iniciralo je masovni javni pokret (Hrvatsko proljeće, Maspok) 
koji je podržavao njihove zahtjeve. Ova je atmosfera ohrabrila nacio-
nalističku opozciju unutar i izvan SKH koja je počela u Hrvatskoj 
nastupati u javnosti. Vladmir Bakarić, sada bez mogućnosti da izravno 
dirigira politiku SKH, sve do proljeća 1971. podržavao je novi politički 
kurs u Hrvatskoj, protiv kojega tada nije istupao ni sam predsjednik 
Josip Broz Tito. U ovom razdoblju Bakarić je kao mentor i saveznik 
novog hrvatskog partijskog rukovodstva nastavio doživljavati napade 
iz krugova savezne diplomacije, od skupine koju je u prethodnom 
razdoblju nazivao „centralistima“. Hrvatsko rukovodstvo je tijekom 
1970. tvrdilo da ima saznanja da se u emigrantskim krugovima i 
jugoslavenskoj diplomaciji šire vijesti o navodnim dodirima vrha SKH 
s hrvatskom ekstremnom nacionalističkom emigrantskom skupinom 
Branimira Jelića te da iza tih priča stoje centralistički krugovi u save-
znoj administraciji. Naime, vrh SKH je bio obaviješten da se u nekim 

27 HDA, OFVB, kut. 33, Magnetofonski snimak sastanka održanog dana 2. I 1969. god.
28 HDA, OFVB, kut. 69, Diskusija dr. V. Bakarića na III sjednici CK SKH 21. II 1969. 

god. 
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doku mentima saveznih organa prenose obavještajni podaci o tome 
da Bra nimir Jelić tvrdi kako posreduje između hrvatskih komunista i 
SSSR-a radi stvaranja neovisne Hrvatske pod sovjetskim patronatom. 
Jelić je navodno tvrdio da je između ostalih stupio u kontakt s Bakari-
ćem, Jakovom Blaževićem i još tri člana CK SKH. Kolale su informacije 
da neki dužnosnici Matice hrvatske, SSRNH i grada Zagreba kontak-
tiraju s „proustaškom“ emigracijom.29 

Na Bakarićevu inicijativu predsjednik Izvršnog vijeća SRH Dra-
gutin Haramija je u pismu SIV-u od 2. prosinca 1970. tražio istra-
gu o tim informacijama, koje su objašnjavali „zavjerom protiv hrvat-
skog rukovodstva“. Oformljeno je partijsko povjerenstvo na čelu sa 
Stanetom Dolancom koje je trebalo ispitati slučaj. O tom se slučaju 
raspravljalo na sjednici Predsjedništva CK SKJ 23. ožujka 1971, no 
bez Titova prisustva. Stane Dolanc je izvijestio da je njegova komisija 
zaključila da je doista postojala organizirana kampanja s ciljem kom-
pro mitiranja vrha SKH izmišljenim vezama s emigracijom, no ko-
misija je zaključila da je izvor kampanje u inozemstvu. Bakarić se 
na sastanku nije složio s ovim posljednjim zaključkom komisije. Re-
kao je da je upravo on pokrenuo to pitanje te da se za njega ne 
bi zanimao da kampanja protiv hrvatskoga rukovodstva nije imala 
izvor u Jugoslaviji. Prema sjećanjima Savke Dabčević-Kučar, Bakarić 
je na sastanku jugoslavenski izvor te kampanje nazvao „političkim 
podzemljem“. Publicist Slavoljub Đukić tvrdi da je Bakarić na sastanku 
krugove koji su organizirali kampanju nazvao „beogradskom čaršijom“, 
no da je poslije uspio postići da se izbriše ta formulacija iz zapisnika. 
Savka Dabčević-Kučar i Miko Tripalo podržali su Bakarićeve stavove. 
Tripalo je čak ukazao da su čitavu kampanju organizirali jugoslavenski 
obavještajni krugovi koji su imali svoje ljude oko Jelića. Predstavnici 
Srbije su, s druge strane, pokušavali minorizirati slučaj i tvrdili da je 
riječ o grešci. Sastanak je završio zaključkom da je doista postojala 
organizirana kampanja protiv hrvatskoga rukovodstva, no ništa nije 
rečeno o njenim organizatorima.30 

Savka Dabčević-Kučar je na ovom sastanku Predsjedništva CK 
SKJ spominjala i kampanju protiv hrvatskoga komunističkoga vodstva 
koju vode beogradski listovi Jež, Ekonomska politika i Večernje no-

29 O ovom slučaju v.: Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji, str. 445–446; Bilandžić, Hrvatska 
moderna, str. 587–588.

30 Dabčević-Kučar, ‘71, str. 504–513; Slavoljub Đukić, Slom srpskih liberala. Teh-
nologija političkih obračuna Josipa Broza, Beograd, 1990, str. 41–47.
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vosti.31 Primjerice, beogradski satirički list Jež ismijavao je hrvatsko 
rukovodstvo i njihove zahtjeve za jačanje ovlasti republika u odnosu 
na federaciju. Bakarić je tako 26. veljače 1971. u tom listu bio meta 
ismijavanja novinara Brane Crnčevića. Komentirajući taj članak novi-
nar Drago Tović je u zagrebačkom VUS-u 10. ožujka 1971. primjetio 
da se Jež u posljednje vrijeme ruga „samo s onim što ima veze s 
ravno pravnošću, osobito emancipacijom naroda“, a „posebno je bilo 
vulgarno ono obraćanje dru Vladimiru Bakariću“.32 

Uplašen rastom nacionalizma kod dijela pristaša novog hrvat-
skog rukovodstva, baš kao i negativnim reakcijama na zbivanja u 
Hrvatskoj koje su dolazile iz drugih jugoslavenskih republika, Bakarić 
se naposljetku u proljeće 1971. distancirao od Savke Dabčević-Kučar 
i njenih najbližih suradnika te je uz podršku Josipa Broza Tita počeo 
okupljati nezdovoljnike njihovom politikom. Pritisak Josipa Broza Tita i 
jugoslavenskog partijskog vrha omogućio je Bakariću da krajem 1971. 
osigura smjenu Savke Dabčević-Kučar i njenog kruga te da ponovno, 
ovoga puta neizravno i zakulisno, stekne kontrolu nad SKH i zadrži je 
do svoje smrti. Smjena hrvatskog rukovodstva i eskalacija represije 
nad nacionalno orijentiranom opozicijom, kao i smjene nacionalo i/
ili liberalno orijentiranih rukovodstava u drugim jugoslavenskim repu-
blikama tijekom 1972. imale su za cilj da osiguraju opstanak utjecaja 
frakcije koja je promicala samoupravne reforme i koja se sada našla 
u neugodnoj situaciji jer su njene reforme iz 60-ih dovele do bujanja 
neželjenih pokreta i ideja (nacionalizam, liberalizam), ali i osnažile 
pozicije „centralističkih“ kritičara. Bakarićeva i Kardeljeva frakcija mo-
rala se represijom distancirati od neželjenih ideja i osoba i pokazati da 
samupravna reforma nije nužno povezana s tim zastranjenjima kao 
što su implicirali neki kritičari.33 

31 Slavoljub Đukić, Slom srpskih liberala. Tehnologija političkih obračuna Josipa Broza, 
Beograd, 1990, str. 41–47.

32 Drago Tović, „‘Jež’ bez bodljikave maske“, VUS, 10. III. 1971. (pretiskano u: 
Preporod hrvatskih sveučilištaraca, Zagreb, 1971, str. 209–210)

33 O zbivanjima u Hrvatskoj 1970–1971. i Bakarićevoj ulozi v.: Lampe, Yugoslavia 
as History, str. 305–311; Hrvoje Klasić, Hrvatsko proljeće u Sisku, Zagreb, 2006; 
Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji, str. 434–451; Ramet, The Three Yugoslavias, str. 
227–62; Goldstein, Hrvatska 1918–2008, str. 543–550; Mujadžević, Bakarić, 
str. 277–298; Tvrtko Jakovina (ur.), Hrvatsko proljeće 40 godina poslije, Zagreb, 
2012.
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Zaključak

U razdoblju između 1966. i 1969. Vladimir Bakarić je kao čelna 
osoba SKH prenio težište svoga djelovanja na saveznu razinu. U vrhu 
SKJ promicao je nastavak samoupravne reforme koja prema njego vom 
shvaćanju nije bila dovršena. Savezne institucije i s njima pove zani 
interesi još uvijek su prema njegovom mišljenju oduzimali preve liki 
dio prihoda od neposrednih proizvođača. Bakarić je u svojim istu pima 
ponajviše predstavljao interese hrvatskih građana, za koje je sma-
trao da su posebno ugroženi jugoslavenskim bankarskim sustavom i 
pre velikim izdvajanjima za Fond za nerazvijene i velike infrastruktur-
ne projekte. Također je neprestano ukazivao da je potrebno osnažiti 
trži šne elemente u jugoslavenskom gospodarstvu i suzbiti umjetnu 
i neeko nomičnu privredu koja se oslanjala na državnu zaštitu. Kao 
glavnog oponenta interesima samoupravne reforme smatrao je idej-
no nekohe rentnu skupinu koje je nazivao „centralistima“, pristašama 
„starog sistema“ ili „birokratizma“, koja je pretežito djelovala u pri-
jestol nici SFRJ i SR Srbije, Beogradu. Ova je skupina djelovala u 
saveznim i republičkim tijelima te u privredi i medijima. Bakarić je 
koristio svoj utjecaj u jugoslavenskom vrhu te u strukturama SRH da 
tijekom razdoblja 1966–1969. iza zatvorenih vrata i unutar partijskih 
foruma vodi kampanju protiv onoga što je nazivao „centralističkim“ 
snagama, istovremeno preferirajući opreznu i balansiranu polemiku s 
njima preko medija pod njegovom kontrolom u SRH. Nakon Bakarićeva 
odlaska sa čela SKH 1969. novo hrvatsko rukovodstvo napustilo je 
njegovu opreznu politiku i upustilo se u žestoku javnu kampanju protiv 
stvarnog i izmišljenog „centralizma“. 
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Vladimir Bakarić’s  Stand on the „Centralist“ Opposition 
(1966–1969)
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Party of Yugoslavia (KPJ), Aleksandar Ranković

Between 1966–1969, Vladimir Bakarić top party leader of SKH 
(League of Communist of Croatia) shifted the focus of his attention 
to the federal level. The reform of the self-management system  pas-
sed unnoticed by the top leadership of SKJ (Communist League of 
Yugoslavia) but according to him it was not yet completed. In his 
opinion, the federal institutions and the vested interest of those con-
nected with them were still taking away the larger part of the income 
earned by direct producers. It was Bakarić who mostly advocated 
the interests of Croatian citizens who he considered to be specially 
threatened by the Yugoslav banking system, excessive giving to the 
Fond for the Undeveloped and the large infrastructure projects. He 
also kept pointing out that it was necessary to strengthen the market 
elements in the Yugoslav economy and put an end to the artifi cial and 
ineffective economy that relied on state protection. He considered the 
main opponents of the self-management reform to be an ideologically 
non coherent group he called the „centralists“ who supported the 
„old system“ or bureaucratism that was mostly active in the capital 
of the SFRY (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) and Socialist 
Republic of Serbia – in Belgrade. This group was active in the federal 
and republic organs as well as in the economy and the media. Bakarić 
used his infl uence in the top Yugoslav leadership and in SKH structures 
from 1966–1969 to lead a campaign behind closed doors and inside 
the party forms against what he called „centralist“ forces while at the 
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same time preferred a cautious and balanced discussion with them 
in the media that was under his control in SRH (Socialist Republic of 
Croatia). After Bakarić left the top leadership position in SKH in 1969 
the new leadership abandoned his cautious policy and engaged in a 
fi erce public campaign against the real and imagined „centralism“.
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ABSTRACT: Based on primary sources and relevant literature 
the development of fi lm and its role in the state propaganda of 
Poland, Yugoslavia and Bulgaria during the 1930s will be analyzed 
in this study.
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Film was probably the most powerful propaganda tool between 
two world wars. The fi lm industry was more advanced in America than 
in Europe during the interwar period. The USA had 17,000 cinemas in 
1937, the Soviet Union had 6,337 while the situation in the leading 
European countries was: Germany 5,395, UK 5,000, France 3,700 and 
Italy 3,600 cinemas.1 The widespread use of fi lm as a propaganda tool 
began in Bolshevic Soviet Union2 and it quickly spread all over the 
world. Propagandistic fi lm was especially popular in Fascist Italy and 
Nazi Germany.3 The three countries reviewed (Poland, Yugoslavia and 
Bulgaria) also used fi lm and cinema in state propaganda purposes but 

∗ Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Maly Rocznik Statysticzny [A Small Statistical Yearbook], (Warsaw, 1938), p. 336. Da ta 
was taken from the Bureau of Foreign and Domestic Commerce, (Washington, 1938).

2 From various literature on the topic see: D. Gillespie, Early Soviet Cinema, Inno-
vation, Ideology and Propaganda, (London, 2005); P. Kenez, The Birth of the Pro-
paganda State (Soviet media and mass mobilization), (Cambridge, 1986).

3 From various literature see: D. Welch, Propaganda and the German Cinema 1933–
1945, (New York, 1983); N. Reevs, The Power of Film Propaganda, (New York, 
2003); S. Ricci, Italian Film and Society, 1922–1943, (Los Angeles, 2008).
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they were was limited by the existing technical advancement and the 
prevailing economic climate.

General situation in the fi lm industry in the three countries

Comparing the number of citizens and number of cinemas with 
other European nations, Poland was third from the bottom, ahead of 
only Yugoslavia and Albania. In 1939, the total number of cinemas 
was 789, only 300 of which operated every day. The statistical data of 
that year stated that 98% of the fi lms in Polish cinemas were imported 
(62% from the USA, 13.4% from Germany, 10.8% from France).4 On 
average, each Polish citizen only went to the cinema 1.5 times in 1938 
while citizens of some towns attended the cinema more frequently 
than the national average, e.g. each citizen in Lvov went to the cinema 
13 times on average in 1938 and this fi gure was 12 for both Warsaw 
and Poznan.5

Films from the United States were the most popular imported 
fi lms into Poland during the 1930s with Germany in second place and 
France way back in third. The share of US fi lms imported into Poland 
was always around 60% but in 1935, this fi gure rose to 77%.6 The 
number of Polish fi lms varied during the years as illustrated in the 
following table:

Polish fi lms in the 1930s

Year Polish fi lms
Polish fi lms 

(per thousand 
meters long)

Total number of 
Polish fi lms %

1931 198 100 10.5
1932 146 92 12.3
1933 157 83 10.7
1934 142 68 11.0
1935 113 64 9.7
1936 124 82 13.4
1937 123 94 13.4

 Source: CAW, Gab. MSWojsk, I.300.1.538

4 Polska Niepodlegla, (Warsaw, 2008), p.469.
5 Ibid.
6 Centralne Archiwum Wojskowe (Central Military Archive, CAW), Gab. MSWojsk 

(Cabinet of Minister of War), I.300.1.538.
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This data illustrated that the number of fi lms was decreasing, 
but that the share of Polish fi lms released in Poland grew slightly in 
percentage terms from 1931-1937, but government offi cials were not 
impressed with these fi gures, even the increase of more than 30% 
from 1935-1937 as well the increase of 78% in the production of full 
length feature fi lms. In total, out of the 24 of these types of fi lms 
produced in 1937, 10 were comedies, 11 were dramas, two were 
melodramas and one was a review with the total costs of those fi lms 
being 5,750,000 zlotys.7

It was clear that a fi gure of around 10% Polish fi lms being 
released in Poland was not satisfactory both for state propaganda and 
for the people that worked in the culture industry and there were lively 
discussions over the years about the future development of the fi lm 
industry in Poland. Something had to be done.

A new organization was formed called the Movie Section (Sekcja 
Filmova), which consisted of members of important ministries and they 
met several times to discuss the way forward. These members included 
representatives of the: Ministry of Foreign Affairs, Interior Ministry, 
Ministry of Industry and Commerce, Ministry of Religious Affairs and 
Public Education, members of Military Institute of Research and Edu-
cation (WINO)8, Polish Telegraph Agency (PAT)9 and government party 
Camp of National Unity (OZN)10 and on some occasions, they had 
invited some guest participants to their meetings like script writers 
and legal experts.11 

During those meetings, plans and actual problems were dis  cus-
sed and one of the key problems that emerged in these meetings 
was a lack of fi nancial recourses for the development of do me stic 
cinematography. This was mainly due to a low level of trade and capital 
which was being invested in fi lm production. A repre sentative of the 
PAT, Tadeusz Katelbach underlined that the Ministry of Industry and 

7 CAW, Gab. MSWojsk, I.300.1.538.
8 More about WINO see in: L. Wyszczelski, Oswiata, propaganda, kultura Wojsku 

Polskim w latach 1918–1945 [Education, Propaganda, Culture in Polish Army 1918–
1945], (Warsaw, 2004).

9 More about PAT see in: W. Grabowski, Polska Agencja Telegrafi czna 1918–1991 
[Polish Telegraph Agency 1918–1991], (Warsaw, 2005).

10 About OZN see in: Wynot, E. D, Polish Politics in Transition, The Camp of National 
Unity and the Struggle for Power, 1935–1939, (Athens, 1974).

11 CAW, Gab. MSWojsk. I.300.1.531. At the meeting on 25th February 1938, Antoni 
Cwojdzinski, a script writer and Andrzej Ruszkowski, a legal expert in the fi lm in-
dustry were also invited.
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Commerce allocated a “symbolic” fi gure of 100,000 zlotys in its budget 
for the fi lm industry during the period of 1936-1937. This fi gure was 
very low compared with 1,000,000 zlotys in 1931.12 These meetings 
also underlined the importance of short fi lms for propaganda purposes 
in Poland and several suggestions were made to increase the fi nancing 
of the Polish fi lm industry.

The fi lm industry in the Kingdom of Yugoslavia had always 
served the propaganda purposes of the ruling circles, especially the 
royal family of Karadjordjevic. When one considered the lack of edu-
cation and general knowledge amongst the majority of citizens in the 
Kingdom of Yugoslavia at the time, it is safe to conclude that this 
“technological miracle” had an important political infl uence on these 
citizens.

The number of cinemas and seats in the Kingdome 
of Yugoslavia (1935–1938)*

Year Sound 
cinema

Silent 
cinema

Total number of 
cinema

Total number of 
seats

1935 262 33 295 92,905
1936 301 17 318 106,014
1937 330 13 343 113,971
1938 357 13 370 121,120 

* This number included travelling „silent“ cinemas: for 1935 at 22, 1936 at 31, 1937 
at 40 and cinemas 1938 at 14. Source: Statistical Yearbooks of the Kingdome of 
Yugoslavia (1934–1939)

In the Kingdom of Yugoslavia, the existing cinemas had diffe rent 
programs. For example, 108 cinemas showed fi lms every day while 
110 cinemas only showed fi lms twice a week. Out of the biggest cities, 
Belgrade had 18 cinemas and Zagreb 1613 and American fi lms were 
dominant in those cinemas. During 1935, 678 fi lms were imported 
and from this list, 436 came from the United States (64%), 144 from 
Germany (21%), 30 from Austria (4%) and 27 from France (3%).14

12 CAW, Gab. MSWojsk. I.300.1.538. The specifi c meeting was held on 13th January 
1938.

13 All data from 1938. Statistički godišnjak [Statictical Yearbooks of the Kingdome of 
Yugoslavia for 1938–1939], p. 396.

14 Centralen Darzaven Istoricheski Arhiv (Central State Historical Archive), Sofi a, 
CDA, 177k-3-927/1. Izveštaj Državne fi lmske centrale o prometu fi lmova i stanju 
kinematografa u Kraljevini Jugoslaviji 1935. godine [The Report of State Film Cen-
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Using the Section for Film and Tourism, the Central Press Bureau 
that was the unoffi cial Ministry for Propaganda15, showed propaganda 
fi lms that were primarily political. The main task of this section was to 
record all important political events, make fi lms about them and then 
distribute those fi lms to a wider audience.  According to its data in 1936, 
the CPB produced 7,065 meters of fi lm and all the other producers 
only 6,67516, so it is safe to conclude that the Central Bureau was the 
biggest producer of fi lms in the Kingdom of Yugoslavia. In addition to 
the procurement of modern equipment for the Section for Film and 
Tourism, the CPB also established good relations with foreign produ-
cers, especially those from Germany.17 Apart from making and distribu-
ting fi lms, the Section for Film and Tourism dealt with the censorship of 
fi lms and other products that were to be shown in the country as well 
as with the censorship of foreign fi lms that were imported, together 
with the offi cial CPB’s section for the implementation of the press law. 
These joint activities meant that the CPB had almost complete control 
over the development of the fi lm industry in Yugoslavia.

According to the chief of the Cultural Section of the Bulgarian 
propaganda institution Renewal,18 cinema was unknown to around 
80% of the population in Bulgaria,19 but statistical data shows other-
wise. The number of cinemas in Bulgaria was indeed the lowest of the 
three countries reviewed according to statistics that number during 
the following years was:

ter on the distribution of fi lms and the state of cinemas in Kingdome of Yugoslavia 
for 1935].

15 More about CPB see in: Б. Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића (Milan Sto-
jadinovic’s Propaganda), Belgrade, 2007, pp. 79–103.

16 Central Press-Bureau of the Council of Ministers, Izveštaj o radu za 1936. godinu 
[Annual Report for 1936], p. 66. 

17 Leni Rifenstal visited Belgrade while fi lming Olympia what CPB used for improving 
relations with the “leader of German fi lm”.

18 More about Renewal see in: К. Чуканов, ‘Дирекцията на Обновата (1934–1935). 
Към началото на институционализацията на Българската национална пропа-
ган да’ (Towards Institutionalization of Bulgarian National Propaganda), Минало, 
3/2012, pp. 87–96.

19 CDA, 232k-1-20/22. Undated document, probably from February–March 1935.
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Number of Cinemas in Bulgaria During the 1930’s

 Source: Statisticheski godishnaci na Balgarskoto Tsarstvo 1937–1940 [Annual 
Statistical Surveys of the Bulgarian Kingdome 1937–1939], (Sofi a, 1937–1940).

As seen, the number of cinemas constantly grew, except in 
1935 due to the economic crisis and this year was also critical due to 
the diffi cult economic climate in both Poland and Yugoslavia. Sofi a had 
the most cinemas in 1936, it had 32 of the 116 existing cinemas.

The most complete data, in the existing statistics, can be found 
for the year 1939. Of the 155 cinemas in Bulgaria, only 32 were in 
the villages and 123 in the cities. Judging by the country they were 
pro duced in  the  fi lms showed in Bulgaria were more balanced than 
in Poland and Yugoslavia. Of 10,524 fi lms showed, only 3,775 sho-
wed fi lms in English (35.9%). Of the others fi lm showings, 2,833 
were French speaking (26.9%), 2,622 were in German (24.9%) and 
interestingly, 608 fi lms came from the Soviet Union (5.8%). As one 
could see, fi lms from the fi rst communist country in the world were 
not imported or mentioned in the other two states under review. That 
could be due to the historical connections between Bulgaria and Russia 
and the fact that the Russian language and culture were closer to the 
ordinary Bulgarian citizen. On the other hand, only 117 fi lm showings 
were Bulgarian fi lms (around 1%).20

20 Statisticheksi godishnak na Balgarskoto Tsarstvo 1939 [Annual Statistical Survey 
on the Bulgarian Kingdome 1937], (Sofi a, 1940), p. 736.

Year Number of Cinemas
1933 114
1934 121
1935 114
1936 116
1937 120
1938 142
1939 155
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Film Legislation in Poland, Yugoslavia and Bulgaria 
During the 1930s

It is very important to understand the legislation that regulated 
the movie industry and how the three states understood and used this 
powerful propaganda weapon. The most important document regarding 
legislation referring to the cinema in Poland during the 1930s was the 
law passed in March 1934. It regulated various matters such as offi ce 
rent, records and laboratories, import of fi lms, promotion of domestic 
production, position of cinema, theatre and their technical personnel 
and censorship. 

The examination of fi lms and advertisements was supposed to 
have been carried out by committees, whose membership, methods 
of appointment and dismissal, duties and powers were supposed to 
be specifi ed by a regulation issued by the Minister of Internal Affairs 
and the Minister of Religious Affairs and Public Education (Art.18). 
One later article, specifi ed various reasons why some fi lms should be 
banned:  “The authority can refuse permission to release the movie if 
the test shows that the public showing would either jeopardize the vital 
interests of the Republic, security, tranquility and public order, damage 
the reputation of the Republic, or its relations abroad, damage the 
national honor or insult religious feelings, invoke a call to war, invoke 
savagery which affects the viewer or which has a demoralizing affect 
on them”.21

The fi lm industries of these countries were also under the 
censorship of the state apparatus and when it came to making fi lms in 
Yugoslavia, state intervention began in 1928. That year  the fi nancial 
legislation proscribed that not one movie could be shown until it had 
been checked by the censors from the Ministry of Education“.22 During 
the 1930s, the fi lm industry was governed by the State Film Center 
(Државна филмска централа) and a special censors’ committee, 
which consisted of twelve members and their deputies. The members 
of this committee were three representatives from the Ministry of 
Educa tion, one representative from the Ministry of Army and Navy, 
two representatives of the Ministry of Social Welfare and Public Health 

21 Ustawa o fi lmach i ich wyświetlaniu [The Law About Films and Their Display], Dzie-
nik Ustaw. Poz. 323, Nr. 36, p. 586.

22 Љ. Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, [Cultural 
Policy of Kingdome of Yugoslavia], III, (Belgrade, 1997), p. 332.
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(one member was a representative of the national women’s educational 
organizations), two representatives of the Ministry of Interior Affairs, 
one representative of the Ministry of Trade and one from the Central 
Press-Bureau.23 The law set the tasks of this organization as follows: 

a) to arange and oversee the import, production and distribu-
tion of  fi lms;

b) to develop the domestic fi lm industry;
c) to help educational and useful fi lm propaganda.24

The valid law in this area in Bulgaria during the 1930s was le-
galized in April 1930.25 The fi rst article underlined that cinematography 
was under the supreme control of the Ministry of People’s Education. 
Members of the censor’s committee were as follows: The chief of 
Department of cultural institutions and funds in the Ministry of People’s 
Education, the prosecutor from the Sofi a district or his deputy, one 
representative of Interior Ministry, one representative of Ministry 
for Health, one representative from the Educational Committee and 
two special members delegated by the Minister of People’s Education 
(article 12). Representatives of other Ministries or institutions were 
only invited if the nature of the fi lm requested their presence.

Censorship and Film Production

At this point, it is important to mention some data about 
cen sorship, which was present and established by the law in these 
countries. Accordingly, the statistical data in Poland is as follows:

Number of censored fi lm in Poland 1934–1937

Year Censored fi lms Cleared fi lms
1934 780 769
1935 714 699
1936 652 638
1937 619 605

 Source: Maly Rocznik Statysticzny [A Small Statistical Yearbook], (Warsaw, 1938), 
p. 336.

23 Arhiv Jugoslavije (Archive of Yugoslavia, AY), Ministry for Education (66), folder no. 
383, The Book of Regulations of the Censorship of Films of 22 February 1932.

24 The Law on the Distribution of Films from 5th December 1931 with changes and ap-
pendixes according to the article 57/7 of the Financial Law from 1933/34.

25 The “Law for Cinematography” was published on 29th April in the State’s Journal.
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As one can see, most of the fi lms that came to the censors’ 
attention were cleared for broadcasting. This was due to the fact that 
most of the fi lms were already made with the standards that would 
have been considered “acceptable”.

The State Film Center in Yugoslavia was a very busy institution. 
Only in 1935, they sent 779 fi lms to the censors and of these, 100 
were domestic and 678 foreign. Only 14 fi lms were banned, all of 
them foreign.26

One of the most important institutions for fi lm propaganda 
of the Second Polish Republic was the Film Department of the PAT 
(Wydział Filmowy PAT). This department was formed in 1929 for the 
production of silent short fi lms. After acquiring modernized equipment 
in 1933, they started with the regular chronicles PAT’s Weekly Film 
Magazine (Tygodnik Filmowy PAT). Besides political fi lms, other fi lms 
included other genres like the musical, cultural, artistic etc…

Short fi lms had the greatest propaganda signifi cance in the 
Polish fi lm industry and these consisted of a weekly newsreel produced 
by PAT. That production started in 1927 and until the outbreak of 
Second World War, around 600 of them were produced and broadcast. 
Those fi lms were about 10 minutes long and only consisted of cur-
rent news. It is crucial to mention that the PAT’s newsreels were 
broadcast in every cinema before the regular fi lm were shown and 
in this instance, the propaganda impact was very strong and some 
serious results could have been achieved. Even the people who did not 
share the government’s point of view could have been consciously or 
subconsciously infl uenced by those journals.

There were also some special fi lms dedicated to some specifi c 
topics. Sometimes, these were cultural and educational but on some 
occasions, they were pure political propaganda. In 1936, such fi lms 
were: Long Live the Army (Niech Zyje Armia), Journey of General 
Edward Rydz Smigly to France (Podróż Gen.Edwarda Smigłego Rydza 
do Francji) and Long Live Polish Marshal Edward Rydz Smigly (Niech 
Zyje Marszałek Polski Edward Smigły Rydz).27 The fi rst fi lm about 

26 CDA, 177k-3-927/1. Izveštaj Državne fi lmske centrale o prometu fi lmova i stanju 
kinematografa u Kraljevini Jugoslaviji 1935. godine [The Report from the State Film 
Center about distribution of fi lms and the state of cinemas in the Kingdome of Yu-
goslavia for 1935].

27 Archiwum Akt Nowych (Archive of Modern Documents, AAN), Ministry of Foreign 
Affairs 8-21II.
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the second Polish marshal was 200 meters and the other was 180 
meters long.28 In the same year, personnel of the PAT’s fi lm section 
(“Wydział Filmowy”, founded in 1928) consisted of only 17 editors, 
eight technicians and four janitors and messengers.29

With the establishment of the Central Bureau of Film (Centralne 
Biuro Filmowe, founded in 1928) at the Interior Ministry the ruling 
circles in Poland showed more interest in fi lm. However the fi lms in 
the propaganda sector were very small and ineffective. Only in 1937, 
the newly formed Polish Film Company (Polska Spółka Filmowa) made 
a patriotic and propaganda fi lm Hearts Afl ame (Płomienne serca) di-
rected by Romuald Gantkowski.30 The fi lm was well received by the 
authorities, received awards at the Film Fair in Lvov and prizes from the 
War and Interior Ministries. Much less successful was the label Orion-
Film whose fi lm The Commander (Komendant) directed by Henryk 
Bigoszta31 had not been approved by the censors for broadcast.32

As one could see earlier, twenty fi lms had already been made 
by the CPB in Yugoslavia during 1936 and all of these were broad cast 
in cinemas all over the country. Amongst the most interesting fi lm 
titles, one could choose either:

- Travel of the Prime Minister through Montenegro (broadcast for 
247 days with a total of 741 broadcasts in 55 cinemas in 46 
different places);

- Meeting of Little Antanta in Bled (broadcast for 252 days with a 
total of 765 broadcasts in 70 cinemas in 54 different places);

- The Opening of the Railroad Veles – Bitola (broadcast for 137 
days with a total of 411 broadcasts in 28 cinemas in 26 different 
places);

- Celebrations in Zenica (broadcast for 83 days with a total of 
249 broadcasts in 18 cinemas in 17 different places)…33

28 CAW, General Inspector of the Armed Forces - GISZ 302.4.1634.
29 CAW, General Inspector of the Armed Forces - GISZ 302.4.1634.
30 Romald W.Gantkowski (Poznan, 14. VII 1908 – Hollywood, USA, 17. III 1989) was 

Polish director, scriptwriter and actor. His most famous fi lms in the Interwar period 
were: Girl Looking for Love (Dziewczyna szuka milosci, 1938) and The Genius of the 
Scene (Geniusz szeny, 1939).

31 Henryk Bigoszta (Kalvaria, 5. V 1895 – Cracow, 20. III 1971)  was Polish fi lm di-
rector. His well-known fi lms were: Kalisz (1918), A Cry in the Night (Krzyk w nocy, 
1922) and Kizia-mizia (1922).

32 Brzoza, Sowa, Historia Polski, p. 432.
33 Central Press-Bureau of the Council of Ministers, Izveštaj o radu za 1936. godinu 

[Report of annual work for 1936], p. 64.
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The most interesting fi lm from the propagandistic point of view 
in Yugoslavia was made in late 1938. The novelty was introduced du-
ring the government of Milan Stojadinovic (1935-1939) and a special 
Party propaganda fi lm On the Path of Restoration – Yugoslavia Yester-
day, Today and Tomorrow (Путем препорода – Југославија јуче, 
данас, сутра)  was made34 This fi lm was specially prepared for the 
pre-election campaign of December 1938. 

The movie was produced in co-operation with experts from the 
NSDAP and it was edited in Germany with the assistance of personnel 
from the government party JRZ. This group was led by Vojin Djordjević, 
an offi cial of the JRZ and the fi rst secretary of the State Film Center. His 
presence left a lasting mark because he was the presenter in the fi lm, 
but this cooperation was not without diffi culty. In his report, Djordjevic 
said that Baron Von Wolzogen did things his way and often insisted on 
using some effects at the expense of the context.35 The German side 
also promised the gift of one million fi lm posters, but there was no 
evidence that this promise was kept.36 The fi lm arrived late, more than 
month after the election campaign had began mainly due to the fact 
that the election campaign had already started when the idea to make 
the fi lm was fi rst discussed. 32 copies of the fi lm arrived in Yugoslavia 
and during the fi nal two weeks before the elections, the government 
propaganda focused its efforts on broadcasting the fi lm in as many 
locations as possible. Purposefully, some cities in Croatia were avoided 
as no result was expected there and according to some reports, the 
greatest impact of this propaganda was felt in Belgrade.37

The Director of Renewal Popzlatev, in his report in May 1935, in 
the fi nal days of this propaganda institution, said that the propagandi-
stic role of cinema did not develop due to some internal problems 
within the government.38 One of the reasons for that statement was 
the fact that control over the cinema remained in the hands of the 
Education Ministry and never passed to the Renewal. The Ministry 
strongly opposed to idea that control of the cinema should be entrusted 
to Popzlatev’s institution.

34 For the transcript of the movie see Симић, Пропаганда…, pp. 319–324.
35 AY, 37-12-388/390, The Report of Vojin Djordjevic sent to Gradimir Kozomaric, 

chief of Film Section of JRZ.
36 AY, 37-12-383, The Letter of Gradimir Kozomaric sent to Milan Stojadinovic from 3rd 

November 1938.
37 AY, 37-12-392.
38 CDA, 284k-3-42/35-36.
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In Bulgaria, as in Yugoslavia, there were fi lms dedicated to the 
royal dynasty. Those fi lms were propagandistic by nature and were 
intended for all social groups. Naturally these fi lms did not have any 
pro blems with the censors. The most famous Bulgarian fi lms with the 
national propaganda topics in the 1930s were: Revolt of the Sla ves 
(Бунтът на робите, 1933) Tracks of the Balkan (Песента на Бал-
кана, 1934), In front of the Fatherland We Should Forget Hate (Пред 
отечеството да забравим омразата си, 1935), Enemies (Вра гове, 
1938), Duke Strahil (Страхил войвода, 1938). During the 1940s, 
several new fi lms were released with the help of the foundation Bul-
garian Deed (Българско дело). The most well-known fi lms with the 
strongest national propaganda messages were For the Motherland (За 
родината) and They Won (Те победиха).39

The media played a key role in creating, developing and spreading 
the government propaganda in Poland, Yugoslavia and Bulgaria during 
the 1930s. The press was the most disperse and the most used tool, 
but the use of radio and fi lm increased rapidly, especially in the fi nal 
years before World War Two. The fi lm industry was the easiest to 
control for the governments of the three countries because censorship 
was legalized and constantly present during the period under review. 
The government committees examined every fi lm, domestic or foreign 
and only those considered acceptable were broadcast in the cinemas. 
Domestic production of fi lms in Poland, Yugoslavia and Bulgaria was 
poor in comparison to imported fi lms and the companies owned by 
the government, or government institutions, made several short 
propaganda fi lms and numerous newsreels in an attempt to infl uence 
public opinion in its favor. Nevertheless, despite its relative lack of 
numbers, the impact of fi lm could not be underestimated because it 
offered more than the press and radio because it combined the effects 
of picture and sound.

39 A. Grozev, Nachaloto. Iz istoriyata na balgarskoto kino 1896–1956 [The Beginning. 
From the History of Bulgarian Cinema 1895–1956], (Sofi a, 1985), pp. 77–84 and 
pp. 165–168.
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Резиме

Др Бојан Симић

Филм у служби државне пропаганде 30-их година. 
Примери Пољске, Југославије и Бугарске

Кључне речи: филм, пропаганда, Пољска, Југославија, 
Бу гарска

Између два светска рата филм је био једно од најмоћнијих 
средстава државне пропаганде у свету али и у источној и југо-
источној Европи. Почетком тридесетих година прошлог века филм-
ска индустрија у Пољској, Југославији и Бугарској била је тек у 
ра ној фази свог развитка и ове државе су биле на самом дну европ-
ске лествице, имајући у виду број становника и број постојећих 
био скопа. Убедљиво највећи број филмова на репертоару биоско-
па био је страног порекла, углавном америчких, док је домаћа 
про дукција чинила веома мали део програма. Сви филмови, дома-
ћи и страни, морали су проћи цензуру, која је била и законски 
предвиђена и регулисана. Наведена чињеница омогућавала је 
вла дајућим круговима да имају скоро потпуну кон тролу над еми то-
ваним садржајем. И поред економских огра ничења, филмски рад-
ници у Пољској, Југославији и Бугарској ус пе ли су, нарочито у 
другој половини тридесетих, да произведу неколико успешних и 
интересантних филмова са националнопро   па гандном тематиком. 
Можемо закључити да се, без обзира на мали број филмова, њи-
хов утицај не може потценити јер су нудили више од штампе и 
радија својом комбинацијом слике и тона, што је за оно време, 
имајући у виду општи ниво образовања станов ништва, било веома 
упечатљиво и импресивно.
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УДК 94(497.11)”1941/1944”(093.2)

 316.728:351.778.2(497.11)”1941/1944”(093.2)

 # Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ

О ИСХРАНИ У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ 1941–1944.*

АПСТРАКТ: Рад се бави питањем снабдевања и исхране у 
окупираном Београду за време Другог светског рата. По се бна 
пажња поклоњена је мерама домаћих и окупационих власти 
у сфери снабдевања и исхране, као и начинима које су Бео-
грађани предузимали како би се што квалитетније хранили. 

Кључне речи: исхрана, Београд, нацистичка окупација, црна 
берза

Обезбеђивање снабдевања и исхране становништва у Бео-
граду, као и другим већим српским градовима за време немачке 
окупације, представљало је озбиљан и тежак задатак за домаћу 
власт под окупацијом. За грађане је набавка хране била можда још 
захтевнији и проблематичнији посао. Тога су били свесни једни 
и други готово од првих дана окупације, али нико није могао да 
сагледа размере тешкоћа које је изазвало то питање. Неки аспекти 
проблема у снабдевању и исхрани могли су се наслутити већ на 
по четку рата у Европи, када је дошло до промена на тржишту и 
по раста цена. Тада је југословенска власт интервенисала низом 
уред би којима је покушала да створи резерве хране и одржи на 
истом нивоу цене извесних артикала, што је постизано, између оста-
лог, и путем ограничавања потрошње и рационисањем робе.1 То је 

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Тако је била донесена Уредба о резервама хране у јулу 1939. године, која је 
предвиђала стварање државних резерви у житарицама и другим предметима 
људске и сточне исхране, затим Уредба о пријављивању житарица у новем бру 
1939, или Уредба о течним горивима и сл. Током 1940. године уследиле су 
нове уредбе којима су контролисане залихе дефицитарне робе или робе која се 
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пратио страх од несташица, који је, како је рат у остатку Европе 
одмицао, постајао све већи. Многи су почели да стварају залихе 
разних животних намирница, што је довело до њиховог још већег 
недостатка и повећања цена. Потреба да се регулишу залихе и це не 
натерала је владу да, поред сузбијања скупоће и несавесне спе-
кулације, уведе и контролу продаје извесних намирница. Вла да је 
била приморана и да ограничи потрошњу меса па је одредила прво 
два безмесна дана недељно, а онда и три, затим да пропи ше са став 
хлеба (70% од пшеничног и 30% од кукурузног брашна) и сл.2 

Највећи број становника Београда нацистичка окупација 
је ипак затекла прилично неспремне у погледу задовољења најо-
снов нијих потреба исхране и снабдевања. Наиме, припреме за 
Април  ски рат, одлазак радне снаге у војску, мобилизација запре-
жне стоке, ратна разарања, долазак окупатора и разбијање при-
вредног простора утицали су да се засеју мање површине и да 
пољопривредна производња буде мања од уобичајене. Осим тога, 
немачке окупационе власти су наметнуле и реквизиције у основ-
ним потрошним добрима с циљем да се изврши прерасподела ма-
те ријалних добара и створе извори снабдевања окупатора. С дру-
ге стране, Београд после окупације није могао да се у погледу 
сна бдевања основним животним намирницама ослони на широко 
пољопривредно подручје у његовој непосредној околини. Покушај 
снабдевања из Баната је релативно брзо забрањен, јер је он фа-
ктички, иако у саставу Србије, добио аутономни статус и дат на 
управу фолксдојчерима. Банату је, после издвајања из подручја 
управе града Београда, припало и Панчево, у којем је основана 
царинарница коју су контролисали фолксдојчери.3 Београд је до 

тешко увозила, као и њихова набавна цена (Архив Југославије (АЈ), Централни 
пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије (даље: 
ЦПБ 38), фасц. 523, архив. једин. 684, „Проблем исхране земље“, Привредни 
преглед, 5. октобар 1940; „Уредба о штедњи животних намирница“, Политика, 
11. мај 1940; Исто, „Уредба о штедњи животних намирница“, Политика 3. јул 
1940; Исто, „Уредба о мерама у сврху снабдевања становништва и војске хле-
бом“, Политика 27. август 1940. итд.).

2 АЈ, ЦПБ 38-523-684, „Уредба о штедњи животних намирница“, Политика, 11. 
мај 1940; Исто, „Уредба о штедњи животних намирница“, Политика 3. јул 1940; 
Исто, „Уредба о мерама у сврху снабдевања становништва и војске хлебом“, 
Политика 27. август 1940; Исто, „Уредба о мељави“, Политика, 11. децембар 
1940. Један општији приказ промена у привреди пред рат и на тржишту по-
стоји и у књизи Драгана Алексића, Привреда Србије у Другом светском рату, 
Београд, 2002, стр. 93–101.

3 О томе више у: Zoran Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009; Muharem 
Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beograd, 1973, str. 
116; Службене новине, бр. 83 од 25. јуна 1941.
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јесени 1941. године могао да делимично подмирује потребе за 
жи вотним намирницама из источног Срема, али је и та могућност 
знатно сужена његовим припајањем Независној Држави Хрватској. 
Домаћа власт под окупацијом била је принуђена да уводи разне 
ме ре којима је, ради задовољења минималних потреба становни-
штва, ограничавала личну потрошњу. Неизвесност је била толика 
да су људи постављали питање да ли ће на трпези имати било 
какву храну или ће гладовати, као и да ли ће угасити огњишта и 
смрзавати се. 

Иако је то постало посебно драматично у време зиме 
1941/42, наредне године су за становнике Београда биле још те же. 
У по јединим периодима окупације практично се гладовало. О сна-
б де вању Београђана основним животним намирницама и другим 
жи вотним потребама старала се Дирекција за снабдевање станов-
ништва града Београда (Дирис), која је основана средином августа 
1941. године.4 Међутим она, због смањених количина намирница, 
често није успевала да тај свој задатак испуни. На купоне, односно 
куповне књижице, које је увела како би по повољним (прописа-
ним) ценама задовољила минималне потребе становника, тек по-
времено је могло нешто да се купи.5 Иначе, већ у лето 1941. про-
писано је да за робу широке потрошње не сме да се тражи цена 
већа од оних које су важиле 6. априла 1941. године.6 То није много 
значило, јер нормалне зараде односно пензије, због инфлације и 
недовољно прехрамбених производа, нису могле да подмире ни 
делимично свакодневне издатке. Могло би се рећи да је већ од 
првих дана окупације започела једна свеопшта трка за храну ко-
ја је, како је окупација трајала, постајала све тежа. Она би се 
могла свести на варијације речи Драгутина Ј. Ранковића, државног 
чиновника у пензији, које је најчешће бележио у свом дневнику: 
нема меса, нема хлеба, или има хлеба, нема меса, као и нема 
хлеба, има меса.7 Већ у току лета 1941. рационисана је потрошња 

4 Уредба о Дирекцији за снабдевање становништва града Београда, Службене 
новине, бр. 98 од 15. августа 1941.

5 Правилник о организацији и раду Дирекције за снабдевање становништва гра-
да Београда, Службене новине, бр. 111 од 30. септембра 1941.

6 Уредба о ценама, Службене новине, бр. 88 од 11. јула 1941. 
7 Драгутин Ј. Ранковић (1882–1956) водио је током окупације дневничке беле-

шке о свакодневном животу Београђана (о исхрани, понашању окупатора и 
домаћих власти под окупацијом, принудном раду). Рукопис дневника, који се 
чува у Народној библиотеци, публикован је под насловом Свакодневни живот 
под окупацијом 1941–1944. Искуство једног Београђанина. Ранковић је био 
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меса и уведена су два безмесна дана у недељи.8 Првобитно је било 
предвиђено да се издаје 200 грама меса недељно, као и 500 грама 
уља. У оба случаја те су количине временом смањиване.9 Пред зи-
му, у новембру 1941. године, наступили су и озбиљни проблеми 
у снабдевању хлебом становника Београда. Главни разлог биле 
су временске неприлике које су захватиле земљу. Велики снег и 
сме тови отежали су саобраћај у унутрашњости, што је утицало, 
с једне стране, на допремање жита односно брашна у град, а с 
друге, на снабдевање дрвима.10 Нису се могле испећи ни постоје-
ће количине хлеба, а камоли припремити нове. Догађало се чак 
и да велики број пекара по петнаест дана не пече хлеб.11  Ако се 
томе дода да је власт морала да обезбеди и обавезне количине 
хлеба болничким установама и радницима, онда постаје јасно да је 
мали број Београђана могао да очекује и добије своје следовање 
хлеба.12 Посебно лоше стање у снабдевању било је у првим месе-
цима 1942. године. Тада су количине издатог хлеба становни-
штву Бео града задовољавале тек између 15% и 25% потреба.13 
Због тога су грађани имали и све већи број бесхлебних дана на 
трпези.14

дугогодишњи чиновник и публициста. Завршио је, уз рад у Министарству фи-
нансија, Правни факултет у Београду. Учествовао је у балканским ратовима и 
Првом светском рату. Током двадесетих година 20. века радио је у Окружној 
управи врањској, а касније и као деловођа Општине београдске. Био је члан 
Демократске странке и близак пријатељ Љубомира Давидовића, председника 
странке. Објављивао је чланке у великом броју новина и часописа, између 
осталих у Политици, Правди, Демократији, Полицији. Током боравка у Врању, 
био је уредник Врањског гласника, а извесно време и колумниста у часопису 
Занатлија. Априлски рат 1941. године дочекао је као пензионер (Свакодневни 
живот под окупацијом 1941–1944. Искуство једног Београђанина (приредили 
Наташа Милићевић и Душан Никодијевић), Београд, 2011, стр. 9–10).

8 Д. Алексић, Привреда Србије..., стр. 211.
9 М. Kreso, n. d., str. 117.
10 Ново време, 7. новембар 1941, стр. 3; Исто, 29. новембар 1941, стр. 5; Исто, 

18. новембар 1941, стр. 5.
11 Архив Југославије (АЈ), Емигрантска влада Краљевине Југославије (даље: Еми-

грантска влада), 103–27–326, Извештај о стању у Југославији после немачке 
окупације инг Бранка Шаина-Милетића, Лисабон, 14. децембар 1941.

12 Архив Србије (АС), Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снаб-
де вања Београда хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 
1941/1942.

13 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда 
хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 1941/1942.

14 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда 
хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 1941/1942; Ново време, 
18. фебруар 1942, стр. 5.
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Преглед снабдевања становника Београда
хлебом преко Дирекције за исхрану 1941/42.

месец број ста-
новника

следовање 
у грамима

број дана 
издавања

хлеб који 
је издат у 

килогра мима

потребно 
хлеба за пуно 
снабдевање од 

400 грама
јули 1941. 370.000 / / 1.643.835 4.588.000

август 370.000 / / 2.191.780 4.588.000

септембар 370.000 400 29 4.292.000 4.440.000

октобар 370.000 400 30 4.440.000 4.588.000

новембар 370.000 400 19 2.812.000 4.440.000

децембар 370.000 400 18 2.644.000 4.588.000

јануар 
1942. 315.000 400 8 1.008.000 3.906.000

фебруар 315.000 265 6   500.850 3.528.000

март 315.000 265 14 1.168.650 3.906.000

април 315.000 265 11   918.225 3.780.000

мај 315.000 265 16 1.335.600 3.906.000

јуни 315.000 265 26 2.170.350 3.780.000

укупно / / 177 25.145.290 50.038.000

 Извор: АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80.

Иако подаци Комесаријата за цене и наднице сведоче да су 
Београђани за последња четири месеца 1941. били готово цео је-
дан месец без хлеба,15 рачуница једног савременика показује да је 
број дана у којима није било хлеба у готово истом периоду (август–
новембар) 1941. године износио три пута више.16 Слика бесхлебних 
дана овог Београђанина била је веома раширена. Према њој, могло 
би се рећи да су становници Београда добили и изнели на трпезу 
тридесет и два пута хлеб и само пет пута месо у току та четири 
месеца.17 Из поменутих званичних и незваничних (сведочења) по-
датака може се закључити и то да велики број становника није 
успевао да за своје купоне купи и обезбеди хлеб и месо. Посебно 
тешко стање у снабдевању било у првих шест месеци 1942, када 

15 У току та четири месеца било је свега 96 хлебних дана (АС, Г-6, Комесаријат за 
цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда хлебом-брашном преко 
Дирекције за исхрану у години 1941/1942). 

16 Народна библиотека Србије, Одељење посебних фондова (даље: НБС, Р 1115), 
Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 24. маја 1942.

17 Исто.
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готово четири месеца није било хлеба.18 У фебруару 1942. било је 
само шест хлебних дана, а месних ниједан.19 Када је хлеба било, 
мислило се на дане када га неће бити, па се правио двопек и 
припремале су се резерве.20 Већ у другој половини 1941. године 
хлеб се правио пола од пшеничног брашна пола од кромпира,21 а 
од 1942. се све чешће правила само проја, јер пшеничног брашна 
скоро уопште није било. Због проблема у снабдевању власт је у 
фебруару 1942. била принуђена да оброк хлеба смањи са 400 на 
265 грама дневно по глави.22 У јуну 1942. је он пао на 230 грама,23 
да би у децембру 1942. износио свега 190 грама.24 Као што се 
ви ди, нико није гарантовао ни тај минимум основних животних 
на мирница. Оне су, како је окупација трајала, биле не само све 
мање већ и нередовне. Београђанима је било јасно да морају да се 
ослоне на сопствено умеће сналажења. 

У борби за обезбеђење исхране сналазио се ко је како знао 
и умео. Највећи број Београђана је свакодневно обилазио неку од 
седам пијаца у Београду (у Господар Јовановој улици, на Зеленом 
венцу, на Каленићевом гувну, на Цветном тргу, на Смедеревском 
ђерму, у Битољској улици „Палилулска“, у Видинској улици „Бајло-
нова“), а на још осам њих су могли да оду тек по добијању одобре-
ња о хигијенско-санитетским приликама.25 Осим ових, биле су још 
две, али оне су биле предвиђене само за промет крупне и ситне 
стоке и продају сточне хране.26 Међутим, врло често су се са њих 

18 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда 
хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 1941/1942.

19 Исто; НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 12. 
фебруара 1942.

20 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 18. септем-
бра 1941; Забелешка од 3. фебруара 1942; Забелешка од 26. фебруара 1942.

21 Исто, Забелешка од 3. новембра 1941.
22 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда 

хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 1941/1942; НБС, Р 1115, 
Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 12. фебруара 1942.

23 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-80, Преглед снабдевања Београда 
хлебом-брашном преко Дирекције за исхрану у години 1941/1942; НБС, Р 1115, 
Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 2. јуна 1942.

24 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 6. децем-
бра 1942.

25 За пијачна места одређени су: Булевар Ослобођења, на Чукарици, код Про-
бирнице на Сењаку, на Вождовцу, код „Цветкове механе“, код Карабурме, на 
Спасићевом имању на „Душановцу“ и на Пашном брду (Правилник о реду на 
пијацама Општине града Београда, Службене новине, бр. 107 од 16. септембра 
1941).

26 Реч је о Сточној пијаци (тргу) на Кланици и пијаци за сточну храну на Крагује-
вачком ђерму. 
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враћали празних руку. Дешавало се и да сељаци, због ограниченог 
кретања у рату и не тако великог броја издатих дозвола за улазак 
у градове и излазак из њих, не доносе своје производе. Слично 
је било и са дозволама за продају и пренос намирница и других 
артикала неопходних за живот. Додатни проблем представљале 
су цене пољопривредних производа, које су биле максимиране. У 
јесен 1941. године београдске пијаце су биле готово мртве. Се ља-
ци нису имали богзна шта да понуде с обзиром на то да је, због 
војних дешавања од пролећа до јесени, недовољно засејано и про-
изведено. Осим тога, и оно што су имали било је стављено под 
максимиране цене, па им није било исплативо да своје производе 
износе на пијацу. На пијаци се, осим бораније, лука и кромпира, 
и то у веома малим количинама, готово није ништа могло наћи. 
Већ у првим јутарњим сатима све количине биле су распродате. 
На тезгама око подне налазили су се сасвим ретки продавци и то 
они који су продавали млади лук, лимун и друге пијачне ситнице. 
Тек пред крај месеца понуда на пијацама је била нешто боља те 
су Београђани могли да купе више поврћа, посебно бораније и 
грашка. Воћа скоро да није било, иако је била сезона.27 Поједине 
намирнице имале су веома високе цене и често их није било у 
понуди. Крајем јуна 1942. године килограм кромпира коштао је 
60 динара, килограм парадајза 100, килограм шљива нај лошијег 
квалитета 60 динара, килограм бораније 50, једно јаје седам ди-
нара, а литар млека 35 динара.28 Исте намирнице могле су се 
наћи једнино „испод тезге“. Иначе, у зимским месецима понуда 
на београдским пијацама је била веома мала. Практично, пијаце 
су биле празне. Могли су се сусрести тек ретки сељаци који су 
продавали лук или нешто од воћа.

Младен Жујовић, који је прве године окупације проводио 
на свом имању у близини Београда, забележио је да са ким год 
се сретне и где год да оде, сви су средином 1942. говорили „о 
на бавци намирница, о немогућности даљег снабдевања основним 
животним потребама“.29

Београђани су продавали све оно што се могло продати од 
личних ствари – одело, намештај, накит – како би купили намир ни-

27 Ново време, 28. јун 1942, стр. 5.
28 Младен Жујовић, Ратни дневник 2. Југославија у II светском рату, (јун 1942 

– април 1944), Врњачка Бања, 2004, стр. 29, Забелешка од 24. јула 1942.
29 Исто.
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це и прехранили себе и породицу. Са тим парама су често покуша-
вали сами да набаве храну одлазећи у села у близини града, где 
су је куповали за велике паре или су је добијали од рођака. Отуда 
су се враћали возовима, заједно са црноберзијанцима и сељацима, 
претоварени луком, шљивама, кромпиром, пасуљем и понеким ки-
лограмом скривеног брашна.30 Врло често им се дешавало да је 
такав пут био узалудан, пошто су им српске и немачке трошаринске 
контроле одузимале робу. Тако су остајали и без преко потребних 
намирница за исхрану, али и без новца који су за њу дали.31 Неки 
Београђани су, у довијању да заобиђу контроле и набаве хране у 
унутрашњости, правили вештачку грбу и у њу стављали своје кило-
граме намирница, други су, пре свега жене, због појаса око ко јег 
су обавиле сланину и месо изгледале као да су другом стању.32 
С друге стране, сељаци су у великом броју случајева избегавали 
да своје производе носе на пијацу, већ су их носили по кућама и 
продавали изнад прописаних цена. На то су били и принуђени како 
би за новац купили оно што им треба од индустријских производа. 
Незадовољство српских власти због оваквог понашања сељака 
било је велико. Тако је сарадник Српског народа у јесен 1942. 
го дине писао: „Свакодневно на београдским пијацама видимо ова-
кве призоре: иде сељак или сељанка са торбом на леђима и бри-
жљиво прекривеном корпом испод руке. Свет их сустиже, зави ру-
је у торбу и пита: – Има ли шта за продају? – Нема. Већ је про-
дато – одговара лукави сељак, а истовремено застаје да би отпо-
чео пазар на основу баснословних цена или још баснословније 
трампе. Артикли којима су шпекулисали и испод руке трговали 
пиљари, били су разноврсни, као и њихове кривице. Међу скупље 
продатим намирницама налазе се парадајз, боранија, паприка, 
грожђе, шљиве, ораси, јабуке, пасуљ, кромпир, карфиол, зелен, 
шаргарепа, целер, кељ.“33 У већини случајева оне су одузимане 
без накнаде, а повремено тек по максимираној цени. А могло се 
десити и да се заврши у затвору и плати казна у износу далеко 

30 Исто, стр. 29, Забелешка од 24. јула 1942; Исто, стр. 57, Забелешка од 15. сеп-
тембра 1942.

31 Исто, стр. 29, Забелешка од 24. јула 1942; Исто, стр. 57, Забелешка од 15. сеп-
тембра 1942; НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка 
од 3. јула 1942.

32 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 3. јула 
1942.

33 Српски народ, 1. новембар 1942, стр. 11.



Н. МИЛИЋЕВИЋ О ИСХРАНИ У ОКУПИРАНОМ БЕОГРАДУ 1941–1944.

85

већем него што су је продавци могли зарадити у вишемесечним 
пијачним продајама.34

Потреба за намирницама приморала је многе становнике 
Београда да у кућним баштама и двориштима засаде поврће. Посе-
бно је то карактеристично било за жене које су у годинама окупаци-
је остале саме, са децом или са остарелим рођацима, без мушких 
чланова породице (погинули, умрли, заробљени, ухапшени и сл.), 
па су морале да преузму улогу храниоца породице. Сарадник Наше 
борбе је то коментарисао, додуше са извесном дозом подсмеха, 
овако: „Београдске даме, нарочито оне из тзв. високих кругова, ра-
није су необично волеле прстење са дијамантима и брилијантима, 
па су на журевима, пружајући једна другој накинђурене ручице, 
говориле: – Види шта сам добила! – Ах, обичан солитер! А шта те 
стаје? – Ситница! 200.000 динара. Данас, кад се отмене београдске 
даме сретну, пружајући једна другој раскрупњале руке, повичу: – 
Види шта сам добила! – Ах, обичан жуљ! А шта те стаје? – Ситница! 
Десет оџака кромпира!” Слично се чуло и при исмевању предратне 
буржоазије и њеног начина живота: „По баштама луксузних вила 
имућних Београђана раније су опојно мирисали зумбули, шебоји 
и руже, тако да су и ноздрве већ биле отупеле. А сада, кад уђете 
у неку господску београдску вилу, станете као омађијани. – Шта 
је то? Бели лук! одговара препланула домаћица, па враголасто до-
даје: – А кад никне и со, зваћемо Вас на мезе!“35 Било је и других 
примера сналажења. Неки становници Београда су држали у својим 
двориштима кокошке, како би увек имали јаја, док су други неко 
време држали свиње.36

Током година окупације, како то показују сведочења савре-
меника, најчешће се на трпези налазио и јео кувани пасуљ, купус 
рибанац, кромпир, углавном без меса, а врло често и без запршке.37 
Ретке су биле прилике, бар за највећи број Београђана, када је 

34 Тако је пиљар Јаћим Трајковић због струка салате који је продавао на Јовано-
вој пијаци за пет динара а не за три колико му је била одређена цена, кажњен 
на пет дана затвора и на новчану казну од 1.000 динара. Није му помогла ни 
одбрана да је салату купио за три и по динара и да је морао да је продаје за 
пет, ако је хтео да ишта заради (АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62, 
Пресуда Управе града Београда, Одељење за надзор над ценама, за Јаћима 
Трајковића, пиљара, бр. 3400 од 9. јуна 1942).

35 Наша борба, 13. јун 1942, стр. 4.
36 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 15. јула 

1942; Забелешка од 20. септембра 1942; Забелешка од 21. јануара 1943; За-
белешка од 6. марта 1943.

37 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис.
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ис храна била нешто богатија и квалитетнија. То се дешавало у вре-
ме слава. Али је тада припремање славског обеда представљало 
прави подвиг, јер је то захтевало велика материјална одрицања. 

За неколико хиљада чиновника који су отпуштени као „на-
ционално непоуздани“ ситуација је била врло тешка. Они су про-
давали оно што су могли из кућа не би ли изнели на трпезу било 
шта и прехранили породицу. Ништа боље није било ни онима 
који су остали у служби. Мале плате, уз обавезно присуство у 
канцеларијама и сталне провере „националне поузданости“, нису 
биле довољне да намире свакодневне издатке. Анализа куповне 
моћи чиновника са факултетском дипломом, са десет година слу-
жбе и са двоје мале деце (пет и седам година) показује огромне ра-
злике између стварних и потребних месечних примања како би се 
обезбедило нормално снабдевање у храни и одећи. За снабдевање 
по прописаним ценама крајем 1942. године месечна чиновничка 
плата је требало да буде три пута већа, а за снабдевање по ствар-
ним ценама она је морала да буде једанаест пута већа. Осим тога, 
снабдевање по прописаним ценама је, с обзиром на несташицу 
производа, било и недовољно и доста тешко.38 Стога је куповна 
моћ чиновника била изузетно мала. Тако је она у децембру 1942. 
била, ако се узму у разматрање стварне цене, односно цене на 
„црној берзи“, испод 10%.39 Знатно повољнија ситуација била је 
када је реч о задовољењу потреба чиновничке породице по пропи-
саним ценама. Тим путем могла је да намири готово 40% својих 
потреба. Међутим, ту је наступао и проблем, пошто је мало тога 
могло да се обезбеди по прописаним, односно по знатно повољни-
јим ценама.

38 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62, Годишње коштање живота и 
куповна моћ чиновничке породице у Београду 1942.

39 Исто.
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Годишњи трошкови живота и куповна моћ
чиновничке породице у Београду 1942.

Чиновничка плата и 
куповна моћ

април 
1941.

март
1942.

децембар
1942.

годишња плата чиновника 34.072,80 43.672,80 52.072,80

месечна плата чиновника 2.839,40 3.639,40 4.339,40

потребна годишња 
плата за снабдевање по 
прописаним ценама

60.815 97.915 134.718

потребна годишња плата 
за снабдевање по стварним 

ценама
/ 236.700 533.035

потребна месечна плата за 
снабдевање по прописаним 

ценама
5.067,92 8.159,58 11.226,50

потребна месечна плата за 
снабдевање по стварним 

ценама
/ 19.725 44.419,58

куповна моћ 
(% задовољења потреба 
чиновничке породице

 по прописаним ценама)

56,03 44,60 38,65

куповна моћ 
(% задовољења потреба 
чиновничке породице 
по стварним ценама)

/ 18,45 9,77

 Извор: АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62.

За разлику од куповне моћи чиновничке породице, куповна 
моћ радничке породице са двоје деце у истом узрасту била је у 
ис том периоду, ако је судити на основу статистике, нешто повољ-
нија. Наиме, њена просечна месечна надница била је готово два 
пута већа него чиновничка плата. За снабдевање по прописаним 
и стварним ценама било јој је потребно месечно пет пута више 
новца него што су га имали, док је чиновничкој требало једанаест 
пута више. Радничка породица је била, ако се посматра њена 
купов на моћ по стварној надници, у знатно повољнијој позицији 
него чиновничка. Она је крајем децембра 1941. успевала да задо-
вољи на тај начин готово 20% својих потреба. То је било, ако се 
гледа и могућност задовољења њених потреба, дупло више него 
чиновничка породица. Осим тога, од октобра 1942. године радно 
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време радника је продужено на десет сати, па је то повећавало 
њи хову дневну односно годишњу зараду, а тиме и куповну моћ.40 
Важно је поменути и да између радничке и чиновничке поро ди-
це постоји разлика у односу на куповну моћ по прописаним над-
ницама и по прописаним ценама. Радничка породица је могла да 
по прописаним надницама задовољи тек 10% својих потреба, док 
чиновничка готово 40%. Приликом ове анализе и поређења мора 
се имати у виду да наднице и плате нису исто. Поред тога, неопхо-
дно је указати да су радници имали важну улогу у ратној привреди 
окупатора и да су имали боље, иако не увек довољно, снабдевање 
животним намирницама. 

Годишњи трошкови живота и куповна моћ
радничке породице у Београду 1942.

Радничка надница април
1941.

март
1942.

децембар 
1942.

просечна годишња надница према 
прописаним ценама

19.938 39.936 93.600

просечна годишња надница према 
стварним ценама

19.938 39.936 93.600

просечна надница на час 
по прописаним ценама

9,1 16 30

просечна надница на час 
по стварним ценама

9,1 16 30

потребна годишња надница према 
прописаним ценама

42.616 77.828 495.864

потребна годишња надница
према стварним ценама

42.616 77.828 495.864

потребна просечна надница на час 
према прописаним ценама

17,02 31,18 158,93

потребна просечна надница на час
по стварним ценама

17,02 31,18 158,93

куповна моћ по прописаним над-
ницама и прописаним ценама у %

46,79 51,31 10,07

куповна моћ по стварним надницама 
и стварним ценама у %

46,79 / 18,87

 Извор: АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62.

Занимљива је структура укупних трошкова живота чинов-
ничке и радничке породице на годишњем нивоу. Анализа показује 

40 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62, Годишње коштање живота и 
куповна моћ радничке породице у Београду 1942.
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колико је учешће новчаних издвајања за исхрану, одећу и обућу, 
огрев и осветљење, становање и опште културне и хигијенске 
по требе. Али, она пати, с гледишта поређења, од два крупна не-
достатка. Први, код чиновничке породице су рачунати трошкови 
с обзиром на стварне цене, док су код радничке они сагледани 
с обзиром на прописане цене. Други, код оба типа породица пра-
ћена су и издвајања за одећу и обућу, као и друге потребе, која 
у нормалним околностима и морају да буде праћена. Међутим, у 
условима окупације, а то знамо из других извора, најпре су се 
породице одрицале издвајања за одећу и обућу. Носило се оно 
што се имало, а врло често се и крпило поцепано. Храна је у тим 
условима имала приоритет. Чак и ако се тако добијени подаци 
анализи ра ју, види се да је у укупним трошковима живота учешће 
издвајања за храну код чиновничких породица порасло са 36%, 
колико је износило у априлу 1941, на 61% колико је оно било у 
децембру 1942. године. У случају радничке породице, тај однос 
је другачији: исхрана је у априлу 1941. учествовала са тек нешто 
више од 50%, док је у децембру 1942, после незнатног опадања, 
остала на истом нивоу.41 Можда је, и поред указаних мањкавости, 
боље сагледати у којој мери су порасла издвајања за храну у 
истом периоду. Код чиновничке породице та издвајању су порасла 
у односу на април 1941. за петнаест пута, док су код радничке 
породице она порасла за два и по пута. Ти подаци су у јасној вези 
и са типом цена по којима је обрачунава структура трошкова. Оно 
што се истиче у овој анализи јесте чињеница да је издвајање за 
одећу и обућу код чиновничке породице порасло за седам пута, али 
је дупло мање расло него издвајање за храну. Код радничке поро-
ди це примећује се да су издвајања за одећу и обућу у децембру 
1942. већа него издвајања за храну у односу на 1941. годину (ско-
ро за један и по пут).42

Потребно je додати и то да су не само чиновници већ и сви 
остали становници града у прве две године окупације могли да 
купе храну за новац, да су могли да продају вредније ствари из 
куће и на „црном тржишту“ обезбеде месо, шећер, маст, брашно 
и сл. То је за многе од њих био спас, али је носило и опасност. 
Ако би се десило да буду ухваћени, могли су да буду, заједно 

41 АС, Г-6, Комесаријат за цене и наднице, ф-62, Индекс трошкова живота чинов-
ничке и радничке породице у Београду 1942. (са четири члана). 

42 Исто.
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са продавцем-шпекулантом, кажњени као шпекуланти. Власт је 
стално пооштравала мере у борби против црне берзе. Првобитно 
је објављивала имена, новчано кажњавала и затварала радње. 
Касније је решила да уведе, као понижавајућу, и казну јавног 
батинања.43 На мети власти, али и штампе, били су посебно месари, 
пекари и пиљари.44 О пекарима се у току прве половине 1942. го-
дине, када је било великих проблема у снабдевању хлебом, оштро 
изражавало и они су били кажњавани. Пекари-шпекуланти су гле-
дани као људи жељни брзог богаћења, који су отимали „залогаје 
из безбројних уста београдске деце, скривајући брашно које су 
добијали за исхрану становништва. У бестијалној похлепи многи 
су ишли чак дотле да су муштеријама, жељним хлеба, издавали 
само половину добијене количине брашна, а остатак склањали и 
на црној берзи продавали по петоструко већој цени. Један пекар је 
чак ухваћен да је склонио око 4.800 килограма брашна, што значи 
да је око 17.000 лица једног дана у Београду остало без хлеба због 
демонске грамзивости пекара из улице Краљице Марије.“45 

Међутим, већ од 1943, а посебно од краја те године, ионако 
високе цене су знатно порасле, па су биле три до четири пута веће 
него на почетку окупације. На илегалном тржишту те цене су биле 
и до 1.600% веће од прописаних.46 Од 8. августа 1943. уведено је 
снабдевање на карте, на основу којих је сваки становник града 
добијао за недељу дана 2.000 грама хлеба или 1.500 грама бра-
шна, као и 100 грама меса и 60 грама масти, као и за две недеље 
250 грама шећера и 250 грама соли.47 То је значило да се на трпези 
налазило све мање хране. Новац је изгубио скоро сваку вредност, 
па су повремени периоди натуралне размене сада добили кара-
ктер устаљености. Сељаци су за своје производе (кајмак, живину, 
јаја) тражили шећер, зејтин, со, пе тролеј, шибице или одећу. За-
нимљиво је да је, у односу на друге становнике Београда и у односу 
на хајку коју су против црне берзе водиле окупационе и домаће 
колаборационистичке власти, савременик Драгутин Ј. Ранковић 

43 Обнова, 29. мај 1942, стр. 9.
44 Српски народ, 10. октобар 1942.
45 Исто, 12. јун 1942, стр. 10.
46 К. Николић, Страх и нада у Србији 1941–1944: свакодневни живот под окупа-

цијом, Београд, 2002, стр. 146.
47 Зборник НОР-а, XII–3, стр. 245. Колико је српска привреда била исцрпљена, 

сведочи и наређење команде Србије од 27. августа 1943. године којим је не-
мачким јединицама прописано да животне намирнице плаћају искључиво „срп-
ским новчаницама” а не путем потврда (исто).
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сматрао да она, свакако, има негативне стране, али да би без ње 
„сви помрли“.48 

Summary

Nataša Milićević, M. A.

Nutrition in occupied Belgrade 1941–1944

Key words: nutrition, food, Belgrade, Nazi occupation, black 
market

The paper deals with the issue of providing food and nutrition 
in occupied Belgrade during World War 2. The population of Belgrade 
had constant problems with nutrition, the food being rationed and 
limited. It could be said that provisions and nutrition kept getting 
worse. During some periods of the occupation people starved. Not 
only was the quantity of meat and bread reduced but there was a 
constant increase in the number of days when meat and bread was not 
eaten. Different measures undertaken by the domestic government 
during the occupation did not alleviate the situation since there was 
a constant lack of basic food staples. The analysis shows that the 
population of Belgrade did not have bread from September 1941 until 
June 1942 for four months, that the bread they did have was made 
of wheat fl our and potatoes and that they mostly ate corn bread. 
The possibility of obtaining food was connected to the population’s 
purchasing power which was very low and at the end of 1942 it was 
less than 10% if we look at the budget of clerical family and compare it 
to actual prices. The inhabitants of Belgrade tried to solve the problem 
of food by different means: they sold off anything they could sell and 
bought provisions at the black market, they raised poultry and pigs in 
their yards, cultivated vegetables in their gardens and so on. A great 
increase in prices at the end of 1943 brought new problems in nutrition 
and even more burdened the almost nonexistent family budgets.

48 НБС, Р 1115, Драгутин Ј. Ранковић, Белешке, рукопис, Забелешка од 12. јуна 
1942; Забелешка од 29. августа 1942; Забелешка од 22. децембра 1942.
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НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. 
ГОДИНЕ – НУМЕРИЧКО ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗАТВОРЕНИКА

АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се на основу делими -
чно ревидираног пописа „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. го -
дине прикаже страдање дела становништва Југославије у не-
мачким логорима у Норвешкој. Анализа структуре страдалих 
по  ка зује са којих територија потичу страдали интернирци, у 
ком су периоду изгубили животе, какве су разлике међу стра-
далима посматрајући њихову националну и старосну структу-
ру, из којих социјално-економских категорија они потичу, на 
који начин су страдали, те је све смештено у контекст страда-
ња становништва Југославије.

Кључне речи: Југославија, Норвешка, окупирана Србија, Не-
за висна Држава Хрватска (НДХ) рат, губици, страдање, пар ти -
зански покрет (партизани), попис, логори, територија, ре ги-
они, национална, полна, старосна, професионална струк ту ра  

Страдање цивилног становништва у логорима током Другог 
светског рата представља значајан сегмент укупног страдања и 
ње  му је у свету посвећен позамашан историографски опус. Ни ју го-
словенска историографија,1 као ни историографије држава на сле-
дница, није занемаривала ову тему. Најбројнији су радови по све-
ће ни логору Јасеновац, који је био највећи и најпознатији ло гор 
на југоистоку Европе, а квантитет објављених радова није пра ћен 

1 Општејугословенским пројектом „Југословени у фашистичким затворима, за-
робљеничким и концентрационим логорима и покретима отпора других земаља 
у Другом светском рату“, започетим 1982. године, требало је у потпуности об-
радити ову тему (наведено према: Milan Koljanin, Nemački logor na beogradskom 
Sajmištu 1941–1944, Beograd, 1992, str. 5). 
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једнаким квалитетом.2 Остали логори су у историографији, нека-
ко, остали у његовој сенци, те им је посвећен знатно мањи број 
стручних радова,3 уз обимнију мемоарску литературу. О страдању 
у логорима је често писано у оквиру других тема које су се, у мањој 
или већој мери, односиле на страдање становништва. Свеукупно 
гледано, оцене о броју страдалих у логорима су варирале, мењале 
се током година и до сада је то остало отворено питање о коме 
се и даље воде полемике. Страдању југословенских држављана 
у Норвешкој посвећено је неколико радова, од којих се по обиму 
и квалитету (уз сва ограничења која публицистички рад носи са 
собом) издваја дело Љубе Млађеновића са списком коришћених 
извора и литературе,4 објављен као део пројекта „Југословени у 
фашистичким затворима, заробљеничким и концентрационим ло го-
рима и покретима отпора других земаља у Другом светском рату“.

Иако је о ратним жртвaма често говорено, да су, у неку ру-
ку, сматране залогом за постојање државе и система, социјали -

2 О обимном опусу радова о Јасеновцу (али и другим логорима у НДХ) до 2000. 
године видети: Jovan Mirković, Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim lo go-
rima, B. Luka – Beograd, 2000; касније: Nataša Mataušić, Jasenovac 1941.–19 45, 
Logor smrti i radni logor, Jasenovac–Zagreb, 2003; Slavko Odić, Slavko Komarica, 
Zašto Jasenovac nije oslobođen, (pogovor Milan Koljanin), Beograd, 2005; Spomen 
područje Jasenovac – katalog-monografi ja, ur. Tea Benčić Rimay, Jasenovac, 2006; 
Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga IV, Jagodina, 2007; Jaseno-
vac, zbornik radova, ur. Zdravko Antonić, Banja Luka, 2007; Srboljub Živanović, 
Jasenovac, odabrani radovi, članci, intervijui, govori i diskusije, ur. Todor Bjelkić, 
Beograd–London, 2008; Mario Kevo, „Posjet poslanika Međunarodnog od bora Crve-
nog križa logorima Jasenovac i Stara Gradiška u ljeto 1944“, Časopis za suvremenu 
povjest, 2/2008, Zagreb, str. 547–585. О броју страдалих у логору Јасеновац ви-
дети: Igor Graovac Dragan Cvetković, Ljudski gubici Hrvatske 1941.–1945. godine: 
pitanja, primjeri, rezultati...., Zagreb, 2005, str. 72–75, 97; Jasenovac, žrtva je 
pojedinac – Poimenični popis žrtava koncetracijskog logora Jasenovac 1941.–1945., 
ur. Tea Benčić Rimay, Jasenovac, 2007; Д. Цветковић, „Страдање цивила Неза-
висне Државе Хрватске у логору Јасеновац“, Tокови историје, 2007, бр. 4, стр. 
153–168; Antun Miletić, Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac1941–1945, 
Jagodina, 2011. 

3 Уз наведену књигу о логору Сајмиште, за ову тему значајни су радови: Logor 
Banjica – logoraši, objavljeni izvori (priredili Evica Micković, Milena Radojčić, uvodna 
studija Ljubodrag Dimić, Milan Ristović), Beograd, 2009; Stanoje Filipović, Logori u 
Šapcu, Novi Sad, 1967; Miroslav M. Milovanović, Nemački koncentracioni logor na 
Crvenom krstu u Nišu i streljanja na Bubnju, Beograd, 1983; Mirko Peršen, Ustaški 
logori, Zagreb, 1966, izmenjeno i dopunjeno izd. 1990; Branislav Popov Miša, Ne mački 
zatvori i koncentracioni logori u Banatu 1941–1944, Beograd, 1992; D. Cvet ković, 
„Preglad stradanja stanovništva Hrvatske u nemačkim koncentracionim logo rima 
van teritorije Hrvatske“, Dijalog povjesničara /istoričara, 10/2, (ur. Igor Grao vac), 
Zagreb, 2008, str. 201–222; Isti, „Stradanje stanovništva NDH u logorima – nu-
meričko određenje“, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj / Jugoslaviji 1941.–1945., 
1945.–1951., Zbornik radova, (priredio Vladimir Geiger) Zagreb, 2010, str. 41–57. 

4 Ljubo Mlađenović, Pod šifrom Viking, Beograd, 1991. Касније објављена сећања: 
Radovan Rajić, Ropstvo u Norveškoj, Beograd, 1996.
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стичка Југославија никада није сачинила целовити попис стра да-
лих током Другог светског рата.5 Услед недостатака приближно 
тачних података отворен је простор за разноврсна нагађања, ма-
нипулације, како научне тако и политичке, па и за стварање нових 
митова. Држава је 1964. године покушала да спроведе попис стра-
далих на целој својој територији. Недостаци у мето дологији изра-
де пописа, проузроковани, делом, идеолошком опте ре ће но шћу 
и ограничењима које је она носила, имали су за после дицу да 
добијени подаци нису били потпуни.6 Пописом је утврђе но да је 
на територији Југославије страдало 597.323 особе,7 од којих је 
134.464 страдало у интернацији (22,51%). Међу њима је иденти-
фи ковано 1.318 страдалих у логорима у Норвешкој,8 тако да они 
представљају 0,98% страдалих у логорима и 0,22% страдалих ста-
новника Југославије. Пописна комисија је утврдила да је учињен 
читав низ пропуста при изради пописника, те закључила да је њи-
ме обухваћено 56–59% лица од оних које је требало обухватити 

5 Први покушај пописивања ратних жртава спровела је Државна комисија за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 1946. године, али попис 
није био успешан због пропуста у раду и несарадње међу земаљским коми-
сијама, те је обухватио само 505.182 особе, што је сматрано недовољним, па 
је требало да буде поновљен а то није учињено. (Miodrag Zečević, Jovan Po po-
vić, Dokumenti iz istorije Jugoslavije, Državna komisija za utvrđivanje zločina oku-
patora i njihovih pomagača iz drugog svetskog rata, Beograd, 1996, knj. I, str. 42). 
СУБНОР је радио пописе по општинама 1950. године (појединачни подаци нису 
никада објављени, постоје збирни подаци за Хрватску), затим пописе прежи-
велих припадника НОБ-а и учествовао је са другим истраживачима у изради и 
објављивању локалних монографија са пописима палих бораца и „жртава фа-
шистичког терора“. Такође је и Црвени крст прикупљао податке о страдалима. 
Јеврејске општине су прикупљале податке за своје сународнике страдале у 
холокаусту. 

6 У Савезном извршном већу је 11. 5. 1964. године одржан састанак на коме су 
„донети следећи закључци: 1. Да се изврши општи попис свих жртава рата…. 
Ово поготово што за сада не постоји таква конкретна документација која би 
мо гла да послужи за подношење одштетног захтева према Немачкој ни у јед -
ној републици. Лица која су погинула у квислиншким организацијама не би  се 
обухватала пописом...“ (видети: I. Graovac, D. Cvetković, Ljudski gubici Hrvat-
ske..., str. 53; опширније о преговорима: Zoran Janjetović, Od Auschwitza do 
Brijuna, Pitanje odštete žrtava nacizma u jugoslovensko-zapadnonjemačkim odno-
sima, Zagreb, 2007).

7 Попис је урађен за тадашњу територију Југославије, што значи да су у њу 
урачунати и страдали са територија припoјених након Другог светског рата. 
Одбијањем броја страдалих са територија прикључених Југославији након 
1945. године добија се број страдалих са територије Краљевине Југославије 
који износи 580.981. (Žrtve rata 1941–1945 (rezultati popisa), Savezni zavod za 
sta ti stiku (SZS), Beograd, 1966, str. 27–39)

8 Пописом је идентификован 991 преживели интернирац у Норвешкој, тако да 
страдали представљау 57,08% од свих интернираних у Норвешкој (Žrtave ra-
ta..., str. 83).



Д. ЦВЕТКОВИЋ НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. ГОДИНЕ – НУМЕРИЧКО 
ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗАТВОРЕНИКА

95

пописом.9 Пошто је попис страдалих првенствено сачињен ради 
наплате ратне штете од Немачке, а добијени број страдалих у рату 
био је далеко од очекиваног и до тада важећег броја 1.706.000, 
одлучено је да се стави забрана на његово коришћење и сав мате-
ријал је предат Архиву Југолавије на чување. Забрана је трајала 
готово тридесет година, до 1992. Губитак времена је смањио мо-
гућност утврђивања правог броја страдалих због биолошког не-
станка сведока, а тиме је знатно сужена могућност потпуне реви-
зије пописа,10 која је принуђена да се у већој мери ослања на 
архивску грађу и литературу. 

Рад има за циљ да допринесе сагледавању проблема стра-
дања становништва Југославије у немачким логорима у Норве-
шкој. Урађен је на основу података делимично ревидираног по-
писа „Жртве рата 1941–1945“ из 1964. године. Поред главног пи-
тања колико је страдалих, значајно питање за истраживаче је шта 

9 Žrtve rata..., str. 5–23. Пописна комисија је прорачунала да би пописом требало 
да се обухвати 1.016.000 до 1.066.000 особа. Процена је извршена у Савезном 
заводу за статистику (СЗС) уз стручну сарадњу др Душана Брезника, управни-
ка Центра за демографска истраживања. У број који је требало обухватити 
по писом није урачунато процењених око 50.000 страдалих квислинга, као 
ни око претпостављених 40.000 Рома и Јевреја за које није имао ко да пру-
жи податке, из чега произилази да је у Југославији у рату страдало између 
1.106.000 и 1.156.000 особа, што значи да је пописом обухваћено између 51,7 
и 54% стварно страдалих из Југославије. Новија демографска истраживања, 
као и анализа резултата овог пописа, упућују на то да за полазну тачку у 
истраживањима треба узети процену броја страдалих која се креће између 
1.070.000 и 1.120.000 особа, одакле следи да је пописом обухваћено 53,3–
55,8% страдалих. Процењени број за територију Краљевине Југославије износи 
између 1.042.000 и 1.092.000 страдалих. 

10 Користећи се разноврсном архивском грађом и анкетним формуларима у СЗС 
је, уз асистенцију Музеја жртава геноцида (МЖГ), отпочео 1995. године рад на 
ревизији пописа. Идеја је да се ревизијом обухвате сва лица која су живела на 
простору Југославије без обзира на националну, верску, етничку, политичку и 
војну припадност, чиме се исправља основна методолошка грешка непописи-
вања „колаборациониста“. Овако лош методолошки приступ пописивача 1964. 
године довео је до тога да је читава национална група Немаца проглашена за 
„колаборационисте“ те није пописана, а слично се десило, али у далеко ма-
њем обиму, са неким другим националним групама. Исправка је усмерена и на 
утврђивање починилаца злочина, односно одговорних за страдање, што није 
чињено 1964. (иако су пописнице пуне података о извршиоцима злочина), на 
утврђивање броја Рома који нису посебно пописивани већ су вођени углав-
ном као остале или непознате националности или пак као Хрвати, а у мањем 
броју као Срби или муслимани, затим на отклањање нетачности у подацима, 
што све доводи до промењивости података. Стога изложене податке везане 
за ове категорије треба примити са резервом. Ревизија је у СЗС са прекидима 
обављана до 1999. године, а од 2003. се спроводи у МЖГ. До сада је ревизијом 
за подручје Југославије утврђен број од 657.290 страдалих што је повећање 
од 10,04% (59.967 особа). (АЈ, Фонд 179, попис Жртве рата 1941–1945; Архив 
Музеја жртава геноцида (даље АМЖГ), фонд Жртве рата 1941–1945. године)
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показују резултати пописа, односно каква је унутрашња структура 
страдалих. Иако је непотпун, попис је, по подацима којима ра-
спо лаже, врло индикативан, јер пружа могућност анализе на 
врло репрезентативном узорку. У раду је анализирана терито ри-
јална припадност страдалих у Норвешкој, затим године њиховог 
страдања, национална структура страдалих, приказана старосна 
и професионална структура страдалих, начин њиховог страдања, 
те је све смештено у контекст општег страдања у Југославији. 
Статистички метод, који је (уз аналитички) коришћен у раду, ма-
да у себи крије опасност од дехуманизације жртве њеним свође-
њем на нумерички податак, ипак представља добар начин да се 
прецизније прикажу људски губици, конкретно, страдање у не-
мачким логорима у Норвешкој. Стога сваки број страдалих који 
је приказан у раду, без обзира на то колико је он велики, треба 
посматрати као збир особа иза којих је постојао живот и лична 
историја.

У покушајима да сломе отпор и угуше устанак, користећи 
различите репресивне мере, немачки окупациони органи су одлу-
чи ли да у Норвешку пошаљу део заробљених припадника парти-
занског покрета. Терор који је спровођен над њима, уз сурове услове 
живота и рада у логорима, проузроковао је велику смртност међу 
интернирцима. Ревизијом пописа до сада су идентификоване 1.373 
особе које су изгубиле живот у немачким логорима у Норвешкој.11 
Анализа година њиховог страдања показује да су прве две године 
биле најпогубније по интернирце, јер је током њих живот изгубило 
84,27% од свих страдалих.

страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Првих пола године боравка у Норвешкој је било посебно 
погубно по интернирце. Однос у броју страдалих током шест ме-
се ци 1942. и читаве 1943. је 1,26:1, али је стварни однос, због 
дупло краћег периода интернације у 1942, износио 2,52:1. Разлог 
за масовно страдање у овом периоду је комбинација неколико 
фактора. Први је везан за статус интернираца који су од јуна 1942. 

11  АМЖГ, фонд Жртве рата 1941–1945. године, База података ЗР 1941–1945.
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до априла 1943. године третирани као криминалци и били су у јако 
тешком положају, посебно они у логорима које су контролисали 
СС и специјалне јединице организације ТОДТ. Након априла 1943. 
интернирци добијају статус приближно једнак статусу ратних за-
робљеника, што им је донекле побољшало положај.12 Дру ги фак-
тор је време транспортовања за Норвешку, тако да је први и део 
другог транспорта интернираца завршио у концентрационим лого-
рима под управом СС-а у којима је већина изгубила живот.13 Трећи 
фактор је опште физичко и здравствено стање интернираца, као 
и њихове године старости, које су утицале на издржљивост и 
способност преживљавања у екстремно тешким условима. 

У циљу сламања устанка и смиривања ситуације, првобитно 
је било предвиђено да се у интернацију пошаљу заробљени пар-
тизани из окупиране Србије и делом са територије анектиране од 
Краљевине Бугарске, а затим су одлуку проширили на територију 
НДХ. Тако највећи део интернираца у Норвешкој потиче са ових 
територија.14 Стога и страдали у логорима потичу у највећем броју 
са ове две територије, из окупиране Србије 50,33% и из НДХ 
48,10%, док је учешће страдалих са осталих територија занемар-
љиво.15 

12 Анализа месечних страдања, код интернираца код којих је могуће утврдити 
месец страдања, показује да побољшања стања у 1943. није било до краја го-
дине, јер се у просеку одржавао исти интезитет убијања, па је током последња 
три месеца страдало око 31% од свих интернираца који су изгубили живот ове 
године. 

13 Од свих интернираца у Норвешкој, под контролом СС-а се налазило 62,86%. 
Од њих је живот изгубило 72,72% и они представљају 82,39% свих страдалих 
интернираца (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 93–95).

14 Од интернираца у Норвешкој 53,58% је из Србије (2.287), а 46,42% је са тери-
торије НДХ (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 23).

15 Жртве рата су приказане према месту боравка до избијања рата. Миграције 
становништва током рата, које су уследиле из разних разлога (бекство од те-
рора, насилно расељавање, протеривање, депортације), довеле су до тога да 
је део одведених за Норвешку пре рата боравио на једној територији, а затим, 
након почетка рата, на другој територији (окупирана Србија и НДХ, где су се 
при кључили партизанском покрету), на којој је ухваћен и са које је интерни-
ран.
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страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

ОС* 691 293 42,40 289 41,82 57 8,25 52 7,52

% 50,33 45,43 // 56,44 // 45,97 // 56,52 //

НДХ 660 345 52,27 211 31,97 64 9,70 40 6,06

% 48,10 53,49 // 41,21 // 51,61 // 43,48 //

АБ 11 3 27,27 8 72,73 – – – –

% 0,80 0,46 // 1,56 // – // – //

АМ 4 1 25,00 3 75,00 – – – –

% 0,29 0,15 // 0,59 // – // – //

ВА 3 1 33,33 – – 2 66,67 – –

% 0,22 0,15 // – // 1,61 // – //

иЦГ 2 1 50,00 1 50,00 – – – –

% 0,14 0,15 // 0,19 // – // – //

АН 1 1 100,0 – – – – – –

% 0,07 0,15 // – // – // – //

АИ 1 – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // 0,81 // – //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

 * СКРАЋЕНИЦЕ У ТАБЕЛАМА: ОС – Окупирана Србија, НДХ – Независна Држа-
ва Хрватска, АБ – анектирано од Краљевине Бугарске, АМ – Анектирано од 
Краљевине Мађарске, ВА – припојено Великој Албанији, иЦГ – Црна Гора под 
италијанским протекторатом, АН – анектирано од Немачке, АИ – анектирано од 
Краљевине Италије, ОЗ – окупациона зона.

Разлике које постоје у броју страдалих интернираца међу 
територијама са којих потичу не нарушавају општу слику о ма сов-
ном страдању у прве две године интернације, али показују битне 
разлике у страдању унутар те две године, нарочито код две највеће 
посматране територије. Број страдалих интернираца из окупиране 
Србије у ове две године је готово истоветан, али је однос у страда-
њу, због краћег периода интернације у 1942, реално био 2:1. Ви-
ше од половине страдалих са територије НДХ (53,27%) изгубило је 
живот током 1942.16 тако да је однос у страдању био 1,63:1, али је, 
с обзиром на дупло краћи период интернације, стварни однос био 

16 Разлоге повећаног страдања интернираца са територије НДХ треба тражити у 
чињеници да су интернирци из друге и треће групе пре слања из Београда за 
Немачку већ били интернирани у систему логора Јасеновац, затим на Сајми-
шту, тако да је већина њих била здравствено и физички у лошем стању. Немци 
су чак вратили неке групе које су послате из НДХ због њиховог лошег стања 
(4.000 само у септембру 1942. године), па су и званично протестовали код 
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3,26:1. Сви страдали који су потицали са територија анектираних 
од краљевина Бугарске и Мађарске и Црне Горе под италијанским 
комесаром, а који су углавном заробљени на територији окупиране 
Србије и НДХ, изгубили су животе у овом периоду.17 Страдање 
унутар посматраних територија није било уједначено. Међу стра-
далим интернирцима из окупиране Србије 23,44% потиче из ре-
гиона северозападне Србије, док је међу интернирцима из НДХ 
највише страдалих потиче из Славоније и источне Босне, 28,03 
односно 27,42%.

Партизански покрет се експонирао као општејугословенски, 
па су у логоре у Норвешкој одвођени његови припадници свих 
националности.18 Територија са које су одвођени заробљеници и 
време њиховог прикупљања условили су да апсолутну доминацију 
међу њима имају Срби, који чине 93,37% страдалих, иако су у 
популацији Југославије чинили 41,54%.19 Од осталих национално-
сти издвајају се Хрвати и муслимани са учешћем од 2,69, односно 
1,75%.20 Учешће осталих и непознатих националности готово је 
занемарљиво.21 

државних органа НДХ због слања људи неспособних за тежак физички рад. (Lj. 
Mlađenović, Pod šifrom..., str. 24, 31–32)

17 Са територија анектираних од Бугарске односно Мађарске 72,73% односно 
75% страдалих је окончало живот у 1943. години.

18 Међу идентификованим интернирцима (4.268) одведеним у Норвешку према 
на ционалној структури било је 89,99% Срба, 4,19% муслимана, 3,87% Хрва-
та, 0,58% Рома, 0,37% Црногораца, 0,26% Словенаца, 0,12% Македонаца, и 
0,62% припадника осталих националности. (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 
71)

19 Vladimir Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu, Zagreb, 
1989, sstr. 36–42, 80. 

20 У популацији Југославије 1941. године Хрвати су учествовали са 23,53%, док 
је муслимана било 7,02% (V. Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije...., str. 36–
42, 80).

21 Прелиминарне анализе припадника групе непознатих националности показују 
да је међу њима највише Срба, али ће процес ревизије, у будућности, ову 
претпоставку потврдити или одбацити. 
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страдали у 
Норвешкој укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

Срби 1.282 605 47,19 485 37,83 113 8,81 79 6,16

% 93,37 93,80 // 94,73 // 91,13 // 85,87 //

Хрвати 37 18 48,65 8 21,62 3 8,11 8 21,62

% 2,69 2,79 // 1,56 // 2,42 // 8,69 //

муслимани 24 8 33,33 8 33,33 5 20,83 3 12,50

% 1,75 1,24 // 1,56 // 4,03 // 3,26 //

Црногорци 7 4 57,14 3 42,86 – – – –

% 0,51 0,62 // 0,58 // – // – //

Словенци 4 2 50,00 1 25,00 1 25,00 – –

% 0,29 0,31 // 0,19 // 0,81 // – //

остали и неп. 19 8 42,10 7 36,84 2 10,53 2 10,53

% 1,38 1,24 // 1,37 // 1,61 // 2,17 //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Године страдања за поједине националности показују да 
није постојала равномерност и уједначеност у страдању, али и да 
су те разлике минималне. Код свих националности прве две године 
боравка у логорима су биле најпогубније. У том преиоду страдали су 
сви Црногорци, 85,02% Срба, 75% Словенаца и 78,94% припадни-
ка осталих и непознатих националности, као и 70,27% Хрвата и 
66,67% муслимана. Последње године рата је страдао најмањи број 
логораша, али је приметно да је у њој страдало 21,62% логораша 
хрватске националности, а да је 33,33% муслимана страдало у 
последње две године рата. Као најбројнија група међу страдалима, 
Срби имају у прве три године учешће међу страдалима изнад 90%, 
да би оно опало у последњој години рата на 85,87%, када расте 
учешће Хрвата и муслимана са 8,69 односно 3,26%.

Укрштање националности са територијама отвара могућност 
детаљнијег сагледавања и стварања прецизније слике страдања у 
логорима у Норвешкој. Срби потичу највећим делом са територија 
окупиране Србије 52,34% и из НДХ 46,33%, док их је са осталих те-
риторија било у занемарљивом броју.22 Сви муслимани и скоро сви 
Хрвати (91,89%) потичу са територије НДХ. Страдали Црно горци 
већим делом потичу из окупиране Србије (42,86%), а има их и са 

22 Осим у случају територије која је анектиране од Краљевине Бугарске, углав-
ном се ради о Србима који су протерани или су побегли из других окупационих 
зона, па су се у окупираној Србији или у НДХ прикључили партизанском по-
крету. 
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других територија,23 док су Словенци равномерно распоређе ни по 
окупационим зонама.24 

страда-
ли у 

Норвеш.
укуп но Срби % Хрва ти % мусл. % Црног. % Сло-

вен. %
остали 
и 

непоз.
%

ОС 691 671 97,10 3 0,43 – – 3 0,43 1 0,14 13 1,88

% 50,33 52,34 // 8,11 // – // 42,86 // 25,00 // 68,42 //

НДХ 660 594 90,00 34 5,15 24 3,64 1 0,15 1 0,15 6 0,91

% 48,10 46,33 // 91,89 // 100,0 // 14,28 // 25,00 // 31,58 //

АБ 11 11 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,80 0,86 // – // – // – // – // – //

АМ 4 2 50,00 – – – – 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,16 // – // – // 28,57 // – // – //

ВА 3 2 66,67 – – – – 1 33,33 – – – –

% 0,22 0,16 // – // – // 14,28 // – // – //

иЦГ 2 2 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,14 0,16 // – // – // – // – // – //

АН 1 – – – – – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // – // – // 25,00 // – //

АИ 1 – – – – – – – – 1 100,0 – –

% 0,07 – // – // – // – // 25,00 // – //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

Срби, који су једино у окупираној Србији представљали ве-
ћинско становништво, чине највећи део страдалих или су једини 
страдали на свим посматраним територијама, изузев на територи-
јама које је анектирала Немачка односно Италија. Међу страдали-
ма са територије окупиране Србије Срби учествују са 97,10% иако 
су на тој територији представљали 89,24% становништва.25 Жеља 
режима НДХ да се ослободи Срба, као и чињеница да су Срби били 
најбројнији елемент партизанског покрета на овој територији26 

23 Попут Срба, ради се о Црногорцима протераним са територије коју је анектира-
ла Мађарска и из Велике Албаније.

24 Део Словенаца које су Немци депортовали за Србију или НДХ прикључио се 
партизанском покрету.

25 На територији окупиране Србије живело је 3.773.000 становника, од којих 
је 3.367.000 Срба, 23.000 Хрвата, 51.000 осталих Словена, 146.000 Немаца, 
102.000 Мађара, 66.000 Румуна и 18.000 осталих (Jovan Marjanović, Ustanak i 
narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941, Beograd, 1962, str. 23).

26 У периоду 1942. и прва половина 1943. године, у време које се поклапа са 
слањем заробљених партизана за Норвешку, партизански покрет на територији 
НДХ се углавном састојао од српског националног елемента. (Dragan Cvetković, 
„Bosna i Hercegovina – numeričko određenje ljudskih gubitaka u Drugom svetskom 
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про узроковале су да међу страдалима у Норвешкој из НДХ Срби 
чине 90%, иако су на тој територији чинили само 30,63% ста-
нов ништва.27 Са друге стране, Хрвати и муслимани, који су пред-
стављали 52,51 односно 11,14% становништва НДХ, чине 5,15 
односно 3,64% страдалих са ове територије, иако су били доста 
заступљенији међу интернирцима.28 

У Норвешку су одвођени припадници патризанског покрета 
и њихови сарадници свих старосних група,29 те су стога међу стра-
далим интернирцима присутне све старосне групе. Пошто је ве-
ћи на страдалих припадала заробљеним припадницима парти зан-
ског покрета, најбројнију групу чини узраст од 15 до 24 године 
са 41,22%, јер су били борбено односно радно најспособнији. По 
бројности их прате старосне групе 25–34 и 35–44 године са 25,78 
односно 22,36% страдалих. Међу жртвама је идентификовано 
0,29% млађих од 15 година, као и 1,97% старијих од 55 година. 
Годи не страдања у логорима показују да нису све старосне групе 
стра дале равномерно нити у истим временским периодима. У прве 
две го дине интернирства страдали су сви млађи од 15 година, док 
је у истом периоду страдало 89,57% припадника узраста од 15 до 
24 године старости, што је изнад општег просека страдања у том 
временском интервалу. Током првих шест месеци интернације у 
Норвешкој регистровано је и повећено страдање старосне групе 
изнад 55 година, али је њихово највеће учешће регистровано у 
1944. години, када је дупло веће од просечног учешћа овог узраста 
у страдању.

ratu“, Prilozi istraživanju zločina genocida i ratnih zločina, Beograd, 2009, str. 94; 
Igor Graovac, Dragan Cvetković, Ljudski gubici ..., str. 119; Dragan Cvetković, 
„Pregled stradanja stanovništva Vojvodine u Drugom svetskom ratu“, Istorija 20. 
veka, 1/2005, Beograd, str. 101) 

27 На простору који је добила, односно на коме је формирана НДХ, према процени 
немачког министарства спољних послова, живело је 6.285.000 становника. Међу 
њима је било 52,51% Хрвата (3.300.000), 30,63% Срба (1.925.000), 11,14% 
муслимана (700.000), 2,39% Немаца (150.000), 1,19% Мађара (75.000), 0,59% 
Јевреја (40.000), 0,48% Словенаца (30.000) и 1,03% Чеха и Словака (65.000), 
док није наведен број Рома (према: Fikreta Jelić-Butić, Ustaše i NDH, Zagreb, 
1977, str. 106).

28 Међу интернирцима са територије НДХ било је 81,78% Срба, 9,03% муслимана, 
8,33% Хрвата и 0,85% припадника осталих националности (Lj. Mlađenović, Pod 
šifrom..., str. 23).

29 Старосна структура интернираца показује да је међу њима било 3% у узрасту 
од 14 до 18 година, 70% од 18 до 30, 20% од 30 до 40, 5% од 40 до 50 и 2% 
старијих од 50 година (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 73).



Д. ЦВЕТКОВИЋ НЕМАЧКИ ЛОГОРИ У НОРВЕШКОЈ 1942–1945. ГОДИНЕ – НУМЕРИЧКО 
ОДРЕЂЕЊЕ ГУБИТАКА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЗАТВОРЕНИКА

103

страдали у 
Норвеш. укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

до 14 год. 4 2 50,00 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,31 // 0,39 // – // – //

15 до 24 566 276 48,76 231 40,81 36 6,36 23 4,06

% 41,22 42,79 // 45,12 // 29,03 // 25,00 //

25 до 34 354 167 47,17 119 33,61 37 10,45 31 8,76

% 25,78 25,89 // 23,24 // 29,84 // 33,69 //

35 до 44 307 134 43,65 113 36,81 35 11,40 25 8,14

% 22,36 20,77 // 22,07 // 28,22 // 27,17 //

45 до 54 101 48 47,52 37 36,63 10 9,90 6 5,94

% 7,36 7,44 // 7,22 // 8,06 // 6,52 //

преко 55 27 13 48,15 6 22,22 5 18,52 3 11,11

% 1,97 2,01 // 1,17 // 4,03 // 3,26 //

непозн. 14 5 35,71 4 28,57 1 7,14 4 28,57

% 1,02 0,77 // 0,78 // 0,81 // 4,35 //

укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Општа физичка исцрпљеност, повезана са тешким условима 
жи вота у логорима, уз спровођење егзекуција, допринела је да се 
у последње две године рата повећа учешће страдалих из свих узра-
сних група изнад 24 године. У том периоду је страдало 29,63% интер-
нираца старијих од 55 година. Анализа по територијама по казује 
битне разлике у страдању старосних група међу интер нир цима. 

страдали у 
Норвеш. укупно окуп. 

Србија % НДХ % анек. од 
Бугар. % ост. ОЗ %

до 14 год. 4 2 50,00 2 50,00 – – – –

% 0,29 0,29 // 0,30 // – // – //

15 до 24 566 349 61,66 203 35,86 9 1,59 5 0,88

% 41,22 50,51 // 30,76 // 81,81 // 45,45 //

25 до 34 354 186 52,54 165 46,64 1 0,28 2 0,56

% 25,78 26,91 // 25,00 // 9,09 // 18,18 //

35 до 44 307 122 39,74 182 59,28 – – 3 0,98

% 22,36 17,65 // 27,57 // – // 27,27 //

45 до 54 101 21 20,79 79 78,22 1 0,99 – –

% 7,36 3,04 // 11,97 // 9,09 // – //

преко 55 27 2 7,41 24 88,89 – – 1 3,70

% 1,97 0,29 // 3,63 // – // 9,09 //

непозн. 14 9 64,28 5 35,71 – – – –

% 1,02 1,30 // 0,76 // – // – //

укупно 1.373 691 50,32 660 48,07 11 0,80 11 0,80
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Са територије окупиране Србије највеће учешће има узраст 
између 15 и 24 године са 50,51% страдалих, а прати их наредна 
узрасна група са 26,91%. Они уједно чине 61,66 односно 52,54% 
свих страдалих из ових узрасних група. Са друге стане, страдали 
са територије НДХ припадају у знатној мери старијим узрасним 
групама, тако да 11,97% припада групи 45–54 године, 3,63% је 
старије од 55 година. Из НДХ потиче 78,22% страдалих узраста 
45–54 године, а чак 88,89% старијих од 55 година потиче са ове 
територије.30 Овим су само потврђене индиције да са ове територије 
у Норвешку нису одвођени само припадници партизанског покрета 
већ и цивилно становништво које је сарађивало са њима или пак 
било неосновано оптужено за то од државних органа НДХ.31 Међу 
страдалима са територије коју је анектирала Краљевина Бугарска 
81,81% припада старосној групи 15 до 24 године.

Потпунија слика се добија укрштањем старосне са нацио-
нал ном структуром страдалих интернираца у Норвешкој. Анализа 
показује да нису све националности имале једнаку заступљеност 
у страдању по старосним групама. Ово је најизразитије код стра-
да лих српске националности, код којих цивилни део интернираца 
на рушава старосну структуру прикладну припадницима герилског 
покрета какав је био партизански.

страдали 
у Норвеш. укупно Срби % Хрвати % мусл. % Црног. % Сло-

вен. % остали 
и непоз. %

до 14 4 4 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,29 0,31 // – // – // – // – // – //

15 до 24 566 526 92,93 20 3,53 9 1,59 2 0,35 2 0,35 7 1,24

% 41,22 41,03 // 54,05 // 37,50 // 28,57 // 50,00 // 36,84 //

25 до 34 354 336 94,91 9 2,54 4 1,13 2 0,56 1 0,28 2 0,56

% 25,78 26,21 // 24,32 // 16,67 // 28,57 // 25,00 // 10,53 //

35 до 44 307 289 94,14 5 1,63 7 2,28 2 0,65 – – 4 1,30

% 22,36 22,54 // 13,51 // 29,17 // 28,57 // – // 21,05 //

45 до 54 101 91 90,10 3 2,97 4 3,96 1 0,99 1 0,99 1 0,99

% 7,36 7,10 // 8,11 // 16,67 // 14,28 // 25,00 // 5,26 //

преко 55 27 24 88,89 – – – – – – – – 3 11,11

% 1,97 1,88 // – // – // – // – // 15,79 //

непозн. 14 12 85,71 – – – – – – – – 2 14,29

% 1,02 0,94 // – // – // – // – // 10,53 //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

30 Укупно међу жртвама са територије НДХ старији од 45 година представљају 15,60% 
страдалих, док истом узрасту припада 3,33% страдалих из окупиране Србије. 

31 Број стралијих од 50 и млађих од 16 би био још већи да Немци нису вршили трија-
жу послатих интернираца са теритрије НДХ (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 31). 
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Међу страдалим интернирцима, сви млађи од 15 и готово 
сви старији од 55 година су српске националности. Хрвати, као 
и Словенци, били су најмалађи међу интернирцима пошто 78,37 
односно 75% припада узрасту од 15 до 34 године. Са друге стране, 
приметно је да значајан део страдалих код муслимана и Црногора-
ца представљају особе узраста између 35 и 54 године са учешћем 
од 45,84 односно 42,85%. 

Анализа професионалне структуре страдалих отвара могу-
ћност сагледавања социјално-економске структуре интернираца 
који су изгубили живот у Норвешкој. Припадност партизанском 
покрету, из чијих редова потиче највећи део страдалих, условила 
је професионалну структуру страдалих, али је одвођење у ин-
тернацију и дела цивила са територије НДХ утицало на промену 
те структуре. Пољопривредници са 60,52% представљају највећи 
део страдалих, а од осталих професија се издвајају радници и 
привредници са 16,82 односно 8,52%, што се разликује од укупне 
структуре интернираца.32 Професионална структура страдалих ин-
тер нираца из различитих делова Југославије није била једнака. 

страдали у 
Норвешкој укупно окуп. 

Србија % НДХ % анект. од 
Бугарске % ост. ОЗ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пољопривред. 831 348 41,88 473 56,92 5 0,60 5 0,60

% 60,52 50,36 // 71,67 // 45,45 // 45,45 //

привредници 117 87 74,36 29 24,79 – – 1 0,85

% 8,52 12,59 // 4,39 // – // 9,09 //

радници 231 149 64,50 80 34,63 2 0,86 – –

% 16,82 21,56 // 12,12 // 18,18 // – //

војска, пол. 16 8 50,00 7 43,75 1 6,25 – –

% 1,16 1,16 // 1,06 // 9,09 // – //

служб. струч. 54 25 46,30 27 50,00 – – 2 3,70

% 3,93 3,62 // 4,09 // – // 18,18 //

слоб. проф. 12 8 66,67 4 33,33 – – – –

% 0,87 1,16 // 0,61 // – // – //

издржавана л. 11 1 9,09 9 81,82 – – 1 9,09

% 0,80 0,14 // 1,36 // – // 9,09 //

32 Професионална структура интернираца у Норвешкој показује да је међу њима 
било 65% земљорадника, 10% радника, 8% интелектуалаца, 5% ђака и сту-
дената и 7% припадника осталих професија (Lj. Mlađenović, Pod šifrom..., str. 
72).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ђаци и студ. 78 52 66,67 21 26,92 3 3,85 2 2,56

% 5,68 7,52 // 3,18 // 27,27 // 18,18 //

остала зан. 5 2 40,00 3 60,00 – – – –

% 0,36 0,29 // 0,45 // – // – //

лични прих. 2 – – 2 100,0 – – – –

% 0,15 – // 0,30 // – // – //

незапослени – – – – – – – – –

% – – // – // – // – //

непоз. зан. 16 11 68,75 5 31,25 – – – –

% 1,16 1,59 // 0,76 // – // – //

укупно 1.373 691 50,32 660 48,07 11 0,80 11 0,80

Међу страдалима који потичу из окупиране Србије приметно 
је мање учешће пољопривредника у односу на просек (50,36%), 
али зато радници чине 21,56% страдалих, привредници 12,59%, 
ђаци и студенти 7,52%. Страдали са ове територије представља-
ју 74,36% привредника који су изгубили животе у Норвешкој, 
64,50% радника, по 66,67% ђака и студената односно припадника 
слободних професија, као и половина страдалих припадника вој-
ске и полиције. Највећи део страдалих из НДХ чине пољопривре-
д ни ци са учешћем од 71,67%, док је у односу на укупни просек 
страдања у Норвешкој мање радника (12,12%), привредника 
(4,39%), ђака и студената (3,18%), али је више издржаваних лица 
са 1,36%. 

Попут регионалних разлика, приметне су и разлике у про-
фесионалној структури код различитих националности. По што су 
се међу страдалим интернирцима српске националности налазили 
и цивили, доведени углавном са територије НДХ, то је структура 
стра да лих ове националности нешто другачија од структура оста-
лих. 

страдали 
у Норвеш. укупно Срби % Хрвати % мусл. % Црног. % Словен. % остали %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

пољопр. 831 806 96,99 8 0,96 14 1,68 – – – – 3 0,36

% 60,52 62,87 // 21,62 // 58,33 // – // – // 15,79 //

привредн. 117 100 85,47 4 3,42 2 1,71 2 1,71 1 0,85 8 6,84

% 8,52 7,80 // 10,81 // 8,33 // 28,57 // 25,00 // 42,10 //

радници 231 211 91,34 12 5,19 4 1,73 1 0,43 1 0,43 2 0,86

% 16,82 16,46 // 32,43 // 16,67 // 14,28 // 25,00 // 10,53 //
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

вој./пол. 16 15 93,75 1 6,25 – – – – – – – –

% 1,16 1,17 // 2,70 // – // – // – // – //

служ./
струч. 54 43 79,63 5 9,26 1 1,85 2 3,70 2 3,70 1 1,85

% 3,93 3,35 // 13,51 // 4,17 // 28,57 // 50,00 // 5,26 //

слоб. 
проф. 12 10 83,33 – – 2 16,67 – – – – – –

% 0,87 0,78 // – // 8,33 // – // – // – //

издрж. 
лица 11 11 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,80 0,86 // – // – // – // – // – //

ђаци/
студ. 78 66 84,61 6 7,69 1 1,28 2 2,56 – – 3 3,85

% 5,68 5,15 // 16,22 // 4,17 // 28,57 // – // 15,79 //

ост. зан. 5 5 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,36 0,39 // – // – // – // – // – //

лични 
прих. 2 2 100,0 – – – – – – – – – –

% 0,15 0,16 // – // – // – // – // – //

незапос. – – – – – – – – – – – – –

% – – // – // – // – // – // – //

неп. зан. 16 13 81,25 1 6,25 – – – – – – 2 12,50

% 1,16 1,01 // 2,70 // – // – // – // 10,53 //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38

Учешће различитих професија код Срба је, због њихове 
бројности, приближно једнако просечним учешћима свих стра да-
лих интернираца. Код осталих националности приметно је да про-
фесионална структура одговара профилу који је био идеолошки 
погодан за припаднике партизанског покрета. Тако, код Хрвата 
32,43% страдалих чине радници, 16,22% је ђака и студената, 
13,51% службеника и стручњака. Код Црногораца је по 28,57% 
привредника, службеника и стручњака, те ђака и студената, као и 
14,28% радника, док је код Словенаца 50% страдалих из редова 
службеника и стручњака, а по 25% радника и привредника. Међу 
страдалим муслиманима је учешће радника од 16,67% и слободних 
професија 8,33% далеко изнад њихове стварне заступљености у 
оквиру укупне популације ове народне групе. 

Масовна стрељања и појединачне егзекуције које су често 
спровођене довеле су до тога да по начину страдања интернираца у 
Норвешкој убијени чине 86,02% страдалих. Тешки услови живота, 
уз изразито лоше услове рада повезаног са максималним физич-
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ким исцрпљивањем, проузроковали су да је 10,85% интернираца 
умрло, док се остали третирају као погинули (1,53%) или нестали 
(1,60).

КЈ– 
Норвешка укупно 1942. % 1943. % 1944. % 1945. %

убијени 1.181 581 49,19 433 36,66 95 8,04 72 6,10

% 86,02 90,08 // 84,57 // 76,61 // 78,26 //
умрли 149 50 33,56 67 44,97 23 15,44 9 6,04

% 10,85 7,75 // 13,08 // 18,55 // 9,78 //
погинули 21 5 23,80 8 38,09 5 23,80 3 14,28

% 1,53 0,77 // 1,56 // 4,03 // 3,26 //
нестали 22 9 40,91 4 18,18 1 4,54 8 36,36

% 1,60 1,39 // 0,78 // 0,81 // 8,69 //
укупно 1.373 645 46,98 512 37,29 124 9,03 92 6,70

Половина убијених (49,19%) је изгубила живот током прве, 
а више од трећине (36,66%) друге године боравка у интернацији, 
да би број убијених јако опао током последње две године рата. Од-
нос броја убијених током 1942. у поређењу са наредном годином 
је 1,34:1, али је, с обзиром на дупло дужи период интернације 
1943, стварни однос у ове две године је 2,68:1. Гледано по годи-
на ма страдања, учешће убијених је опадало са 90,08% у првој на 
78,26% у последњој години интернације. Највише умрлих (44,97%) 
је ре  ги стровано у 1943. док су највеће учешће међу страдалима од 
18,55% имали у 1944. години. Однос умрлих током 1942. и 1943. 
је 0,75:1, али је с обзиром на дупло краћи период интернације 
током прве године, стварни однос броја умрлих 1,50:1. Анализа 
начина страдања у оквиру појединих националности отвара могу ћ-
ност детаљнијег увида.

страдали 
у 

Норвеш.

укуп-
но Срби % Хрва-

ти % мусл. % Црног. % Сло-
вен. % остали %

убијени 1.181 1.107 93,73 32 2,71 19 1,61 5 0,42 1 0,08 17 1,44

% 86,02 86,35 // 86,49 // 79,17 // 71,43 // 25,00 // 89,47 //

умрли 149 135 90,60 2 1,34 5 3,35 2 1,34 3 2,01 2 1,34

% 10,85 10,53 // 5,40 // 20,83 // 28,57 // 75,00 // 10,53 //

поги-
нули 21 20 95,24 1 4,76 – – – – – – – –

% 1,53 1,56 // 2,70 // – // – // – // – //

нестали 22 20 90,91 2 9,09 – – – – – – – –

% 1,60 1,56 // 5,40 // – // – // – // - //

укупно 1.373 1.282 93,37 37 2,89 24 1,75 7 0,51 4 0,29 19 1,38
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Уравнотеженост учешћа убијених (као најбројније групе) 
код већине националности показује да Немци нису водили рачуна 
о томе којој националној групи припадају интернирци. Изузетак 
представљају страдали Словенци, од којих је више умрло него 
што их је убијено у логорима. Такође је код страдалих муслимана 
и Црногораца приметно нешто веће учешће умрлих у односу на 
убијене.

Посматрање страдања интернираца из Југославије у Нор-
вешкој у контексту страдања у Југославији показује да оно пред-
ставља мали део укупног страдања становништва Југо славије од 
свега 0,21%. У немачким логорима у Норвешкој је живот изгубило 
0,85% од свих у логорима страдалих становника Југославије. Уче-
шће страдалих у Норвешкој није било једнако у свим деловима 
Југославије, нити је једнако за све националности и оно је усло-
вљено општим страдањем, као и страдањем у другим логорима 
становништва са тих територија. Посматрајући две територије са 
којих долази највећи број страдалих, окупирана Србија и НДХ, оне 
имају однос у страдању 1,05:1, али с обзиром на број становника 
који је настањивао ове две територије однос у страдању је 1,75:1. 
Од укупног броја страдалих из окупиране Србије страдали у Нор-
вешкој представљају 0,69%, док страдали из НДХ чине 0,16% 
губитака ове територије. Страдали са територије окупиране Србије 
представљају 4,89% од свих страдалих у логорима ове територије, 
док страдали са територије НДХ чине свега 0,56% свих страдалих 
у логорима са ове територије, иако су по броју страдалих у Норве-
шкој ове две територије готово изједначене. Учешће страдалих у 
ло го рима у Норвешкој поређено са укупним бројем страдалих у 
логорима појединих националности није једнако. Тако, од свих 
Срба страдалих у логорима, страдали у Норвешкој представљају 
1,67%, док код страдалих муслимана чине 1,92%, код Црногораца 
представљају 0,67%, код Хрвата 0,31%, Словенаца 0,07% и 0,03% 
код припадника осталих и непознатих националности. Разлике по-
стоје и у оквиру истог народа у зависности од територије са које 
потичу страдали интернирци, а што је најизразитије код Срба као 
најбројније националне групе међу жртвама. Страдали у лого рима 
у Норвешкој са територије окупиране Србије представљају 8,49% 
у логорима страдалих Срба ове територије, док страдали у Нор-
вешкој чине 0,89% од Срба из НДХ који су изгубили живот у неком 
од логора. Стога је различито и историјско сећање на немачке 
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логоре у Норвешкој међу народима Југославије, па чак и међу 
истим народом, српским, са различитих територија. 

Југословенски интернирци страдали у немачким логорима 
у Норвешкој представљају релативно малу групу у укупним људ-
ским губицима државе, те стога нису заокупили ширу пажњу ју-
гословенске историографије, као ни историографије држава на-
след ница. Бруталност, интезитет и бројност њиховог страдања 
сва како заслужују већу пажњу и бригу у очувању успомене на 
њих. Овај рад има за циљ да отвори нови угао гледања на њихово 
стра дање и тиме их отргне од заборава. 

Summary

Dragan Cvetković

German camps in Norway 1942–1945 – a numerical 
analysis of the death toll of Yugoslav prisoners

Key words: Yugoslavia, Norway, occupied Serbia, Independent 
State of Croatia (NDH), war, loses, death, Partisan movement 
(Partisans) list, camps, territory, regions, national, sex, age 
group, professional-structure

The article is an attempt to present the death toll of some 
Yugoslav citizens who were in German camps in Norway on the basis 
of a partially revised list „Victims of the 1941–1945 War“ from 1964.
The list identifi ed 1318 people who died in camps in Norway. They 
represent 0,98% of people who died in camps and 0,22% of killed 
citizens of Yugoslavia. 

In their attempt to break the resistance and crush the uprising 
using various means of repression, the German occupying forces 
decided to send to Norway a certain number of prisoners of war who 
belonged to the Partisan movement. The terror they were submitted 
to as well as the harsh conditions of life and work in the camps were 
responsible for the large death toll among the interned, thus 57,08% 
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of them died. The analysis shows 84,27% of all the victims died in the 
fi rst two years which were the worst ones for the internees. The fi rst six 
months in Norway were especially deadly. The ratio of the number of 
deaths during the six months in 1942 and the whole of 1943 is 1,26:1, 
but the real ratio due to the twice shorter period of internment in 1942 
is 2,52:1. It was planned originally, in order to crush the uprising and 
appease the situation, to intern and send to Norway the Partisan POW 
from occupied Serbia and partially from the territory annexed by the 
Kingdom of Bulgaria but then the decision was expanded to include 
the territory of NDH (Independent State of Croatia).  Thus, 50,33% 
of the interned were from the occupied territory of Serbia, 48,10% 
from NDH while the number of dead from the other territories was 
negligible. The internees from Serbia were absolutely the largest in 
numbers, they made up 93,37% of the dead although they represent 
41,54% of the population of Yugoslavia. The age group and professional 
structure of the died internees points to the fact that the Germans 
sent to Norway from the occupied territory of Serbia members of the 
Partisan movement while there was a signifi cant number of civilians 
from the territory of NDH. The dominant way of dying for the internees 
in Norway during the whole war was to be killed, specially in the fi rst 
year of internment (90,08%) while in the later period the numbers of 
those who died due to sickness, famine and exhaustion increased.
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УДК 930:316.75(497.11)”1942/1944”

 94(497.11)”1942/1944”

 # Александар СТОЈАНОВИЋ

ИСТОРИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА У СРПСКОМ 
ЦИВИЛНОМ/КУЛТУРНОМ ПЛАНУ*

АПСТРАКТ: У раду су приказана настојања неколицине еми-
нентних српских историчара, сарадника на Српском цивил-
ном/културном плану, предузета за време окупације у Другом 
светском рату, ради постављања основа за институционално 
унапређење историјске науке и планско објављивање нај-
важнијих историографских дела. Између редова чисто науч-
ног карактера могуће је уочити и једно шире друштвено и 
национално ангажовање аутора, у циљу очувања српског 
на  ционалног идентитета и историјског права које су нацисти 
угрозили својом окупационом политиком.

Кључне речи: историографија, Српски цивилни/културни 
план, Завод за проучавање историје, Никола Радојчић, Ве-
селин Чајкановић, Сергије Троицки, Александар Соловјев

Други светски рат на територији Југославије представља 
проблематику којом се српска историографија у прошлости доста 
бавила. Међутим, и поред обимне историографске продукције, и 
данас постоји много проблема који су остали готово потпуно неис-
тра жени. Ово посебно важи за поједине сегменте питања кола-
борације и окупације, превасходно за културну политику кола-
бора ционих установа и друштвену историју под окупацијом. Један 
од проблема који је веома мало и фрагментарно истраживан је и 
пројекат Српског цивилног/културног плана, културно-идеолошког 
концепта који је развијан у Србији у периоду 1942–1944.1

*  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Један од првих помена Српског цивилног плана у историографској литератури 
налази се у великој синтези проф. Бранка Петрановића Србија у Другом свет-
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Српски цивилни/културни план представља јединствен про  -
је кат у српској националној историји, један општи план пре  у ре-
ђе ња целокупног народног живота у мирнодопским условима. На-
стао је на иницијативу Владимира Велмар-Јанковића, помо  ћни ка 
министра просвете и вера у влади генерала Милана Неди  ћа, а ње-
гова израда поверена је истакнутим стручњацима, профе  сорима и 
сарадницима Универзитета и другим експертима који су за време 
окупације остали да бораве и раде у Београду. Дефи ни  сано је око 
200 питања од највећег значаја за унапређе ње готово свих сфера 
живота српског народа, а Велмар-Јанко вић је у име Министарства 
просвете и вера одредио одборе (тимове стручњака) који су имали 
задатак да израде пројектна решења за деловање по сваком де-
финисаном проблему. План је теме љен на три основне вредности: 
деполитизацији, континуитету и национализму (уређењу живота 
према традиционалним срп ским националним вредностима). Био 
је подељен на четири сектора: биолошки, духовни, технички и 
економски, и групу ме ђу секторских/вансекторских проблема. Био-
лошки сектор имао је за циљ подизање здравствене заштите попу-
лације, док је еко ном ски сектор највише био усмерен на сузбија-
ње економ ских последица рата и стварање основе за задружно 
организовање и планску привреду. У оквиру техничког сектора 
разматрани су проблеми везани за инфраструктуру, енергетику 
и урбанизам. Духовни сектор имао је најшири проблемски опсег, 
обухватајући у највећој мери културу, уметност, науку, образовни 
систем и правни систем.

Духовни сектор Српског цивилног/културног плана

Духовни сектор Српског цивилног/културног плана обухва-
тао је културу, науку, образовање, правни поредак и поједина 
административна питања. По броју дефинисаних проблема зна тно 
је већи од осталих сектора.2 Помоћ Министарству просвете и ве-

ском рату 1939–1945. (Београд, 1992). План до сада није у целини истраживан 
ни презентован у српској историографији. Значајније су о њему писале Љубин-
ка Шкодрић у монографији Министарство просвете и вера у Србији 1941–1944. 
(Београд, 2009) и Љубица Кандић, Историја Правног факултета у Београду 
1941–1945. (Београд, 2005). Део плана који се односи на индустријализацију 
земље објављен је уз уводне напомене (А. Стојановић, „Пројекат индустрија-
лизације земље по Српском цивилном/културном плану (1942–1944)“, Токови 
историје, 3/2010, Београд, 2011).

2 У оквиру овог сектора налази се чак 84 од 178 укупно дефинисаних проблема 
(169 секторских и девет вансекторских). 
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ра на изради пројеката за овај сектор пружили су Српска кра љев-
ска академија (СКА), Филозофски, Правни и Теоло шки фа култет, 
Народна библиотека и Универзитетска библиотека. На основу 
озна чених проблема и сачуваних извештаја универзитетских од-
бора и индивидуалних сарадника на сектору може се на слутити 
да је циљ свеобухватног деловања био постизање вишег култур-
ног нивоа код Срба, уз наглашено неговање националног иден-
титета и традиције. Овакав циљ требало је да буде постигнут 
интервенцијом у културним токовима, пре свега издавањем вели-
ког броја стручних публикација и формирањем неколико култур-
них и научних установа чији би задатак био да делују као база за 
даљи развој матичне научне дисциплине или културне области. 
У области права начелно су разматране могућности реформе 
гра ђанског и кривичног законодавства, као и реформа судова и 
државне администрације.3 На основу шематизма предрадњи за 
Српски цивилни/културни план и непостојања реферата за велики 
број одређених проблема, може се констатовати да су за бројне 
проблеме само одређени одбори, а да се интензивнијем раду на 
изради смерница и реферата није приступило.4

Посебна пажња у оквиру духовног сектора Српског цивил-
ног/културног плана била је посвећена очувању националног 
иден титета и традиције. Као основни елементи о којима се тре-
бало старати били су означени српски језик, народно предање, 
култу ра и историја. Стиче се утисак да аутори плана и сарадници 
на про јектима у овом послу нису били вођени чисто академским 
побу дама. Кроз рад на очувању и унапређивању националног 
иден титета могу се уочити и практична стремљења ка очувању 
српских националних интереса које су рат, окупација и новона-
стале политичке околности довели у питање. 

3 Из те делатности остао је сачуван и један број практично потпуно израђе-
них пројеката који нису ушли у састав Српског цивилног/културног плана, што 
представља јединствен случај када је у питању до сада истражена грађа веза-
на за Српски цивилни/културни план. Одбори који су се бавили овим рефор-
мама ипак су констатовали да ратни услови онемогућавају било какво реално 
деловање на пољу законодавства, па је одлучено да се реформе одложе за 
послератни период. Ангажовање наставног особља Правног факултета у про-
јектима Српског цивилног/културног плана приказано је у: Љубица Кандић, н. 
д., стр. 249–373.

4 Оригинални шематизам Српског цивилног плана налази се у Војном архиву 
(ВА, Недићева архива, 35-2-1). Поред њега постоји и шематизам предрадњи 
са Универзитета, који се чува у Архиву Србије, али је у јако лошем стању (АС, 
фонд: Министарство просвете и вера /Г-3/, Главни просветни савет /ГПС/, из-
двојена грађа). 
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Међу пројектима који су се односили на српски језик од 
изузетног је значаја пројекат Центра за испитивање српског јези-
ка и његове историје. Тим пројектом је било предвиђено оснивање 
центра за проучавање српског језика и његове историје, који је 
требало да постане кровна институција за све научне активности 
везане за проучавање српског језика. Било је предвиђено да цен-
тар има задатак да уз учествовање истакнутих научника изради и 
објави мноштво стручних и научних публика ција, са крајњим ци-
љем да допринесе осетном унапређењу стања у области лингви-
сти ке. Кроз посебне пројекте у оквиру духовног сектора била је 
предвиђена израда и објављивање: Речника срп ског савременог 
језика у ши рем и ужем (популарном) издању, Дијалектолошког 
речника, Ети мо лошког речника, Српског језичког атласа, Пре ра-
ђеног и проши реног Рјечника из књижевних старина српских од 
Ђуре Даничи ћа, Граматике и речника старог српског језика и изра-
да Историје српске књижевности.5

Једна група дефинисаних проблема духовног сектора била 
је усмерена на очување народне традиције и етнолошка питања. 
По аналогији са сличним решењима предложеним у другим сфе-
рама, један од пројеката подразумевао је оснивање Центра за про-
учавање етничке прошлости и етничких особина становништва у 
свим српским земљама, као базичне институције за све етноло шко 
деловање у земљи. У оквиру тог деловања било је предвиђено изу-
чавање прошлости српских породица и појединаца, проучавање 
етничких особина типова српског становништва, израда описа на-
родне ношње у појединим српским земљама, израда описа славе у 
појединим српским областима. 

Проучавање историје, посебно националне, чинило је битан 
и проблемски значајно диференциран сегмент духовног сектора 
Српског цивилног/културног плана. Институционалну сарадњу Ми-
ни старству просвете и вера на овом послу пружили су Правни, 
Теолошки и Филозофски факултет, а од појединаца најанга жо-
ванији су били Веселин Чајкановић, Никола Радојчић, Радо слав 
Грујић, Александар Соловјев и Драгослав Страњаковић. Као прио-
ритети у процесу унапређења историјске науке означени су осни-

5 Архив Југославије (АЈ), Фонд: Државна комисија за утврђивање злочина оку-
патора и њихових помагача (110), 551-3, 4. Сумарни преглед по неким од ових 
питања поднео је Филозофски факултет у мају 1943. године (АЈ, 110-551-651, 
652). 
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вање Центра за истраживање српске историје, као централне на-
цио налне научноистраживачке институције, селекција и обука но-
вих научних кадрова и издавање већег броја историјских извора и 
научних синтеза од великог националног значаја. 

Историјска наука у пројектима 
Српског цивилног/културног плана

У фази дефинисања проблема из Српског цивилног/кул-
тур ног плана и одређивања универзитетских одбора за њихово 
решавање поједини сарадници били су задужени да Министарство 
упознају са тренутним стањем у својим наукама. Њихови извештаји 
састављени су у јединствени табеларни преглед у коме је дат 
сумарни осврт на тренутно стање у српској науци.6 У том прегледу 
дате су и оцене постигнућа у двема широко конципираним исто-
ријским научним дисциплинама „Општој историји“ и „Српској исто-
рији“, а аутор тих извештаја био је проф. др Никола Радојчић.7 
Стање у области изучавања опште историје окарактерисано је као 
веома слабо, уз констатацију да су се деценијама најбољи српски 
историчари бавили искључиво историјом српског народа, док се 
историје других народа и цивилизација (са изузетком Византије) 
нису истраживале. Као приоритет за унапређење постојећег стања 
у области опште историје означено је систематско изучавање грчке 
и римске историје, уз изучавање класичних језика, турског језика 
и модерних језика значајних за науку. У осврту на достигнућа у 
проучавању српске историје проф. Радојчић је позитивно оценио 
трендове у проучавању новије српске историје, али је изразио 

6 Документ је насловљен са „Табеларни преглед одговора на извесна питања 
која се односе на данашње стање и потребе појединих области српске науке“ 
(АЈ, 110-551-145/171). Аутори извештаја о стању у својим научним дисципли-
нама били су, између осталих, Никола Радојчић за историју, Хенрих Барић за 
српски језик, Лазо М. Костић за правне науке, Радослав Грујић за теологију, 
Војислав Арновљевић за медицину и ветерину, Бранко Поповић и Милосав Ва-
сиљевић за техничке науке и други. 

7 Проф. др Никола Радојчић (1882–1964) један је од најплоднијих и најистаку-
тијих српских медијевиста и историчара. Студирао је у Грацу, Загребу, Јени и 
Минхену, где су му професори били великани историјске науке Константин Ји-
ричек и Карл Крумбахер. У периоду 1920–1941. предавао је на Универзитету у 
Љубљани, где је оставио велики траг. Од 1934. био је дописни а од 1938. годи-
не редовни члан СКА. Истакао се проучавањем византијске историје (поготово 
периода династије Комнин), српске средњовековне историје и средњовековне 
историје босанске државе. Пред крај живота приредио је и издао два монумен-
тална средњовековна извора: Душанов законик (1960) и Закон о рудницима 
деспота Стефана Лазаревића (1962). 
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крајњу забринутост када је у питању „стара“ (средњовековна) 
српска историја (којом се и сам истраживачки бавио).8 Овај изве-
штај био је полазна основа за израду пројеката из области историј-
ске науке који су укључени у Српски цивилни/културни план. 

Извештај о стању историјске науке укључен у општи табе-
ларни преглед, међутим, није био једини плански документ везан 
за вредновање тренутних достигнућа и развој српске историјске 
науке и историографије у оквиру Српског цивилног/културног 
пла  на. Сарадници на овом плану са Филозофског факултета по-
д не ли су крајем 1942. и почетком 1943. године посебне изве-
штаје о стању у својим научним областима којима су додати по-
себни реферати у виду прилога са предлогом будућег концепта 
развоја тих научних дисциплина и области, и редоследом кон-
кретних приоритета. Извештај у име Одељења за историју Фило-
зофског факултета такође је поднео проф. Радојчић.9 У њему се 
налазе одређене оцене научних достигнућа, које су пренете и у 
помињани табеларни преглед, али се у овом документу налази и 
поглавље насловљено са „Главни задаци српске историографије“, 
у коме се разматра дотадашњи развој српске историографије 
и утврђује пут којим би наука требало да се креће након рата. 
Овај документ садржи помало неочекиване ставове, ако се узму 
у обзир време и околности његовог настанка. Професор Радојчић 
је констатовао да се српска историографија развијала позитивно 
од времена Мавра Орбина све до „најновијих времена“, посебно 
наглашавајући сентимент српског народа према својој историји и 
његову релативно велику заинтересованост за историју уопште. 
Стагнацију у развоју која је у српској историјској науци наступила 
пред Други светски рат, проф. Радојчић је видео као последицу 
следећих фактора: „Пометњу у развитак српске историографије 
унели су мотиви ненаучнога порекла – политички и партијски, ако 
се као партије схвате и моћне организације које теже да и преко 
историје заводе јавно мишљење и ометају научни развитак ради 
својих сврха. Зато је, прво, ограничен утицај научне историчке 

8 „С проучавањем старе српске прошлости стојимо веома рђаво. Старији исто-
ричари, који су обухватали целу српску историју и знали језике, веома су се 
проредили. Млађи, скоро без изузетка, не владају довољно ни латинским, а 
грчки редовно уопште не знају. На обе кадетре за византологију били су до-
сад Несрби. Катедру старог српског права држао је Несрбин. Старом српском 
нумизматиком бавили су се научно само Несрби. Стање је, нарочито у погледу 
научног подмлатка, очајно“ (АЈ, 110-551-146). 

9  АЈ, 110-551-649. 
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критике, једно време поноса српске историографије, а затим су 
се убацивале у историографију тврдње и претпоставке, које су 
народну прошлост фалсификовале а читаоце прво збуњивале да 
би их, затим повеле сасвим погрешним путевима у схватању про-
шлости, за нацију и државу вазда веома штетним. Да би се овако 
постављене сврхе што сигурније постигле, није се ништа чинило 
за планско припремање научног подмлатка, јер је неукима много 
лакше подметати ненаучне задатке, него-ли добро спремљенима. 
Морам истаћи да се је застој у развитку историчке науке код нас 
јавио и као последица болног уништавања младих живота српског 
научног подмлатка у балканским ратовима и првоме светскоме 
рату“.10 Будућност српске историографије проф. Радојчић је видео 
у враћању на старе, чисто научне, основе проучавања прошлости, 
без полазних хипотеза и уплива друштвено-идеолошких теорија 
на процес проучавања. Управо из тих разлога су као главни прио-
ри тети и у овом документу означени: објављивање историјских 
извора и стварање научног подмлатка.

Пројекат Центра/Завода за истраживање српске историје

Једним од главних пројеката из духовног сектора Српског 
цивилног/културног плана било је предвиђено оснивање Центра 
за истраживање српске историје, на чијем челу би се нашао проф. 
др Никола Радојчић, и који би постао база за сва национална 
историјска истраживања.11 У свом извештају Министарству про-
свете проф. Радојчић између осталог је истакао: „Развитак срп-
ске историографије не може се унапредити без завода за проу-
чавање српске историје. Снаге и средства појединаца мале су и 
краткотрајне да би се само на основу њих могао постићи развитак 
српске историографије који ће бити достојан знаменитости наше 
прошлости. Задаци историјске науке давно су већ израсли изнад 
могућности појединачних снага и најдушевнијих и најмарљивијих 
историчара. Данас се може постићи успех у историјским научним 

10  Исто.
11 Реферат о оснивању овог центра израдио је проф. Никола Радојчић, који се 

у оригиналном шематизму Српског цивилног/култуног плана наводи као лице 
које би требало да се нађе на челу установе (АЈ, 110-551-99, 100). Реферат је 
писан руком и датован са 14. децембром 1943. године. У реферату проф. Ра-
дојчића се Центар назива Заводом за истраживање српске прошлости, али је 
у званичним шематизмима ова институција углавном означена као Центар за 
истраживање српске историје. 
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истраживањима само на основу добро организованог рада. Па и тада 
не лако. То се је од почетка XIX в. тачно осетило, и сви културни 
народи створили су нарочита научна средишта за историјска 
истраживања, замишљена, пре свега, као заводе за проучавање 
и издавање историјских извора“. Указујући на неопходност и пред-
ности институционалног истраживања, проф. Радојчић је предлагао 
да завод буде самостална научна институција, која би одржавала 
најтешњу сарадњу са Универзитетом и Академијом наука, имала 
своју посебну зграду и услове неопходне за научни рад на вр-
хунском нивоу.12 Осврћући се на тренутно стање у историјској 
науци, као најзначајнији задатак будућег центра за истраживање 
српске историје истакао је развој младих научних кадрова.13 Било 
је предвиђено и издавање научног часописа у којем би се редовно 
обја вљивали резултати истраживања. Оваква установа требало је 
да буде база за сва будућа историјска истраживања, за која је би-
ло предвиђено да се обављају плански. У вези са Српским цивил-
ним/културним планом први задаци нове установе били су везани 
за издавање значајних историјских извора и публикација: опште 
историје, историје српске цркве, Номоканона (Крмчије) св. Саве, 
Душановог закона, српских привилегија у прошлости, Которског 
статута, зборника ћириличних исправа из српског приморја, прав-
не грађе из Црне Горе од XV до XVIII века, турских закона и ферма-
на из периода од XV до XIX века. 

Центру (Заводу) за проучавање српске историје било је до-
дељено водеће место у систему научних установа из шире об ла-
сти историјске и њој сродних наука, али је пројектима из Срп ског 
цивилног/културног плана било предвиђено оснивање и дру гих 
на учно истраживачких центара. Такве установе требало је прева-

12 „Завод за истраживање српске историје мора бити самостална научна установа, 
која ће стајати у најтешњој сарадњи са Српском Академијом и с Универзитетом. 
Сарадња с Академијом биће највише, у томе што ће академија бити главни 
издавач историјских извора, који ће у Заводу бити припремани, а сарадња с 
Универзитетом оствариће се, највише на тај начин што ће Универзитет дава-
ти наставнички а и ученички кадар за Завод“ (АЈ, 110-551-99). Осим посебне 
зграде, било је планирано да Центар/Завод располаже и са квалитетном струч-
ном библиотеком састављеном од најактуелнијих домаћих и страних научних 
дела. 

13 Велики проблем српске историографије у међуратном периоду био је недоста-
так квалитетних кадрова, пре свега оних обучених за тумачење и превођење 
средњовековних историјских извора. Проф. Радојчић је решење видео у строгој 
селекцији научног подмлатка, који би се подвргавао тестовима знања (укљу-
чујући и пријемни испит за рад у Заводу) и учењу класичних и страних јези-
ка. 
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сходно да буду Центар за испитивање српских земаља у преи-
сториско и класично доба и Археолошки институт, око чијег се 
осни вања и будуће организације највише заложио проф. др Ве-
селин Чајкановић.14

Издавање историјских извора
предвиђено Српским цивилним/културним планом

Повратак историјске науке у Србији на чисто научне основе 
критичке историографије био је, према пројектима из Срп ског 
ци вилног/културног плана, тесно повезан са повратком на истра-
жи вање и објављивање историјских извора. Стога је предложено 
објављивање најзначајнијих (до тада необјављених) историјских 
извора и зборника изворне грађе, чему је међу пројектима из 
духовног сектора дат висок приоритет.

 Номоканон или Крмчија св. Саве означена је као историјски 
извор чије издавање има огроман културни и научни значај, због 
чега се у свим сачуваним шематизмима њено издавање налази 
међу првим задацима духовног сектора. Око израде извештаја по 
овом пројекту из Српског цивилног/културног плана ангажовао се 
проф. др Сергије Троицки, а сам извор се помиње и у бројним 
извештајима Министарству које су поднели Никола Радојчић и Ра-
дослав Грујић.15 Проф. Троицки је истакао значај Крмчије за уре-
ђење и живот Српске православне цркве, па и руске, грчке, бу-
гарске и румунске цркве, где се такође примењивала уз извесне 
измене и редакције. У тако измењеном облику Крмчија је чак и 
неколико пута објављивана и штампана у Русији, али никада као 
интегрално критички приређено издање. Троицки је инсистирао 

14 Предлог и смернице за оснивање и организацију ових установа израдио је од-
бор у саставу: В. Чајкановић, Растислав Марић, Михаило Д. Петровић. Изве-
штаји су датовани са 17. јануаром 1944. године (АЈ, 110-551-108). Смерницама 
је, између осталог, била предвиђена тесна сарадња и стручно повезивање са 
сличним установама у иностранству, поготово на Балкану. 

15 Др Сергије Троицки (1878–1972) оставио је дубок траг у српској науци као ис-
такнути правни историчар и један од највећих познавалаца канонског права. 
Школовао се у најбољим духовним академијама царске Русије. Након револу-
ције обрео се у Југославији, где је остварио запажену професорску каријеру, 
прво у Суботици, а потом и у Београду. Био је декан Правног факултета у 
Суботици. Иако је емигрирао након револуције, остао је у контакту са црквом 
у СССР-у и залагао се за канонско јединство руске цркве. Након рата је пензи-
онисан, али је наставио научни рад у оквирима институција САНУ. Његов изве-
штај представља прилог сумарном извештају који је Министарству просвете и 
вера поднео Правни факултет (АЈ, 110-551-713). 
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на послератном објављивању критичког издања Крмчије у Србији, 
карактеришући тај подухват као питање „националне части срп-
ског наорда“ и увиђајући и практичну страну тог подухвата с обзи-
ром на чињеницу да је Крмчија и даље била део званичних закона 
српске и других православних цркава.16 У извештају је предложе-
но да се око посла припреме извора за објављивање ангажују 
сарадници Филозофског, Теолошког и Правног факултета, те пред-
ставници Министарства просвете и вера, Светог архијерејског си-
нода СПЦ и Академије наука. 

Реферат о издавању Душановог законика израдио је проф. 
Никола Радојчић.17 Осим стандардних мера које се предузимају 
при издавању једног средњовековног писаног историјског извора 
(прикупљање и анализа свих постојећих рукописа и литературе 
о њима), посебно је истицана потреба за утврђивањем редоследа 
чланова у законику. Осврћући се на специфичност Душановог за-
коника као правног акта, проф. Радојчић је такође скренуо паж-
њу на потребу утврђивања и анализе свих његових извора, као 
и веза које су повеље краља и цара Душана имале са каснијим 
зако ником. Као посебну истраживачку целину, до тада готово пот-
пуно неистражену, проф. Радојчић је означио живот и примену 
Душановог закона у српском народу после пропасти српске сре-
дњовековне државе.18 У закључку је изнесена сугестија да би за-
коник требало издати на старосрпском (са деловима текста на ста-
рогрчком, као и у оригиналу) и са преводом на савремени срп ски 
језик, уз екстензивну уводну студију, критички апарат и речник 
појмова. 

Издавање српских привилегија у прошлости означено је 
као један од главних задатака српске историографије. Реферат са 
начелним смерницама по овом питању израдио је проф. Радојчић 
са групом сарадника.19 Основна сугестија била је усмерена на 

16 „...национална част српског народа, тражи, да тај главни рад великог српског 
просветитеља буде издат у српској земљи и да то издање буде припремљено 
од српских научника...“ (исто).

17 Реферат је датован са 12. јануаром 1944. године и писан рукописом проф. 
Николе Радојчића (АЈ, 110-551-125). Поред Радојчића испод текста су потпи-
сани и Драгослав Страњаковић, Радослав М. Грујић, Филарет Гранић, Лазо М. 
Ко стић и још један сарадник нечитког потписа. 

18 Такође је истакнута и потреба компаративне и контекстуалне анализе Душано-
вог законика са иностраним средњовековним правним актима (исто). 

19 Реферат је датован са 12. јануаром 1944. године и писан рукописом проф. 
Николе Радојчића (АЈ, 110-551-126). Међу потписанима налазе се Радослав М. 
Грујић, Лазо М. Костић и један сарадник нечитког потписа.
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неопходност сабирања свих привилегија српском народу (у це-
лини или само појединим његовим деловима) које су издавали сви 
страни владари (аустријски, мађарски али и турски, млетачки, ер-
дељски, влашки и др.), а не као у дотадашњој пракси привилегија 
које датирају од тзв. Инвеститоријума па надаље. Одбор је изнео 
мишљење да и повластице које су страни православни владари 
дали српским манастирима и црквама барем делимично спадају 
у категорију српских привилегија у прошлости. Привилегије је 
требало приредити према оригиналним документима, или барем 
овереним преписима, а препоручено је и издавање аутентичних 
превода привилегија из времена док су оне биле на снази. Увод-
ни текст требало је да садржи опште информације о српским при-
вилегијама и њиховом месту у историји српског народа. По веома 
сличном принципу било је предвиђено и издавање турских закона 
и фермана, али је тај проблем био сложенији због изузетно малог 
броја истраживача који су довољно добро познавали турски језик 
из османске епохе.

Издавањем историјских извора из српског (данас црно гор-
ског) приморја се у оквиру Српског цивилног/културног плана ба-
вио проф. др Александар Соловјев.20 Он је израдио исцрпан рефе-
рат о потреби издавања Статута града Котора, истичући да је овај 
правни акт најзначајнији извор за проучавање статуса градског 
сталежа у српској средњовековној држави.21 На послу припреме 

20 Проф. др Александар Соловјев (1890–1971) рођен је у месту Калиш (у цар-
ској Русији, данас у Републици Пољској), у угледној грађанској породици. 
Образовање је стекао на Универзитету у Варшави, где је радио као асистент 
и приватни доцент до избијања револуције. У току револуције склонио се у 
Константинопољ, одакле је, уз посредовање Георгија Острогорског, дошао у 
Београд, где је од 1920. године радио као предавач на Универзитету (1920. 
хонорарни, 1930. ванредни, 1937. редовни професор Правног факултета). До 
Другог светског рата се истакао изучавањима и професуром у области правне 
историје, историје Византије и средњовековне историје, а паралелно је преда-
вао руску књижевност у Руској гимназији у Београду. Симпатије студената сте-
као је својим стилом, углађеношћу и професионализмом (Димитрије Ђорђевић, 
Ожиљци и опомене, I, Београд, 1995, стр. 38). Извештај Соловјева о издавању 
ћириличних правних докумената из Приморја датован је са 6. фебруаром 1944. 
(АЈ-110-551-134/7). 

21 „Почетком XIV века, за време влдавине краља Милутина /споменутог у Статуту 
као ‘наш господар најузвишенији краљ Рашке, Дукље, Арбаније, Хрватске, 
Хума и целе Приморске земље’/, био је састављен на латинском језику градски 
статут, чији датирани чланци почињу од г. 1301. Постепено попуњаван у току 
тог столећа, тај је статут имао почетком XV века 439 опсежних параграфа, из 
којих се лепо види унутрашњи живот аутономног града, његов однос према 
српској влади па и целокупно приватно и кривично право и судски поступак. 
Цео је статут драгоцен за разумевање система српског права у тим вековима“ 
(АЈ, 110-551-128, 129, 130). Извештај је датован са 5. фебруаром 1944. годи-
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овог извора за издавање радио је још од јуна 1936. године, по 
налогу СКА. Прегледао је и преписао два најстарија сачувана ру-
ко писа статута, у Венецији и на Корчули, а затим је открио и ана-
лизирао до тада непознат препис рукописа који је чуван у архи-
ви Валтазара Богишића у Цавтату. Предратно објављивање Ста-
ту та које је припремао проф. Соловјев спречено је сазнањем да 
се проф. др Марко Костренчић спрема да га објави.22 Као млађем 
колеги, Соловјеву је писмено сугерисано да одустане од по дно-
шења свог рукописа Академији, што је он и учинио. На водећи 
промењене историјске и политичке околности као један од разло-
га, проф. Соловјев је од Одбора захтевао да се „изволи примити 
предлог да се Которски статут објави што пре, и то цео његов 
текст са допунским одредбама до г. 1421 /Partes captae tempore 
catarinorumu/, са повељама српских владара Котору, и са уводним 
чланком о постанку и значају Статута и о његовим рукописима и 
штампаном издању“.23

Проф. Александар Соловјев поднео је извештај и о ћири-
личним правним документима из српског приморја. У извештају 
је истакнута пракса проучавања епохе династије Немањић, која 
је добро истражена и за коју је исцрпена готово сва постојећа 
грађа, али је и указано на слабо проучавање приватно-правних 
и имовинско-правних споменика из приморја, из периода деспото-
ви не и раздобља од XV до XVIII века. Посебно је наглашавана 
област Паштровића, која је у том периоду уживала аутономију под 

не. У том тренутку заиста је постојала велика празнина у проучавању правне и 
друштвене историје српске средњовековне државе, тј. проблематике градског 
сталежа и становништва. 

22 Проф. др Марко Костренчић (1884–1976) био је истакнути хрватски правник и 
историчар, пројугословенски оријентисан. Школовао се у Загребу, где је 1910. 
године докторирао и потом радио на Свеучилишту, на Катедри за хрватску 
правну историју. Током 30-их година бавио се и политиком: био је министар 
социјалне политике (1931) и бан Савске бановине (1935–1936). За време рата 
усташе су га заточиле у логору Стара Градишка (1941–1942). Након рата био 
је директор Хисторијског института ЈАЗУ. 

23 Сведочећи о промењеним политичким околностима и значају објављивања Ста-
тута града Котора, Соловјев је истакао: „Од тог доба прошло је доста година. Г. 
Костренчић, заузет политичком каријером, није много урадио за издање статута 
/знам да није био у Цавтату и није видео Богишићев рукопис/; вероватно неће 
објавити статут ни у садашњим приликама, кад се потпуно повукао из јавног 
живота. Из темеља промењен политички положај тражи да се Которски статут 
објави у Београду а не у Загребу, јер је Котор сачињавао део Српске државе 
и није имао везе са Хрватима. Штампање овог споменика било би значајно за 
проучавање српске културне и правне историје много пре него за проучавање 
хрватске“ (АЈ, 110-551-130). 
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Млетачком републиком, у оквиру које је сачуван српски правни 
и судски систем.24 Након систематских истраживања на терену, 
које је спровео у два наврата, 1933/34. и 1936. године, проф. Со-
ловјев је утврдио постојање великог броја ћириличних правних 
докумената, од којих је многе преписао.25 Пред рат је спремио и 
приредио око 150 правних докумената писаних ћирилицом, при-
ку пљених у приморју, и предао на објављивање СКА. Услед недо-
статка материјалних средстава зборник докумената није обја вљен 
до рата, па је Соловјев предлагао његово објављивање у ратном 
или послератном периоду, уз додатак Паштровских про токола и 
прераде Душановог законика из XVIII века.26 

Своје ангажовање на пројектима из Српског цивилног/кул-
турног плана проф. Соловјев заокружио је извештајем који је по-
днео Одбору за издавање правне грађе из Црне Горе од XVI до 
XVIII века.27 И овом приликом он је Одбору понудио свој већ готов 
и за објављивање припремљен рукопис, настао на основу истра-
живања спроведених на Цетињу у првој половини тридесетих го-
дина XX века. Соловјевљев рукопис садржао је делове Цетињског 
крисовуља, књигу куповина и прилога манастира Стаљевић (писа-
ну руком владике Саве), као и велики корпус докумената значај-
них за проучавање државне и правне историје Црне Горе. Иако 
је знатан део грађе Соловљевог рукописа био већ делимично по-
знат у науци (у фрагментима објављиван у цетињским Запи сима, 
Српском књи жевном гласнику и публикацијама СКА), многи од 
оригиналних докумената уништени су у пожару након бомбар-
довања Народне библиотеке у Београду, те је стога његов рукопис 
добио на вредности. 

24 Ову аутономију Паштровићи су добили 1423. године. Она је опстала до 1797, а 
под Аустријом до 1807. године, када су је укинуле француске власти. 

25 Неки од ових докумената објављени су у Споменику СКА, св. 84, Београд, 
1936.

26 „Сва документа средио сам хронолошки, снабдео уводом и поднео С. К. Акаде-
мији, где рукопис лежи и чека боља времена. Ако Министарство Просвете има 
могућност да ову збирку наштампа и у садашњим приликама сматрамо да би то 
штампање добро дошло не само из чисто научних разлога, него и да потврди 
исконску и трајну духовну везу нашег Јужног Приморја са српским народом и 
правном његовом културом“ (АЈ,110-551-137). 

27 Осим на раду у оквиру пројеката за издавање историјских и историјско-прав-
них извора, проф. Соловјев се додатно ангажовао подносећи министарству још 
један реферат, у коме је предлагао објављивање једног историјско-правног 
речника (АЈ, 110-551-714,715). 
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Старим српским рукописима, њиховим проналажењем, са-
бирањем и објављивањем бавио се посебан одбор, на чијем челу 
се налазио проф. др Радослав Грујић, декан Теолошког факулте-
та.28 Исцрпан извештај овог одбора, поднет 25. јануара 1944. годи-
не, сведочи о ненадокнадивој штети коју је српска историјска и 
кул турна баштина претрпела бомбардовањем Народне библиотеке 
у априлу 1941. и усташким геноцидом и затирањем свих трагова 
српског постојања у деловима некадашње Краљевине Југославије 
који су се нашли под контролом НДХ.29 Штета је увећана и не-
бригом за ову врсту културне заоставштине у међуратном пе ри-
оду, о чему је проф. Грујић писао са посебним жаљењем.30 На-
кон констатовања тренутног стања, као и његових узрока и по-
сле дица, издате су смернице за будући рад на прикупљању ста-
рих српских рукописа. Смернице су подразумевале деловање у 

28 Проф. др Радослав Грујић (1878–1955) био је истакнути српски теолог, дуго-
годишњи професор Богословског (Теолошког) факултета у Београду и његов 
декан. Рођен је у Земуну, где се и школовао, а завршио је Богословију у Кар-
ловцима. Дипломирао је право у Бечу (1908) и филозофију у Загребу (1911), 
где је и одбранио докторску дисертацију 1919. године. Као истакнути српски 
национални радник хапшен је 1914. године као „велеиздајник“. Предавао је на 
Богословском факултету у Београду и Филозофском факултету у Скопљу, где 
је предавао националну историју и историју цркве. На оба факултета биран је 
за декана. Истраживачки се бавио историјом Срба у Хрватској и Славонији и 
историјом СПЦ, а објавио је више од 250 радова. Био је редовни члан матица 
српске, хрватске и словеначке, а од 1939. године и дописни члан СКА. За вре-
ме Другог светског рата радио је на прикупљању материјала и сведочанстава 
о геноциду над Србима у НДХ, а имао је и истакнуту улогу у преносу моштију 
српских светитеља кнеза Лазара и цара Уроша са Фрушке горе у Саборну цр-
кву у Београду. После рата Суд части Универзитета казнио га је удаљењем са 
Универзитета и лишавањем српске националне части.

29 Супротно пракси која је била карактеристична за период окупације и већину 
материјала везаних за Српски цивилни/културни план, према којој се не по-
мињу име и границе државе, нити се констатује постојање НДХ и злочина који 
су се тамо дешавали, у свом извештају проф. Грујић врло директно износи 
податке и свој став о затирању српске културне баштине. Област под немачком 
окупацијом (тзв. „Недићеву Србију“) назива „окрњеном нашом државом“, а хр-
ватске власти оптужује да су „опљачкале, развукле или попалиле и на разне 
друге начине уништиле и богате збирке наших старих рукописа и других књига 
из тамошњих наших многобројних манастира, парохијских цркава и домова, 
епископских дворова и патријаршиске резиденције у Сремским Карловцима 
– пошто су пре тога поубилајли или голоруке протерали у Србију све српске 
епископе, свештенике и монахе...“ (АЈ, 110-551-114,115,116). 

30 Констатујући да је велики део старе српске културне баштине неповратно из-
губљен (само у Народној библиотеци страдало је више од 1.500 старих руко-
писа), проф. Грујић жали што преписивање, палеографска анализа и објављи-
вање тих рукописа нису још давно урађени, карактеришући то као „претешки 
грех наш“. Додатни проблем представљала је чињеница да су и објављена 
издања рукописа, попут оног Љубомира Стојановића из 1903. године, посвећи-
вала знатно више пажње самој садржини докумената занемарујући њихову па-
леографску анализу и визуелне специфичности. 
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више етапа. Прво је наложено прикупљање све домаће и стране 
литературе у којој се на ма који начин помињу стари српски ру-
кописи, и прављење каталога рукописа на основу те литературе. 
Другу етапу би чинио рад на терену: једна група стручњака је 
требало да прегледа све познате српске рукописе који се чувају у 
иностранству и направи њихов веран препис, опис, палеографску 
анализу и сними фотографије грађе, док је другој групи стручњака 
у задатак стављено обилажење домаћих манастира, цркава, јавних 
и приватних библиотека, архива и других места на којима би се 
такви рукописи можда могли наћи. Ради унифицираности резулта-
та оваквог истраживачког процеса били су предвиђени курсеви из 
палеографије и историје старих српских рукописа и инкунабула, 
који би се одржавали на Филозофском или Теолошком факултету. 
На самом крају извештаја проф. Грујић је именовао и људе које 
сматра адекватним за обављање таквог посла, а међу њима су се 
нашли др Лаза Мирковић, др Петар Ђорђевић, Драгутин Костић, 
Душан Вуксан и Ђорђе Радојчић. 

Израда и издавање капиталних историјских синтеза у 
пројектима Српског цивилног/културног плана

Поред настојања за инфраструктурним и системским уна-
пре ђењем српске историјске науке и широке агенде око издавања 
најзначајнијих историјских извора, пројектима из Српског цивил-
ног/културног плана било је предвиђено и објављивање капитал-
них историјских синтеза, превасходно историје Српске право слав-
не цркве и историје српског народа. Ови пројекти су, у највећој 
мери, начелно разматрали потребе и могућности израде тако важ-
них научних синтеза, јер (за разлику од пројеката посвећених 
објављивању историјских извора) нису постојали пре рата започе-
ти рукописи и истраживања, већ је требало почињати цео посао 
од почетка. Аутори извештаја који су ушли у званичне пројекте 
Српског цивилног/културног плана сматрали су неопходним да 
израда ових синтеза буде организована кроз заједнички рад веће 
групе аутора, институционално окупљене око Завода/Центра за 
истраживање српске историје. 

Извештај и предлог Министарству везан за проблем издва-
ња историје српског народа поднео је одбор у саставу Никола Ра-
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дојчић, Душан Ј. Поповић и Драгослав Страњаковић.31 Предложе-
но је издавање три врсте публикација, уз напомену да свака од 
њих мора бити израђена на строго научним основама и садржавати 
све гране народног и државног развитка.32 Према предлогу одбора, 
прва од три публикације историје српског народа требало је да 
буде научна монографија, са што опширнијим научним апаратом, 
и у својој целокупности и форми налик Историји Срба Константина 
Ји ричека. Друга публикација требало је да представља репрезен-
тативно издање, конципирано у форми обимне монографије без 
научног апарата и напомена, али са списковима извора и лите-
ратуре, и богатим пратећим садржајима у виду географских и 
историјских карата, те династичких родослова. Као узор Одбор 
је навео Историју Хрвата Вјекослава Клаића и Историју Мађара, 
објављену поводом хиљадите годишњице мађарске државности. 
Трећа публикација била је замишљена као популарно издање, без 
научног апарата, али укусно и богато илустровано, а као модел је 
предложено дело С. Л. Лазића. 

Реферат Одбору за историју српске цркве поднео је проф. 
др Радослав Грујић.33 У реферату је дат сумаран осврт на стање 
истраживања проблематике историје српске цркве, и закључено 
је да се на том послу до рата веома мало чинило. Као кључни 
проблеми означени су недостатак интересовања истраживача за 
ову проблематику и изузетно ограничен број оних који су стручно 
и методолошки кадри да се баве црквеном историјом Срба. Због 
ових околности проф. Грујић је као први задатак на подухвату 
писања и издавања историје српске цркве означнио настојање „да 
се створе сви потребни предуслови, неопходни за строго научно 
проучавање и приказивање целокупне црквене и духовне про-
шлости уопште свега српскога народа гдегод је данас и гдегод га 
је раније било“, закључивши да је у међувремену могуће дати само 
скромније аналитичке и синтетичке доприносе у истраживању ове 
проблематике. Посао систематског истраживања црквене и ду хов-
не прошлости српског народа требало је да спроведе велики број 
научника, а из добијених резултата било је предвиђено обја в љи-

31 Извештај је датован са 12. јануаром 1944. године. Писао га је руком проф. Ра-
дојчић (АЈ, 110-551-101).

32 У извештају је напоменуто и да таква историја српског народа „мора бити про-
жета добронамерношћу према српском народу“ (исто). 

33 Реферат је датован са 29. јануаром 1944. године (исто, 110-551-119).
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вање три публикације.34 Једна публикација требало је да пред -
ставља обимну научну синтезу са пуним научним апаратом и пра-
тећим историјским и географским картама, друга публикација би 
представљала редуковану али богато илустровану и графички опре-
мљену варијанту ове обимне синтезе, док је трећа публикација 
била осмишљена као популарно издање, без научног апарата, уз 
мноштво илустрација и са акцентом на биографијама значајних 
личности из редова српских духовника. Израда историје Српске 
православне цркве требало је да буде потпомогнута издавањем 
већег броја извора за историју српске цркве.35

Још неколико дефинисаних пројеката у оквиру Српског ци-
вилног/културног плана било је делимично у вези са пројектом 
израде и објављивања историје српске цркве: пројекат завода 
за упоредно изучавање религија, те пројекти изучавања односа 
Римске курије према балканским земљама, изучавања односа Ца-
ри градске патријаршије према Словенима и изучавања рада Бу-
гарског егзархата. Извештај Министарству о овим проблемима та-
кође је поднео проф. др Радослав Грујић, истичући неопходност 
оснивања завода за упоредно изучавање религија као основне 
установе за сва даља истраживања из области теологије и истори-
је религије.36

Епилог и закључна разматрања

Елаборати и смернице из састава Српског цивилног/кул-
турног плана везани за историјску науку дају драгоцена сазнања 
везана за стање српске историографије у међуратном и ратном 

34 „За обрађивање појединих глава и целих периода овако занимљиве историје 
српске цркве, нарочито за још слабо или никако неистражена и непроучена пи-
тања према данашњем стању наше науке, могу доћи у обзир господа: Др Радо-
нић, Д. Анастасијевић, Н. Радојчић, Ст. Димитријевић, Ф. Гранић, Л. Мирковић, 
А. Соловјев, Г. Острогорски, А. Ивић, М. Костић, Д. Поповић, Вл. Петковић, М. 
Кашанин, Вл. Мошин, П. Ђорђић, Ђ. Радојчић, Ђ. Слијепчевић, А. Дероко, Д. 
Кириловић и потписани као и двојица који се налазе у заробљеништву: Св. Ра-
дојчић и М. Пурковић и Ђ. Бошковић. Њихова би прва дужност била да створе 
детаљан план и поделе посао између себе“ (исто). 

35 Издавање извора за историју српске цркве било је у оквиру Српког цивилног/
културног плана предвиђено као посебан пројекат. Главну иницијативу и на 
том послу имао је Радослав Грујић, аутор изузетно обимног извештаја Мини-
старству просвете и вера везаног за проблем извора за историју српске цркве 
(АЈ, 110-551-122,123,124). 

36 Извештај је из јануара 1944. и у њему су збирно разматрани сви поменути про-
блеми (АЈ, 110-551-103). 
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периоду. Из њих се јасно чита професионализам и патриотизам 
ратне генерације историчара, која је настојала да и у најтежим 
условима ради свој посао како је најбоље знала и умела. Тери-
торијалну и егзистенцијалну угроженост свог народа они су поку-
шали да заштите научним, историјско-правним аргументима, на-
стојећи да остану ван токова политичке борбе. Истовремено су 
тежили да унапреде стање у својој науци и да омогуће долазећим 
генерацијама боље услове за бављење науком.

Извештаји које је Министарству поднео проф. др Никола 
Радојчић били су поверљиве природе, те стога нису били опте-
рећени улепшавањима, прећуткивањима и колегијалном соли дар-
ношћу попут текстова о српској историографији који су се обја-
вљивали у јавности. Из њих произилази утемељен закључак да у 
српској историјској науци није извршена адекватна и неопходна 
смена генерација у међуратном периоду, те да су научни токови у 
великој мери били инструментализовани од политичких странака 
и других интересних група, што је довело до значајне деградације 
квалитета историографских публикација и истраживања. Широк 
спектар научних активности у области историје предвиђен Срп-
ским цивилним/културним планом имао је стога, у целини посма-
трано, задатак да првенствено врати историографију на чисто на-
у чне основе, а потом и да реализује неке од најзначајнијих ис-
тра жи вачко-издавачких подухвата, које су у аманет ратној гене-
рацији историчара оставили њени претходници. Први корак ка 
оздрављењу српске историографије требало је да представља 
кри тичко издавање значајних (необјављених) историјских извора, 
што представља вероватно најбоље решење у ситуацији у којој је 
било неопходно историјску науку ослободити идеолошких и по ли -
тичких стега и уплива. Међутим, овако конципиран развој српске 
историографије онемогућен је због пораза политичких и вој них 
снага које су, у крајњој инстанци, стајале иза читавог про јекта 
Српског цивилног/културног плана. Ослобођење Србије од немач-
ког окупатора праћено револуцијом оставило је траг и на токове 
српске научне историографије.

Нове власти су 1945. године Српски цивилни/културни план 
окарактерисале као „план за фашизацију земље и омладине“, па 
је Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њи хо-
вих помагача покренула низ процеса против креатора плана и 
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истакнутијих учесника у његовој изради.37 Многи од сарадника 
који су учествовали на изради плана, али и други научни радници 
активни током окупације, били су изведени пред Суд части Уни-
верзитета, а неки су одговарали и пред Државном комисијом за 
утврђивање злочина окупатора и њихових помагача.38 Овога нису 
били поштеђени ни историчари који су учествовали на изради 
плана, а њихове судбине су у великој мери утицале на даљу де-
градацију научне историографије. Она се у првим послератним де-
ценијама често налазила у служби политичких интереса нове вла-
дајуће елите. Како би разматрање свих појединачних случајева 
било непримерено за рад ове природе и обима, поменућемо само 
најзначајније представнике српске историографије захваћене овим 
до гађајима. Проф. др Веселин Чајкановић кажњен је отказом и 
ме ром уда љења са Универзитета без права на принадлежности.39 
Осу да његових колега и губитак части и угледа нарушили су њего-
во иначе крхко здравствено стање, и проф. Чајкановић је пре-
минуо у лето 1946.40 Проф. др Никола Радојчић је пензионисан, 
а своје научно деловање наставио је у оквиру САНУ. Проф. др 
Радослав Грујић, декан Теолошког факултета и учитељ многих 

37 У одлуци Државне комисије по случају Владимира Велмар-Јанковића, помоћни-
ка министра и иницијатора плана, износи се став да је Српски цивилни/култур-
ни план требало да послужи да би се од Србије начинио део Хитлерове „Нове 
Европе“ и да је само постојање плана и његова реализација било могуће једино 
у случају ратног тријумфа Осовине (АЈ, 110-85-659). Министар Јонић и Вел-
мар-Јанковић су у одлукама Државне комисије оптужени за фашизацију земље 
путем Српског цивилног/културног плана, а неколицина истакнутих сарадника, 
међу којима су били и В. Чајкановић и Н. Радојчић су у овим документима оп-
тужени као саучесници на послу фашизације земље. Када се у целини сагледа 
сва сачувана грађа из рада на Српском цивилном/културном плану стиче се 
утисак да не може бити речи о фашизацији земље или народа, поготово у оном 
делу плана који се односи на културу и науку. Многи од реферата израђени су 
током 1944. године, када је ратни исход практично већ био познат. Иако о томе 
нема експлицитних назнака, изгледа да је постојала намера да се пројектни 
материјали понуде ослободиоцима. Након рата су нове власти примениле ве-
лики број решења предложених планом, али није могуће утврдити да ли су се, 
и у којој мери, користили пројектима израђеним за време окупације. 

38 Нажалост, из рада судова части остало је врло мало архивске грађе, а највећи 
део оригиналних оптужница и пресуда није сачуван. Неке од ретких сачуваних 
пресуда и процесних материјала објавио је др Момчило Митровић (М. Митровић, 
Српска национална част пред законом 1945, Београд, 2007). Одлуке Комисије 
за обнову Универзитета сачуване су готово у целини и делимично објавље-
не (Наташа Милићевић, Југословенска власт и српско грађанство 1944–1950, 
Београд, 2009). 

39 Архив Србије (АС), фонд: Министарство просвете НР Србије (МП НРС), Персо-
нално одељење, к1, Одлука бр. 7656 и Архив Србије (АС), фонд: Универзитет 
у Београду, Комисија за обнову Универзитета 1455/45, ф-2. 

40 Димитрије Ђорђевић, Ожиљци и опомене, II, Београд 1995, стр. 11.
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српских духовника и црквених архијереја, такође је удаљен са 
Универзитета одлуком Комисије за обнову Универзитета.41 Одлуком 
Народног одбора Рејона I из септембра 1945. године лишен је 
српске националне части. Нове власти су га гурнуле на маргину 
и довеле у тешку економску ситуацију. Иако је наставио да се 
бави истраживањима у Музеју Српске цркве и Патријаршијској 
библиотеци, у послератном периоду тешко је објављивао радове. 
Умро је 1955. године. Сличну истраживачку судбину доживео је и 
Драгослав Страњаковић, коме су многа дела остала необјављена и 
сачувана у рукопису, а за кога је др Радош Љушић констатовао да 
му је „каријера насилно прекинута“.42 Душан Ј. Поповић пензиони-
сан је у процесу обнове рада на Универзитету. Проф. др Сергије 
Троицки је пензионисан 1945. године, али је наставио да се бави 
науком у оквиру САНУ и Московске духовне академије. Пензију 
са правом на принадлежности добио је и проф. др Александар 
Соловјев, али то није био крај његовим мукама са новим властима. 
Након што је у Сарајеву основан Правни факултет, Соловјев је 
одлуком Министарства просвете укључен у његову наставу као 
редовни професор, да би убрзо био изабран и за декана. Међутим, 
његова академска каријера у Југославији поново је прекинута ка-
да је, парадоксално, ухапшен и испитиван у вези са резолуцијом 
Информбироа. Након боравка у затвору, проф. Соловјев је са по-
ро дицом емигрирао 1951. године у Швајцарску, где је током две 
деценије боравио и радио у најеминентнијим институцијама европ-
ске правне и историјске науке. 

Пројекти везани за издавање значајних историјских из во ра 
и унапређење српске историјске науке имали су разли чите суд-
бине у послератном периоду. Завод/Центар за истраживање срп-
ске историје никада није основан, али је 21. маја 1947. године 
основан Историјски институт САНУ, који је по својим задацима и 
начину функционисања потпуно одговарао концепту који је пре-
д ложио проф. Никола Радојчић током окупације.43 Историју Срп-

41 АС, Универзитет у Београду, Комисија за обнову Универзитета 1455/45, ф-2.
42 Видети одредницу: Драгослав Страњаковић у: Енциклопедија српске историо-

графије, Београд, 1997, стр. 660, (аутор Р. Љушић). 
43 Институт је основан са задатком да изучава економску, друштвену, политич-

ку, и културну историју српског народа, као и његове везе са јужнословен-
ским и осталим балканским народима, и да истовремено унапређује све гране 
историјске науке (http://www.hi.sanu.ac.rs/srp/istorijat). Први управник био 
је др Виктор Новак, а његов заменик др Георгије Острогорски. Институт је 
1961. изузет из система САНУ. Диференцијацијом историјске науке касније су 
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ске православне цркве објавио је у емиграцији др Ђоко Сли јеп-
чевић, ученик проф. Радослава Грујића и приватни доцент на Бо-
 го  словском факултету за време окупације.44 Це ловиту научну исто -
рију српског народа издала је у десет све зака Српска књижев на 
за дру га (СКЗ), под насловом Историја српског народа.45 Бројни 
историјски и историјско-правни извори из периода средњег и новог 
века објављивани су, углавном појединачно, у научној периодици 
и специјалним издањима САНУ. Душанов законик приредио је и 
издао уз помоћ САНУ 1960. године проф. др Никола Радојчић. 
Издавање Номоканона (Крмчије) св. Саве је било дуги низ година 
пројекат око кога се ангажовала Академија, али он до данас није 
реализован.46 Статут града Котора никада није објављен, и поред 
постојања барем два за објављивање већ потпуно припремљена 
рукописа. 

оснивани Институт за историју радничког покрета (данас Институт за новију 
историју Србије), Институт за савремену историју, Византолошки институт 
САНУ и друге научне установе. 

44 Слијепчевић је као истакнути члан ЈНП Збор избегао из земље пред крај рата. 
Од 1954. живео је у Минхену, где је радио на Институту за југоисточну Европу, 
као референт за Албанију и Бугарску. Његово животно дело је тротомна Исто-
рија Српске православне цркве (Минхен–Келн, 1962–1986), једина до данас 
објављена целовита научна историја српске цркве. 

45 Овај обиман подухват развијан је готово четврт века, уз сарадњу великог броја 
најистакнутијих научника. Прве свеске издате су 1981, последње 1993. године. 
Ни у њему није представљена целокупна историја српског народа, већ само она 
до 1918. године. Остало је упамћено да је на састанку у СКЗ 1959. године, на 
коме је инициран овај пројекат, учествовао и др Никола Радојчић. Занимљиво 
је да у изради двотомне синтезе Историја народа Југославије (Historija naroda 
Jugoslavije), Београд/Zagreb 1953, није учествовао нико од сарадника на Срп-
ском цивилном/културном плану, иако су они сигурно били неки од најбољих 
српских историчара у то време. 

46 На челу пројекта су дуго година били С. Троицки и Д. Богдановић. Миодраг 
Петровић је последњих деценија био најангажованији на овом послу, успевши 
чак и да припреми први том Кмрчије за објављивање 2005. године, али до из-
давања књиге није дошло из непознатих разлога.
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Summary

Aleksandar Stojanović

History and historiography in Serbian the civil/
cultural plan

Key words: historiography, Serbian civil/cultural plan, Center for 
research of history, Nikola Radojčić, Veselin Čajkanović, Sergije 
Troicki, Aleksandar Solovjev

Among about 200 problems of Serbian national and every-day 
life defi ned in concept of Serbian civil/cultural plan, preservation of 
Serbian national identity, culture, tradition, history and language had 
great importance. Faculty of Philosophy, together with Serbian Royal 
Academy of Science (SKA) and other institutions of culture, was assigned 
to make projects that should have made great breakthroughs in national 
history, linguistics and ethnology. Among original documentation of 
the plan is a report on state of Serbian historical science made by prof. 
Nikola Radojčić ph. d, a paper that shows all weaknesses and problems 
of inter-war Serbian historiography and historical science. As a part 
of solution, Radojčić proposed founding of Institute for researching 
of Serbian history, an independent institution, with defi ned priorities 
in work: publishing of historical sources, creating an academic youth 
circle and publishing important historical synthesis. Among chosen 
sources for publishing were Saint Sava’s Nomokanon, Dušan’s code, 
private and administrative documents from Montenegro, Statute of 
Kotor, collections of Serbian privileges given by foreign rulers, etc. Two 
most important large synthesis chosen for publishing were History of 
Serbian people and History of Serbian Orthodox Church. Projects and 
instructions were made for all mentioned problems in period 1943–
1944. These projects became evidence in trials after the liberation, 
since the creators of Serbian civil/cultural plan were charged for 
betrayal and fascization of nation by new communist government. 
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Many of prominent Serbian historians that took part in works on 
Serbian civil/cultural plan was sent to retirement, sacked or deprived 
of civil honors by new government. Some of these projects still came 
to life in communist Yugoslavia, while some of them, despite their 
objective importance, are still in process of realization. 
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УДК 327(497.1:44)”1945/1951”(093.2)

 341.71:929 Ристић М.(093.2)

 341.71(497.1:44)”1945/1951”(093.2)

 # Др Слободан СЕЛИНИЋ

АМБАСАДОР НЕКОМУНИСТА И ПАРТИЈСКА 
ДИПЛОМАТИЈА: МАРКО РИСТИЋ У ПАРИЗУ 

1945–1951.*

АПСТРАКТ: У раду су изложени резултати истраживања по-
ло жаја амбасадора Југославије у Паризу Марка Ристића, који 
је на то место постављен 1945. као некомуниста, у кон тексту 
његовог односа са комунистима међу југословенским служ бе-
ницима у Француској и односа према тадашњој југо сло венској 
дипломатији уопште.

Kључне речи: Марко Ристић, КПЈ, Југославија, Амбасада Ју-
гославије у Француској, дипломатија

Као последица прагматизма КПЈ, обзира према западним 
силама и недостатка кадрова способних за дипломатску службу у 
сопственим редовима, у многим, пре свега западним земљама, по-
литички представници Југославије неколико година после Другог 
светског рата били су некомунисти. Радило се о људима који су, 
из угла КПЈ, били политички подобни и нису се компромитовали 
сарадњом са окупатором у рату нити су били присталице пораженог 
режима и генерала Михаиловића. Оваква пракса није постојала 
само у дипломатији већ и у другим областима живота, па је тако 
у државној служби остао велики број официра, универзитетских 
професора, наставника и других који нису припадали партизан-
ском покрету или нису били чланови КПЈ.

∗  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Један од послератних амбасадора који није био комуниста 
када је постао социјалистички дипломата био је Марко Ристић 
(1902–1984), амбасадор у Паризу. Ристић није имао много додирних 
тачака са комунистичком партијом и идеологијом нити је имао 
дипломатског искуства. Потицао је из српске грађанске породице. 
Био је унук Јована Ристића. Школовао се у Београду до избијања 
Првог светског рата, а јуна 1914. је са родитељима отпутовао у Грац. 
У Минхену га је затекла објава рата Аустро-Угарске Србији. Ратне 
године је провео у Швајцарској, где је научио француски језик. У 
Београд се вратио 1919, потом матурирао и 1926. дипломирао на 
Филозофском факултету. Између два рата је путовао по Европи, 
преводио дела са француског језика и припадао надреалистима.1

Одмах по ослобођењу Београда 1944, Ристић се препоручи-
вао новим властима. Писао је уводнике у Политици у којима је 
„апсолутно показао верност новом режиму“, а место за себе у 
новом систему обезбедио је и сусретом са Милованом Ђиласом у 
хотелу „Мажестик“, неколико дана после ослобођења Београда. 
Мада није припадао комунистичком покрету, његова државна слу-
жба је почела онда када су комунисти дошли на власт. Најпре је 
добио место директора Државног издавачког завода Југославије. 
Милован Ђилас тврди да је он био тај који је Ристићу обезбедио 
место у дипломатској служби, видећи у њему погодну личност за 
амбасадора у Паризу због знања француског језика и културе и 
веза у интелектуалним круговима Француске. Ђилас наводи да су 
се са његовим предлогом сложили Ранковић и Кардељ.2

Указом намесника Ристић је 27. априла 1945. постављен за 
изванредног посланика и опуномоћеног министра ДФЈ у Француској. 
Пошто су у међувремену две земље дипломатски ниво подигле на 
амбасадорски, то је Ристић у августу 1945. отпутовао у Париз као 
југословенски амбасадор.3 У Паризу је остао све до 1951, дакле 

1 Марко Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 
1996; Политика, 13. 7. 1984, стр. 1.

2 Добре односе Ристића и Ђиласа и сарадњу у првим данима после ослобођења 
Београда потврђује и крај Ристићевог писма Ђиласу, писаног 18. децембра 
1949. у Паризу: „Поздравља те другарски, и доследно на линији писма које сам 
ти пре нешто више од пет година послао у ‘Majestic’, од свег срца, твој Марко“. 
Архив Југославије (АЈ), фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и 
везе, Француска, IX/30, V-1-67, документ 48; М. Ђилас, Власт, Лондон, 1983, 
стр. 51; Марко Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, 
Београд, 1996.

3 ДАМСП, ПА, 1945, Француска, фасцикла 9, досије 15, 18; Марко Ристић, Дип-
ломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 1996.
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пет и по година. То је за тадашње прилике била неуобичајено дуга 
дипломатска служба у једној земљи, штавише, најдужа. Мада у 
врху КПЈ нису имали лепих речи за његове људске квалитете и 
мада је од самог доласка у Париз, па потом све време боравка у 
француској престоници, имао противнике код скоро свих комуни-
ста који су тамо били у дипломатској служби на значајнијим ме-
стима (секретари и саветници Амбасаде), а међу њима су били и 
они који су радили обавештајне послове као кадрови Удбе, и мада 
су се ови комунисти упорно жалили партијском врху (Кадровској 
ко мисији ЦК, Александру Ран ковићу и др.) на Ристића и тражили 
његов опозив из Париза, он је остао на месту амбасадора Југосла-
вије у Паризу пуних пет и по година. И када је коначно повучен, 
наставио је да обавља низ функција. Ђилас тврди да је и после 
повратка у земљу помогао Ристићу да не буде пензионисан, већ 
да добије место председника Комитета за културне везе са ино-
странством.4

Период који је Ристић провео у Паризу био је у спољној по-
литици Југославије обележен преокретом изазваним Резолуцијом 
ИБ-а, па је Југославија прешла пут од совјетског савезника до зе-
мље изопштене из совјетског блока, од земље која је била на ивици 
сукоба са западним силама због неслагања око северозападних 
граница до земље која је била принуђена да своју будућност веже 
за помоћ западних држава после сукоба са ИБ-ом.

Када је реч о раду Амбасаде у Паризу, период који је Ристић 
провео у Паризу био је обележен бројним организационим про-
блемима, као и сталним проблемима у односима између Ристића 
и његових сарадника-комуниста. И Ристић и његови опо ненти сла-
гали су се да стање у Амбасади није било најбоље, али се нису 
сасвим слагали по питању узрока проблема које је Амбасада има-
ла. Да је у функционисању Амбасаде у Француској било доста по-
тешкоћа, постало је јасно и партијском и државном врху у Бео-

4 Ристић је из Париза отпутовао за Београд 27. фебруара 1951. Потом је преме-
штен у Министарство иностраних послова у својству амбасадора. Од 1. септем-
бра је обављао дужност главног редактора Енциклопедије Југославије за НР 
Србију. СИВ га је 1953. поставио за председника Комисије за културне везе са 
иностранством. На том месту је остао до 1958, када је постављен за председ-
ника Југословенске националне комисије за УНЕСКО. Председник комисије био 
је до 1963, када је именован за њеног члана. Чланаство у овој комисији му је 
престало 1966, а од 1967. је био члан Савета федерације. Члан овог тела остао 
је до краја живота 1984. године. М. Ђилас, Власт, Лондон, 1983, стр. 51; Марко 
Ристић, Дипломатски списи, приредио Миладин Милошевић, Београд, 1996.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2012.

138

граду. Стање није било онакво какво би требало да буде у држав-
ном представништву у тако значајној земљи. У погледу организа-
ције посла, Амбасада није била у доброј ситуацији. Више из вора 
потврђује да није имала општи план рада који би обухватио основ-
не задатке. У унутрашњој организацији није била извршена подела 
рада и одговорности.5

Квалитетних и искусних дипломата међу југословенским 
службеницима у Паризу годинама није било довољно. Највећу кри-
тику стања у Амбасади обично је давао сам амбасадор, али су и 
Министарство иностраних послова и југословенски службеници-
-комунисти у Паризу често изражавали незадовољство. Тако се 25. 
јануара 1947. Ристић жалио Едварду Кардељу да је рад Амбасаде 
„немогућан“ и да му се зато обраћа „овим С. О. С.-апелом“. Тврдио 
је да није претерано рећи да „Југославија и нема Амбасаду у 
Француској“ и то у моменту када се у Француској „ствари тек 
одлучују, колебају, мењају, преорентишу“ и када би требало имати 
„један фини оптички апарат за опсервирање и један моћан, сложен 
апарат за утицање“. Критиковао је то што је „у последње време“ низ 
чиновника премештен из Париза, а да није послата замена за њих 
и изрекао велику истину – да амбасада без саветника и секретара 
није амбасада. Писао је: „Овде постоји Амбасадор, конзуларно-
-пасошко одељење, рачуноводство и Озна“. Министар-саветник Ма-
то Јакшић је месец дана био на одсуству и јавио приватним путем 
да ће га продужити за још месец дана. Ристић је процењивао да би, 
осим њега, на политичко-дипломатском сектору могао да ради још 
само секретар Светислав Тодоровић који је „изванредно савестан, 
марљив и већ прилично искусан, дакле драгоцен сарадник“. Пошто 
Амбасада није имала ниједног саветника и првог секретара, то је 
сав посао падао на Тодоровића. Он је организовао рад Амбасаде, 
руководио администрацијом, примао и потписивао пошту, потпи-
сивао пасоше, примао странке, присуствовао конференцијама ме-
ђу народних институција и организација, комуницирао са њима, 
водио бригу око организовања путовања и боравка у Паризу 
југословенских делегација итд. Између амбасадора, који је био 
прва положајна група чиновника, и Тодоровића, који је био шеста, 
није било никога. „Зар је то дипломатско представништво?“, питао 
се Ристић. Кардељ се сложио са Ристићевом опаском да Амбасада 

5 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.
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у Паризу није имала довољно дипломатског особља почетком 
1947. године, пре свега секретара и саветника, па је саветовао 
Александру Ранковићу да Ристићеве примедбе проучи Кадровско 
одељење ЦК и „нађе људе“ које би требало послати у Париз. 
Кардељ је закључио: „Ристићеви аргументи нису увек тачни, али 
је тачно да тамо морамо слати људе“.6

Међутим, овакво стање није било лако променити преко но-
ћи. Зато је Ристић своје огорчење још више исказао 10. септембра 
1947. Тада је помоћнику министра спољних послова Владимиру 
Кривицу тврдио да је стање са особљем у Амбасади такво да „овако 
даље апсолутно не иде, и да ја под овим условима, који се за две 
године у суштини нимало нису поправили, нећу моћи више дуго да 
издржим, из простог разлога што зато немам снаге“. Истицао је да 
је питање особља пре свега питање њиховог квалитета: „с једне 
стране – какве способности и какву спрему имају чиновници као 
појединци, и – с друге стране – како они један другог допуњују, 
како се њихов рад може организовати и ускладити да би Амбасада 
постала један целовити организам, способан да дише и да живи 
да би могао одговорити својим основним задатцима, вршити оне 
елементарне функције које једно дипломатско представништво 
и чине оним што оно треба да буде“. Рад Амбасаде у седмицама 
када је он био на одсуству окарактерисао је као „животарење“. 
Тврдио је да она не може да буде „једно у само себе затворено 
надлештво, у коме се обављају, мање или више бирократски, изве-
сни административни послови, у коме се мање или више ’уредује’ 
као у неком провинцијалном начелству“. За време његовог одсу-
ства, са изузетком активности саветника Сретена Марића, на по-
љу културног аташеа, и Вука Драговића, на пословима аташеа 
за штампу, „наша Амбасада није била ништа друго него једна 
канцеларија у којој су се решавала извесна административна пи-
тања“. Није било „политичко-дипломатског контакта са спољним 
светом“. Амбасада није ни слала извештаје Министарству, а ако 
их је и слала, они су били „крњи, спорадични, недовољни и не-
оригинални“. У одсуству амбасадора политичке извештаје је пи сао 
само секретар Тодоровић.7

6 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.

7 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.
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Министарство иностраних послова је такође било незадо-
вољ но стањем у Амбасади у Паризу, али су оцене које су стизале 
из овог министарства говориле да је недовољном раду доприносио 
и сам Ристић. У Београду су често били незадовољни тиме што он 
није слао очекиване извештаје о приликама у Француској, као ни 
редовне месечне извештаје, које су југословенске дипломате тада 
биле обавезне да састављају. Ристић је током 1946. послао само 
један месечни извештај и за то свакако није могло бити оправдања 
у недостатку искусних и квалитетних дипломата међу сарадницима 
у Амбасади. Осим тога, у прикупљању информација које је слао у 
Београд углавном се ослањао само на писање француске штампе, 
што је било недовољно. Није имао бројне и разноврсне контакте 
са француским званичницима и страним дипломатама, па се у 
извештајима ретко позивао на разговоре ове врсте. Није увек ја-
вљао чак ни о посетама значајних страних дипломата и државника 
Француској и контактима са француским званичницима.8

Један од искуснијих кадрова у Амбасади у Паризу, који је 
при том знао француски језик, био је Вук Драговић. Похвално је 
било и што је, као искусни новинар, преносио знања на млађе, али 
се саветник Амбасаде Душан Шакота жалио да је са њим било тешко 
сарађивати због „велике осетљивости“, јер се бојао да његов рад 
неће бити запажен, „и зато је чак потребно да му се сваки извршени 
посао похвали“. Како је био осетљив, био је склон сукобу „чим му 
се дирне у нешто што сматра да је у његовој надлежности“. Сретен 
Марић је као саветник Амбасаде био задужен за послове некада-
шњег културног аташеа. Одлично је знао француски језик и лако 
је успостављао везе са културним радницима. Марић и Драговић 
су по природи посла били упућени један на другог, али су се тешко 
споразумевали.9 Јосип Змаић је био и први секретар Амбасаде и 
партијски руководилац и руководилац обавештајне службе (Удбе), 

8 У извештајима које је слао у Београд Ристић је јављао о француској спољној 
политици, приликама у држави, изборима, Де Голу, политичким партијама, 
Маршаловом плану, Атлантском пакту, суђењу Петеновим министрима, еко-
номској политици француске владе итд. Супротно званичном југословенском 
ставу, он је, анализирајући југословенско-француске односе, сматрао да је Ју-
гославија више него Француска доприносила да ти односи нису били довољно 
блиски, због чега је критикован из Министарства иностраних послова. Марко 
Ристић, Дипломатски списи, стр. 41–56; ДАМСП, ПА, 1945, Француска, фасци-
кла 9, досије 18; АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, 
Француска, 30/V-1-67, документа 9, 12; АЈ, фонд 836, КМЈ, I-3-б/213.

9 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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па је био затрпан пословима. Мада је КПЈ процењивала да је било 
људи на које се могао ослонити, попут Душана Шакоте, Змаић је 
био тип човека који је настојао да све послове уради сам, јер је 
склон „да на себе концентрише послове и то не због неке амбиције 
него због тога што он има највеће повјерење сам у себе“. Као 
партијски опуномоћеник, Змаић је требало да индивидуално ради 
са свим југословенским комунистима у Паризу, али је то било 
неизводљиво, па партијског живота скоро да уопште није било, а 
једино што је успевао да уради са партијцима било је решавање 
личних сукоба, тј. да „исправља криве Дрине“. Уз преоптерећеност 
државним, партијским и обавештајним пословима, оптерећивала га 
је и породична ситуација, пошто је због болести детета имао вели-
ке дугове.10 Осим тога, Амбасада у Паризу је била на „раскрсници 
путева“, честе делегације је требало дочекати, сместити, купити 
карте, уредити визе, дати им новац итд. То су морали да ураде 
службеници, којих није било довољно ни за редовне послове. Сви 
службеници су имали проблем недостатка стана или недостатка 
стана у близини Амбасаде. Змаић је становао на 25–30 км од 
Париза. Они службеници који би по свом дипломатском положају 
требало да примају посете нису то могли због лоших стамбених 
прилика.11

Посебан проблем је представљао мањак нижих чиновника, 
чији се број током 1947. чак и осипао. Стање у погледу техничког 
особља Ристић је назвао „катастрофалним“. У септембру 1947. из 
Париза је повучен на дипломатски курс Требињац, који је знао 
француски и руководио пасошким одсеком. У СССР је исто вре-
мено репатриран Михајло Волконски, одличан преводилац, дак-
ти лограф и савестан и искусан службеник.12 Он је био један од 

10 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

11 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

12 Михајло Волконски је пре и током рата радио у југословенском генералном 
конзулату у Женеви. Најпре је више година био волонтер (уз скроман хоно-
рар), да би 1939. био примљен као званичник-дневничар. Обављао је разне 
послове, а највише је био ангажован на репатрирању југословенских поданика 
из совјетске Русије. После рата је у Амбасади у Француској радио у Конзу-
ларном одељењу, преводио документа која је добијала Амбасада, прикупљао 
разне публикације и друге материјале и слао их у МИП. Говорио је више је-
зика, укључујући и добро познавање српског језика. Волконски је вероватно 
током тридесетих година добио и југословенско држављанство. АЈ, фонд 334, 
Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Персонални од-
сек, ф. 142, ј. 465, Михајло Волконски; ДАМСП, ПА, 1947, Француска, фас-
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ретких чиновника око чијих се квалитета нису спорили Ристић 
и југословенски комунисти међу службеницима – обе стране су 
га хвалиле. Ристића је веома погодило и повлачење службеника 
Вилхара из Париза 1947. године. Он је обављао посао помоћника 
аташеа, а амбасадор је још 1945. тражио да се за њега пронађе 
замена, јер је желео да се врати у земљу. Када је остао без њега, 
Ристић је од помоћника министра спољних послова Владимира 
Кривица тражио да се Вилхар одмах врати у Париз, јер у Амбасади 
француску штампу нико није читао довољно нити је ико био у 
могућности да то чини, осим Вилхара. Док је био у Паризу, Вилхар 
је свакодневно „изврсно састављао“ „кратак али исцрпан преглед 
штампе“. Како се Ристић у прикупљању информација о приликама 
у Француској углавном ослањао на писање француске штампе, то 
је свакако био разлог више због чега га је толико погодио одлазак 
Вилхара из Париза.13 Амбасада је чак и две године после рата и 
даље имала само једног српскохрватског дактилографа (Наталија 
Петковић), која је делом вршила и посао амбасадоровог личног 
секретара, а у септембру 1947. је била у осмом месецу трудноће 
и, према Ристићевим речима, „буквално речено, једва дише“. У 
децембру 1947. Амбасада више ни на њу није могла да рачуна, јер 
је била на породиљском одсуству. Посебан проблем је био избор 
француске дактилографкиње. Тај посао је још од 1. јануара 1945. 
обављала Одет Терле (Odette Trelet). И Ристић и југословенски ко-
мунисти међу службеницима у Паризу слагали су се да је она била 
добар чиновник. Међутим, југословенски партијци, а вероватно и 
обавештајци, тражили су њено уклањање, јер је била „сумњива“, 
„деголовка“ која се за Де Гола изјашњавала отворено, „отворени 
непријатељ ФНРЈ“. Партијски извори наводе да је пред другим чи-
новницима комунисте називала „свињама“. Ристић је био свестан 
нетрпељивости југословенске партије према њој, али за то није 
много марио. Интересовали су га само њени стручни квалитети, 
правдајући се да ће, ако заиста буде неким својим потезом угро -
зи ла југословенске интересе, то приметити и спречити они који су 
за то били задужени у Амбасади, вероватно алудирајуићи на оба-

цикла 36, досије 4, сигнатура Пов. бр. 44615; Zapisnici sa sednica Ministarskog 
saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945, priredili Komnen Pijevac i Dušan Jončić, 
Beograd, 2004, str. 146, 404.

13 АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, Француска, 30/
V-1-67, документ 10; АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадров-
ску политику, к. 48/7, Прилог 5, 10. IX 1947.
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ве штај це и комунисте међу својим сарадницима у Паризу. Ристић 
је знао да је о њој постојало „негативно политичко мишљење“, али 
се упорно за њу заузимао, јер је поседовала „дактилографску вир-
туозност“, вредноћу и уредност, а знањем француског језика „нас 
свако дневно спасава од велике бламаже“. Мада је, и поред ових 
хвала које је о француској дактилографкињи амбасадор написао 
10. септембра 1947. помоћнику министра спољних послова Кри-
вицу, Ранковић дописао руком: „отпустити!“ и мада су југословен-
ски партијци наставили да од ЦК КПЈ траже њено уклањање из 
Амбасаде, Ристић није одустајао. Како је Министарство иностраних 
послова није „поставило“ и вероватно је није ни плаћало, он је 
настављао да је плаћа из кредита за репрезентацију Амбасаде.14

Када су међуљудски односи у питању, у овом периоду у 
југословенском представништву у Паризу стално је било спорова, 
трзавица, незадовољстава, међусобног омаловажавања, тешких 
речи и увреда, чак и међу комунистима. Један непотписани пар-
тијски извештај наводи: „Ти људи све нешто сакривају један пред 
другим“. Аташе за културу Амбасаде у Паризу Првослав Васиљевић 
се жалио ЦК КПЈ 9. јуна 1946. да је владала „нездрава атмосфе-
ра која озбиљно кочи како унутарњи рад амбасаде као државне 
уста нове, тако и њену активност на дипломатско-политичком се-
ктору“.15 Плате у Амбасади су биле веома несразмерне, секретар 
(аташе) Антон Рупник, који је касније постао информибироовац 
и емигрирао у Праг,16 примао је 40.000 франака месечно, а једна 
његова чиновница, скојевка, 12.000, при чему су партијски подаци 
говорили да се жалила да ју је он „малтретирао на послу“. Већина 
југословенских службеника у Паризу је живела тешко и једва су 
могли да одвоје од плате „да би се поштено обукли“.17

На критике Министарства спољних послова да из Амбасаде 
у Паризу не добија довољно информација, Ристић је у писму Кар-
дељу одговорио критикама целог система по коме је радила тада-
шња југословенска дипломатија. Навео је да је Јосип Змаић био 

14 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947; Прилог 7, 16. XII 1947.

15 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

16 O. Vojtěchovský, „Anton Rupnik. Pot slovensko-francoskega komunista do kariere 
jugoslovanskega informbirojevskega funkcionarja“, Acta Histriae, 18, 1–2, Koper, 
2010, str. 151–174.

17 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.
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само формално чиновник Амбасаде, али да је он у Париз дошао 
са „специалним задатком“, мислећи на партијска и обавештајна 
задужења, и да од њега Амбасада нема много користи. Уверавао је 
Кардеља да је његов лични однос са Змаићем „најбољи“, али да је 
природа Змаићевог посла таква да он не доприноси Амбасади као 
политичком представништву земље. На сталне жалбе Министар-
ства спољних послова да из Париза не добија информације, Ри-
стић је одговарао да је Змаић извештаје слао у Београд „једном 
другом линијом и на другу адресу“, очигледно алудирајући на Удбу 
(Озну). И аташе за културу Првослав Васиљевић навео је у писму 
ЦК КПЈ 9. јуна 1946. да су сви извештаји о стању у амбасади ишли 
„преко ОЗНЕ“.18 Ристић је настављао са критиком функцонисања 
југословенске дипломатије: „Како између те две линије, између 
те две адресе, у Београду, нема практично (а ни теориски, пошто 
теориски Министарство ону другу линију игнорише) никакве коор-
динације, то се врло много губи у времену пошто се двапут врши 
исти посао“. Ристић пише: „Није моја дужност, ни право, да уђем 
у критику тог система, али хоћу да подвучем да уколико због њега 
Министарство иностраних послова остаје необавештено, то у овом 
конкретном случају није кривица наше Амбасаде. Некоординаци-
ја, неуједначеност рада не зависи од нас“. Кардељ је Ристићево 
писмо проследио Ранковићу. Поред овог дела Ристићевог писма у 
коме се жалио на слабу координацију југословенских институција, 
Кардељ је дописао црвеном оловком: „Марко, има и нешто истине 
у овоме Б.“19

Без обзира на сталне проблеме у односима између Ристића 
и његових сарадника комуниста, он је преживео сва искушења и 
годинама остао недодирљив. Партијци, међу којима и његови са-
радници - југословенске дипломате у Паризу (аташеи, секретари, 
саветници) који су га критиковали или се директно сукобљавали 
са њим, углавном су износили неколико примедби на његов ра-
чун: прво, критиковали су његово схватање дипломатије и начин 
вршења посла амбасадора; друго, били су убеђени да он није 
прихватио комунистичку идеологију; треће, критиковали су његову 

18 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

19 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.
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личност и карактер; четврто, тврдили су да је са њим било немо-
гуће сарађивати.

Једна од замерки југословенских комуниста међу службе-
ницима Амбасаде у Паризу, дакле, Ристићевих најближих сара-
дника, била је да је дипломатска активност Амбасаде била сведена 
на строго протоколарне ствари. Аташе за штампу Првослав Васи-
љевић је узроке видео у томе што се „дипломација схвата у најкла-
сичнијем смислу те речи“, па то води до „скучавања делатности 
до најмањих њених оквира“. Амбасадор се до јуна 1946. само два 
пута срео са француским министром спољних послова (једном при-
ликом предаје акредитива), а Васиљевић је нешто мање од го дину 
дана по доласку Ристића у Париз оценио да су „везе са другим 
представништвима готово никакве“, са представништвима сло-
венских земаља „ретке и веома службене“.20 Саветник Амбасаде 
Славољуб Ђера Петровић се сећао Ристићевог потпуног одсуства 
жеље да се бави питањима спољнотрговинских односа Југославије 
и Француске.21 Ове примедбе су вероватно добијале на значају и 
тиме што нису спориле амбасадорове дипломатске способности, 
манире и умеће да успостави контакте, па им је тим више падала 
у очи и сметала његова инертност. Чак је и саветник Амбасаде 
Душан Шакота, на чији је рачун Ристић изнео низ погрдних речи 
и који је неретко критиковао Ристића, признавао југословенском 
амбасадору да има неспорни углед код Француза и у дипломатском 
кору: „Другови из Совјетске Амбасаде јако га поштују. Као домаћин 
на пријемима је врло спретан... Умије да репрезентира. Французи 
се често устручавају да с њим говоре о француској литератури, јер 
често збуни својим познавањем питања умјетности. Има развијен 
осећај одговорности према задацима које сматра важним...“22 Ме-

20 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

21 Петровић наводи да је 1950, долазећи у Париз, донео Ристићу писмо министра 
спољне трговине Милентија Поповића, у коме је тражено да се Ристић ангажује 
на потписивању трговинског уговора и отварању пута ка што интензивнијој 
економској сарадњи Југославије и Француске, али да је Ристић преко њега 
поручио Поповићу да он није „трговац, ни пиљар, него дипломата, амбасадор“. 
Ристић је наставио: „Ја нисам спреман да овде продајем његове жабе, пужеве, 
сиркову сламу и сличне наше производе...“. Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i 
zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, str. 137; Slavoljub Đera Petrović, 
Sećanja i zapisi borca i diplomate, 2. dopunjeno i prošireno izdanje, Beograd, 2012, 
str. 203.

22 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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ђутим, југословенски комунисти међу службеницима у Паризу су 
хтели много више од тога, посебно после сукоба са ИБ-ом, када 
је дипломатски састав Амбасаде у Паризу био јачи него раније, 
и то како у дипломатско-политичком смислу тако и у партијско-
-идеолошком смислу, јер су у међувремену у Париз дошли неки 
истакнути дипломатски и партијски кадрови, попут Зденка Штам-
бука. Тако се 17. марта 1950. цео партијски биро у Паризу побунио 
против Ристића и обратио се ЦК у Београду. У бироу су били 
Миливоје Радовановић (партијски секретар), Војо Даковић, Зденко 
Штамбук, војни изасланик Божидар Јовановић и Мате Хорватић. 
Обавестили су ЦК КПЈ о свом неслагању са начином на који је 
Ристић схватао и водио државне послове, и то у време када је због 
оптужби ИБ-а била неопходна велика активност југословенских 
пред ставника у свету. Нису били задовољни тиме што је Ристић 
кон такте ограничио само на уски круг интелектуалаца, јер су они 
тра жили „деловање у масама“, убеђени да у француској јавности 
југо словенски наступ може да наиђе на плодно тло. Између оста лог, 
сматрали су да је удружење „France – Yougoslavie“ потребно хи тно 
организовати ради окупљања великог броја пријатеља Југосла вије 
које би таква организација повезала и „дала им легалну могућ ност 
организованог рада“, али у томе нису имали подршку амбаса дора, 
а мимо њега нису смели да раде, јер би то „десавуирало друга 
Ристића као нашег државног представника“. О раду овог удруже-
ња расправљало се и на партијској конференцији 28. фебруара 
1950. Ристић је био уверен да то удружење не би одиграло неку 
зна чајнију улогу, а са њим се сложио и Марко Челебоновић. Су-
протан став, истичући значај овог удружења, износили су тада 
Мато Хорватић и Даковић.23 Ристић је тврдио и да не би требало 
отварати агенцију за информације са образложењем да нема по-
требних способних кадрова. На крају је агенција отворена и почела 
са радом без „помоћи, сагласности и одобрења“ амбасадора. Пар-
тијски биро је оптужио Ристића и да је био против покретања 
петнаестодневног листа Les Nouvelles Yougoslaves, па је агенција и 
без његове сагласности почела да издаје лист у 35.000 примерака. 
Искористили су амбасадорово одсуство да би покренули дневни 
штампани билтен Танјуга. Ристић је са потцењивањем говорио и о 
акцији слања омладинаца-бригадира из Француске у Југославију. 

23 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/5, 
Записници са састанака..., Прилог 7, 28. II 1950.
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Противио се да југословенске дипломате држе предавања за која 
су добијали понуде разних организација. Оптужили су амбасадора 
и да је потцењивао рад са исељеницима.24

Разлаз партијског бироа и амбасадора у Паризу око начина 
вођења државних послова довео је у пракси до тога да су партиј-
ски биро и партијска организација почели да преузимају државне 
послове. И ЦК КПЈ је констатовао да је партијски биро „преузимао 
на себе право да одређује правац рада по државној линији“. Биро 
је одређивао састав колегијума, садржај његовог рада, заказивао 
састанке и одређивао дневни ред... Партијска организација је ра-
спра вљала о државним питањима, раду удружења „Француска 
– Ју го славија“, трошила много времена и енергије на расправе о 
од но су са југословенским исељеницима и сл. За ова питања су 
одре  ђи ване посебне комисије, и то на партијским састанцима, 
иако се радило о темама које су спадале у делокруг Амбасаде као 
држав ног представништва. Није познато у којој мери је ЦК одо-
бравао овакво понашање својих кадрова у Паризу, јер је такво 
понашање било супротно политици ЦК, који је инсистирао да 
се партијци не мешају у државне послове и рад амбасадора као 
државног представника. Међутим, сигурно је да је Кадровској ко-
ми сији Централног комитета КПЈ било јасно да је тиме још више 
продубљиван јаз између партијског биро и амбасадора.25

Ристић је свакако веома држао до свог положаја. У Амбасади 
је проводио мало времена, обично свега два или три сата дневно. 
Долазио је око подне и одлазио око два сата. Понекад су службени-
ци морали да чекају данима на разговор са својим шефом. Радио је 
до касно у ноћ, „што је његов стари обичај“. Обично је тада писао 
депеше које је сутрадан ујутру слао у Амбасаду да се проследе у 
земљу.26 Његови сарадници су га оптуживали да су за њега ауто-
ритет били само највиши руководиоци, попут Едварда Кардеља, са 
којим је често разговарао. Из Министарства иностраних послова 
признавао је за ауторитет само Алеша Беблера и Владимира Ве-

24 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 9, 17. III 1950.

25 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/8, 
Изводи из записника...

26 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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лебита: „Дописе Министарства често цени по томе ко их је потпи-
сао и чији су иницијали, тј. ко је састављао допис“.27

Марко Ристић и његови сарадници су веома тешко про-
налазили заједнички језик и успостављали сарадњу у државним 
пословима. Његове сараднике је посебно погађао његов однос 
према њима, а њега је погађало то што они нису били довољно 
искусни и квалитетни службеници, или бар не онолико колико је 
то он желео. Стручност је стављао испред политичке подобности 
и то отворено. Министарству иностраних послова је послао јасну 
поруку: „Политичка исправност, чврстина или партијност једног 
човека, ако су предуслови за његово постављање у иностранству, 
нису никако довољни услови“. Од Министарства је тражио да се о 
саставу Амбасаде не суди на основу броја чиновника, „па чак ни по 
степену политичке чврстине појединих од њих“, већ по њиховим 
способностима.28 Из сликовитог описа стања у Амбасади који је 
1947. послао помоћнику министра спољних послова Владимиру 
Кривицу види се и његово схватање како је требало да изгледају 
службеници амбасаде: „Ја Вас потсећам на своје поређење Амба-
саде са једном јако расветљеном позорницом: завеса се дигла, 
претстава је почела, сала је пуна, акција се одвија брзо, треба 
давати реплике, а наши чиновници не само да не знају улоге, 
него не знају ни језик на коме треба да говоре, ни основне законе 
сценске перспективе“.29

Сачувана сведочанства југословенских дипломата-комуни-
ста у Паризу сведоче о томе да је са Марком Ристићем било веома 
тешко сарађивати. Аташе за културу Првослав Васиљевић је твр-
дио да је „врло тешко радити“ са Ристићем, док је саветник Сла во-
љуб Петровић писао о амбасадоровом „арогантном“ ставу према 
најбли жим сарадницима.30 Оно што су му замерали сара дници, 
када је у питању његов однос према њима, најбоље је исказао 
саветник Душан Шакота, жалећи се да је однос Ристића према 

27 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

28 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

29 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

30 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Извештаји о приликама и стању у Амбасади ФНРЈ у Француској, Прилог 3, 9. VI 
1946; Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 
2007, str. 137.
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свим службеницима исти, тј. да тражи да сваки од њих буде „одмах 
савршен дипломата“, што у условима младе комунистичке власти у 
Југославији никако није могао да буде случај, јер у комунистичким 
редовима таквих дипломата није било, а и КПЈ се трудила да 
вре меном пошаље у свет што више својих подобних кадрова, ма-
кар и без потребног искуства и дипломатских вештина. Тако је 
Ристић уместо са провереним дипломатама и чиновницима морао 
да сарађује са провереним партијским кадровима, који је тек тре-
бало да изуче дипломатски посао. Саветник у Паризу Славољуб 
Петровић, коме је та функција била прва дипломатска служба, 
признао је да 1950. године, када је започео каријеру, није знао 
ништа о дипломатији.31 Шакоти је сметало то што Ристић никада 
није желео да каже у очи „ономе кога се примедба тиче“ и што 
није полазио од тога „да се другови могу у раду поправљати, да 
их треба одгајати, већ би желео да има потпуно спремне, у послу 
свему вичне дипломате“.32 Амбасадор је желео да буде окружен 
„спремним и у свему вештим службеницима“, али је у Амбасади 
било много „младих другова“ без дипломатског искуства. Ристић 
се није трудио да им помогне да се „уздигну“, није им указивао 
на грешке, већ „грешке рађе употребљава као доказ како има 
слабе сараднике“. Шакота се жалио Партији да је Ристић према 
службенику Требињцу тако поступао да је овај изјавио да „мрзи 
Амбасадора више него хитлеровце“.33 И чланови партијског бироа 
су 1950. навели да Ристић „дубоко потцењује све своје сараднике, 
настоји да их међусобно нахушка и завади, често својим односом 
сараднике вређа и крајње понижава, неустручавајући се да то 
чини и пред Французима и пред нижим службеницима, критизира и 
оговара службенике иза леђа умањујући њихов углед и ауторитет 
у колективу“.34 Кадровска комисија ЦК је по питању Ристићевог 
односа према сарадницима закључила да он „не поштује људе“ 
и да тиме „подрива колектив који би иначе узев у цјелини могао 

31 Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 
str. 134; АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, 
к. 48/7, Прилог 7, 16. XII 1947.

32 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 6, 23. IX 1947.

33 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

34 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 9, 17. III 1950.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2012.

150

одговорити својим задацима“.35 Ова последња констатација је ве-
роватно била тачна, јер, кадровски посматрано, Амбасада у Па-
ризу, посебно крајем четрдестих и почетком педесетих, није више 
тако оскудевала у кадровима као раније и има основа за закљу чак 
да није била ништа слабије покривена дипломатским особљем не-
го остала југословенска државна представништва у свету, ни када 
је у питању број ни када је у питању састав и квалитет службе-
ника. На пример, крајем 1947. године саветници су били Душан 
Ша кота, Вук Драговић и Сретен Марић, а секретари Антон Рупник 
(социјални аташе), Јосип Змаић, Драгомир Петровић, Светислав 
Тодоровић и Габријел Кужина. Три саветника и пет секретара није 
било мало. Ако се зна да су касније у Амбасаду послати и неки 
искуснији партијски кадрови, који су већ имали и дипломатског 
искуства, попут Зденка Штамбука, стиче се утисак да Амбасада у 
Паризу у најмању руку није заостајала за другим југословенским 
представништвима у свету у броју и квалитету службеника, без 
обзира на то што је амбасадор Ристић желео да њихов састав и 
квалитет буду на још вишем нивоу.36

Незадовољство Ристићевим односом према сарадницима 
пра ти ло је неза довољство КПЈ његовим избором сарадника, тј. 
оних службе ника са којима је највише сарађивао и у које је имао 
нај више пове рења. Људи које је он ценио у свом окружењу било 
је мало, тј. „не зна тан број“. Партијски извори наводе да је Ри сти-
ћев „човек“ у Амбасади био саветник Марић, за кога је сам Ри-
стић тражио да дође у Париз. Његов „човек“ је био и секретар 
Тодо ровић, после ратни члан Партије, „бескичмењак који је да 
би се удворио амбасадору спреман да клевета и Змаића иако је 
Змаић партијски руководилац“. Боривоје Николајевић, секретар 
Амбасаде, за кога се на неколико места у изворима наводи да је 
био и амбасадоров лични секретар, такође је био близак Ристићу. 
Мада је и он био најпре кандидат, а потом и члан КПЈ, партијски 
извори су се и о њему изражавали негативно: каријеру је почео 
тако што се „удварао жени и кћерки Амбасадора“ и играо улогу 
„пажа у Ристићевој кући“.37

35 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/8, 
Изводи из записника...

36 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.

37 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947; Прилог 8, 23. I 1948.
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Партијски извори се слажу у оцени да Ристић никада није 
искрено прихватио комунистичку идеологију. Југословенски кому-
нисти у Паризу на положајима саветника, секретара, аташеа ника-
ко нису могли да прихвате Ристића као свог. За аташеа Васиљевића 
није било дилеме: „То је једна веома компликована личност и идео-
ло шки и морално и психолошки. Истина је да је он акцептирао и 
Наро дно ослободилачки покрет, да он има неко неодређено пошто-
вање према Партији, да има љубави за највише наше руководиоце. 
Међутим, све је то код њега не само једна апстрактна вредност, 
већ до те мере деформисано да он врло често лично у дискусијама 
долази у сукоб са основним поставкама Народно ослободилачке 
борбе, сукоб са линијом Ц. К. Једно је сигурно а то је да нам је 
он идеолошки туђ човек. До које је мере он то, најбоље показује 
факат да он није акцептирао Књижевне свеске и да то и отворено 
изјављује“.38 До ЦК КПЈ је 1948. стигао закључак да Ристић није 
комуниста и неће да сарађује са „нашим друговима“, већ има групу 
својих људи који га обавештавају о свему, а „та група је такођер 
негативна“.39 И однос Ристића према КП Француске давао је повода 
југословенским комунистима да закључе да Ристић није прихватио 
њихову политику, јер је он према француским комунистима имао 
благонаклон став пун разумевања све док се КП Француске није 
1948. приклонила ибеовским оптужбама против Југославије. Тако 
му је засметала Титова критика француских комуниста изречена на 
II конгресу Народног фронта. Супротно од Ристића, југословенски 
комунисти се нису либили да изнесу критичке осврте на политику 
француске партије.40 Међутим, Ристић се веома поносио тиме што 
је имао „правилан однос“ према Маршаловом плану и што је, како 
је тврдио, помогао да се усмери правилно став југословенске вла-
де по овом питању, који је био „услед недостатка података нео-
дређен“.41

38 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

39 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.

40 АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, Француска, 
IX/30, I-53-90, документ 57; Марко Ристић, Дипломатски списи, стр. 44. О Рис-
тићевом ставу према КП Француке после Резолуције ИБ-а видети: Č. Štrbac, 
Svedočanstva o 1948. Fragmenti za istoriju, Beograd, 1989, str. 60–81.

41 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.
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Са многим од својих сарадника Ристић се није слагао, о 
многима није имао позитивно мишљење, посебно о њиховим струч-
ним способностима, а са некима се и директно сукобио. Личних 
сукоба и тешких речи, политичких и стручних дисквалификација 
било је много између амбасадора и југословенских комуниста 
ме ђу службеницима и дипломатама у Паризу током његовог слу-
жбо вања од 1945. до 1951. Он је био свестан чињенице да је до 
ЦК КПЈ стигло много вести о његовим личним нетрпељивостима 
према неким сарадницима-комунистима. То је био разлог да у 
писму Кардељу 1947, у коме је изнео проблеме у раду Амбасаде, 
потенцира да проблеми о којима пише нису „приватне природе, 
да немају карактер психолошки“, већ се ради о организационим 
проблемима, који могу имати „принципиелан значај“.42 Шта је, са 
друге стране, ЦК КПЈ знао о Ристићу као личности? Већ у новембру 
1945, само пар месеци пошто је постао амбасадор, пуно ружних 
речи о Ристићу доставио је партијском врху др Н. Николић.43 Разлог 
је био Ристићев сукоб са саветником Амбасаде Јовом Капичићем. 
Николић је признавао да му нису били познати односи између Ка-
пичића и Ристића, али није штедео речи да би оцрнио амбасадора, 
често се позивајући на своја лекарска знања у оцени Ристићеве 
личности. У писму послатом 21. новембра Александру Ранковићу, 
Николић је навео да је „добио утисак да би главну улогу“ у сукобу 
Ристића и Капичића „могли играти таштина, славичност или – да 
се изразим – психички егоизам Марка Ристића. У другу Капи он 
гледа, тако ми изгледа, од првог сусрета не само неког политичког 
контролора него конкурента који ће га избацити са положаја. Та 
идеја страха од ривалства претворила се у неку да кажем као ле-
кар, фобију, у неку полулудачку идеју. Он је типични интелектуа-
лац, индивидуалиста, малограђанин. Он је далеко од друга Капе 
као земља од сунца“. Оптужио је Ристића да није презао ни од 
„нетачних изјава, ако не и денунцијација“ да би уклонио Капичића 
из Париза: „Као лекару ми изгледа јасно да је могао употребљава-
ти неистините аргументе, чим је видио већи отпор против тога код 

42 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 4, 25. I 1947.

43 Вероватно је реч о др Николи Николићу који је крајем рата као представник 
Црвеног крста стигао у југословенску мисију у Лондону. За њега Владимир 
Велебит наводи да је био „необично благ и миран човјек“, који је после осло-
бођења из логора Јасеновац отишао у партизане, али је у време ИБ-а „неколи-
ко година свог мученичког живота провео на Голом отоку“. M. Šuvar, Vladimir 
Velebit: svjedok historije, Zagreb, 2001, str. 140.
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наших у Београду. Управо би такав став Марка Ристића могао бити, 
према веома коректном према њему – другу Капичићу, најбоља 
карактеристика његових етичких појмова“. Ранковић се сложио 
са Николићевом оценом Ристићеве личности, али не и са молбом 
да Капичић остане у Паризу.44 Око пола године касније, аташе за 
културу Првослав Васиљевић је у писму упућеном ЦК КПЈ 9. јуна 
1946. овако описао Ристића: „Психолошки он је свакако болестан 
човек. Он болује од тешке раздражености која га стално гура у 
потребу да се сукобљава са другима, да се бори са неким. То је 
толико наглашено код њега, да се он често пута и морално сроза, 
све до интригирања и измишљања низа ствари само да би другом 
напакостио“.45

Први противник Марка Ристића у Паризу био је Јово Капи-
чић, саветник Амбасаде. Већ крајем 1945. Капичићу је саопштена 
одлука о повлачењу из Париза. Он је реаговао 21. новембра 1945. 
Писао је: „ова одлука схватиће се и од моје ближе и даље околине 
или као неуспјех мога досадашњег рада или као резултат односа 
између мене и Амбасадора, што ће свакако оставити негативне по-
следице“ и тражио да одлука о његовом премештају не буде спро-
ведена у живот.46 Истог дана, 21. новембра 1945, ургенција у ко-
рист Јове Капичића, а против Марка Ристића, стигла је на адресу 
Александра Ранковића. Њему је писао др Н. Николић, да „као ко-
мунист, који у нашој Партији види највећи закон, рекне своје ми-
шљење“. Осим напред наведених ружних речи на рачун Ри стића, 
Николић је изрекао много похвала на рачун Капичића, на сто јећи 
да убеди Ранковића да се заузме за Капичићев останак у фран-
цуској престоници, мада је признао да је његово мишљење „мо-
жда једнострано“. Колико је оцрњивао Ристића, толико је хва лио 
Капичића, који „као особа веома пријатно делује на своју око лину, 
да стиче свуда брзо симпатије, да га на Quai D’Оrsaу-у, како сам 
чуо, врло цијене, поштују, да га цела наша емиграција и колонија 
вео ма цени и многи га сматрају заиста својим вођом“. Увераво је 
Ран кови ћа да је Капичић постао „радо виђена особа у дипломат-
ским кру го ви ма и међу нашим светом“, па га не треба „мицати“ из 

44 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945.

45 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

46 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 1, 21. XI 1945.
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Париза: „Друг Капичић са својом скромношћу, својом мирноћом, 
својом вањском појавом и што је најважније својом чврстом свешћу 
и би стри ном је као створен за дипломату, особито на тако важном 
месту као што је Париз. Он и без знања француског језика /који 
већ удар нички почиње да савлађује/ далеко боље поставља ствар 
и има већи углед од Ристића“. Николић је нагађао да је Ристић у 
по ку шају да уклони Капичића из Париза сигурно „уцењивао“ југо-
сло венске руководиоце, знајући да није лако променити амбаса-
дора „и да ће наши радије жртвовати друга Капичића него ли из 
так тичких разлога изазвати неугодне коментаре у иностранству“. 
Пошто је Капичић „поносан човек и чврстог морала“, али „врло 
осетљива душа“ и пошто је услед сукоба са Ристићем „деприми-
ран“, Николић је саветовао и да би Капичића требало „осоколити“. 
Међутим, Ранковић није имао много разумевања за Николићеве 
опсервације. Закључио је: „Чини ми се да др Николић површно 
гледа на читаву ствар и да се није довољно унео у односе између 
Јове и Марка, мада последњег доста правилно оцењује. По моме 
мишљењу Јову треба повући“.47

Осим са Капичићем, Ристић је имао неспоразуме и са опу-
номоћеним министром, саветником Амбасаде Матом Јакшићем. КПЈ 
је, по свему судећи, много наде полагала у одлазак Мате Јакшића у 
Париз у својству саветника, али је то створило још веће проблеме, 
јер се појавило питање, које је „постало спорно од првог дана, 
шта управо треба да ради амбасадор, а шта саветник – министар 
Јакшић“. Овај сукоб се изродио у страх амбасадора „да Јакшић 
жели да му одузме све послове из руку и да од њега направи 
обичну фигуру, а код Јакшића у одлуку да врло брзо дигне руке 
од посла, да се деморалише у раду и да постане обичан посматрач 
у амбасади“. Јакшић је од првог дана наступао према амбасадору 
„као човек са посебним овлашћењима, који је дошао да среди 
ствари и да та овлашћења има од најодговорнијих другова из 
Београда“. Аташе Васиљевић је признао да је такав Јакшићев при-
ступ произвео сукобе око надлежности, па је Ристић „не једном из-
ја вио да се он Мата Јакшића плаши и физички“. Зато Васиљевић, 
који се негативно изражавао о Ристићу, није имао лепих речи ни за 
Јакшића. Васиљевић је за Јакшића навео да се „дисквалификовао 

47 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945. О повлачењу Капичића из Париза видети и: V. Dapčević, 
Ibeovac: ja, Vlado Dapčević, Beograd, 1990, str. 89, 90.
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за рад у амбасади“ како због односа са Ристићем тако и због тога 
што ниједан задатак није испунио: „то је у основи један човек који 
много прича а ништа не ради и који не воли да ради, са тешким 
малограђанским наслеђем“.48

Сукоб око надлежности или страх за сопствене позиције 
били су међу главним разлозима лоших односа Ристића и Јосипа 
Змаића. Ристић је сматрао да Змаић не ради ништа корисно за 
Ам басаду, с обзиром на то да је био партијски опуномоћеник и 
да је био преоптерећен другим пословима, пре свега партијским 
и обавештајним. Саветник Душан Шакота је у извештају ЦК КПЈ 
по сведочио да су неки „млади другови осећајући се одговорним 
пред Партијом сматрали да су једино одговорни Змајићу“. То је вре-
ђало амбасадора, јер је сматрао да му Змаић преузима компетен-
ције.49 Осим тога, међу њима се појавио и спор око именовања 
Змаићеве супруге Смиље за заступника „Југословенске књиге“ у 
Француској. Ристић се противио отварању „Југословенске књиге“ 
и да њен заступник буде Смиља Змаић.50

Ристић је, као о ретко ком свом сараднику, изрекао лоше 
мишљење о саветнику Душану Шакоти. Шакота је за њега био 
пример службеника недораслог свом послу, од кога Амбасада не 
може да има користи. Дакле, био је типичан пример проблема 
који је Ристић увек наводио као основни проблем у раду своје 
амбасаде – недостатак квалитетних и искусних кадрова. Свој ре-
волт амбасадор је посебно исказао када се 2. септембра 1947. 
вратио у Париз после шестонедељног одсуства, а док је он био 
одсутан отправник послова је био управо Шакота. Ристић наводи: 
„Ја категорички тврдим да он за то време није испунио ниједан 
од задатака који спадају на једног отправника послова, није 
уопште вршио функцију отправника послова, није уопште вршио 

48 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

49 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 7, 16. XII 1947.

50 Противећи се именовању Смиље Змаић за заступника „Југословенске књиге“, 
Ристић је истицао да је Смиља Змаић била супруга првог секретара Амбасаде 
и да се као таква налазила на дипломатској листи „што апсолутно искључује 
могућност икаквог пословања“. Сматрао је и да би крајем 1947. Југославија 
имала само штете од отварања своје књижаре, јер би је француске власти тре-
тирале као експозитуру „Коминформа, а не Југославије“. АЈ, фонд 507/IX, СКЈ, 
Комисија за међународне односе и везе, Француска, 30/V-1-67, документ 32; 
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 8, 23. I 1948.
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дужност заменика шефа дипломатске мисије..., он није ни с ким 
имао ниједан једини разговор, никакав лични контакт, а када је 
то, у два-три маха било неизбежно, онда је увек водио или звао 
Тодоровића и у његовом присуству ћутао“. Тврдио је да је, иако је 
14. августа Министарство наредило Амбасади да тражи агремане 
за своје нове дипломате у Уругвају и Чилеу, Шакота 7. септембра 
обавестио Ристића да то није урадио, јер „не зна како се то ради“. 
Слање Шакоте у Париз назвао је „експериментом“ који је показао 
„потпуно негативан резултат“. Критиковао је Шакоту да, иако је и 
пре рата био две године у Паризу, није знао француски, па је морао 
да зове Тодоровића да му буде „тумач у разговору“ или Марића и 
Волконског „да му прочита и преведе чланак из новина“. Према 
Ристићевом схватању, саветник Амабсаде у Паризу је „једна врло 
сложена и деликатна функција, која захтева један виши политички 
смисао, једну општу културу (поред знања језика), једну углађе-
ност, тактичност, васпитање, ауторитет, пробуђеност и продор-
ност, а показало се нажалост и сувише јасно да Шакота ниједну 
од тих особина нема“. Закључио је да би било боље без саветника 
уопште него са Шакотом, јер је он „неспретан, некомуникативан, 
тром и ситан човек“ и инсистирао је да се у Париз пошаље „један 
способан, жив и културан саветник“. Тражио је да Министарство 
повуче Шакоту из Париза, са посла „за који није створен, где је 
непотребан и зато сувишан“. Више него Шакоту, окривио је оне 
који су га послали у Париз: „Њему се лично то не може замерити, 
као што се не може замерити немузикалном човеку и који није 
имао прилике да студира музику, што не зна да свира клавир, 
али није правилно таквог човека поставити на концертни подиум, 
пред многобројном и углавном злонамерном публиком и тражити 
од њега да на самом концерту научи да свира Chopina. Шакоти се 
не може пребацити што не осећа колико је депласирано што се 
уселио на први спрат резиденције, што тражи да му се о државном 
трошку намести стан, што намерава да ту усели своје мало дете и 
бебу која треба да му се роди, што ту кува и боемски живи, поред 
мог кабинета, што не осећа да је депласиран, што је до крајности 
шкрт, што је (једном речи) онакав какав је“.51 Ристићеве жалбе 
на Шакотин рачун стигле су и до Ранковића. Он је тражио да ЦК 
позове Шакоту „на извештај“. Шакота је одговорио на Ристићеве 

51 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 5, 10. IX 1947.
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примедбе писмом помоћнику министра спољних послова Кривицу 
23. септембра 1947. Пошто је дао преглед обавеза које извршава 
у Паризу, признао је да политичке реферате „мање пише“, али 
је „створио погодне услове другу Тодоровићу, који је ослобођен 
других послова и може да их пише“. Тодоровићу је помагао „у 
скупљању материјала и поставци реферата“. Уверавао је и да је 
у учењу француског језика направио „велики корак“ и да може 
„комотно одржавати“ разговоре на француском. За односе са Ри-
стићем навео је да нису били „на бази личне нетрпељивости или 
личних сукоба“, да није било „свађе или тешких речи“ и уверавао 
да он има „јаке живце“ да се уздржи у случајевима у којима би 
могао да „плане“.52

Без обзира на сукобе са многим службеницима Амбасаде 
који су били чланови КПЈ и на различито схватање државних по-
слова од партијског бироа, Марко Ристић је „преживео“ на месту 
амбасадора у Паризу све до 1951. године. Евидентно је да није 
уживао поверење комуниста међу својим сарадницима у Паризу, 
али и да је све време имао подршку врха у Београду. Славољуб 
Петровић наводи да је Ристић уживао „поверење и пуну подршку 
Едварда Кардеља и неких других људи на високим руководећим 
положајима у земљи“, а евидентно је да је међу њима свакако 
био и Ђилас.53 Из године у годину, мењали су се његови најближи 
сарадници, све сами комунистички кадрови, сви од реда су се 
кратко задржавали у Паризу, а он је остајао. Јово Капичић, Јосип 
Змаић, Мате Јакшић, Душан Шакота, Славољуб Петровић, сви су се 
жалили партијском врху на Ристића, али узалуд. За време његовог 
рада у Паризу било је неколико идеја да се он замени, које су 
потицале од мање утицајних чланова КПЈ међу службеницима у 
Паризу, али и од високих функционера државе и Партије. Аташе за 
културу Првослав Васиљевић је јуна 1946, анализирајући узроке 
лошег стања у Амбасади и посебно апострофирајући сукоб Ристића 
и Мате Јакшића, сматрао да Ристића тада још увек није требало 
премештати, али да се то мора учинити „ускоро“. Предлагао је 
да уместо саветника Јакшића дође нови саветник „са потребним 
политичким и партијским ауторитетом за Марка Ристића“, који 

52 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 6, 23. IX 1947.

53 Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 
str. 137.
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би га после извесног времена заменио.54 Међутим, то „ускоро“ и 
„после извесног времена“ десило се тек пет година касније. Своје 
мишљење о судбини Ристића давао је и Александар Ранковић и то, 
колико нам је познато, бар два пута. У време сукоба Ристића и Јове 
Капичића 1945. Ранковић се јесте сложио са негативним ставом др 
Николића о Ристићевој личности, али није узео у заштиту Капичи-
ћа, већ је саветовао да он буде повучен из Париза. У то време, 
само три месеца пошто је постао амбасадор у Паризу, свакако није 
ни долазило у обзир да буде повучен Ристић. Међутим, у следећој 
прилици Ранковић се изјаснио директно за Ристићево повлачење. 
Наиме, када је Ристићево незадовољство саветником Душаном 
Шакотом ескалирало септембра 1947, Ранковић је, уз препоруку да 
се Шакота позове на „извештај“ у ЦК, тражио и да буде предложен 
нови амбасадор у Паризу, а Марко Ристић повучен. Уз то, Ранковић 
је тражио да се „провери особље Амбасаде“, а посебно саветник 
Сретен Марић, Вилхар, секретар Тодоровић и Волконски. Сви до 
једног, то су били управо они ретки службеници којима је Ристић 
био задовољан.55 Упркос томе, Ристић је у Паризу остао све до 
1951. године. По томе је на неки начин његова судбина специфич -
на, јер су други некомунисти на истакнутим положајима у дипло-
ма тији раније завршили своју дипломатску каријеру, углавном по-
сле сукоба са ИБ-ом, када КПЈ више није могла да дозволи да на 
местима посланика и амбасадора има некомунисте. Божин Симић 
је повучен са места амбасадора у Турској после сукоба са ИБ-ом, 
као и Станоје Симић са места министра иностраних послова и Сава 
Косановић са места амбасадора у САД-у. Дипломатска каријера 
Милоша Московљевића (посланик у Норвешкој и Египту) је трајала 
доста краће од Ристићеве. Још мање се у дипломатији задржао 
Изидор Цанкар, који је кратко време био посланик у Атини.

54 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 3, 9. VI 1946.

55 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/7, 
Прилог 2, 21. XI 1945; Прилог 5, 10. IX 1947.
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Non-communist ambassador and party diplomacy: 
Marko Ristić in Paris 1945–1951
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Marko Ristić, a Serbian writer, was the Yugoslav ambassador 
in Paris from 1945 to 1951. Although he was not a member of the 
Communist Party at that time, the new communist government 
appointed him to the post for several reasons: knowledge of the 
French language, familiarity with French intellectual circles, political 
suitability and the lack of experienced and professional personnel 
for the diplomatic service in the Party itself. Milovan Đilas probably 
played a crucial role in his appointment. During his service in Paris 
the relations between Ristić and the personnel, who were members of 
the Communist Party,  was very bad. Members of the Party, who were 
his associates – Yugoslav diplomats in Paris (attaches, secretaries, 
councilors) criticized him or came into confl ict with him mostly for the 
following reasons: fi rstly, they criticized his concept of diplomacy and 
the way he served as ambassador; secondly, they were convinced that 
he did not accept the communist ideology; thirdly, they criticized his 
personality and character; fourthly, they claimed that it was impossible 
to cooperate with him. On the other hand, Ristić was not satisfi ed 
because his associates were young members of the Communist Party 
who were politically suitable but did not have any diplomatic experien-
ce and some of them did not even speak foreign languages. 
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УДК 327(497.1:73)”1951”(093.2)

 355.02(497.1:73)”1951”(093.2)

Др Александар ЖИВОТИЋ

ВАШИНГТОНСКИ ПРЕГОВОРИ (МАЈ–ЈУН 1951) – 
ПРЕЛОМНА ТАЧКА ЈУГОСЛОВЕНСКО-АМЕРИЧКИХ 

ОДНОСА?*

АПСТРАКТ: У раду се, на основу доступних извора југо сло-
венског и америчког порекла, као и релевантне исто ри ограф-
ске и мемоарске литературе, анализирају узроци, ток и зна-
чај разговора југословенске делегације, предвођене начел-
ником Генералштаба Југословенске армије генералом Кочом 
Поповићем, са америчком страном у Вашингтону у мају и јуну 
1951. за успостављање система америчке војне и економске 
помоћи Југославији.

Кључне речи: Југославија, САД, војна и економска помоћ, 
Вашингтон, Коча Поповић

Увод у преговоре

Након раскида са Совјетским Савезом и његовим сателити-
ма у лето 1948. Југославија се нашла у потпуној изолацији. Кон-
фронтација са дојучерашњим савезницима ју је лишила снажног 
ослонца у Источном блоку који се у тим моментима формира, док 
су односи са западним светом били још увек на ниском нивоу као 
последица југословенског сукоба са Западом у вези са тршћанским 
питањем, мешањем у унутрашњи сукоб у Грчкој, суђењима Дра-
гољубу Михаиловићу и Алојзију Степинцу, обарањем америчких 
авиона и западним проценама стања људских права и слобода у 
Југославији. Суочена са претњом од војне интервенције са Истока, 
економски изнурена и још увек необновљена од ратних разарања 

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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и пустошења, још увек пољопривредна земља тешко погођена су-
шом и неродицом, Југославија се налазила пред колапсом. Једини 
излаз је представљало побољшање односа са Западом и добијање 
преко потребне економске и војне помоћи. Први кораци на том 
плану су учињени већ крајем 1949. и резултирали су одлуком 
америчког Савета за националну безбедност од 17. новембра 1949. 
да се Југославији одобри војна помоћ уколико буде нападнута. 
Истовремено, започето је и с низом економских аранжмана, који 
су релативно брзо закључени и почели да дају резултате. Ипак, 
југословенској страни је била хитно потребна војна помоћ, па је 
незадовољна таквом одлуком настојала да измени ситуацију и себи 
обезбеди моменталну војну помоћ.1

Југословенски притисци и покушаји утицаја на америчку 
страну су трајали током читаве 1950. Преписка о пружању војне 
помоћи Југославији је вођена између америчког амбасадора у Бео-
граду Џорџа Алена и државног секретара Дина Ачесона, при че-
му се Ален залагао за директнији приступ и отворен разговор о 
томе с Јосипом Брозом Титом, док се Ачесон залагао за уздржа-
ни ји и дискретнији приступ уз интензивирање контаката из ме ђу 
америчког војног изасланика у Београду и југословенског вој ног 
врха како би се проверило југословенско расположење и сте као 
увид у њихове стварне намере.2 Ачесон је јула 1950. ини цирао 
координацију планова западних сила у ишчекивању југо словен-
ског званичног захтева за указивање војне помоћи, који је усле-
дио месец дана касније са највишег места у југословенској поли-
тич кој номенклатури.3 Америчка страна је брзо реаговала и уго-

1 О почецима америчке војне и економске помоћи опширније видети: А. С. Анике-
ев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США и началъны период хо-
лодной войны (1945–1957), Москва, 2002; D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad, 1952–
1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd, 2000; D. Bekić, Jugoslavija u 
Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 1988; B. Dimitrijević, 
Jugoslavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003; B. Dimitrijević, JNA od Staljina 
do NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije, Beograd, 2006; I. 
Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006; L. M. Lis, 
Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd, 
2003; A. C. Аникеев, „Югославия в европейской политике великих держав в 
годы ‘холодной войны’ (конец 40-х – начало 50-х годов)“, Славяноведение, 
5/1992, стр. 59–79; Д. Богетић, „Војни преговори Југославије са Западом у 
светлу опасности од оружане интервенције источноевропских држава“, Војно-
историјски гласник, 1–2/2003, стр. 88–105. 

2 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 159.

3 L. M. Lis, Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat, 
Beograd, 2003, str. 128.
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ворени програм војне помоћи је добио и законску основу. Бо ра-
већи у САД-у у циљу обезбеђивања повољних кредита Свет ске 
банке, југослловенски заменик министра спољне трговине Вла-
димир Велебит је ступио у контакт с групом блиских сарадни ка4 
председника Трумана, од којих је већ крајем новембра 1950. до-
био чврста уверења да су Сједињене Државе спремне да упуте 
Југославији бесплатно извесну количину наоружања и војне опре -
ме.5 Предлагали су да у Вашингтон дође један високи југосло вен-
ски официр како би се размотрили модалитети будућег споразума. 
Велебит је са своје стране Брозу препоручивао такав аранжман.6 
Тито је позитивно одговорио, па је у кругу његових најближих 
сарадника одлучено да се помоћ прихвати, да Ге не ралштаб сачини 
листу потребног материјала и да у Вашингтон лично отпутује на-
челник Генералштаба генерал Коча Поповић. Убрзо је, на седници 
Политбироа, Тито 4. децембра 1950. нагласио да постоји могућ-
ност добијања америчке помоћи.7 

По повратку у Вашингтон, Велебит је предао листе тра женог 
материјала. Одговорено му је да влада САД-а не може испоручити 
знатнију количину војне опреме и наоружања Југославији због 
низа законских и уставних ограничења и без одобрења Конгреса. 
Саопштено је да се може упутити извесна количина хаубица ка-
либра 105 мм без посебног одобрења, као и да америчка армија 
не располаже трофејним немачким наоружањем које би се могло 
уступити из француских и британских стокова. Југословенска стра-
на је упућена на јавни програм узајамне војне помоћи – MDAP како 
би се омогућила трајна војна помоћ САД-а Југославији. Владимир 
Велебит је изразио спремност за организовање штабних разговора 
о заједничким стратегијским питањима, при чему би влада САД-а 

4 Велебит је у Вашингтону контактирао с Аверелом Хариманом, саветником пред-
седника Трумана задуженим за спољну политику, Чарлсом Боленом, будућим 
америчким амбасадором у Совјетском Савезу, утицајним новинарима Џоом и 
Стјуартом Алсопом, замеником директора Ције Френком, Френклином Лидсејем, 
званичником Ције, Фредериком Рајнхардом, директором Бироа за источно европ-
ске послове, и Робертом Џојсом, замеником начелника Бироа за плани рање 
политике.

5 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 232–233.

6 АЈБТ, КМЈ, I-3-b, Телеграм југословенског амбасадора у САД Владимира Попо-
вића Ј. Б. Титу од 7. децембра 1950.

7 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 230.
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на себе преузела обавезу да изврши координацију са владама 
Француске и Велике Британије.8 

Одговор је уследио 2. марта 1951. у виду строго поверљивог 
меморандума.9 Америчка страна је истицала да тражени мате ри-
јал може бити испоручен у року од шест месеци уколико би у 
међу времену били закључени договори о организацији званичних 
разго вора између два генералштаба о указивању војне помоћи и 
раз матрању стратегијских питања од обостраног интереса у по-
гле ду Југославије. Наглашено је да је америчка страна прили ком 
до ношења одлуке о давању војне помоћи Југославији имала у 
виду различите изјаве југословенских функционера да ће у слу-
чају агресије на Југославију извршити своје обавезе као чла ница 
Ује дињених нација и супротставити се агресији, као и оба везу 
коју је југословенска влада прихватила разменом нота 20. и 22. 
новембра 1950. у којој је дата сагласност влади САД-а да ће јој 
југословенска влада у случају потребе испоручити потребне сиро-
вине и полуфабрикате. Од југословенске стране је очекиван брз 
одговор.10

Велебит је отпутовао у Београд на хитне консултације с 
Јосипом Брозом Титом и најужим југословенским војним, државним 
и партијским руководством. Убрзо се вратио у Вашингтон са јасним 
упутствима југословенске владе. Састао се 6. априла 1951. са 
Робертом Џојсом, замеником начелника за планирање у Државном 
секретаријату, и Фредериком Рајнхардом, директором Бироа за 
исто чноевропска питања.11 Пренео је став југословенског врха да 
америчка страна нема разлога да сумња какав ће став заузети Ју-
го сла вија у случају агресије у Европи и да преговоре треба по-
дићи на виши ниво. Такође, саопштио је да је југословенска вла да 
спремна да у Вашингтон упути генерала Кочу Поповића са овла-
шћењем да може да разговара о најзначајнијим стратегијским пи-
тањима. Југословенска страна је очекивала укључивање у пре го-
воре највиших представника владе САД-а. Југословени су се за-

8 Војни архив (у даљем тексту: ВА), инвентарски број 2958, документ 1, Мемо-
рандум Владе САД од 4. фебруара 1951.

9 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 1, Меморандум Владе САД од 2. 
марта 1951.

10 Исто.
11 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, April 9 1951, Foreign Relations of the United States, volume IV, 
part 2, Washington, 1985, p. 1776.
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лагали за флексибилнији програм разговора уместо „чврсте аген-
де“, односно покушали су да избегну наметање ограниченог броја 
тема за разговоре и добију шири простор за остварење својих ин-
те реса.12 Очекиване су и прелиминарне информације ко ће с аме-
ричке стране бити укључен у разговоре. Констатовано је да Попо-
вићева посета не може бити сачувана у тајности, као и да ће он 
путовати у Вашингтон под својим пуним именом и презименом уз 
очекивање да америчка страна неће давати посебан публицитет 
тој посети.13

Америчка страна је 27. априла упутила посебан меморандум 
југословенској влади у коме је у експлицитном виду наглашено да 
се слажу с Поповићевим доласком у Вашингтон у циљу дискусије 
о општим стратегијским питањима с америчким колегама и предла-
жу да дође што пре. Планирано је да га приме амерички највиши 
војни функционери, док би се каснији разговори водили с „вишим 
општевојним функционерима“ поред којих би у разговорима уче-
ствовали и по један виши стратегијски планер и један старији 
пла нер за снабдевање из сваке службе.14 С америчке стране је 
пре дложено да се разговара о следећим проблемима: 1) Војни 
про блеми од заједничког интереса за САД и Југославију који би 
могли искрснути у случају напада на Југославију. Комитет начел-
ника генералштабова је занимала општа слика о југословенским 
ратним плановима како би САД могао предузети кораке у циљу 
планирања координације и укључења евентуалне подршке одре-
ђених америчких снага. 2) Проблеми војне помоћи у случају от-
ворене агресије на Југославију. Америчка страна је желела да 
стекне потпун увид у стање југословенских војних ефектива и 
одреди простор који би америчка војна помоћ најлакше и најбрже 
попунила.15 Истицано је да је тај сегмент разговора од изузетног 
значаја како би се установила способност југословенске оружане 
силе да у датом тренутку ефикасно употреби добијена средства. 
Наглашено је да се ради о разговорима информативне природе и 
да ни на који начин неће укључити обавезе за САД. Постигнута 
је сагласност да разговори у почетној фази буду искључиво била-

12 Исто, стр. 1777.
13 Исто.
14 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 3, Меморандум Владе САД од 28. 

априла 1951.
15 Исто.
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тералне природе. Очекиван је што хитнији Поповићев долазак у 
Вашингтон.16

Након готово годину и по дана настојања, југословенска 
страна је успела да испослује почетак разговора на највишем ни-
воу у Вашингтону. Ипак, поједине америчке формулације нису ули-
вале сигурност. Југословени су очигледно очекивали брз договор о 
пружању војне помоћи, док је америчка страна приступила самом 
почетку разговора крајње опрезно, без жеље да унапред преузима 
на себе посебне обавезе. 

У јеку припрема за Поповићев одлазак у Вашингтон, 5. маја 
1951. југословенски министар иностраних послова Едвард Кардељ 
се сусрео са британским амбасадором у Београду Чарлсом Пиком.17 
Пик је искористио прилику да Кардељу напомене да је током Дру-
гог светског рата био лични политички саветник генерала Двајта 
Ајзенхауера, да је с њим у постојаном контакту, да се Ајзенхауер 
посебно интересује за Југославију и том приликом понудио своје 
услуге у циљу успостављања блиског контакта с њим. Кардељ је 
прихватио Пикове услуге. Истицао је да ће Ајзенхауер сигурно 
помоћи Ђиласова настојања у Лондону и Велебитове акције у Ва-
шингтону.18 Кардељ је Пика обавестио да ће ускоро генерал Попо-
вић отпутовати у Вашингтон, а генерал Тодоровић и пуковник 
Колб у Лондон. Кардељ је инсистирао на тајности Тодоровићеве 
и Поповићеве мисије. Но тајност њихових мисија је било готово 
немогуће одржати. Југословенска страна није имала илузија да ће 
од јавности сакрити резултате, али се бојала њиховог прераног 
откривања. Пик је обећао апсолутну британску дискрецију у по-
гледу одржавања тајности сусрета југословенских представника 
с генералом Ајзенхауером. Кардељ је истицао да Поповић путује 
и због лечења у Вашингтон, што ће донекле камуфлирати приро-
ду његове мисије, али да би сусрет с Ајзенхауером било веома 
тешко прикрити.19 Ипак, остаје прилично нејасна природа Пикове 
понуде. Да ли се радило о приватној иницијативи или британском 
покушају да држе под контролом преговоре између југословенске 
и америчке стране? У недостатку расположивих извора нисмо у 

16 Исто.
17 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 4, Забелешка о разговору друга 

Кардеља с британским амбасадором господином Пиком 5. маја 1951.
18 Исто.
19 Исто.
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стању да дамо одговор на питање колико је Пикова понуда ути-
цала на организовање сусрета генерала Поповића са генералом 
Ајзенхауером у Паризу, приликом његовог повратка из Вашингто-
на јуна 1951.

Генерал Коча Поповић је стигао у Вашингтон 15. маја 1951.20 
Већ сутрадан је имао протоколарне сусрете са генералима Џорџом 
Маршалом, министром одбране, Омаром Бредлијем, начелником 
Здруженог генералштаба Оружаних снага САД-а, и Лејтоном Ко-
линсом, нечелником Генералштаба америчких копнених снага.21 
Звани чни разговори су започели 17. маја.22 Поред генерала По-
повића, чланови југословенске делегације су били и генерал-мајор 
Вла димир Велебит, заменик савезног министра спољне трговине, 
генерал-мајор Милош Шумоња и југословенски војни изасланик 
у Вашингтону пуковник Мирко Буловић. Америчку делегацију су 
чинили: генерал Еделман, пуковник Кац, капетан бојног брода 
Мо зес, ваздухопловни пуковник Невит, капетан бојног брода Мек -
кејг у својству представника Команданта источног Атлантика и 
Сре до земља и потпуковник Краус као обавештајни официр.23 Ра-
зго вори су трајали до 13. јуна уз повремено укључивање поје-
диних америчких експерата за одређене области. Одржано је 12 
пленарних састанака, као и низ билатералних сусрета и посета 
је диницама америчке армије, војним академијама и фабрикама вој-
не индустрије.24

Америчке процене југословенске угрожености

После уобичајене размене протоколарних речи добро до-
шли це и захвалности, прешло се на прву и, по много чему, нај-
зна чајнију тачку разговора, која се тицала могућности и намера 
евентуалних агресорских снага на Југославију. Кроз тај сегмент 
разговора америчка страна је настојала да утврди степен угро-
жености Југославије, одлучности њеног политичког и војног фа-

20 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 5, Дневник генерала Поповића у 
Вашингтону Д. Ц. од 15. маја до 14. јуна 1951.

21 Исто.
22 Исто.
23 ВА, ГШ-1, к.14, ф.7, р. б. 1/1, Заједничка УС – југословенска конференција, 

Пентагон, Вашингтон, Д. Ц – Први састанак.
24 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 5, Дневник генерала Поповића у 

Вашингтону Д. Ц. од 15. маја до 14. јуна 1951.
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кто ра да се супротстави нападу и, у крајњој линији, колико би 
било целисходно Југославији омогућити приступ систему војне по-
моћи. Конкретни разговори су започели Поповићевом про ценом 
могућности суседних сателитских земаља за агресију на ју го сло-
венску територију.25 Његова елаборација је почела ана лизом од-
носа снага између сателита и Југославије, изнео је уве ре ње да 
су сателитске земље по свим параметрима – јачина оружаних сна-
га, индустријски потенцијал, бројност, совјетска помоћ – јаче од 
Југославије. Сматрао је да постоје две могућности напада на Ју-
гославију – изоловани напад сателитских снага и њихов за је д нич-
ки напад са совјетским снагама при чему би се у оба случаја напад 
одвијао уз снажну совјетску подршку, по совјетским ди рективама 
и уз строгу совјетску контролу. Сем тога, одбацио је могућност 
изолованог сукоба, истакавши да би напад на Југосла вију значио 
почетак трећег светског рата.26 Америчка страна се у начелу са-
гласила с Поповићевим проценама.27

Генерал Еделман је инсистирао на детаљнијој Поповиће вој 
елаборацији настојећи да га изведе из резервисаног положаја и 
„извуче“ више информација о југословенским плановима и про це-
нама. Покушао је посредним путем, објашњавајући да се САД суо-
чава с великим напорима у Кореји и да је у програм војне помоћи 
укључио Иран, Филипине, Грчку и Турску, а да истовремено јача 
и своје одбрамбене потенцијале, стога мора имати прецизан увид 
у позицију у којој се Југославија налази како би донео коначну 
одлуку о помоћи, пошто су потребе биле велике а потенцијали 
још увек ограничени. Истицао је да су то разлози тражења више 
информација.28 Југословенска „шкртост“ у давању информација је 
на самом почетку најавила један од главних проблема у даљем току 
преговора. Остаје питање – да ли је она потицала из уобичајеног 
конспиративног начина размишљања и рада југословенског војног 
и државног врха тог доба или је југословенска делегација стигла у 
Вашингтон недовољно припремљена?

Америчка делегација је наступила отвореније. Генерал Едел-
ман је отворено рекао да располажу информацијама да Совјети 

25 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Прве конференције одржане 17. 
маја 1951. у Вашингтону, стр. 7.

26 Исто, стр. 8.
27 Исто, стр. 10.
28 Исто, стр. 11–12.
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јачају сателитске снаге и да је један од разлога и јачање притиска 
на Југославију и да су уверени да је југословенска страна одлучна 
да пружи отпор сваком виду агресије. Ни такав став шефа амери-
чке делегације није успео да „открави“ Поповићеву резервисаност 
и неповерљивост.29

У процени евентуалне војне угрожености Југославије, Аме-
риканци су полазили од претпоставке да ће напад извршити суседне 
сателитске земље под совјетском командом и уз совјетску логисти-
чку подршку. Према њиховој процени, сателитске снаге би дело-
вале самостално, али у складу с јединственим ратним планом како 
би се избегли евентуални сукоби везани за њихове партикуларне 
интересе на простору Југославије. Сматрали су да ће мађарске 
снаге надирати у правцу Загреба, а потом и Ријеке и Љубљане 
са циљем прекидања везе између Југославије и западних сила, 
румунске у правцу Београда и даље према Сарајеву, а бугарске у 
садејству с албанским ка Скопљу у циљу прекида веза с Грчком. 
Такође, претпостављали су и да ће албанске снаге дејствовати 
дуж јадранске обале с циљем заузимања појединих лука.30 Таква 
процена је била одраз војногеографске и стратегијске логике, али 
се отвара питање стварне моћи сателитских снага да дејствују у 
складу с таквим ратним планом.

Америчка пројекција југословенске одбране, за коју се може 
рећи да је изнета и у форми савета, заснивала се на моделу вођења 
одбрамбеног рата који би осигурао целовитост југословенских од-
брамбених снага уз истовремено жртвовање дела територије. Пре-
длагано је груписање југословенских снага у три стратегијске гру-
пације – северну, централну и јужну које би у почетку водиле 
одбрамбене операције дуж југословенских граница, а потом би 
се услед притиска снажних оклопних јединица повукле ка линији 
великих река где би био пружен снажнији отпор. У последњој фази, 
одсудна обрана би била организована у три утврђена планинска 
рејона између којих би се шупљине могле попунити дејством по-
је диних партизанских снага. Сваки од утврђених рејона би имао 
наслон на Јадран и најмање један већи аеродром, што би обезбеди-
ло лакше снабдевање од западних сила.31 Планирано је снабде-

29 Исто, стр. 19.
30 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 

18. маја 1951. у Вашингтону, стр. 28.
31 Исто, стр. 29–30.
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вање југословенских снага из Италије и северне Африке преко 
Грчке, јадранских лука и Слободне територије Трста.32 

У вези с одржавањем система снабдевања југословенских 
снага покренуто је и питање испоруке опреме за одржавање аеро-
дрома и лука како несметано снабдевање не би било доведено 
у питање.33 Амерички дипломатски кругови су оцењивали да је 
током разматрања стратегијске ситуације у Европи постигнут ви-
сок степен сагласности између америчке и југословенске стране.34 
Упр кос југословенској шкртости у погледу пружања различитих 
инфор мација и процена, амерички војни и дипломатски кругови 
су сматрали да су током прве фазе разговора с југословенском де-
легацијом дошли до драгоцених информација о ситуацији на Бал-
кану и у источном Медитерану с којима до тада нису распо лага-
ли.35 Генерал Поповић је и у разговору с адмиралима Шерманом 
и Кар нијем 26. маја постигао сагласност по питањима везаним за 
угро женост Југославије и политику СССР-а у Европи.36 Генерал 
Колинс, шеф Генералштаба америчке копнене војске, сматрао је 
да би тежиште југословенске одбране требало да буде на западу 
како не би дошло до прекида везе између југословенских снага и 
запад них армија.37 Ипак, Поповић је избегао дефинитиван одговор 
захва љујући се на сугестијама. Свакако, амерички представни ци 
су про блем посматрали кроз призму својих интереса не обазирући 
се на југословенски постулат и обавезу одбране читаве тери то-
рије.

Разговори о могућем карактеру рата у Европи, положају 
Југославије у евентуалном сукобу и модалитетима југословенско-
-америчке сарадње су јасно исказивали америчку интенцију да на 
простору Југославије етаблира свој утицај како би стекла одређену 
стратегијску предност на простору Балкана и Средоземља у односу 
на Совјетски Савез и његове сателите. Намеће се утисак да су југо-
словенски представници били свесни свог значаја и утицаја и да 

32 Исто, стр. 29.
33 Исто, стр. 33.
34 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, Маy 24, 1951, Foreign Relations of the United States, volume 
IV, part 2, Washington, 1985, p. 1792.

35 Исто, стр. 1792.
36 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 13, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
37 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 

Поповића генералу Колинсу 13. јуна 1951.
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су се у складу с таквим уверењем и поставили у односу на амери-
чке услове и предлоге изнете током вашингтонских разговора.

Војна помоћ

У вези с испоруком наоружања и војне опреме Југославији, 
разговори су почели мањим инцидентом. Иако је америчка страна 
инсистирала превасходно на разговору о степену угрожености Југо-
славије, а потом о упућивању војне помоћи у складу с про ценом 
стварне угрожености, шеф југословенске делегације генерал По-
повић је инсистирао на што бржем почетку разговора о амери-
чким испорукама Југославији. Инсистирао је да се разговара о 
испорукама опреме одмах, а не само о оним до којих би дошло у 
случају почетка рата.38 Генерал Едлеман је успео да привремено 
отклони сумњу уверавајући Југословене да ће помоћ бити указана 
раније.39

На састанку 19. маја, генерал Едлеман је поново покушао 
да проникне у природу југословенских ратних планова настојећи 
да заобилазним путем дође до информација. Истакао је да мора 
знати какав тип одбране Југословени планирају како би се могао 
определити за тип опреме – оклопна средства, нагазне мине, про-
тивтенковска оруђа, артиљерија, противавионска артиљерија, так-
ти чки авиони – који би био испоручен.40 Поповић је поново избе-
гао одговор истичући да је америчка концепција изнета два дана 
раније сасвим погодан оквир за расправу о том питању.41 

Расправа о модалитетима америчке војне помоћи Југосла ви-
ји је започела тек на четвртом састанку 21. маја.42 На самом по че-
тку сесије у којој је учествовао и генерал Олмстед југословенска 
стра на је упозната са садржајем Закона о узајамној помоћи за 
одбра ну, уз опаску да се ради о правном оквиру помоћи. Посебно је 
нагла шен део који се тицао обавезе коришћења војне технике само 
у сврхе у које је уступљена без права њеног даљег усту пања тре-

38 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 
18. маја 1951. у Вашингтону, стр. 28.

39 Исто, стр. 39.
40 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 

19. маја 1951. у Вашингтону, стр. 58.
41 Исто, стр. 59.
42 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Четврте конференције одржане 

24. маја 1951. у Вашингтону, стр. 67–68.
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ћој страни, уз понављање става да технике нема довољно и да ће 
испоруке бити фокусиране на задовољавање приоритетних по тре-
ба. По треба за организовањем конференције техничких експера та 
која би решила техничке проблеме и утврдила стварне листе испо-
рука је постављена као приоритет, с чим се југословенска страна 
сло жила.43 Ипак, поново се појавио проблем који је провејавао од 
почетка разговора. Америчка страна је добила листе с траженим 
бројевима средстава, али без информације колико јединица и које 
врсте жели да њима опреми, што је Американце збуњивало будући 
да су очекивали тачан број јединица које Југословени желе да 
опреме, а за које би они испоручили сва припадајућа формацијска 
средства, као и потребна тактичка и техничка упутства.44 Америч-
кој страни је сметао захтев за испорукама материјала немачког 
по ре кла, којим нису располагали, и недефинисаност начина одр-
жа вања средстава која буду испоручена.45 Суштински, поднете 
југо словенске листе траженог материјала су биле прихватљиве, 
али су тражена појашњења и прецизирање појединих аспеката, 
посебно у случају тражње машина за војну индустрију, при чему је 
југо сло венска страна упућена на контакт са цивилним економским 
структурама.46

Ипак, већ на петом наставку конференције, 22. маја југо-
словенска страна је обавештена да јој је по посебном програму 
одобрена економска помоћ у вредности од 29 милиона долара у 
облику сировина, полуфабриката и индустријских производа. Ра-
дило се о помоћи оружаним снагама, чиме се директно помагао 
онај део привреде који је производио за оружане снаге. Иако је 
тражена роба у вредности од 80, а америчко министарство одбране 
проценило да је вредност оправданог дела листе око 60 милиона, 
америчкој страни је остала на располагању сума од 29 милиона 
за југословенске потребе.47 Југословенска делегација, посебно 
Вла димир Велебит, изразила је своје незадовољство таквом пону-
дом, али је америчка страна остала неумољива са ставом да ван 
постојећег законског оквира не може дати ништа више.48 На сукоб 

43 Исто, стр. 69.
44 Исто.
45 Исто, стр. 72.
46 Исто, стр. 69.
47 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Пете конференције одржане 22. 

маја 1951. у Вашингтону, стр. 85–86.
48 Исто, стр. 100.
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у вези с висином одобрених средстава надовезао се и мањи сукоб 
везан за Велебитову опаску да је у првој тури испоручено старо 
наоружање, на шта су амерички официри енергично реаговали 
тврдећи да и америчка армија користи иста борбена средства.49 
Иако су све чешће међусобне несугласице избијале на површину, 
америчка страна је сматрала да се преговори одвијају у сасвим 
задовољавајућој атмосфери и очекивала да ће листе наоружања 
и војне опреме коју би САД требало да испоручи Југославији бити 
усаглашене лако и брзо.50

Неспоразуми су кулминирали у моменту кад је генерал 
Едл ман, очигледно изнервиран југословенском конспирацијом и 
двосмисленошћу, отворено питао жели ли Југославија да приступи 
програму узајамне војне помоћи. Поповић је поново покушао да 
избегне одговор питајући да ли постоји неки други начин доби-
јања војне опреме који не би подразумевао приступање програму 
и потписивање међудржавног билатералног споразума. Поредио 
је бројност Југословенске армије с траженом опремом и убеђивао 
саговорнике да се ради о скромном захтеву. Настојао је да избегне 
америчку контролу над испорученим материјалом и америчко 
вој но присуство у виду помоћног органа који би контролисао ње-
го ву употребу. Амерички генерали су схватали посебност југо-
сло венске позиције и страх од могуће совјетске интервенције у 
случају обелодањивања југословенског приступања програму. За-
то су нудили могућност останка у тајности што дуже и суштин ско 
поклапање тренутка испоруке с моментом потписивања међу др-
жав ног споразума.51 Сем тога, нудили су и слање извесне коли-
чине тајне помоћи, чиме би Југословенска армија била додатно 
ојачана.52 Поповић је одбијао и могућност обуке у посебним цен-
трима на југословенској територији у страху да би се то брзо 
сазнало и евентуално направило низ проблема. Ипак, сагласио се 
с Едлмановим предлогом да се обука организује ван Југославије, 
посебно у Западној Немачкој.53 

49 Исто, стр. 101.
50 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, Маy 24, 1951, Foreign Relations of the United States, volume 
IV, part 2, Washington, 1985, pp. 1792–1793.

51 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Пете конференције одржане 22. 
маја 1951. у Вашингтону стр. 108.

52 Исто.
53 Исто, стр. 111.
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Америчка страна је инсистирала на упознавању југо сло-
венских колега са свим детаљима споразума о војној помоћи уз 
појашњење функције своје мисије у склопу система војне помоћи. 
Поповић је избегавао да прихвати устаљене форме изговарајући 
се специфичним југословенским положајем. Предлагао је да уме-
сто мисије буде појачано америчко војно изасланство у Београду, 
а да југословенска страна прихвати обавезу редовног периодичног 
обавештавања о стању и статусу примљене технике. Сем тога, ка-
ко би контрола била непосреднија, предлагао је и успостављање 
система периодичних контрола и инспекција.54 

Следећи предмет спора је представљало питање организа-
ције техничке конференције. Југословенски преговарачи су стра-
ховали да би она могла да ограничи уговорене листе испорука. 
Са америчке стране је такав страх развејан јасним уверавањем 
да је њен мандат ограничен на питања чувања, одржавања и 
експлоатације испоручених техничких средстава, њихову уни фи-
кацију и избегавање евентуалних проблема који би настали услед 
техничке инкомпатибилности с југословенским средствима. По 
том питању је брзо и лако постигнута сагласност па се генерал 
По повић сложио с одржавањем техничке конференције.55 Поповић 
се и адмиралима Шерману и Карнију жалио да разговори не теку 
како је очекивано, али је изражавао наду да ће кренути у пожељ-
ном правцу.56 Пре него што се прешло на разговоре о конкретним 
питањима војне помоћи и врстама наоружања и војне опреме који 
би Југославији били испоручени, југословенској делегацији су на 
полигону у Абердину 28. маја 1951. демонстриране њихове так-
тичко-техничке карактеристике. Југословени нису крили оду ше-
вљење карактеристикама показаног наоружања.57

Коначно, 8. јуна, након низа разговора и оштрије полемике, 
амерички преговарачи су генералу Поповићу и његовим сарадни-
цима поднели нацрт меморандума о споразуму. Нацрт меморандума 
је предвиђао техничке разговоре ван Југославије, чије би се место и 

54 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Шесте конференције одржане 
23. маја 1951. у Вашингтону, стр. 112.

55 Исто, стр. 126.
56 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
57 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 15, Забелешка о посети полигону 

Армије САД за испитивање нових врста наоружања – пешадије, артиљерије, 
тенкова и возила у Абердину 28. маја 1951.
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време одржавања одредило касније дипломатским путем. Нацрт је 
подразумевао и сагласност о одржавању оперативне конференци-
је која би одредила модалитете евентуалне сарадње у случају рата 
и потребе за извођењем заједничких операција. Истим документом 
је било предвиђено да југословенска влада у што краћем року 
поднесе званичан захтев за приступање програму војне помоћи. 
У циљу ефективније експлоатације војне помоћи предвиђено је 
да се појача америчка војна мисија у Југославији, као и да се део 
југословенског војног персонала обучи у америчким центрима за 
обуку и војним школама.58

У јеку финалних разговора о модалитетима америчке војне 
помоћи Југославији у Вашингтон је стигла вест да је југословенски 
министар иностраних послова Едвард Кардељ обавестио спољно-
политички одбор скупштине о томе где се генерал Поповић налази 
и који је циљ његове мисије, што је умногоме отежало његову 
позицију пред америчким саговорницима.59 Наиме, до тада се са 
југословенске стране инсистирало на конспиративности разгово-
ра, а сада је ствар изашла у јавност и то са једног од најзначајни-
јих места у југословенској влади. Поповић се бранио да је таква 
изјава дата у страху од могуће компромитације јер је, наводно, 
један амерички новинар у Београду тврдио да зна где се налази 
генерал Поповић.60 Амерички генерали су објављивање вести 
сма трали новим моментом у преговорима. У њиховим изјавама се 
ја сно видело да желе да је искористе као аргумент у побијању 
по стојаних југословенских захтева у циљу очувања потпуне дис-
кре ције у вези с југословенским приступањем програму војне по-
моћи.61 Стога је Коча Поповић максимално пролонгирао диску сију 
о нацрту меморандума о споразуму изговарајући се техничким 
потешкоћама.62

Југословенско незадовољство понуђеним је кулминирало 
то ком разговора Коче Поповића са Аверелом Хариманом 10. јуна 
у југословенској амбасади. Поповић је поновио да је дошао због 
ра зговора о ситуацији у којој се Југославија налазила и начина 

58 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Осме конференције одржане 8. 
јуна 1951. у Вашингтону, стр. 146.

59 Исто, стр. 156.
60 Исто.
61 Исто, стр. 157.
62 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Девете конференције одржане 

9. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 161.
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добијања војне помоћи и да се не ради о некаквој сондажи терена, 
већ отвореним захтевима и молбама. Истакао је да је незадовољан 
и количинама и врстама понуђене војне помоћи, посебно у погледу 
рокова испоруке и могућности добијања поморске и ваздухоплов-
не технике, као и противоклопног наоружања. Хариман је пона-
вљао већ познату америчку аргументацију о мањку расположивих 
сред става и великим домаћим потребама.63 Иако су обе стране ис-
трајавале на својим позицијама, каснији след догађаја говори да 
је управо тај разговор утицао на нагло приближавање ставова и 
коначно постизање договора у наредних неколико дана.64

Увод у постизање споразума је представљао договор о ко-
личинама наоружања и војне опреме које САД може испоручити 
Југославији. Генерал Олмстед је дао изјаву да се југословенска 
тражења опреме немачког порекла могу задовољити са францу-
ских стокова, средства везе су могла бити испоручена из Велике 
Бри таније, док би из америчких средстава могли испоручити до 
30% тражених моторних возила, готово 100% траженог арти ље-
ријског и стрељачког наоружања, нешто нижи проценат против-
авионских оруђа, 100% тражених тенкова и оклопних возила. 
Ипак, америчка армија није била у стању да изађе у сусрет у 
погледу набавке бестрзајних оруђа, реактивних авиона и поје-
диних врста инжињеријске опреме, као ни у погледу бродског 
артиљеријског наоружања.65 Већ на следећем састанку 11. јуна 
усвојен је текст меморандума, уз договор у вези са исправкама 
појединих формулација.66 Усвојени су југословенски ранији пред-
лози у погледу контроле коришћења средстава добијених на осно-
ву тог програма и периодичних контрола преко америчког војног 
изасланства у Београду.67 Усвајање ранијих примедби је Југо сла-
вији омогућило потпуно привилегован положај у односу на све 
остале земље које су већ приступиле програму војне помоћи, што 
је сликовито сведочило о значају који јој је придавала влада САД-а 
у том моменту. Коначно, на састанку 13. јуна је усаглашен текст 

63 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 23, Забелешка о разговору с Аве-
релом Хариманом 10. јуна 1951. 

64 Опширније о разговору видети: I. Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 
1951–1958, Podgorica, 2006.

65 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Девете конференције одржане 
9. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 169–170.

66 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Десете конференције одржане 
11. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 180–181.

67 Исто.
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меморандума о споразуму о војној помоћи САД-а Југославији. 
Иако је постигнут споразум након готово месец дана интензивних 
разговора, преговори нису завршени ни приближно у идиличној 
атмосфери.68 Генерал Поповић је отворено говорио да Југославија 
није добила „правичну војну помоћ“, што су амерички генерали 
настојали да демантују истичући да су многе земље добиле скро-
мнија средства од Југославије и да су америчке војне мисије ко-
је надгледају одвијање програма пружања војне помоћи у њима 
много бројније од оне предвиђене за рад у Југославији.69 У ци-
љу постизања општег споразума несугласице су остављене по 
страни, али је сенка југословенске резервисаности и неповерења, 
која је била присутна током готово једномесечних интензивних 
пре говора, остала и даље. Ипак, преговори о америчкој војној 
помоћи Југославији су завршени успешно, постизањем договора 
који је представљао угаони камен система западне војне помоћи 
Југославији, која се континуирано одвијала све до краја 1957.70 

Упркос бројним несугласицама испољеним током самих ра-
зго вора, југословенска страна није крила своје задовољство пости-
гнутим споразумима, што је генерал Поповић потврдио и у разго-
вору с америчким државним секретаром Дином Ачесоном приликом 
куртоазне опроштајне посете пред свој полазак у Југославију. Аче-
сон је том приликом потврдио америчку заинтересованост за Југо-
славију и чврсто опредељење да јој се војно и економски помогне 
како би сачувала своју независност.71 Постигнута је сагласност да 
се наставе технички разговори. Обострано је потврђен став да су 
војни разговори само део процеса јачања свеукупних односа изме-
ђу две земље, који су, према Поповићевим речима, били изузетно 
важни за очување југословенске независности и супротстављање 
агресивним совјетским намерама.72 Поповић није крио задовољ-

68 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Дванаесте конференције одр-
жане 13. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 251–252.

69 Исто, стр. 253.
70 О западној војној помоћи Југославији опширније видети: B. Dimitrijević, Jugo-

slavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003; B. Dimitrijević, JNA od Staljina do 
NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije, Beograd, 2006; I. Laković, 
Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006.

71 Memorandum of Conversation, by the Secretary of State, June 18, 1951, Foreign 
Relations of the United States, volume IV, part 2, Washington, 1985, p. 1815. Исто 
у: ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 33, Забелешка о разговору с 
државним секретаром Ачесоном 18. јуна 1951.

72 Memorandum of Conversation, by the Secretary of State, June 18, 1951, Foreign 
Relations of the United States, volume IV, part 2, Washington, 1985, p. 1816.
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ство постигнутим споразумом ни у разговору с начелником Гене-
ралштаба копнених снага САД-а генералом Колинсом.73 Опроштај-
ни при јем на највишем нивоу америчке дипломатије је директно 
говорио о значају Југославије за америчку спољну политику на 
Балкану и у Eвропи и њеном месту на агенди заштите америчких 
интереса у региону источног Средоземља. Југословенска страна 
је могла бити више него задовољна постигнутим резултатима у 
погледу обезбеђења преко потребних средстава наоружања и вој-
не опре ме.

Питање положаја Албаније

О стратегијском значају Албаније и њеној улози у евентуал-
ном општем сукобу са Совјетским Савезом и његовим сателитима, 
као и о југословенској политици према тој земљи маја и јуна 1951. 
са највишим америчким војним представницима је разговарао на-
челник југословенског генералштаба генерал-пуковник Коча По-
повић током 12 конференција које је са њима одржао у Вашинг-
тону. На првој конференцији, 17. маја, Коча Поповић је изнео 
податак да Совјети јачају војне снаге својих сателита - суседа Југо-
славије и да Југославија очекује њихов удружени напад. У том 
смислу је апострофирао и јачање албанске оружане силе, с чим су 
се амерички генерали сложили.74 

На другом састанку, 18. маја, приликом симулирања евен-
туалног модела југословенске одбране од напада совјетских са-
те лита, амерички представници су предложили да југословенске 
снаге у случају напада Совјета и њихових сателита на Југославију 
изврше концентричан удар у Албанији, униште главнину албанске 
оружане силе, а да остатак сатерају у џеп у јужној Албанији.75 
Сматрали су да би се тиме постигло више циљева: југословенским 
снагама би било омогућено да ојачају свој фронт према Бугарској, 
отворила би им се још једна линија снабдевања од западних са-
везника у Македонији, а Совјетима би било онемогућено да ко-

73 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 
Поповића генералу Колинсу 13. јуна 1951.

74 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Прве конференције одржане 17. 
маја 1951. у Вашингтону.

75 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 
18. маја 1951. у Вашингтону.
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ристе албанске луке за снабдевање албанских снага.76 Поповић се 
сложио са америчком оценом значаја албанског дела Јадранског 
мора и истакао да постоје две могућности совјетског коришћења 
албанске територије: коришћење Валоне као поморске подморни-
чке базе и инсталирање веће ваздухопловне базе на албанској 
територији. Ипак, нагласио је да југословенски генералштаб не 
располаже информацијама о изградњи таквих база, али је под-
сетио да је југословенска морнарица непосредно пред његов по-
лазак у Вашингтон осмотрила једну подморницу у близини Виса, 
тражила од америчке команде да потврди да ли припада западним 
снагама и да је утврђено да није њихова, па се основано сумњало 
да су совјетске подморнице присутне у албанским територијалним 
водама.77 Америчке генерале је занимало југословенско мишљење 
да ли би ваздухопловне базе у Албанији градили Совјети или 
њихови сателити, на шта је Поповић одговорио да би их сигурно 
градили Совјети како из политичких разлога тако и због веће 
ефикасности.78 Америчку страну је интересовала и југословенска 
процена албанских могућности за минирање Јадранског мора, што 
је за југословенску страну представљало потпуно изненађење, 
али је Поповић одговорио да та земља, према југословенским ин-
формацијама, не располаже никаквим залихама поморских мина, 
као и да ће југословенски генералштаб обратити у будућности 
посебну пажњу на то питање с обзиром на албански положај у 
Медитерану и погодност Јадранског мора за минирање.79

Током треће конференције, 19. маја, поново је разматрано 
питање Албаније, посебно политички аспект проблема, односно 
питање евентуалних реакција Грчке и Италије. Амерички пред-
ставници су инсистирали на југословенском ставу о томе, истичући 
да се ради о двема земљама са којима су у савезничким односима, 
као и да им је стало да у случају рата не дође до сукоба између 
Југославије и тих земаља по питању Албаније.80 Поповић је из-
бегавао директан одговор истичући да то питање није разматрано 
пре његовог поласка у Вашингтон. Рекао је да о том питању није 
разговарано са грчким представницима. Америчке представнике је 

76 Исто.
77 Исто.
78 Исто.
79 Исто.
80 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 

19. маја 1951. у Вашингтону.
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занимала и Поповићева оцена солидности и стабилности Хоџиног 
режима.81 Одговорио је да је свима у интересу независна Албанија 
и да убацивање диверзантских група и формирање одметничких 
снага неће дати резултате јер би се све те снаге у случају рата 
бориле на истој страни. Шефа америчке делегације генерала 
Еделмана је посебно интересовало да ли би Југославији одговарала 
неутрална позиција Албаније у случају рата, на шта је Поповић 
одговорио да би то била само тактичка неутралност са циљем до-
бијања довољно времена за мобилизацију, концентрацију и стра-
тегијски развој албанских војних снага или би се радило о виду 
притиска на Југославију у оквиру агресије других земаља.82 У сва-
ком случају, Поповић је изнео југословенско уверење да треба 
сачувати независност Албаније и у погодном моменту утицати на 
албанско становништво да промени политичку вољу и осигу ра про-
мену режима у њој, па и саму њену спољнополитичку позицију.83

Током готово једномесечних југословенско-америчких вој -
них разговора у Вашингтону на којима су разматрана изузетно ва-
ж на питања везана за америчку војну помоћ Југославији и разра-
ђи ване стратегијске варијанте одбране Југославије у случају удру-
женог напада на њу Совјетског Савеза и његових источноевроп-
ских сателита, заједнички је констатована изузетна важност Алба-
ни је као земље која је географски изолована од осталих совјет-
ских савезника, војно слаба, али са изузетним потенцијалом за 
при мање совјетских поморских и ваздухопловних снага које би 
могле да угрозе снабдевање Југославије од западних земаља. Та-
кође, Албанија је имала посебну важност као земља која би својом 
неак тивношћу везивала знатне југословенске војне снаге, а које 
би много целисходније могле бити употребљене на фронту према 
Бу гарској. И том приликом, југословенски представници су изнели 
став о потреби очувања албанске независности како би се у бу-
дућности избегао потенцијални извор нових сукоба на Балкану. 

Албанија је била тема и на седмом састанку, 24. маја. Аме-
рички генерали су изразили уверење да ће Совјети војно јачати 
Албанију.84 Генерал Поповић се сложио с тим нагласивши да се 

81 Исто.
82 Исто.
83 Исто.
84 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Седме конференције одржане 

24. маја 1951. у Вашингтону.
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односи између Совјетског Савеза и Албаније знатно разликују од 
односа које Совјети имају са осталим сателитима и да ће сигурно 
у случају војног сукоба настојати да је активирају у најпогоднијем 
моменту или да је држе у неутралном положају, тим пре што би 
таква неутралност отежавала југословенски напад на Албанију или 
би та неутралност постала активан фактор на страни Совјетског 
Савеза, што је америчка страна сматрала опаснијим од класичне 
активизације.85 Заједнички је констатована опасност од могућно-
сти да Совјети искористе албанске луке као базу за своју флоту 
која би настојала да онемогући снабдевање Југославије поморским 
путем у евентуалном војном сукобу и постигнута сагласност око 
тога да би Совјети те луке врло енергично бранили.86

Генерал Поповић је о Албанији разговарао и с адмиралима 
Шерманом и Карнијем. Истицао је да у погледу Албаније не треба 
инсистирати на обарању Хоџиног режима које би за циљ имало 
поништење албанске независности јер би то довело до даље деста-
билизације прилика на Балкану. У војном погледу, сматрао је да 
Совјети желе да Албанију претворе у своју базу на Медитерану, а 
није искључивао ни могућност албанске неутралности у случају 
рата с Југославијом, што би у почетку деловало штетно на Југосла-
вију јер би на тај начин био везан знатан део војних снага који 
би се ефикасно могао употребити на неком другом делу фронта.87 
Специфичан географски, војни и политички положај Албаније на 
Медитерану је посебно интригирао америчку страну. Посебно се 
страховало од могућег совјетског чвршћег ангажмана у тој земљи, 
што би свакако утицало на природу америчке политике у Сре-
доземљу. У том погледу Југославија је имала посебан значај, како 
у евентуалном сукобу тако и у погледу пружања информација од 
велике важности.88

Размена обавештајних података

Америчкој страни је посебно било интересантно којим са-
зна њима о концентрацији совјетских снага у региону располаже 

85 Исто.
86 Исто.
87 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 13, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
88 Опширније о југословенској политици према Албанији: А. Животић, Југосла-

вија, Албанија и велике силе (1945–1961), Београд, 2011.
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југословенски генералштаб. Питање је постављено трећег дана 
конференције, 19. маја, и није покренуто у експлицитном виду, 
али је наговештавало правце америчких интересовања.89 У погледу 
информација о Совјетима и њиховим сателитима, југословенска 
страна је била посебно занимљива због дојучерашње припадности 
истом блоку, суседству са сателитским земљама и информацијама 
које су проистицале из посебне југословенске заинтересованости 
због непосредног доживљаја ратне опасности са истока.

На маргинама главних разговора југословенска делегација 
се 23. маја у седишту Ције сусрела са генералом Беделом Смитом, 
директором Ције, његовим замеником Аленом Далсом и њего вим 
помоћницима за обавештајни рад – генералом Вајманом и психо-
лошко-пропагандна дејства – Френком Визнером.90 На самом поче -
тку разговора генерал Смит је понудио установљење континуиране 
обавештајне сарадње и размене информација истичући значај Ју-
гославије за САД, хвалећи југословенске пропагандне активности 
против СССР-а и његових савезника. Генерал Поповић није желео 
да прихвата дефинитивне обавезе и пристао је само на начелне 
разговоре који би, ако се укаже потреба, могли бити основа за 
да ље контакте југословенских и америчких експерата по том пита-
њу. Американце су интересовале информације о совјетским војним 
припремама, али и подаци контраобавештајне природе о методама 
рада совјетских обавештајних служби и совјетској обавештајној 
мрежи на Балкану и у Европи.91 Очигледно, Американцима су била 
драгоцена југословенска сазнања о совјетским ратним припрема-
ма, али и искуства везана за борбу против совјетског обавештајног 
рада у Југославији. Били су спремни да свог специјалисту пошаљу 
на тајне разговоре о сарадњи и координацији, који би се због 
конспирације обавили у Немачкој или Швајцарској. Поповић је 
упорно и дискретно одбијао сваки договор истичући да би се о 
томе могло разговарати тек по његовом повратку у Београд и 
оба вље них консултација на највишем нивоу. Генерал Вајман је 
предлагао да експерти разговарају о евентуалној размени доку-
мената, заједничким операцијама уз узајамно обавештавање о 

89 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 
19. маја 1951. у Вашингтону, стр. 61.

90 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 12, Забелешка о ручку и конферен-
цији 23. маја 1951. у Вашингтону. 

91 Исто.
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опе рацијама у сателитским земљама, договору о обавештајним ка-
налима, форми легализације агената, избору лица за сталну везу, 
размени обавештења о совјетској обавештајној служби, размени 
информација о лицима која долазе из сателитских земаља, сара-
дњи на пољу економске обавештајне службе, размени фотографија 
агената и установљења легалних представника обавештајне слу-
жбе.92 Поповић је одбијао договор наглашавајући да све зависи од 
степена обавеза које би САД преузео према Југославији, али само 
до границе која не би кршила основне постулате независности 
Југославије. На пропагандном плану су нуђене заједничке опе-
рације у сателитским земљама, помоћ у организацији радио-те-
хни чке службе и помоћ у набавци појединих средстава. За ше фа 
југословенске делегације је и то било неприхватљиво јер је исти-
цао да успешна југословенска пропаганда није плод вештине, већ 
политичких уверења.93 Разговор се завршио без договора и при-
хватања било каквог аранжмана.

Други разговор између Поповића и Бедела Смита је био 
конкретнији и усмеренији. Смит је предложио одвијање будуће 
сарадње у два правца: координацију рада у циљу прикупљања 
података о намерама и спремности потенцијалног агресора и суз-
бијање пропаганде противника ефикасном контрапропагандом.94 
Истицао је да су на тим пољима југословенски и амерички интереси 
подударни. Предлагао је потпуну тајност у сарадњи с обзиром на 
карактер југословенског друштвеног уређења и постојање чврсте 
линије унутар југословенске комунистичке партије која се противи 
широј сарадњи са западним светом. Генерал Коча Поповић је одбио 
сваку помисао да југословенска влада води двоструку политику 
– једну за ширу јавност, а другу за ужи круг посвећених. Смит 
се брзо исправио негирајући да је имао такву помисао. Молио је 
Поповића да се изјасни према њиховим предлозима. Став југо-
словенског начелника генералштаба је остао непромењен.95 Сма-
трао је да не треба установљавати нове институционалне везе 
поред уобичајених на линији између америчког војног изасланика 
у Београду и југословенског Одељења за везу с иностраним војним 

92 Исто.
93 Исто.
94 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 30, Забелешка о разговору одржа-

ном 15. јуна 1951. у канцеларији ЦИА.
95 Исто.
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представницима. Оставио је могућност ширења садржаја постоје-
ћих веза истичући да не жели да се меша у америчку унутрашњу 
организацију. Смит је привидно био задовољан одговором и казао 
да ће југословенску страну обавестити ко ће из њихове орга ни-
зације радити у америчкој амбасади у Београду.96

Југословенска страна је зазирала од било каквог прихва тања 
обавезе у погледу сарадње између обавештајних служби. Ра зло зи 
таквог става су били врло дубоки и кретали су се од уобича је ног 
неповерења, преко конспиративне природе рада југословен ских 
државних органа и зазора према странцима уопште до свепри сут-
ног резолутног истицања независности југо   сло венске међунаро дне 
позиције.

Сусрет Поповић – Ајзенхауер

На повратку из Вашингтона, југословенски начелник гене-
ралштаба се у Паризу сусрео с новоименованим командантом са-
ве зничких снага у Европи генералом Двајтом Ајзенхауером. Нажа-
лост, једино изворно сведочанство којим данас располажемо је сте 
мемоарско казивање тадашњег саветника и уједно отправника 
по слова југословенске амбасаде у Паризу Славољуба Петровића 
Ђере.97 Поставља се питање организације самог сусрета. Остаје 
нејасно да ли је југословенска дипломатија искористила понуду 
британског амбасадора Чарлса Пика за организацију таквог сусре-
та или је, ипак, одлучила да сусрет организује у сопственом аран-
жману. С обзиром на карактер и оклности сусрета, намеће се за-
кључак да је сам сусрет уговорио отправник послова Петровић у 
разговору с америчким амбасадором Брусом. До сусрета је дошло 
10. јула 1951. у резиденцији америчког амбасадора у Паризу.98 
На другој страни, и Американци су током разговора у Вашингтону 
сугерисали да би било добро да дође до таквог сусрета. Поповић 
је Ајзенхауера информисао о организацији и јачини југословенске 
армије и њеној спремности да се одупре агресији. Ајзенхауер је 
био изненађен југословенском одлучношћу. Постигнута је сагла-

96 Исто.
97 Slavoljub Đera Petrović, Sećanje i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 

str. 144; Slavoljub Đera Petrović, Diplomatski praktikum, Beograd, 2004, str. 111–
113.

98 Исто.
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сност по питањима снабдевања југословенске оружане силе и ко-
опера ције у евентуалним борбеним дејствима.99 

Сусретом с Двајтом Ајзенхауером је завршена мисија гене-
рала Коче Поповића у Вашингтону. Пред југословенским гене рал-
штабом се налазила следећа рунда разговора: техничка конфе-
ренција, за коју је било потребно припремити званичне листе 
тра женог материјала,100 као и сусрет с америчким начелником ге-
не  ралштаба копнених снага генералом Лејтоном Колинсом у Бео-
граду, којим су фактички заокружени разговори о приступању Ју-
го славије систему америчке војне помоћи.101

*
*        *

Вашингтонски преговори су несумњиво представљали пре-
  кре тницу у југословенским настојањима да за своју оружану си-
лу обезбеде неопходно савремено наоружање и војну опрему. 
То ком разговора у Вашингтону „нацртани“ су обриси будуће југо-
сло венско-америчке војне сарадње. Дотадашња америчка војна 
помоћ Југославији, одобрена и достављена у ограниченим коли-
чинама, прерасла је у институционализовани програм војне по-
моћи какав је САД претходно успоставио с низом других држава 
и њихових армија. Иако су током разговора испољене различите 
несугласице, често и концепцијске природе, на крају се дошло до 
обострано прихватљивог решења које је Југославији обезбедило 
доток неопходних средстава и „наслањање“ на једну од суперсила 
и војно-политички блок који је она предводила. На другој страни, 
САД је стекао новог савезника у Европи који је располагао сна-
жном, идеолошки индоктринираном и борбено спремном оружаном 
силом на географски изузетно важном простору. Договор постигнут 
у Вашингтону јуна 1951. обезбедио је Југославији приступање 
институционално уоквиреном систему војне помоћи који се конти-
нуирано одвијао све до краја 1957. Поред тога, вашингтонски 
договор је Југославији омогућио суштински излазак из изолације и 
обезбедио снажно упориште у западном војном савезу. 

99 Исто, стр. 145.
100 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 31, Допис генерал-пуковника Коче 

Поповића генерал-пуковнику Гошњаку (недатирано).
101 Опширније о посети генерала Колинса Београду: ВА, АЈНА, к. 14, ф. 6, р. б. 1/1, 

Конференција у Генералштабу ЈНА с генералом Колинсом; I. Laković, Zapadna 
vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006.
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Summary

Aleksandar Životić, Ph. D.

Washington negotiations (May–June 1951) –
turning point in Yugoslav-American relations?

Key words: Yugoslavia, the USA, military and economic aid, 
Washington, Koča Popović

The negotiations held in Washington undoubtedly represented 
a turning point in the Yugoslav efforts to obtain necessary modern 
armament and military equipment for its army. The draft of the future 
Yugoslav-American military cooperation was „drawn up“ during the 
talks in Washington. The American military aid formerly approved and 
delivered in limited amounts up to then turned into an institutionalized 
program of military aid of the same kind the USA had already establi-
shed with a series of other countries and their armies. Although certain 
differences, often of conceptional nature were voiced during the talks, 
a mutually acceptable solution was reached at the end that provided 
Yugoslavia with the fl ow of indispensible means and the possibility 
to „lean on“ one of the superpowers and the military-political block 
it led. On the other hand, the USA gained a new ally in Europe that 
had at its disposal a strong, ideologically indoctrinated and ready to 
fi ght army on a geographically important territory. The agreement 
reached in Washington in June 1951, provided Yugoslavia access to 
an institutionally formulated system of military aid that continually 
functioned up to the end of 1957. On the other hand, the Washington 
agreement enabled Yugoslavia exit form isolation and provided for a 
strong foothold in the Western military alliance. Talks on the possible 
character of war in Europe, the Yugoslav position in a possible confl ict 
and the modalities of Yugoslav-American cooperation clearly stated 
the American intention to establish its infl uence on Yugoslav territory 
in order to gain certain strategic advantages on the Balkans and the 
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Mediterranean in regards to the Soviet Union and its satellites. During 
the month long Yugoslav-American military talks in Washington, 
specially important issues were discussed regarding American military 
aid to Yugoslavia and strategic options for the defense of Yugoslavia 
were developed in case of a mutual attack by the Soviet Union and 
its East European satellites; both countries agreed on the exceptional 
importance of Albania. General Koča Popović’s meeting with Dwight 
Eisenhower essentially marked the end of his mission. The Yugoslav 
General Staff faced a second round of talks – a technical conference 
whose primary aim was to operationalize the reached agreement.
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УДК 327(497.1:47)”1956”(093.2)

 327(497.1:497-664)”1956”(093.2)

 # Др Владимир Љ. ЦВЕТКОВИЋ

ЈУГОСЛАВИЈА И ЗЕМЉЕ „НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“ 
У СУСЕДСТВУ ПОЧЕТКОМ 1956. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се на основу југо-
словенске архивске грађе и релевантне литературе утврди до 
ког су степена напредовали југословенски односи са Мађар-
ском, Румунијом, Албанијом и Бугарском почетком 1956, од-
носно са којих позиција су Југославија и ове њој суседне земље 
ушле у период великих изазова које ће донети XX конгрес 
КПСС-а, суецка криза и догађаји у Пољској и Мађарској крајем 
исте године.

Кључне речи: Југославија, земље „народне демократије“, 
нормализација односа, 1956. година, СССР

Сукоб који је 1948. избио између Југославије и СССР-а 
одре дио је вишегодишњу судбину југословенских односа са свим 
зе мљама које су се налазиле под доминацијом Совјета, па и оним 
су седним.1 Почев од 1948. године Југославија је ушла у период 

∗  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, (№ 
47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Више о сукобу Југославије са СССР-ом и земљама „народне демократије“ ви-
дети у: Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine, zbornik radova, Institut za 
savremenu istoriju, Beograd, 1999; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, knj. III: 
Socijalistička Jugoslavija 1945–1988, Beograd, 1988; Darko Bekić, Jugoslavija u 
Hladnom ratu. Odnosi s velikim silama 1949–1955, Zagreb, 1988; Velike sile i male 
države u hladnom ratu: slučaj Jugoslavije, zbornik radova, Beograd, 2005; Ivo 
Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb, 1990; Radoica Luburić, Vrući mir hladnog 
rata, Podgorica, 1994; Pierre Maurer, „The Tito – Stalin Split in historical perspec-
tive“, Bradford Studies on Yugoslavia, no. 11, University of Bradford, 1987; Barbara 
Jelavich, History of the Balkans, Vol. 2: Twentieth Century, Cambridge, 1983, pp. 
321–335; Bernard Lory, L’europe balkanique de 1945 à nos jours, Paris, 1996, 
p. 37–40; R. West, Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia, London, 1994, pp. 
217–241; Lorejn M. Lis, Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  2/2012.

188

крајње заоштрености односа са Мађарском, Румунијом, Бу гар-
ском и Алба нијом, који је био обележен нарушавањем дипло мат-
ских односа, раскидом скоро свих међудржавних уговора и спо-
ра зума, прекидом економских односа, обуставом саобраћаја, ус по-
ста вљањем готово ратног стања на границама на којима је дола-
зило до свакодневних инцидената, изразито увредљивом антију-
го словенском пропагандном кампањом и угрожавањем основних 
људ ских права југословенских националних мањина и држављана 
у свим овим земљама. Међутим, после Стаљинове смрти брзо дола-
зи до првих совјетских иницијатива за нормализацију односа са 
Југославијом, што је изазвало сличне акције и у земљама „народне 
демократије“, које су више-мање следиле совјетски пример. На 
основу тих иницијатива већ у току 1953. и 1954. нормализовано је 
стање на границама Југославије према овим земљама, дипломатски 
односи и саобраћај, а учињени су и први кораци на пољу обнове 
економске и културне сарадње. После боравка совјетске делега-
ције у Југославији и потписивања Београдске декларације 1955. 
године дошло је до решавања још низа спорних питања у односима 
Југославије са суседима који су чинили део совјетског „лагера“, 
иако не и оних најтежих и не са свим суседима.

Ипак, посматрано у целини, од пролећа 1953. године па до 
краја 1955. односи Југославије са СССР-ом и источноевропским 
земљама под његовом доминацијом углавном су ишли узлазном 
линијом.2 Почетком 1956. године у Југославији су очекивали да 
ти односи наставе да прате тренд побољшања иако нису могли 
бити сигурни да ће нестати и неке недоумице које су биле у вези 
са појединим питањима „политичког и теоретког карактера“ која 
су се неповољно одражавала нарочито на односе Југославије са 

i Hladni rat, Beograd, 2003, str. 73–168; Stevan K. Pavlowitch, Tito, Yugoslavia’s 
Great Dictator. A Reassessment, London, 1992, pp. 54–57; Hanhimäki, O. A. Wes-
tad, The Cold War. A History in Documents and Eyewitness Accounts, New York, 
2003, pp. 62–63; Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola Tito – Staljin, ur. 
Miladin Milošević, Beograd, 2007; Vladimir Dedijer, Novi prilozi za biografi ju Josipa 
Broza Tita, I–III, Rijeka – Beograd, 1981, 1984; Т. Волокитина, Советский фактор 
в Восточной Европе 1944–1953, том 1–2, Москва, 1999–2002; Т. Волокитина, 
Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского 
типа 1949–1953, Москва, 2008.

2 Đoko Tripković, „Uspon i pad jugoslovensko-sovjetskih odnosa 1956. godine“, 
Istorija 20. veka, 2/1998, str. 130; Ljubodrag Dimić, „Jugoslovensko-sovjetski 
odnosi 1953–1956, zbliženje, pomirenje, razočaranje“, Jugoslovensko-sovjetski 
sukob 1948. godine, zbornik radova, Beograd, 1999, str. 279–293.
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суседним земљама „народне демократије“, са којима је било и 
највише нерешених питања.

Југословенске недоумице у вези са односима са Совјетским 
Савезом и другим земљама „социјалистичког лагера“ дошле су 
до изражаја и приликом разматрања званичног позива КПСС-а 
упућеног СКЈ ради присуства његове делегације на предстојећем 
XX конгресу у Москви. Позив је упућен последњих дана 1955. 
године, у време када је Јосип Броз Тито већ био на путу за Еги-
пат. Тито је са „Галеба“ 25. децембра упутио Едварду Кардељу, 
потпредседнику СИВ-а, депешу у којој је изнео мишљење да због 
спољнополитичког положаја Југославије није целисходно да се на 
конгрес КПСС-а шаље делегација, предлажући уместо тога слање 
поздравног телеграма.3 Осим тога, он је од Кардеља тражио да 
приликом саопштавања ове одлуке Николају Павловичу Фирју-
бину, амбасадору СССР-а у Југославији, каже још и да би приликом 
његове посете Москви „требало објаснити нека питања политичког 
и теоретског карактера, која се у свим источним земљама поја-
вљују у прилично конфузном облику и ремете нормалан ток и 
развитак политичке сарадње“.4 Одбијање позива за присуствовање 
конгресу КПСС-а и помињање потребе за рашчишћавањем „неких 
политичких и теоретских питања“ указују на то да у том тренутку 
није постојало пуно поверење у намере и будуће потезе Совјета 
према Југославији, али ни у спољној политици уопште. Неколико 
дана касније, у разговору са египатским председником Гамалом 
Абде лом Насером 29. децембра 1955. године, Тито је експлицитно 
го ворио о томе, рекавши да је тешко сазнати „какве су праве 
намере Руса“ и да све њихове осмехе треба примити „cum gramo 
salis“.5 Он је подсетио на лоше искуство Југославије, и додао да 
наду даје чињеница да су нови курс започели нови људи, и то 
не без опозиције. Нагласио је да „питање Стаљинизма још није 
решено у СССР-у“ и да људи који руководе у Совјетском Савезу 
имају не мале тешкоће у сповођењу своје политике.6 Тито је, без 

3 Архив Југославије (даље: АЈ), фонд Кабинет председника Републике (даље: 
КПР), I–5–б, СССР, Депеша Ј. Б. Тита Кардељу упућена са брода „Галеб“, 25. 
децембар 1955. године; Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956, zbornik do-
kumenata, Beograd, 2010, str. 829; Narodna armija, 23. februar 1955. godine. 

4 Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956, str. 829–830. 
5 АЈ, КПР, I–2/5–2, СССР, Забелешка о разговору председника Републике Тита са 

председником Републике Египат Насером 29. децембра 1955. године, стр. 10. 
6 Исто, стр. 10–11. 
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обзира на то што „осмеси“ долазе од нових људи позивао на опрез, 
али не и претерани опрез који би доводио до тога да се све што 
долази од њих прима са неповерењем. 

Позиција Југославије у односу на СССР и земље „народне 
демократије“ почетком 1956. године најјасније је видљива из 
од го вора који је на Титову депешу упутио Кардељ 29. децембра 
1955. године. Кардељ је Тита известио о разговору са Фирјубином, 
коме је пренео југословенску захвалност за спремност Совјета 
да позову делегацију СКЈ на конгрес, али и предлог да званичан 
позив не упућују јер су у Југославији сматрали да је њихово 
уче шће на таквој манифестацији преурањено и то из неколико 
„практичних“ и неколико „начелних“ разлога.7 Према ономе што је 
Кардељ рекао Фирјубину, први од „практичних“ разлога због којих 
Југославија није желела да учествује на XX конгресу КПСС-a био 
је у вези са чињеницом да би то изазвало „велики шум и свакаква 
нагађања у свету“, што би ишло на штету процеса попуштања 
затегнутости. Други разлог се односио на југословенско схватање 
да она може највише да допринесе миру и социјализму уколико 
настави да игра своју досадашњу улогу, а као трећи разлог 
наведено је да би учешће на конгресу КПСС-a отежало Југославији 
сређивање њених међународних економских односа у смислу 
осло  бађања од „неких терета“ који су настали у време сукоба са 
Информбироом.8 Поред ових разлога, Кардељ је Фирјубину изнео 
и четири „начелна“ разлога за неприсуствовање конгресу, који 
су, свакако, били много значајнији јер су се тицали идеолошких 
питања и односа Југославије са земљама „народне демократије“. 
Пре свeга, у Београду су били против учешћа на конгресу јер 
тамо југословенска делегација не би само присуствовала конгресу 
већ би истовремено била део политичке манифестације заједно 
са разним комунистичким партијама са којима до тада нису успо-
стављени никакви контакти нити су била рашчишћена многа 
прин ципијелна питања. Друго, Кардељ је Фирјубину рекао и да 
у „неким источноевропским земљама“ у којима су на власти кому-
нистичке партије још увек владају „веома чудне теорије о Југо-
сла вији, социјализму и циљевима побољшања односа са Југо сла-

7 АЈ, КПР, I–5–б, СССР, Депеша Едварда Кардеља Јосипу Брозу Титу, 29. децем-
бар 1955. године, бр. 130; Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956, str. 830. 

8 АЈ, КПР, I–5–б, СССР, Депеша Едварда Кардеља Јосипу Брозу Титу, 29. децем-
бар 1955. године, бр. 130.
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вијом“, што је представљало тешкоћу и стварало неповерење у 
процесу нормализације међудржавних односа. Штавише, Кардељ 
је отворено рекао да југословенско руководство има поверење у 
искреност совјетског руководства али да то не може да каже и за 
руководства неких других комунистичких партија.9 С тим у вези 
био је и трећи разлог југословенског неприсуствовања конгресу, 
који се конкретно односио на чињеницу да ће у Москви, на конгре-
су, бити заступљен и Коминформ, као организација са којом СКЈ 
није желео да дође у контакт како због њене прошлости тако и због 
тога што је сматраo да такве форме сарадње више не одговарају 
условима. Тачније, Кардељ је појаснио да је у том тренутку Ју-
гославија била за успостављање „двостраних контаката“ међу 
пар тијама али против учествовања у колективним политичким ма-
нифестацијама. На овај трећи надовезивао се и четврти разлог који 
је Југославију руководио да одбије позив на XX конгрес КПСС-а, а 
он се тицао реакције чланства СКЈ и југословенске јавности на та-
ко нешто с обзиром да се конкретна сарадња са источноевропским 
земљама као и ставови њихових владајућих комунистичких парти-
ја према Југославији нису развили до потребног нивоа.10 Кардељ 
је потом изнео мишљење југословенског руководства да треба и 
даље радити „у досадашњем правцу и формама“ и то нарочито из-
ме ђу КПСС-a и СКЈ и да ће се пре свега у тим контактима постепе-
но рашчишћавати поједина питања. На све то, Фирјубин је, према 
Кар дељевом утиску, реаговао мирно, пријатељски и са разумева-
њем, наглашавајући и сам деликатност југословенске позиције, из 
чега је Кардељ извео закључак да другачији одговор Совјети нису 
ни очекивали.11 Имајући у виду све разлоге које је Кардељ пренео 
Совјетима, јасно је да су на даље приближавање Југославије Со-
вјетском Савезу и Источном блоку, односно суседним земљама 
„народне демократије“ почетком 1956. године утицала три основна 
фактора: југословенска позиција у међународним односима, нере-
гулисани односи са другим комунистичким партијама и страх од 
реакције домаће јавности. 

9 Исто. 
10 АЈ, КПР, I–5–б, СССР, Депеша Едварда Кардеља Јосипу Брозу Титу, 29. децем-

бар 1955. године, бр. 130, стр. 1–2; Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1945–1956, 
str. 830–831. 

11 Исто. 
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За разлику од свих ових фактора, који су били превасходно 
политичке природе, на процес нормализације односа Југославије 
са СССР-ом и земљама „народне демократије“ и на југословенску 
политику према том простору уопште утицао је и економски 
фактор, који је деловао у супротном смислу. Наиме, обнављање и 
јачање економских веза са источноевропским земљама доносило је 
бројне погодности Југославији. Закључењем трговинских и других 
економских споразума са СССР-ом и другим земљама Источног 
блока отворена су тржишта ових земаља за југословенску робу, 
која је тамо постизала боље цене. На то тржиште Југославија је 
извозила и робу коју до тада није могла да извезе на Запад, попут 
обуће, прерађене коже, трикотаже и што је најважније, одатле је 
Југославија путем клириншког плаћања добијала важне сировине 
попут нафте, памука, ваљаног материјала и угља за коксирање, 
што је све знатно утицало на растерећење платног биланса зе-
мље.12 Осим предности које је доносила робна размена, Југослави-
ја је са Истока почела да добија и повољне кредите за изградњу 
инду стријских објеката а преко споразума о научно-техничкој са-
ра д њи и лиценце и патенате, помоћ стручњака и могућност уса-
вр шавања својих кадрова. Међутим, иако је продубљивање еко-
номских односа са Истоком било повољно за Југославију, у Бео-
граду је постојала и свест о потреби да се избегне једнострана 
оријентација спољне трговине (као у периоду 1945–1948. го ди-
не) тако што би се очувале некакве пропорције у трговини са 
Истоком и са Западом, поготову имајући у виду производне и 
извозне мо гућности Југославије.13 Колико је већ почетком 1956. за 
Југославију порастао значај економске сарадње са Истоком говоре 
и подаци да је уговорена робна размена Југославије са СССР-ом и 
источноевропским земљама достигла цифру од 80 милиона долара 
када је у питању био извоз и 82 милиона долара када је у питању 
био увоз. Под условом да се сви уговори реализују у потпуности, 
то је требало да износи 26% југословенског извоза и 17% укупног 
увоза.14

12 Дипломатски архив Министарства спољних послова Србије (даље: ДАМСПС), 
Политичка архива (даље: ПА), 1956, Источноевропске земље, фасц. 67, дос. 1, 
Економски односи са источноевропским земљама, 26. март 1956. године, Пов. 
бр. 422959, стр. 1. 

13 Исто. 
14 Исто.
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Економски интереси Југославије играли су улогу и у њеној 
политици према суседним земљама „народне демократије“ иако 
је на њих, збирно гледано, отпадало тек око 1/8 робне размене 
са читавим Источним блоком. Тако је трговински уговор закључен 
са Румунијом децембра 1955. предвиђао укупну размену од 11 
милиона долара и то са знатно побољшаном структуром робе јер 
је, за разлику од претходне године, Румунија пристала да прода 
нафту, кукуруз и маст.15 Протокол о робној размени за 1956. са 
Бугарском, у вредности од девет милиона долара, потписан је по-
четком фебруара исте године и такође је предвиђао проши ри ва-
ње робних листа производима попут угља, кукуруза, електро пор-
целана, деривата нафте, сировог гвожђа и сл. Знатно скромнија 
размена, у износу од само 1,5 милиона долара, уговорена је би-
ла и са Албанијом протоколом потписаним крајем децембра 1955. 
године.16 Са Мађарском, до средине марта 1956, још увек није 
био потписан никакав споразум о робној размени за текућу годи-
ну. Разлог је била мађарска некооперативност, због које су још 
септембра 1955. били прекинути преговори о знатним југосло-
венским финансијским потраживањима.17

Неуспех финансијских преговора између Југославије и Ма-
ђарске обележио је и њихове међусобне односе у целини, иза-
звавши дуготрајну стагнацију односа, која је била приметна и 
поче тком 1956. године.18 Од 10. до 17. јануара вођени су нови, 
прелиминарни преговори у Будимпешти, али су и они остали без 
резултата. Мађари су се чврсто држали своје дотадашње позиције 
да могу да плате само 72 милиона долара у року од десет година 
или евентуално за седам година ако би структура робе којом би 
плаћали била повољна за њих.19 Они су и даље тврдили да признају 
само неплаћене рачуне, камату на њих од 2% и репарације за које 
су молили да се смање за 2/3. Остала југословенска потраживања 
они нису признавали јер су сматрали да се могу компензовати са 
њиховим потраживањима, где би опет сума од 72 милиона дола-

15 ДАМСПС, ПА, 1956, Источноевропске земље, фасц. 67, дос. 1, Економски односи 
са источноевропским земљама, 26. март 1956. године, Пов. бр. 422959, стр. 7. 

16 Исто, стр. 8.
17 Исто, стр. 6–7. 
18 Више о томе у: Katarina Kovačević, „Yugoslav-Hungarian Relations 1953–1856“, 

Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955 (slučaj Jugoslavije), Beograd, 
2005, str. 140–158. 

19 АЈ, КПР, I–5–б, Мађарска, Преговори са Мађарском, строго поверљиво, 20. ја-
нуар 1956. године, стр. 1. 
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ра била једино могућа с обзиром на њихову тешку економску 
ситуацију. Југословенски став је био много еластичнији: иако су у 
Београду полазили од цифре од преко 200 милиона долара, исто-
 времено су изражавали жељу да се дође до ниже суме која би 
реално одражавала узајамна потраживања и могућности, и све то 
уз бројне олакшице за плаћање и са перспективом све већег и 
већег смањења укупне суме мађарских дуговања уколико би она 
била измирена у краћим роковима.20 Најнижа сума коју је тражила 
Југославија свела се на 150 милиона долара, која би била плаћена 
за седам година.21 Међутим, Мађари су и даље остали на својим 
почетним позицијама. 

Иако је било договорено да разговори који су се одвијали у 
Будимпешти остану тајна, по интересовању совјетских дипломата 
у Будимпешти било је јасно да су они били упознати са њима. 
Тако се економски саветник совјетске амбасаде распитивао код 
Југословена за ток преговора уз наглашену потребу разумевања 
за мађарску тешку ситуацију, јер је била оптерећена великим 
дуговањима, из чега су у југословенској амбасади извели закључак 
да су Мађари успели да Совјете убеде да се налазе у тешком поло-
жају и евентуално их придобију за своје становиште.22 Само неко-
лико дана касније, у разговору југословенског посланика Дали-
бора Солдатића са совјетским амбасадором у Будимпешти Јури јем 
Андроповом, поново је било дотакнуто питање југословенско-
-мађарских односа и непопустљивости мађарске стране у вези са 
финансијским потраживањима. Солдатић је том приликом поредио 
развој југословенско-совјетских и југословенско-мађарских од но-
са подвукавши да код Мађара не види нимало добре воље да се 
крене са мртве тачке. Андропов је упадљиво избегавао да изнесе 
своје мишљење о томе али није ни покушавао да брани Мађаре 
њиховом тешком економском ситуацијом.23

Од почетка фебруара 1956. Југославија је почела да дипло-
матским каналима скреће пажњу Мађарима да ће њихова непопу-

20 Исто, стр. 1–2. 
21 ДАМСПС, ПА, 1956, Мађарска, фасц. 53, дос. 2, Циркуларни телеграм ДСИП-а 

амбасадама ФНРЈ у Москви, Варшави, Прагу, Букурешту и Софији и Посланству 
ФНРЈ у Тирани, 28. јануар 1956. године, Пов. бр. 41816.

22 ДАМСПС, ПА, 1956, Мађарска, фасц. 53, дос. 2, Депеша Посланства ФНРЈ у Бу-
димпешти ДСИП-у бр. 27, 23. јануар 1956. године, Пов. бр. 41816. 

23 ДАМСПС, ПА, 1956, Мађарска, фасц. 53, дос. 2, Телеграм Посланства ФНРЈ у 
Будимпешти бр. 31, 25. јануар 1956. године, Пов. бр. 41816. 



В. Љ. ЦВЕТКОВИЋ ЈУГОСЛАВИЈА И ЗЕМЉЕ „НАРОДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ“ 
У СУСЕДСТВУ ПОЧЕТКОМ 1956. ГОДИНЕ

195

стљивост створити „мучну“ атмосферу и нанети велику штету уза-
јамним односима. О томе је Солдатић разговарао са мађарским ми-
нистром иностраних послова Јаношем Болдоцким, као и са њего вим 
помоћником Ендреом Шиком. Шик је чак износио нова оправ дања, 
питајући Солдатића зашто Југославија инсистира на плаћању пу-
ног износа репарација ако зна да је ту штету проузроковала Хор-
тијева Мађарска а сада треба да је плати социјалистичка Ма ђар ска. 
Не мало изненађен, Солдатић се са своје стране чудио да Мађари 
износе овакве „аргументе“ када не желе ни да плате штету коју је 
Југославији после 1948. године нанела социјалистичка Мађарска.24 
Након тога, Солдатић је Шику скренуо пажњу да је Мађарска у 
том тренутку била на последњем месту када је у питању била 
нормализација односа са Југославијом, да односи стагнирају, да за 
тако нешто нема оправдања, тражећи од њега да се замисли какве 
последице би могле да наступе из таквог стања ствари.25 Ве роватно 
увиђајући могућу штету, мађарски председник владе Хеге диш 
средином фебруара је дао јавну изјаву да је унапређење односа са 
Југославијом могуће, чиме је оставио одшкринута врата за договор 
у будућности.26 Као још један гест добре воље са мађарске стране 
тих дана је дошло и омогућавање Солдатићу да посети Мохач и 
сретне се са представницима југословенских ма њина.27

Иако најважније, питање финансијских потраживања није 
било и једино нерешено. Поред тога, на југословенску иницијативу 
су већ била постављена и питања југословенских националних 
мањина и ИБ емиграната који су се налазили у мањинским уста-
новама. Осим ових покренутих а још нерешених, односе су опте-
рећивала и питања која још увек нису била ни покренута а тицала 
су се реституције културних добара, двојног држављанства и ста-
туса југословенских држављана у Мађарској, двовласништва и ре-
хабилитације Југославије и њених грађана осуђених на антију го-
словенским процесима.28 

24 ДАМСПС, ПА, 1956, Мађарска, фасц. 53, дос. 2, Телеграм Посланства ФНРЈ у 
Будимпешти, без броја, 3. фебруар 1956. године, Пов. бр. 41816.

25 Исто, стр. 2. 
26 Borba, 11. februar 1956. godine. 
27 Borba, 5. februar 1956. godine; Politika, 15. februar 1956. godine. 
28 ДАМСПС, ПА, 1956, Источноевропске земље, фасц. 67, дос. 1, Преглед односа 

Југославије са источноевропским земљама од Београдске декларације до да-
нас, 20. фебруар 1956. године, Пов. бр. 422818, стр. 2–3. 
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Почетком 1956. године у Београду нису могли бити задо-
вољни ни развојем својих односа са Албанијом. Ти односи нису 
били у тако израженој стагнацији као у случају Мађарске, али 
ипак још увек нису били ни близу отпочињању суштинске нор-
ма ли за ције.29 Иако је од септембра 1955. било позитивних про-
мена у ставу Албаније према Југославији, у Београду нису га-
ји ли илу зију да је у питању била коренита промена или знак 
добре воље и спремности да се исправљају грешке већ су били 
уверени да је у питању била само „објективна нужда“.30 Због тога 
су став Југославије и њена политика према Албанији били ре-
зер ви сани, поготову у односу на политику коју је водила према 
другим земљама „народне демократије“, што је изазивало видну 
нервозу у албанским владајућим круговима. Многи од албанских 
функционера приговарали су југословенским дипломатама у Ти-
рани да Југославија не прихвата њихове предлоге, да покреће 
питања која није покретала у другим источноевропским земљама 
(питање повлачења оптужби), као и да само посланство не спрово-
ди доследно политику СКЈ према Албанији тј. да у Посланству и 
ДСИП-у има људи који се противе партијској „линији“ по питању 
Албаније.31 

Са југословенске тачке гледишта, код Албанаца је и даље 
била приметна појава подвојености у руководству када је у пи-
тању био став према Југославији: Шеху се и даље чинио крут и 
непомирљив а Хоџа еластичнији и са већим утицајем на „масе“. 
С тим у вези, југословенско посланство је уочило престанак кам-
пање против „непријатеља партије“ и чак гласине о некој врсти 
рехабилитације појединих бивших функционера (Кристо Темелко, 
Тук Јакова), у чему су видели намеру Албанаца да на тај начин 
лише југословенску политику евентуалне помоћи тих људи.32

Побољшање односа Албаније према Југославији било је 
по четком 1956. године видљиво у јавно изношеном ставу, у пар-

29 Више о томе у: Aleksandar Životić, Jugoslavija, Albanija i velike sile 1945–1961, 
Beograd, 2011.

30 АЈ, КПР, I–5–б, Албанија, Забелешка о односима Југославија–Албанија, Стр. 
пов. бр. 4, 9. фебруар 1956. године, стр. 1. 

31 АЈ, фонд Савез комуниста Југославије (даље: 507), ЦК СКЈ, IX, 1/I–270, Забе-
лешка са састанка одржаног са другом Ајтићем, нашим Послаником у Тирани 
дана 1. фебруара 1956. године, Стр. пов. бр. 42, стр. 1. 

32 Исто, стр. 1–2. 
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тиј ским организацијама и на предавањима, да је Југославија со-
цијалистичка земља. Међутим по питању повлачења оптужби про-
тив Југославије са процеса Кочи Дзодзеу наилазило се на одлучан 
отпор јер су Албанци то сматрали искључиво унутрашњим пита-
њем Албаније и чак изводили закључак да је Кочи Дзодзе као 
противник социјализма у Албанији аутоматски био и неприја тељ 
социјалистичке Југославије.33 Разматрајући могућности будуће ју-
го  словенске политике према Албанији, у ДСИП-у су, полазећи од 
чи њенице да је Мехмед Шеху, председник албанске владе, пред-
стављао главну препреку развоју југословенско-албанских одно-
са, сматрали да би требало прихватити неколико албанских пре-
дло га и тако избити Шехуу из руку аргументе за тврдњу да је 
Југо славија та која не жели нормализацију односа али водећи 
рачуна да то ни на који начин не учвршћује његову позицију. У том 
смислу за Југославију је било прихватљиво закључење санитарно-
-вете ринарског и споразума о заштити биља, као и гостовање 
појединих албанских уметника, али не и закључење споразума о 
ПТТ саобраћају, који је много више био потребан Албанији него 
Југославији.34 Истовремено, ДСИП је планирао и да сукцесивно 
поставља пред Албанце читав низ питања за чије решење је била 
заинтересована Југославија (расветљавање судбине двојице но-
силаца штафете који су нестали у Албанији, повратак насилно 
одведених грађана, достављање података о ухапшеним ју го сло-
венским држављанима, склапање споразума из домена водо при-
вреде, положај македонске мањине у Албанији, поправка разо-
рених војничких гробаља, повраћај виле у Драчу и плаца у Тира-
ни) не би ли на тим питањима проверили докле иде спремност 
албан ских власти када је у питању било побољшање односа.35 
Једина питања која Југославија није намеравала да у скорије време 
постави пред Албанце тицала су се повлачења оптужби против ње 
у вези са односима до 1948. године, финансијских потраживања 
према Албанији и обештећења за погинуле граничаре и цивиле, 
јер су она захтевала припрему обимнијег материјала.36 Осим тога, 
то су била и најтежа питања која нису имала много изгледа да 
буду решена онако како је то желела Југославија. 

33 Исто, стр. 2–3.
34 АЈ, КПР, I–5–б, Албанија, Забелешка о односима Југославија–Албанија, Стр. 

пов. бр. 4, 9. фебруар 1956. године, стр. 2–3. 
35 Исто, стр. 3–4. 
36 Исто, стр. 4. 
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За разлику од развоја односа са Мађарском и Албанијом, 
југословенски односи са Румунијом и Бугарском почетком 1956. 
развијали су се без већих проблема, готово рутински. То се на-
рочито односило на Румунију, која је решивши крајем прет ход-
не године најтеже спорно питање – питање ослобађања Срба 
де портованих у Бараган – постала једна од земаља „народне 
демо кратије“ које су најуспешније нормализовале своје односе 
са Ју гославијом иако је њена стартна позиција била веома лоша. 
Почетком 1956. године између Румуније и Југославије из домена 
међудржавних односа остала су да се регулишу још само мање 
важна питања која су била више техничког карактера. Тако је, 
на обострану иницијативу, у то време већ било покренуто питање 
закључивања ветеринарско-санитарне конвенције и конвенције о 
заштити биља а тек је требало покренути преговоре о закључењу 
читавог низа споразума и конвенција (о заједничкој борби против 
заразних болести у пограничном појасу, о пловидби Бегејом, о 
регулисању реке Нере, о двојном држављанству и екстрадицији, 
о двовласничким имањима и малограничном промету, о рехаби-
литацији и обештећењу југословенских држављана осуђених на 
антијугословенским процесима, као и о још неколико споразума из 
области социјалног осигурања).37

Иако је питање ослобађања Срба из Барагана било решено 
крајем 1955. године, почетком 1956. Југославија је будно пратила 
како се одлука о пуштању Срба и њиховом повратку својим ку-
ћама спроводи у пракси. Познајући слабости румунске државе и 
администрације, у Београду су очекивали да повратак Срба неће 
проћи без проблема, на шта је, још у децембру, скренута пажња и 
самом Георги-Георгију Дежу, првом секретару РРП, који је обећао 
да ће се тај процес контролисати „одозго“.38 Најчешћи проблем 
са којим су се по повратку суочавали Срби тицао се њихових 
кућа које су заузеле војска, локалне задруге или колонисти из 
Молдавије, који су одбијали да их напусте. Чак и када би добили 
испражњену кућу, она је најчешће била руинирана. Иако су 
локалне румунске власти учествовале у ослобађању српских кућа, 
често је долазило до сукоба повратника са колонистима па и до 

37 ДАМСПС, ПА, 1956, Источноевропске земље, фасц. 67, дос. 1, Преглед односа 
Југославије са источноевропским земљама од Београдске декларације до да-
нас, 20. фебруар 1956. године, Пов. бр. 422818, стр. 3. 

38 АЈ, 507, ЦК СКЈ, ИX, 107/III–17, Неки проблеми у вези репатрираних и пуште-
них Срба у Банату, 23. јануар 1956. године, Пов. бр. 4612, стр. 1.
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физичког разрачунавања. Такође је било и случајева да су се пред-
ставници румунских власти, суочени са таквим сукобима и пробле-
мима, једноставно повлачили и остављали људе да сами реше свој 
проблем.39

Осим овога, проблем за Југославију је представљао и њен 
однос са људима који су до депортације представљали елиту и неку 
врсту руководства српске мањине у Румунији (Милош Тодоров, 
прота Николић, Божа Стојанов, браћа Николин) а по изласку на 
слободу обраћали су се југословенској амбасади тражећи савете 
у погледу свог држања, изражавајући спремност да раде све оно 
што би се од њих тражило.40 На тај начин, Југославија је довођена 
у нелагодну позицију те је овој групи Срба, преко Јове Николина, 
поручено да се, без обзира на вишегодишње страдање, држе ло-
јално у односу на Румунију не би ли избегли да поново доспеју у 
затвор. У југословенској амбасади у Букурешту им је још речено и 
да морају да воде рачуна да су румунски држављани, да подлежу 
њиховим законима и да је Југославија учинила све да се исправи 
неправда према њима те да сада они треба да воде рачуна да 
неким „нетактичним поступцима“ не отежају и свој и положај Ју-
гославије, која је имала одређене границе до којих је о њима, 
као држављанима Румуније, могла да се брине.41 У том смислу од 
њих је посебно тражено да избегавају сукобе са људима из редова 
српске мањине који су се у претходном периоду компромитовали и 
да се активно укључе у политички живот Румуније.

Постојао је још један став који је заступала ова група људи 
(а изгледа и већина повратника из Барагана) а који није одговарао 
тадашњој југословенској политици према Румунији. Он се тицао 
јасно изражене њхове жеље да се преселе у Југославију. Срби 
повратници су ту жељу образлагали тиме да за њих по повратку из 
затвора нема места у Румунији, да су „васпитани на југословенској 
стварности“, да не могу да се помире са румунским режимом, да 
не могу поново да живе и раде у средини која се према њима 
понела онакао како се понела и да ће се увек осећати грађанима 
другог реда.42 На то им је речено да Југославија заступа сасвим 
супротан став: да су били потребни управо тамо где су се налазили 

39 Исто. 
40 Исто, стр. 2. 
41 Исто. 
42 Исто, стр. 1–2. 
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да би одржавали „дух српског живља“ и доприносили „позитивном 
развитку Румуније“, за коју су у Београду сматрали да у последње 
време „врши извесне коректуре своје политике“.43 После ових ре-
чи, морало је и водећим Србима - мањинцима бити јасно да је у 
односима између Југославије и Румуније окренут нови лист па је у 
таквим околностима и њима намењена другачија улога од оне коју 
су имали до тада.

Почетак 1956. године донео је и даље побољшање југо-
словенско-бугарских односа, али уз ограду да најважнија спорна 
питања још увек нису била ни постављена са југословенске стране. 
У том тренутку у току је, на југословенску иницијативу, било ре-
шавање питања двојног држављанства и реституције културних 
добара, док је бројна друга питања (двовласничка имања и ма-
логранични промет, међусобна финансијска потраживања, статус 
македонске националне мањине у Бугарској, накнада штете за 
убијене граничаре, рехабилитација Југославије као земље и њених 
грађана осуђених на антијугословенским процесима) тек требало 
да дођу на дневни ред.44 Без обзира на то, односи две земље су 
тих дана били у успону. Помоћник бугарског министра иностраних 
послова Герасимов је предао 30. јануара у Софији југословенском 
амбасадору Миљковићу званичан позив бугарског Собрања упућен 
југословенској Савезној скупштини да пошаље своју делегацију у 
посету Собрању.45 У Београду су били спремни да прихвате позив 
али су сматрали да је остало мало времена до почетка марта, за 
када је важио позив. Осим тога, Моша Пијаде је, као председник 
Савезне скупштине ФНРЈ, тражио да циљ посете буде упознавање 
са приликама у савременом државном и друштвеном животу Бу гар-
ске, као и да током боравка делегације не буде никаквих масовних 
манифестација, митинга или зборова. За крај посете, Пијаде је 
тражио разговор делегације са већом групом чланова Собрања 
и, евентуално, конференцију за штампу.46 На основу тога, 11. фе-
бруара је бугарском амбасадору у Београду Ангелову пренето да 

43 Исто, стр. 3. 
44 ДАМСПС, ПА, 1956, Источноевропске земље, фасц. 67, дос. 1, Преглед односа 

Југославије са источноевропским земљама од Београдске декларације до да-
нас, 20. фебруар 1956. године, Пов. бр. 422818, стр. 3. 

45 Mita Miljković, Burne diplomatske godine. Iz sofi jskog dnevnika 1953–1956. godine, 
Beograd, 1995, str. 247; Borba, 7. februar 1956. godine; Politika, 8. februar 1956. 
godine. 

46 Mita Miljković, Burne diplomatske godine. Iz sofi jskog dnevnika 1953–1956. godine, 
str. 250. 
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југословенска Савезна скупштина прихвата позив Собрања, на 
шта је он изразио велико задовољство бугарске стране. Само дан 
раније, у Софији је потписан Споразум о робној размени између 
Бугарске и Југославије за 1956. годину, као и Споразум о научно-
-техничкој сарадњи и Споразум о клаузули највећег повлашћења 
у робној размени.47 У атмосфери очекиване посете југословенске 
партламантарне делегације, потписивање ових споразума додатно 
је доприносило утиску да односи Југославије и Бугарске бивају све 
бољи и бољи.

Почев од 1953. процес нормализације односа између Ју го-
славије са једне и СССР-а и земаља „народне демократије“ (укљу-
чујући и оне суседне) са друге стране одвијао се у знаку опре за, 
тактизирања, неповерења и малих корака. Разлог томе била је 
крајња супротстављеност двеју страна када је у питању био ко-
начни циљ тог процеса, који је за Совјете представљао повратак 
Југославије у „социјалистички лагер“ а за Југословене норма ли-
зацију односа уз јавну сатисфакцију за политичку и економску 
штету претрпљену током година сукоба као предуслова за изград-
њу њене нове спољнополитичке стратегије која се темељила на 
принципима мирољубиве коегзистенције и еквидистанце у односу 
на блокове. У таквим условима на Југославију су деловали разли-
чити фактори, од којих су они политичке природе (страх од 
идеолошког приближавања земљама од којих је она настојала да 
се у том смислу дистанцира, жеља да се очувају добри односи са 
Западом изграђени у претходних неколико година...) деловали у 
правцу опрезног приближавања Истоку а они економске природе 
(нова тржишта за југословенску робу, повољни инвестициони кре-
дити...) у правцу чвршћег повезивања са земљама са којима је до 
јуче била у сукобу. Почетак 1956. године представљао је у том 
смислу тренутак у коме се, у условима када ниједна страна није 
давала одлучујуће концесије оној другој, стигло најдаље у развоју 
односа. Тек започети раскид СССР-а са стаљинизмом на XX конгре-
су КПСС-а и потписивање Московске декларације отвориће нове 
могућности и створити предуслове за нормализацију политичких 
односа, чији врхунац је представљала поновна међупартијска са-
радња. 

47 Исто. 
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Summary

Vladimir Lj. Cvetković, Ph. D.

Yugoslavia and the neighboring „people’s democracy“ 
countries at the beginning of 1956

Key words: Yugoslavia, „people’s democracy” countries, norma-
lization of relations, the year 1956, the USSR

Since 1953 the process of normalizing relations between Yugo sla-
via on one side and the USSR and the „people’s democracy“ countri es (in-
cluding neighboring countries) on the other side was marked by caution, 
tactical moves, mistrust and small steps. The reason being ex treme 
confrontation of the two sides regarding the fi nal goal of the pro cess, which 
for the Soviets meant the return of Yugoslavia into the „so cialist camp“ 
but for the Yugoslavs a normalization of relations with a public apology for 
the political and economic damage done during the years of confl ict which 
would be a precondition for the development of its new foreign policy 
strategy based on the principles of peaceful coexistence and equidistance 
from the two blocks. Various factors were at work in Yugoslavia in such 
circumstances, the political ones (fear of an ideological rapprochement 
with the countries it wanted to distance itself from, a wish to retain good 
relations with the West that was developed in the previous few years, 
…) directed the country towards a cautious rapprochement with the East 
and the economic ones (new markets for Yugoslav goods, favorable 
investment loans …) towards establishing stronger connection with the 
countries it had been in confl ict with a short time ago. The beginning of 
1956 marked in that sense the moment when the development of relation 
was at its high peak in circumstances when neither side gave decisive 
concessions to the other. The break of USSR with Stalinism at the 20th 
Congress of the CPSU (Communist Party of the Soviet Union) and the 
signing of the Moscow Declaration opened new opportunities and created 
preconditions for the normalization of political relations whose high point 
was the reestablishment of interparty cooperation.
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Мр Јован ЧАВОШКИ

СТВАРАЊЕ ГЛОБАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ: НР КИНА И 
АФРО-АЗИЈА (1954–1965)*

АПСТРАКТ: Рад настоји да, у главним цртама, представи на-
станак и развој кинеске спољне политике у односу на ново-
ослобођене земље Азије и Африке током прве две де ценије 
хладног рата, пре свега пратећи кључне процесе и конфе-
ренције на којима се манифестовала нова глобална улога НР 
Кине. Рад се, пре свега, ослања на најновију архивску грађу 
из кинеских, југословенских, совјетских, америчких, бри тан-
ских и мјанмарских архива, као и најрелевантнију светску 
литературу.

Кључне речи: НР Кина, Азија, Африка, дипломатија, хладни 
рат

Током највећег дела хладног рата, односи НР Кине са многим 
водећим земљама Азије и Африке, као и са разноврсним регионал-
ним организацијама које су представљале постколонијални свет, 
били су један од спољнополитичких приоритета Пекинга у том пе-
риоду, а нарочито током деценије којој је посвећен и овај чланак. 
Иако се после оснивања Народне Републике октобра 1949. нови 
режим, пре свега, посветио свом непосредном азијском залеђу, 
спроводећи политику очувања резултата успешне револуције од 
спољних напада (Кореја), у циљу одбране суверенитета и тери то-
ријалног интегритета (Тајван и Тибет), истовремено поку шавајући 
и да „извезе“ сопствени револуционарни модел у околне области 

*  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 
Аутор се посебно захваљује професору Ниу Ђуну (Niu Jun) и „Dongfang lishi 
xuehui“ на њиховој подршци у истраживањима тема из историје кинеске спољ-
не политике. 
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(Индокина, Бурма и Малаја), ипак ће односи Кине са афро-азиј-
ским земљама временом еволуирати преко граница постављених у 
овом формативном периоду, док ће њихов садржај постати широк 
и сложен.

У суштини, КП Кине никада није у потпуности напустила 
свој програм борбе против империјализма и за ширење соци ја ли-
стичког друштвеног модела, непрекидно заговарајући те идеје 
међу новоослобођеним земљама, али су потребе унутрашње мо-
дернизације и изградње, као и промењене околности хладног ра-
та, принудиле Пекинг да се прилагоди новим условима и спроведе 
унутар овог новог оквира другачију спољну политику према зе-
мљама Азије и Африке. Све док је идеолошки приступ постојао 
у позадини, али није доминирао кинеским спољнополитичким ди-
скурсом, дајући предност дијалогу, флексибилности и спремности 
на компромис, Кина је постизала значајне успехе унутар афро-
-азијске заједнице, о чему сведочи и светли пример Бандуншке 
конференције. Међутим, кад год су Кинези давали предност ради-
кализму и идеолошком чистунству, тражећи да се заузму стране, 
пружи отпор обема суперсилама, подстичући тако бројне поделе 
међу социјалистичким и афро-азијским земљама, тада је већина 
кинеских иницијатива наилазила на отпор или игнорисање земаља 
у развоју, што је условљавало све већу изолованост и немоћ Пе-
кинга на међународној позорници. Најочигледнији пример неу-
спеха овакве политике јесте и лоше планирана друга афро-азиј ска 
конференција у Алжиру 1965, која, узгред буди речено, никада 
није ни одржана, а њену пропаст пратили су и одласци са исто-
ријске сцене неких од најближих кинеских савезника у Трећем 
свету (Алжир, Индонезија и Гана), што је све било пропраћено 
и унутрашњим ломовима у самој Кини, какав је био и почетак 
„Културне револуције“.1

Када говоримо о кинеској политици међу афро-азијским зе-
мљама, незаобилазна је личност кинеског премијера (до 1976) и 
министра спољних послова (до 1959) Џоу Енлаја, једне од водећих 
личности политичког света постколонијалних земаља и главних 

1 О новим истраживањима односа идеологије и кинеске спољне политике у кон-
тексту односа са земљама Трећег света видети: Chen Jian, „Bridging Revolution 
and Decolonization: The Bandung Discourse in China’s Early Cold War Experience“, 
Connecting Histories: Decolonization and the Cold War in Southeast Asia, 1945–
1962, Christopher E. Goscha, Christian F. Ostermann (eds), (Washington, Stanford: 
Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2009), str. 137–171.



Ј. ЧАВОШКИ СТВАРАЊЕ ГЛОБАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ: НР КИНА И 
АФРО-АЗИЈА (1954–1965)

205

архи теката тзв. афро-азијског покрета. Он је био спретан и мудар 
ди пломата, способан политичар, који је успео да несметано прове-
де Кину кроз све фазе њених односа за нацијама Азије и Африке, 
лично учествујући у свим главним дешавањима, оставивши тако 
дубок печат на многе од лидера земаља у развоју, зидајући мосто-
ве који су успели да извуку Кину из спољнополитичке изолације и 
отворе нову епоху у историји њених спољних односа. Његов очи-
гледни лични шарм, спремност на дијалог, компромис и пронала-
жење узајамно прихватљивих решења, као и флексибилност у 
приступу саговорнику, омогућили су му да изгради снажне личне 
односе са многим државницима Трећег света, чиме је директно 
помогао изласку Кине из изолације и активирању тих земаља 
(Су карно, У Ну, Сиханук, Нкрумах), одржавању позитивне слике 
Кине у одре ђеним регионима (Насер) или је одложио неминовни 
конфликт за одређени период (Нехру). Међутим, исто тако, не би 
требало ни заборавити да је Џоу радио и по директивама и под 
утицајем Мао Цедунга, који је увек имао последњу реч у свим 
државним пословима и обликовао је постулате кинеске спољне 
политике, чиме је успоставио чврсте оквире у којима су деловале 
кинеске дипломате.2

Када је руководство КП Кине дошло на власт 1949, његов 
поглед на афро-азијски свет у настајању углавном је био обли ко-
ван претходним револуционарним искуством, чврстим идео лошким 
ставовима, као и политичком стварношћу скоро окончаног гра ђан-
ског рата. Победа револуције у Кини заиста је представљала ве-
лики догађај у историји народноослободилачких покрета у Ази ји, 
као и у историји међународног радничког покрета. Од самог поче-
тка, Мао Цедунг је врло добро знао какав је огроман утицај победа 
КПК имала на непосредне кинеске суседе, нарочито на оне који су 
се још увек борили за слободу или су већ имали снажне комунисти-
чке партије на терену које су могле тражити кинеску подршку и 
савет. У то време се озбиљно размишљало да се у Пекингу успоста-
ви азијски коминформ, нека врста азијског огранка светске анти-
империјалистичке борбе, који би се посветио пружању конкретне 
материјалне и политичке подршке народноослободилачким покре-
тима у непосредном суседству. Током сусрета Стаљина и Маоа 
(децембар 1949. – фебруар 1950) било је прећутно усаглашено да 

2 Видети: Kuo-kang Shao, Zhou Enlai and the Foundations of Chinese Foreign Policy 
(New York: St. Martin’s Press, 1996), str. 211–237.
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Кина преузме на себе азијско крило борбе против империјализма 
и својим искуством и материјалном помоћи помогне комунисте у 
окружењу.3 

Иако пројекат азијског коминформа никада није реализо -
ван, због Стаљиновог оштрог противљења и његове жеље да има 
ди рект нију контролу над КПК, Пекинг је, ипак, испунио свој ре-
во луцио нар ни дуг активно подржавајући борбу Вијетмина против 
Француза у Индокини, шаљући ратне добровољце да спасавају се-
вернокореј ски режим од америчке офанзиве, као и одржавајући 
интензивне везе са комунистичким покретом у Бурми и Малаји. 
Како је то једном приметио Лиу Шаоћи, други човек КПК, рево-
лу цио нарна борба је била једини начин да пролетаријат дође на 
власт у свим овим земљама, а пут кинеске револуционарне борбе 
био је звезда водиља за такве покрете.4 Кинески, стриктно идео-
ло шки приступ новоослобођеним земљама у Азији видео се и то-
ком сусрета Стаљи на и Џоу Енлаја септембра 1952, када је кине-
ски премијер закљу чио да су земље као што су Индија и Бурма, 
које су тек недавно стекле независност, још увек под империјали-
стичком доминацијом и да их воде реакционарни кругови који 
су не при јатељски настро јени према Кини, па и Совјетском Са ве-
зу.5 

Под утицајем Маове „теорије о средишњој зони“, која се 
фор мирала током година грађанског рата (1946–1947), КПК је це-
ло купан афро-азијски свет, заједно са великим деловима Европе, 
видела као једну велику „средишњу зону“ јасно позиционирану 
између супротстављених сила Сједињених Држава и Совјетског 
Савеза. По овој теорији, Кина је стајала у самом центру те зоне 
где би се, у догледно време, догодила одлучујућа борба између 
„демократских“ и „реакционарних“ снага у свету, чиме би се суд-
бина биполарног света решила кроз одлучујућу борбу између сло-
бодарских народа „средишње зоне“, предвођених Кином, са једне 

3 Видети: Shen Zhihua, „Mao Zedong and the Asian Cominform: Leadership Transfer 
in the Asian Revolution“, рад представљен на конференцији Mao’s China, Non-
-Communist Asia, and the Global Setting, 1949–1976, University of Hong Kong, 
фебруар 2012. г. 

4 Видети: Jianguo yilai Liu Shaoqi wengao, tom 1 (Beijing: Zhongyang wenxian chu-
banshe, 2005), str. 50–51, 176–177.

5 Видети: „Conversation between Stalin and Zhou Enlai”, September 3 1952, CWIHP 
Bulletin 6–7 (winter 1995/1996), str. 14–17.
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стране, и америчких империјалиста, са друге стране.6 Према томе, 
на основу оваквих размишљања, неминовна кинеско-америчка 
кон  фронтација представљала је једну од највећих супротности би-
по ларног поретка, а Пекинг је тако стајао на челу свих потлачених 
народа колонијалног света. Кинеска интервенција у Кореј ском рату 
и слање војних инструктора у Индокину, који су кључно допри-
нели победи Вијетмина, јасно су указивали на овакву тен денцију 
и истицали су водећу улогу Кине у многим дешавањима у афро-
-азијском свету.7

Међутим, пат-позиција у Кореји, очигледна потреба да се 
оконча конфликт у Индокини пре директне америчке интервенци-
је, преко потребни предах да се спроведе економска обнова Кине, 
као и корените промене у Москви после Стаљинове смрти, све је 
то допринело да се кинеско руководство врати својим првобитним 
идејама уједињеног политичког фронта, борбе за мир, разоружање 
и свеобухватну сарадњу, без обзира на идеолошке разлике, чиме 
је и приступ азијским суседима претрпео радикалне промене. Само 
неколико месеци од Стаљинове смрти, Џоу Енлај је нагласио да се, 
осим социјалистичког лагера који води активну борбу за мир, многе 
капиталистичке земље и земље под западном доминацијом противе 
америчким ратним напорима и припадају „фронту мира“. Због тога 
је он почео да заговара политику стварања пријатељских односа 
са таквим земљама, нарочито онима у Азији, борећи се тако за мир 
и одржавајући те народе ван западних војних савеза.8 Смањивање 
тензија и промовисање мира показали су се као најпродуктивнија 
спољнополитичка стратегија међу народима Азије и Африке, што 
је великом дипломатском вештином демонстрирао Џоу Енлај током 
Женевске конференције о Кореји и Индокини 1954. године.9 На 
основу овог новог политичког курса, несврстаност, раније посма-
трана као чисти опортунизам, сада је постала легитимни приступ 
међународним односима, док су главне несврстане земље, као 
што су Индија, Бурма и Индонезија, постале кључни савезници у 

6 Видети: Mao Zedong xuanji, tom 4 (Beijing: Renmin chubanshe, 1991), str. 1192–
1193. 

7 Видети: Jianguo yilai Liu Shaoqi wengao, tom 1, str. 160–169.
8 Видети: Zhou Enlai waijiao wenxuan (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 

1990), str. 52–54, 59.
9 Видети: Shu Guang Zhang, „In the Shadow of Mao: Zhou Enlai and New China’s 

Diplomacy”, Gordon A. Craig, Francis L. Loewenheim (eds), The Diplomats, 1939–
1979 (Princeton: Princeton University Press, 1994), str. 359–361.
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напорима да се створи „зона мира“ кроз колективну безбедност и 
узајамно ненападање.10

Већ у јулу 1954. Мао Цедунг је дао инструкције кинеским 
дипломатама да заговарају политику која би довела до стварања 
„зоне мира у југоисточној Азији... потписивању уговора о нена-
падању или колективног мировног уговора... који би могли да 
изолују или поделе САД“, што би се сматрало као кинески одговор 
са америчку иницијативу стварања војног пакта SЕАTО у јесен 
те исте године.11 Кинески планови да придобију на своју страну 
азијске неутралце, као и да забију клин између САД-а, Велике 
Британије и Француске око питања мира и безбедности у Азији, 
постали су централни део напора Пекинга да очува независност 
својих суседа и подрије субверзивне активности западних сила у 
непосредном окружењу.12 Током сусрета са високом делегацијом 
британске Лабуристичке партије, Мао Цедунг је даље елаборирао 
своју „теорију средишње зоне“ коју је сада проширио како на 
бивше колоније тако и на неке капиталистичке земље, као што су 
Британија, Јапан и Западна Немачка, које су такође улазиле у ову 
нову, проширену „средишњу зону“ над којом је САД намеравао 
да успостави своју политичку, економску и војну доминацију, док 
би се истовремено жестоко супротстављао напорима совјетско-ки-
неског блока. На тај начин је ова теорија добила своје ново рухо, 
обухвативши не само колинијалне и полуколонијалне народе, као 
што је раније био случај, већ и све новоослобођене народе, као и 
неке капиталистичке земље, са намером да их мобилише у будућој 
конфронтацији са САД-ом или их барем неутралише у било каквом 
будућем сукобу.13

У кинеским очима, постколонијалне земље Азије и Африке 
делиле су са Кином две кључне заједничке карактеристике. Оне 
су све биле жртве империјалистичке и колонијалне потлачености 
и желеле су да спроводе политику мира, сарадње и развоја. Џоу 
Енлај је исправно закључио да су ово две фундаменталне сли ч-

10 Zhongguo waijiaobu dang’anguan (Архив МИП-а НР Кине, даље ZWD), danghao 
203-00005-06, Мишљење о потписивању споразума о ненападању у југоисточ-
ној Азији, 13. јун 1954.

11 Видети: Mao Zedong zhuan 1949–1976, tom 1 (Beijing: Zhongyang wenxian chu-
banshe, 2003), str. 562–563.

12 ZWD, 203-00007-01, Џоу Енлај прихвата позив да посети Бурму, 23. јун 1954. 
13 Видети: Mao Zedong waijiao wenxuan (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 

1994), str. 159.
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ности које су свако приближавање између Кине и ових нација 
чиниле итекако остварљивим. Кинеска страна се, у почетку, кон-
центрисала на Индију и Бурму, два најближа суседа, несврстане 
оријентације, који су, исто тако, били суштински заинтересовани 
да поправе своје односе са Пекингом.14 Заједничко истицање 
„Пет принципа мирољубиве коегзистенције“, које је Џоу увео у 
ки неско-индијски политички дискурс, омогућило је да обе земље 
превазиђу све разлике и постигну договор око статуса Тибета, 
чиме су отвориле нову епоху сарадње у међусобним односима.15 
Док је непосредни кинески интерес био да придобије на своју 
страну што више кључних несврстаних земаља и тиме онемогући 
њихово приближавање западним силама, дотле је Нехру, са своје 
стране, непрекидно промовисао политику укључивања Кине у ме-
ђу народну заједницу и обавезивања Пекинга да активно подр жава 
регионални мир и стабилност. Ово је било у складу са Не хруовим 
ставовима да целокупна Азија буде укључена у једну „зону мира“, 
где би се, споразумно и на миран начин, решавали сви проблеми и 
промовисала регионална сарадња, а потом би овај модел могао да 
се примени и на остатак света.16 

Конструктивна сарадња између Пекинга и Њу Делхија то ком 
саме Женевске конференције, као и Нехруов позив да Џоу посети 
Индију, учињен  у паузи заседања овог скупа, директно су омогу-
ћили да кинески премијер крајем јуна 1954. оствари своју прву 
посету Индији и Бурми. Као што је нагласио у поверљивом писму 
ЦК КПК, Џоу је јасно указао да је циљ ове посете да се промовише 
„рад на азијском мировном уговору и води борба против америчке 
завере стварања агресивног пакта у југоисточној Азији“.17 Из забе-
лешки о разговорима које је Џоу имао са Нехруом и У Нуом очигле-
дно је да се кинески премијер итекако потрудио да код својих са-
го ворника развеје било какве сумње у односу на стварне кинеске 
наме ре, као и да активно промовише принципе мирољубиве коег-

14 Више о значају кинеске политике мирољубиве коегзистенције према различи-
тим земљама Трећег света видети у: Sophie Richardson, China, Cambodia, and 
the Five Principles of Peaceful Coexistence (New York: Columbia University Press, 
2010), str. 5–20.

15 Видети: Wang Junyan, Da waijiaojia Zhou Enlai (Beijing: Jingji ribao chubanshe, 
1998), str. 61–68.

16 Архив внешней политики Российской Федерации (даље АВПРФ), фонд 0100, 
опись 52б, папка 494, листы 1–11, О успостављању зоне мира у Азији, 6. јул 
1959.

17 ZWD, 203-00005-01, Циљ и план Џоу Енлајеве посете Индији, 22. јун 1954.
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зи стенције као фундамент добрих билатералних односа.18 Многи 
западни по сматрачи су несумњиво закључили да је посета кине-
ског премије ра, у доброј мери, утицала на чврсту одлуку Индије и 
Бурме да одбију учешће у било каквим западним одбрамбеним 
пакто вима.19 Међутим, прави резултат свих ових сусрета дошао је 
тек у октобру и децембру исте године када су индијски и бурман-
ски премијер, по први пут, посетили Кину и имали конструктивни 
ди јалог са Мао Цедунгом и другим кинеским руководиоцима о мно-
гим билатерал ним и међународним питањима, добивши тако, још 
јед ном, додатне гаранције у вези са добросуседским односима.20 
По ред тога, Нехру је утицао и на многе друге азијске и афричке 
лидере, као што је то био случај са Насером, да нормализују од но-
се са Пекингом и заузму конструктиван став према Кини.21

Ипак, један од најконкретнијих резултата свих ових кон-
таката била је отворена спремност Кине да учествује на пред-
стојећој азијско-афричкој конференцији у Бандунгу, док су Индија 
и Бурма биле изузетно заинтересоване да Кина буде присутна на 
овом значајном скупу. Када се крајем априла 1954. пет азијских 
премијера (Индија, Индонезија, Бурма, Цејлон и Пакистан) сусрело 
у Коломбу како би прелиминарно дискутовали о сазивању азијско-
-афричке конференције, Нехру је, заједно са У Нуом, од самог 
почетка заговарао кинеско учешће у овом догађају, као и што 
бржи пријем НР Кине у УН и изградњу добросуседских односа са 
Пекингом, без обзира на снажан пакистански и цејлонски отпор.22 
Када су се азијски премијери поново срели у јануару 1955. у Бого-
ру, у Индонезији, Нехру и његов бурмански колега опет су заузели 
чврсту позицију у односу на ово питање, чак условивши сопствено 
учешће повољним решењем овог проблема, и тиме су успели да 

18 ZWD, 203-00006-01, Забелешка о разговорима Нехру – Џоу Енлај, 26. јун 1954; 
203-00007-03, Забелешка о разговорима У Ну – Џоу Енлај, 28. јун 1954.

19 The National Archives (даље TNA), Foreign Offi ce (даље FO) 371/112002, Теле-
грам британске амбасаде у Бурми, 7. јул 1954.

20 Видети: Mao Zedong waijiao wenxuan, str. 163–173, 177–191. Током ове посете 
Нехру је успео да издејствује посету генералног секретара УН-a Дага Хамар-
шел да Пекингу, како би се отворено разговарало о ослобађању америчких пи-
лота који су у Кини били осуђени за шпијунажу.

21 ZWD, 107-00008-05, Контакти између Кине и Египта пре дипломатског при-
знања, фебруар–април 1955.

22 National Archives of Myanmar (даље NAM), досије 15/3 (3), број 081, Записници 
са конференције азијских премијера у Коломбу, април–мај 1954. Иначе, тре ба 
рећи да је Нехру оправдао учешће Кине на предстојећој конференцији југо-
словенским искуством, када се једна комунистичка земља отргла од совјетске 
контроле и успоставила конструктивни однос са капиталистичким светом.
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издејствују присуство Кине као једне од главних делегација на 
конференцији.23 

Када је две недеље касније индонежански премијер Али 
Састроамиђојо послао званични позив у Пекинг, кинеска страна 
је одмах отпочела интензивне припреме за учешће на скупу у 
Бандунгу, видевши у томе драгоцену прилику да се коренито по-
прави слика Кине у свету, прошири кинески утицај међу азијским 
и афричким земљама, придобије разумевање тих земаља за поли-
тику према тајванском питању, као и да се нормализују економ-
ски и политички односи са великим бројем земаља.24 Не треба 
заборавити да је ово био први велики међународни скуп на коме 
нису присуствовале велике силе. Иако је, интерно, Кина још увек 
гледала на индонежанске домаћине као на „резервну снагу импе-
ријализма“ у Азији, кинеско руководство је већ тада схватило 
шири регионални потенцијал и општи значај Џакарте у својим 
спољнополитичким плановима, како се то већ догодило почетком 
60-их година.25 Уз то, кинеско учешће у Бандунгу је постало 
једно од главних преокупација америчке спољне политике, која 
је гледала на ово питање као на покушај субверзије америчких 
интереса у Азији, тако да су предузете мере да се сви прозападни 
учесници (Филипини, Тајланд, Иран, Турска) супротставе свим ки-
неским иницијативама.26 

На путу ка Бандунгу, Џоу Енлај је направио кратак предах у 
Рангуну, где се сусрео са лидерима неколико азијских и афричких 
земаља (Бурма, Индија, Египат, Авганистан, Вијетнам). Током ових 
разговора, кинески премијер је јасно нагласио да је његова земља 
спремна да конструктивно сарађује са свим осталим учесницима, 
активно промовишући дух мирољубиве коегзистенције и борбе 
против колонијализма, заједнички трагајући за свим оним што 
је повезивало све ове народе, а избегавајући дискусију о контро-
верзним идеолошким и политичким питањима.27 Џоу је у Рангуну 
успоставио врло блиски лични однос и са Насером, са којим је 

23 National Archives and Records Administration (даље NARA), Record Group (даље RG) 
59, 670.901/1-255, Телеграм америчке амбасаде у Индонезији, 3. јануар 1955. 

24 ZWD, 207-00004-01, План да се учествује на азијско-афричкој конференцији, 
5. април 1955.

25 ZWD, 102-00055-02, Ситуација у Индонезији и перспективе, 25. фебруар 1956.
26 NARA, RG 59, 670.901/2-2555, Циркуларни телеграм Стејт департмента, 25. 

фебруар 1955.
27 Видети: Zhou Enlai nianpu, tom 1, str. 464.
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разговарао о кинеском чланству у УН-у, успостављању пуних ди-
пло матских и економских односа између две земље, као и о сна-
б девању Египта кинеским и совјетским оружјем.28 Чим су сви 
де легати стигли у Индонезију, већ на самом почетку је било очи-
гледно да ће, уз свесрдну подршку Нехруа и У Нуа, Џоу Енлај по-
ста ти централна личност овог догађаја.29  

Иако се суочио са оштром опозицијом извесних земаља, 
чланица западних пактова, као и самог Цејлона чији је премијер 
Џон Котелавала оценио комунизам као још једну врсту колонијали-
зма, кинески премијер је показао изузетно висок степен дипломат-
ске вештине, која му је омогућила да постепено утиша дисонантне 
тонове, превазиђе поделе између блоковских и ванблоковских зе-
маља и тако постигне консензус око завршног коминикеа.30 Сви 
присутни су високо оценили његове личне способности, нарочито 
истичући његове напоре да увек представи оне факторе у кинеској 
спољној политици које нико није могао да аргументовано нападне, 
док је често координисао све акције са Нехруом, који је наступао 
и као портпарол кинеских ставова у контроверзним ситуацијама.31 
Поред његовог елегантног дипломатског стила који је обележио 
читав скуп, Џоу Енлај је тада успео да закључи и споразум са 
Индонезијом о двојном држављанству и да пошаље умирујући си-
гнал свету да је Пекинг спреман на дијалог са Вашингтоном око 
смањења тензија у Тајванском мореузу.32

У свом чувеном говору на Бандуншкој конференцији Џоу је 
елоквентно представио основе кинеске политике према азијским и 
афричким земљама: „Кинеска делегација је дошла овде да тражи 
заједничке основе, а не да ствара поделе. Да ли постоји разлог 
да сматрамо да има нешто заједничко међу нама? Да, постоји. У 
модерној историји највећи број азијских и афричких земаља је па-
тио и још увек пати од несрећа колонијализма... Одбацивши та кву 
несрећу и патње колонијализма ми можемо тражити заједничко 

28 Видети: Mohamed Heikal, The Sphinx and the Commissar: The Rise and Fall of 
Soviet Infl uence in the Middle East, (New York: Harper & Row, 1978), str. 57–59.

29 ZWD, 207-00015-01, Сусрети Џоу Енлаја са Нехруом и У Нуом током Азијско-
-афричке конференције, 16. април 1956.

30 Видети: Zhou Enlai zhuan, tom 3 (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 1998), 
str. 1171–1176. 

31 Дипломатски архив МСП Србије (даље ДАСМИП), Политичка архива (даље ПА), 
1955, ф-54, 49047, Телеграм југословенске амбасаде у Бурми, 16. мај 1955.

32 NARA, RG 59, 670.901/5-455, Телеграм америчке амбасаде у Индонезији, 4. мај 
1955.
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тле, можемо се лако упознати и поштовати једни друге, можемо 
се солидарисати и помоћи једни другима, а не да сумњамо једни у 
друге или да се међусобно плашимо или да одбацујемо једни друге 
и сукобљавамо се... Ми морамо признати да међу нашим, азијским 
и афричким, земљама има разлика у идеологији и друштвеном 
систему. Али, то не може да нас спречи да тражимо оно што је 
заједничко и што нас уједињује. Обе ове групе (комунистичке и 
националистичке земље) ослободиле су се колонијалне власти и 
настављају своју борбу за потпуно ослобођење. Да ли постоји било 
који разлог да не можемо да разумемо и уважавамо једни друге, 
да пружимо једни другима саосећање и подршку? Пет принципа 
итекако могу да постану основа за успостављање пријатељства, 
сарадње и добросуседских односа међу нама.“33 Како је то правил-
но закључио један југословенски посматрач у Бандунгу – „Кина 
води једну своју политику, то није нека сателитска светска поли-
тика, већ је то кинеска политика, али је једна од првих тачака те 
политике савез и сарадња са Совјетским Савезом“.34

Конференција у Бандунгу постала је велики успех за кине -
ску политику мирољубиве коегзистенције, али је постала и позор-
ни ца на којој је у целом свету промовисан Џоу Енлај као прихва-
тљи во лице кинеске спољне политике. Његова вештина постала 
је окидач брзе експанзије дипломатских и економских односа са 
низом азијских и афричких земаља.35 За мање од три године од 
Бандунга, Кина је успоставила односе са Непалом, Египтом, Сири-
јом, Камбоџом, Цејлоном и Ираком. При том, Пекинг је закључио 
низ трговин ских уговора и пружио је економску и техничку помоћ 
(машине, фабричка опрема, грађевински материјал, хемијски про-
изводи итд.) многим афро-азијским земљама, одржавајући трго-
винске од но  се са њих 54. Све до краја 1960. Кина је давала по-
вољ не зај мове (2,5% камате, 10 година грејс период), али често и 
грантове, Индонезији, Камбоџи, Бурми, Непалу, Цејлону, Египту, 
Јемену и Гвинеји у износу од 150 милиона америчких долара.36 
Пошто је Ки на давала најповољније услове за кредите и зајмове, 
често пружа јући и грантове, док је техничко особље слала о свом 

33 Видети: Zhou Enlai waijiao wenxuan, str. 121–125.
34 Архив Југославије (даље АЈ), фонд 837, Кабинет председника Републике (даље 

КПР), I-4-е, Бандуншка конференција.   
35 Видети: Wang Junyan, Da waijiaojia Zhou Enlai, str. 90–95.
36 АВПРФ, ф. 100, оп. 48, п. 203, д. 37, л. 95–97, Економски односи Кине и нераз-

вијених земаља Азије и Африке, 24. фебруар 1961.
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трошку у земље у развоју, оваква политика почела је да ствара 
економске проблеме за земље совјетског блока и Југославију, јер 
су оне пружале своју помоћ под мање повољним финансијским 
условима од кинеских. 

Што се тиче односа са одређеним земљама после Бандуншке 
конференције, успостављање дипломатских односа са Египтом 
ма ја 1956. сматрало се за велики продор кинеске политике међу 
арап ским земљама, пре свега јер су обе стране већ одржавале 
интен зивне трговинске односе.37 Насерова одлука да призна Пе-
кинг и нормализује односе са НР Кином била је подстакнута же-
љом да се избегне позиција у којој би Египат постао монета за 
поткусуривање у дипломатским договорима Истока и Запада, чиме 
би изгубио значајан извор за набавке савременог наоружања. 
Према томе, снажни односи са Кином повећали би притисак на 
Москву, проширили би се војни контакти унутар социјалистичког 
лагера, чиме би се обезбедили алтернативни извори за набавке 
оружја, а који не би били подложни било каквом ембаргу на оружје 
УН-а. Тако се Кина показала као пожељна алтернатива у отпору 
притисцима и уценама суперсила.38 

Пекинг је, исто тако, доказао свој антиимперијалистички 
карактер када је отворено подржао Насерову одлуку да нацио-
нализује Суецки канал, обећавши му директну финансијску помоћ 
наместо замрзнутих египатских средстава у британским и францу-
ским банкама.39 Када је дошло до тројне израелско-француско-
-британске агресије на Египат крајем октобра 1956, Кина је оштро 
осудила војну интервенцију, организоване су бројне демонстра-
ције широм земље као подршка Египту, обећани су и добровољци, 
док је одмах пружена финансијска помоћ у износу од 20 милиона 
швајцарских франака. Исто тако, Џоу Енлај је непрестано савето-
вао Насера да изнесе свој случај пред УН, пошто је тамо сигурно 
уживао неподељену подршку афро-азијских и социјалистичких зе-
маља и тиме му је био загарантован успех у јавној осуди акција 
империјалиста.40

37 ZWD, 107-00049-01, Кинеска трговинска делегација посетила Египат, 17. март 1956.
38 ZWD, 107-00060-01, Успостављање дипломатских односа између Кине и Егип-

та, 18. мај 1956.
39 ZWD, 107-00048-03, Реакција на британске, америчке и француске економске 

санкције Египту, август–септембар 1956.
40 ZWD, 107-00057-05, Кинеска подршка Египту у отпору британско-француској 

војној интервенцији, новембар 1956.
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Поред Египта, у овом периоду Кина је успоставила и врло 
блиске односе са Индонезијом и њеним председником Ахмедом 
Сукарном. Само два месеца после Бандунга одиграла се прва по-
сета једног иноднежанског премијера Кини. Ова посета је била 
обележена узајамном жељом да се унапреде политички и економ-
ски односи између две земље, као и да се коначно реши питање 
статуса прекоморских Кинеза у Индонезији.41 Међутим, Сукарнова 
посета Пекингу октобра 1956, непосредно после његовог боравка 
у Совјетском Савезу, Источној Европи (укључујући и Југославију) 
и Сједињеним Државама, као и сусрети са Маом и другим руко-
водиоцима, оставили су дубок утисак на индонежанског предсе-
дника. Он је нарочито био импресиониран револуционарним жа-
ром у кинеским масама, као и отвореним ентузијазмом кинеског 
руко вод ства у постизању социјалистичке изградње. Ово је итекако 
утицало на Сукарнове идеје о политичкој контроли и изградњи 
социјализма, што је постепено омогућило да КП Индонезије добије 
несразмерно велики утицај у државном одлучивању, пре свега 
због свог чврстог залеђа у Пекингу.42  

Када је 1957–1958. САД, уз подршку националистичких вла-
сти на Тајвану, предузео замашну тајну операцију против Су карна, 
како би га оборио и довео на власт лојалне официре, Кина, совјет-
ски блок и Југославија су одмах пружили значајну дипломатску, 
економску и војну подршку Џакарти.43 Са своје стране, Пекинг је 
послао наоружање у вредности од 20 милиона америчких долара, 
војни инструктори су пребачени у Индонезију да руководе гуше-
њем побуне, Џакарта је одмах добила зајам од 36 милиона аме-
рич ких долара, док је Радио Пекинг непрекидно емитовао емисије 
подршке Сукарновој влади.44 Иако су кинески званичници били 
свесни да Индонезија још увек није била спремна да се ексклузи-
вно ослони на њихову земљу, они су били убеђени да је тачка без 
повратка у индонежанској борби против империјализма већ била 

41 ДАСМИП, ПА, 1955, ф-25, 49017, Телеграм југословенске амбасаде у Индоне-
зији, 30. јун 1955.

42 ДАСМИП, ПА, 1956, ф-34, 418207, Телеграм југословенске амбасаде у Кини, 23. 
октобар 1956.

43 Видети: Ragna Boden, Die Grenzen der Weltmacht: Sowjetische Indonesienpolitik 
von Stalin bis Brežnev (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006), str. 197–209.

44 ZWD, 105-00366-01, Разговори између кинеског заменика министра спољних 
послова Џанг Ханфуа и индонежанског амбасадора, 26. мај 1958.
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пређена.45 Неспретна западна субверзивна делатност у великој 
мери је ишла на руку кинеским ставовима. 

Упркос свим овим почетним политичким и економским успе-
сима у односима са бројним афро-азијским земљама, конкретни 
резултати „духа Бандунга“, генерално посматрани као значајна 
промена у кинеској политици, у ствари су били део старог рево-
луционарног дискурса који је тражио ново окружење како би се 
манифестовао. Уопштено говорећи, мирољубива коегзистенција 
је служила као кључни сегмент „нове“ револуционарне стратегије 
која је подразумевала директан прелазак од „фронта мира“ у про-
шлости до „антиимперијалистичког фронта“ будућности, где би 
антиколонијална борба представљала доминантан начин пости за-
ња ових циљева.46 При томе, кинеска политика је вешто применила 
концепт мирољубиве коегзистенције само на новоослобођене и 
социјалистичке, али не и на империјалистичке земље, пошто са 
њима „нема мирољубиве коегзистенције, већ само хладноратовске 
коегзистенције“.47 

Оваква директна оцена улоге несврстаних земаља била је 
већ присутна уочи саме Бандуншке конференције када их је Лиу 
Шаоћи, интерно, окарактерисао као нације које желе добре одно-
се са Кином и Совјетским Савезом, залажу се за мир, боре се про-
тив рата, али још овек одржавају односе са бившим господарима, 
траже компромис са империјалистима, желе да извуку корист од 
обе стране у хладном рату, што је све чинило њихову несврстану 
позицију слабом и неубедљивом.48 Ово јасно указује да никад 
није дошло до суштинских промена у погледу на свет из Пекинга, 
упркос свим ранијим дешавањима, али су зато тактичке промене у 
спољној политици заиста биле значајне и јасно видљиве. 

Отпочињање процеса дестаљинизације у Совјетском Савезу 
и лагеру, као и паралелни процес либерализације без преседана у 
Кини, принудили су Мао Цедунга да привремено заузме помирљив 
став и повуче се у страну. Али, чим су избили немири у Пољској и 

45 ZWD, 105-00867-01, Спољна политика Индонезије од трансфера суверенитета 
(1949–1958), 1. септембар 1958.

46 Видети: Mao Zedong waijiao wenxuan, str. 403–413.
47 Видети: Yang Kuisong, Zhonghua renmin gongheguo jianguo shi, tom 2 (Nanchang: 

Jiangxi renmin chubanshe, 2009), str. 219.
48 Российский государственный архив новейшей истории (даље РГАНИ), ф. 5, оп. 

30, д. 120, л. 136–138, Извештај Хрушчову о кинеско-индијским односима, 12. 
новембар 1955.
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револуција у Мађарској, Мао је схватио да је његова идеолошка 
позиција била исправна, док су Совјети направили бројне грешке 
које су и довеле до оваквих нежељених померања у лагеру.49 
Ово је био тренутак када је Кина одлучила да постане идеолошки 
тумач и посредник у односима унутар лагера, предводник народа 
Азије и Африке, прва линија борбе против империјализма, активно 
промовишући ново тумачење политике мирољубиве коегзистен-
ције, што је све већ било очигледно јануара 1957. током Џоу 
Енлајеве шатл-дипломатије у СССР-у, Пољској и Мађарској.50 

У спетембру 1957, током разговора са једном чехословачком 
делегацијом, Мао је указао на већ постигнуто чврсто јединство 
између социјалистичких земаља и земаља Азије, Африке и Ла-
тинске Америке, тако да је требало да се „боримо против њих (за-
падних земаља), а не да се трудимо да зидамо односе са њима“.51 
У суштини, на основу кинеских тумачења, земље Азије и Африке 
су држане за националистичку резерву социјалистичког лагера у 
борби против супарничког блока, док су Кина и све ове земље 
заједно стајале у самом центру Маове „средишње зоне“, спремне 
на одлучујући обрачун.52 Совјетско оклевање по питању мирне 
транзиције и револуционарне борбе, као и амерички агресивни 
иступи у Азији и на Блиском истоку (Тајван, Индонезија, Либан, 
Ирак), гледано из перспективе Пекинга, указивали су на то да се 
одигравала историјска транзиција снага и да су Кина и земље у 
развоју чиниле централни део тог светског процеса, као што је то 
истакао Мао Цедунг током свог другог боравка у Москви новембра 
1957.53 

У тренутку када су велика превирања обухватила простор 
Источне Европе и Блиског истока, Кина се осетила позваном да 
предузме хитне мере како би успоставила јединство социјали-
сти чких и афро-азијских земаља у време кризе. Стога је крајем 
1956. Џоу Енлај отишао у посету низу азијских земаља (Вијетнам, 
Камбоџа, Бурма, Индија, Пакистан, Авганистан, Цејлон и Непал) 

49 Видети: Mao Zedong zhuan 1949–1976, tom 1, str. 507–544. 
50 Видети: Shen Zhihua, „Zhongguo xuanfeng: Zhou Enlai 1957 nian 1 yue de chuan-

suo waijiao jiqi yingxiang“, Ershiyi shiji Zhou Enlai yanjiu de xin shiye, tom 2, Yu 
Xing (ed.), (Beijing: Zhongyang wenxian chubanshe, 2009), str. 1032–1054.

51 Видети: Mao Zedong waijiao wenxuan, str. 288.
52 Видети: Jianguo yilai Mao Zedong wengao, tom 7, (Beijing: Zhongyang wenxian 

chubanshe, 1992), str. 384–385.
53 Видети: Mao Zedong zhuan 1949-1976, tom 1, str. 723–761.
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како би се регулисали сви потенцијани проблеми и интензивирала 
сарадња између две стране.54 Нажалост, у овом тренутку дошло 
је до првог отвореног размимоилажења између Нехруа и Џоуа 
око нерешеног питања границе, којe су обе стране посматрале 
на другачији начин, затим око контроверзне посете Далај-ламе 
и Панчен-ламе Индији, када су се појавиле индиције да би два 
религиозна лидерa одбила повратак у Кину, па све до совјетске 
политике у мађарској кризи и кинеске критике југословенских 
ставова према истим догађајима.55 Нехру је био убеђен да ће Џоу 
донети повољније ставове после посете земљама Источне Европе, 
али је био непријатно изненађен идеолошком ригидношћу кине-
ских изјава и њиховом чврстом одбраном блоковских позиција.56

Руководиоци у Пекингу били су уверени да је постојала 
повезаност између немира у Источној Европи, војних интервенција 
у Азији и Африци, те да су офанзивни дух и изјаве империјалиста 
јасно указивали на потребу да се редефинише приступ лагера 
светским дешавањима. Кина је била спремна да све поведе у том 
правцу. Одмах по повратку у Кину, а пре свог пута у Европу, Џоу 
Енлај је окупио све амбасадоре социјалистичких земаља и пред-
ставио им своје виђење везе између империјалистичке суб вер-
зије у Европи и Азији, нарочито у Мађарској и на Тибету, опту жу-
јући неке индијске званичнике да су подстицали Далај-ламу на 
не одговорне потезе и да су допуштали да амерички обавештајци 
не сметано делују са индијске територије против Кине. Између 
осталог, кинески премијер је рекао: „Ако ослабимо будност, не  ми-
ри се могу појавити свуда. Социјалистичке земље треба да учврсте 
јединство, јер империјализам користи сваки неспоразум међу на -
ма. Разлике у мишљењима могу да постоје... али то мора оста ти 
ме ђу нама, а према империјалистима морамо наступати јединстве-
но“.57 Према томе, неутралисање западне претње међу афро-
азијским земљама постало је један од приоритета свих будућих 
кинеских ангажовања.

54 Видети: Zhou Enlai nianpu 1949–1976, tom 1, str. 650–651.
55 Видети: Selected Works of Jawaharlal Nehru (Second Series), tom 36 (New Delhi: 

Nehru Memorial Fund, 2005), str. 583–638.
56 ДАСМИП, ПА, 1957, ф-78, 44482, Телеграм југословенске амбасаде у Кини, 22. 

фебруар 1957. 
57 ДАСМИП, ПА, 1957, ф-53, 4332, Телеграм југословенске амбасаде у Кини, 6. 

јануар 1957.
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Пошто је дошло до захлађења односа са Индијом услед 
извесних Нехруових ставова, у наредном периоду Кина је одлу чи-
ла да концентрише своје напоре на Египат, сматрајући да је На-
сер био један од радикалнијих лидера афро-азијског света, а већ 
је био искусио све последице империјалистичке агресије током 
суец ке кризе. Када је Египат намеравао да сазове нову азијско-
-афричку конференцију почетком 1956, Кина је била једна од 
првих земаља које су подржале овакав предлог, сматрајући да би 
нови међународни скуп оваквог типа несумњиво унапредио њен 
међународни положај. Међутим, индијско одбијање да подржи скуп 
оваквог формата, као и унутрашња криза у Египту одгодили су 
овај догађај на неодређено време, што је само изазвало нове несу-
гласице у већ затегнутим односима Кине и Индије.58 Ипак, уколико 
је конференција на нивоу шефова држава и влада афро-азиј ских 
земаља била немогућа, Кина и Совјетски Савез, који није могао 
присуствовати Бандунгу јер је био и европска земља, одлучили 
су да подрже египатску иницијативу и децембра 1957. организују 
у Каиру оснивачку конференцију Афро-азијске организације на-
ро дне солидарности (ААОНС) која би деловала на невладином 
нивоу.59  

Ова конференција била је наставак пролагерске конферен-
ције у Делхију априла 1955, одржане уочи Бандунга, а која је тре-
бало да шири утицај Москве и Пекинга међу невладиним кругови-
ма у различитим земљама Азије и Африке. Међутим, организација 
основана у Каиру постала је чврст инструмент Насерове спољне 
политике у Африци и на Блиском истоку, израз подршке разним 
народноослободилачким покретима, али и средство ограничавања 
утицаја великих сила, нарочито комунистичких, међу земљама 
Азије и Африке.60 У почетку, Кина је користила овај форум како 
би форсирала своју стару стратегију „тражити оно што нас спаја 
упркос разликама“ (qiu tong cun yi), промовишући свеобухватну 
сарадњу и размену, али и подстичући радикалне ставове неких 
чланова, нарочито из арапских и афричких земаља, који би били 

58 ДАСМИП, ПА, 1956, ф-72, 43014, Покушај организовања нове афро-азијске 
конференције, 29. фебруар 1956.

59 NARA, RG 59, 670.901/2-1857, Телеграм америчке амбасаде у Египту, 18. фе-
бруар 1957.

60 Государственный архив Российской Федерации (даље ГАРФ), ф. 9540, оп. 1, д. 
11, л. 11–24, Транскрипт састанка президијума Совјетског комитета солидар-
ности са народима Азије и Африке, 24. април 1958.
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у складу са кинеским наступом и пружали више простора за са-
мостално деловање Пекинга.61 Ипак, већ је на почетку било јасно 
да ће читаву организацију чврсто контролисати египатска страна, 
ублажавајући тако неке од оштријих ставова, што је изазивало 
незадовољство кинеских учесника.62

У Пекингу Нехруа више нису држали за искреног савезника 
у афро-азијским пословима, пошто су његову позицију сматрали 
дволичном, не само око питања кинеско-индијске границе или 
Тибета већ и око проблема сазивања нове афро-азијске конфе-
ренције, којој се Индија оштро супротстављала. Поред тога, близак 
лични однос Нехруа и Тита, а донекле и Насера са обојицом, 
посматран је као штетан за кинеске интересе међу земљама у 
развоју. Када је почетком 1958. покренута нова идеолошка кам-
пања против Југославије, многи високи кинески званичници сма-
трали су да, штитећи Тита, „Нехру настоји да зада ударац КП 
Индије“, док се „између Тита и Нехруа ствара заједнички фронт 
против комунизма“.63 Кинеска страна је у Титовим иницијативама 
за сазивање конференције ванблоковских земаља, као и у ње-
говим тесним везама са Нехруом, Насером, У Нуом, Сукарном, 
Сихануком и др. видела пут да се „подрије нова кинеска бандуншка 
конференција, паралелно борећи се против совјетског и кинеског 
утицаја међу овим земљама“. То је, исто тако, био и „покушај да 
се погоршају односи међу афро-азијским и социјалистичким зе-
мљама, нарочито сејући раздор међу нама (Кина) и афро-азијским 
земљама“.64 Како је кинески министар спољних послова маршал 
Чен Ји једном приметио, највећи проблем у односима Југославије 
и ванблоковских земаља лежао је у чињеници да су те нације 
искрено веровале Југословенима и слушале њихове савете.65

Лагерска критика „југословенског ревизионизма“ није при-
добила много присталица међу азијским и афричким земљама, сем 

61 Видети: Charles Neuhauser, Third World Politics: China and the Afro-Asian People’s 
Solidarity Organization (Cambridge: Harvard East Asian Monographs, 1970), str. 
11–37.

62 ZWD, 109-00822-01, Лиу Нингји представља амбасадорима социјалистичких 
земаља ситуацију на конференцији ААОНС, 20. јануар 1958. 

63 РГАНИ, ф. 5, оп. 49, д. 131, л. 161, Разговор са начелником азијског одељења 
кинеског МИП-а, 7. јун 1958.

64 ZWD, 109-00860-01, Циркуларни телеграм кинеског МИП-а свим амбасадама и 
конзулатима о политици односа према Југославији, 16. децембар 1958.

65 РГАНИ, ф. 5, оп. 49, д. 131, л. 169–170, Разговор са министром Чен Јием, 9. јул 
1958. 
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локалних комунистичких партија, пре свега јер је оваква кампа-
ња само показала да би било која земља, уколико није неговала 
„исправан“ идеолошки став, могла доћи под удар политичких и 
економских санкција Москве и Пекинга.66 Када је Кина покушала 
да интензивира своје међународно ангажовање, заједно са иде-
о лошком кампањом, а све пратећи отпочињање „Великог скока 
напред“ средином 1958, појавио се проблем кризе њеног креди-
билитета међу водећим афро-азијским земљама. Током 1959. Ки-
на је ушла у политички, а у случају Индије и оружани сукоб, са 
Њу Делхи јем, Каиром и Џакартом око различитих политичких и 
економских проблема који су оптерећивали узајамне односе.  

Суров третман кинеских трговаца у Индонезији, које је Су-
карно видео као претњу индонежанској економској независности, 
довео је до кризе која је резултирала међусобним протеривањем 
дипломата и грађана обе земље, свађама међу руководствима 
две стране, као и репатријацијом хиљада прекоморских Кинеза. 
Пекинг је покушао да поправи односе са Џакартом износећи више 
конструктивних предлога, али без много успеха, тако да су односи 
били на леду још наредне две године.67 Што се тиче Насера, и 
Кина и Совјетски Савез су држали његову политику арапског на-
ционализма као изразито реакционарну, нарочито критикујући 
његове планове да сруши нову владу у Багдаду и придода Ирак 
свом пројекту Уједињене Арапске Републике, која је већ била 
створена супротно совјетском мишљењу. Исто тако, брутални про-
гон египатских и сиријских комуниста није могао да створи много 
симпатија за Насера у Москви и Пекингу. Водеће силе лагера 
биле су убеђене да је Тито стајао иза нових Насерових напада.68 
У случају, пак, Индије, побуна на Тибету и двосмислен став према 
граници који су заузеле обе земље, где је свака страна имала своје 
снажне историјске и правне разлоге, заједно са супротстављеним 
улогама које су имале у азијском суседству, али и међу афро-
-азијским земљама у целини, допринели су да дође до потпуног 
слома билатералних односа и отвореног непријатељства.69 Оваква 
перспектива не само што је искрено плашила многе азијске, па и 

66 ДАСМИП, ПА, 1958, ф-132, 412344, Телеграм југословенске амбасаде у УАР, 24. 
мај 1958.

67 ZWD, 105-00389-03, Забелешка о разговору између министра Чен Јиа и индо-
нежанског амбасадора, 12. децембар 1959.

68 РГАНИ, ф. 5, оп. 30, д. 302, л. 77–98, О ситуацији у УАР, 1959.
69 АВПРФ, ф. 0100, оп. 53, п. 463, д. 78, л. 31–53, Кинеско-индијски односи 1959. г.
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афричке земље, већ је потом отворила нови идеолошки конфликт 
између Пекинга и Москве, где је Хрушчов настојао да очува нор-
малне односе са Индијом и Индонезијом, без обзира на њихов 
сукоб са Кином, а што је све наилазило на оштре осуде Пекинга 
који је био формални совјетски савезник.70 

Међутим, пошто је 1960. Маова економска политика дожи-
вела жестоки слом избијањем велике глади по унутрашњости зе-
мље, Кина је заузела помирљивији курс којим би исправила свој 
имиџ међу афро-азијским земљама, сада централним савезницима 
у политици „уједињеног антиимперијалистичког фронта“, те је 
одлучено да се предузму неопходни кораци и побољшају односи 
са неким од блиских суседа (Непал, Бурма и Камбоџа). Пошто је 
гранични сукоб са Индијом представљао тачку раздора у азијској 
политици, одлучено је да априла 1960. Џоу Енлај лично отпутује 
у Њу Делхи и да, кроз директне преговоре са Нехруом, пронађе 
заједнички прихватљиво решење. Без обзира на то да ли је ово био 
само дипломатски потез да се умире азијски суседи или искрени 
покушај обе стране да се нађе решење, ово више није био период 
хармоничних односа два азијска џина, већ post-festum крвавих 
граничних окршаја. Џоу Енлајев конструктивни предлог да дође до 
прећутне и формалне размене спорних територија, које обе земље 
већ ионако директно контролишу, није уродио плодом и наишао 
је на отпор индијске стране.71 Када је дошло до избијања правог 
пограничног рата између Кине и Индије октобра и новембра 1962, 
тај сукоб имао је специфичан утицај на афро-азијску заједницу, 
чији су многи чланови исказали своје резерве према кинеском 
начину решавања кризе, без обзира на ранији негативан став у 
односу на индијску индиферентност према ванблоковским зем-
љама. Ово је постало још очигледније током конференције у Ко-
ломбу, где је пет ванблоковских земаља покушало да посредује 
у овом пограничном конфликту, заузевши став по коме се одбија 
свако решавање силом одређених проблема међу афро-азијским 
земљама.72

70 ZWD, 105-01001-02, Хрушчовљева посета Индији, 18. фебруар 1960.
71 Видети: Wang Hongwei, Ximalaya shan qingjie: Zhong Yin guanxi yanjiu (Beijing: 

Zhongguo Zang xue chubanshe, 1998), str. 182–194.
72 Видети: G. H. Jansen, Afro-Asia and Nonalignment (London: Faber and Faber, 

1966), str. 330–351.
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Отпочињањем кинеско-индијског пограничног сукоба, као 
и избијањем идеолошког конфликта са Совјетским Савезом, Кина 
је предузела радикални заокрет улево у својој спољнополитичкој 
оријентацији. Овакав радикални заокрет подразумевао је да сма-
њивање тензија у међународним односима није постојало, док је 
политика пролетерског интернационализма била преча од свих 
појединачних државних интереса. Кинеска страна је заузела став 
да борба против империјализма, контрареволуције и ревизионизма 
представља саставни део једног јединственог фронта у борби про-
тив свих реакционарних снага у свету.73 Како се однос са Москвом 
све више погоршавао, Кина је све активније ширила пропаганду 
како су модерни ревизионисти, Совјетски Савез и Југославија, 
тупили оштрицу антиимперијалистичке борбе међу афро-азијским 
народима. У исто време, Пекинг је знатно увећао своју економску и 
техничку помоћ земљама у развоју, без обзира на велику оскудицу 
у самој Кини, настојећи тако да се активно такмичи са совјетским 
и западним блоком.74 

Управо у оваквим околностима, пошто су могућности за де-
ловање у Азији биле знатно ограничене, Африка постаје кључни 
играч у новој кинеској спољнополитичкој стратегији, добивши 
уло гу прве линије фронта у антиимперијалистичкој борби, док је 
ки нески револуционарни модел уживао знатну популарност у во-
дећим земљама „Црног континента“ (Гана, Гвинеја, Мали, Танга-
њика) пошто је указивао на модернизаторске успехе „обојених“ 
народа.75 Нова кинеска политичка офанзива захватила је и ААОНС, 
где је током прве половине 60-их година долазило до жестоких 
идеолошких полемика између совјетских и кинеских представника, 
а дискусијом је доминирала тема одбацивања мирољубиве коегзи-
стенције у односима са империјалистичким земљама и „ослањања 
на сопствене снаге“, што је све врло ватрено заговарао Пекинг.76 
У овој последњој фази, односи са земљама Азије и Африке, па 
донекле и Латинске Америке, постали су несумњиви приоритет ки-

73 Видети: Niu Jun, „1962: the Eve of the Left Turn in China’s Foreign policy“, CWIHP 
Working Paper, no. 48 (2005). 

74 Видети: Shen Zhihua (ed.), Zhong Su guanxi shigang 1917–1991 (Beijing: Shehui 
kexue wenxian chubanshe, 2011), str. 366–370.

75 Видети: Bruce D. Larkin, China and Africa, 1949–1970 (Berkley: University of Cali-
fornia Press, 1971), str. 38–88.

76 ГАРФ, ф. 9540, оп. 1, д. 80, л. 2–12, Транскрипт састанка президијума Совјет-
ског комитета солидарности са народима Азије и Африке, 22. фебруар 1962.
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неске спољне политике, како је то јасно прокламовао Мао Цедунг у 
својој „теорији две средишње зоне“. По Маоу, у свету су постојале 
две средишње зоне: једна, коју су чиниле земље Азије, Африке и 
Латинске Америке, зона којој је припадала и Кина, док су другу 
зону чиниле капиталистичке и социјалистичке земље Европе, али 
и Канада и Јапан, које су трпеле америчку и совјетску хегемонију 
и хтеле су да их се ослободе. Све ове земље биле су природни 
кинески савезници у борби против доминације суперсила.77 

Пошто се од тог тренутка Пекинг нашао у отвореном суко-
бу са САД-ом, Индијом, СССР-ом и његовим сателитима, али и 
Југославијом, Кина се определила, подржана од Индонезије, која 
је исто тако била изолована због сопственог сукоба са Малезијом, 
да усмери све своје напоре на сазивање нове афро-азијске кон-
ференције којом би заокружила свој утицај у Трећем свету и при-
добила на своју страну бројне земље афро-азијске заједнице. Ки-
неско руководство је, вероватно, рачунало да би се могао постићи 
сличан успех као и у Бандунгу 1955. а свет у развоју би тада чврсто 
стао иза Пекинга. Већ почетком 1961. Индонезија је, подржана од 
Кине након сусрета Маоа и Сукарна, предложила одржавање нове 
афро-азијске конференције, али су их предухитрили Тито и Насер 
са њиховом иницијативом сазивања конференције ванблоковских 
земаља.78 Ипак, Сукарно је и даље уживао пуну подршку Пекинга 
да присуствује састанку ванблоковских земаља у Београду, али и 
да настави са напорима да се коначно организује и један афро-
-азијски скуп, пошто Кина, као несумњиво блоковска земља, није 
могла да учествује на састанцима попут београдског.79  

Како је Сукарно био принуђен да одигра секундарну улогу 
у Београду, насупрот Титу, Нехруу или Насеру, крајем те године 
и он је одлучио да усмери све снаге да Индонезија поново буде 
домаћин конференције типа бандуншке, док му је јединствени 
савезник у том подухвату постала Кина.80 Због тога је већ средином 
октобра 1961. Чен Ји предложио да се у Бандунгу поново одржи 
сличан скуп, или негде другде али никако у Њу Делхију или Каиру, 

77 Видети: Mao Zedong waijiao wenxuan, str. 506–509.
78 Видети: Jovan Čavoški, Jugoslavija i kinesko-indijski konfl ikt 1959–1962, Beograd, 

2009, str. 236–239, 250–253.
79 ZWD, 105-01767-08, Одговор Индонезији о кинеском ставу поводом конферен-

ције несврстаних земаља, 27. јул 1961. 
80 AJ, 837, KPR, I-5-b/40-4, Забелешка о разговору амбасадора Стана Павлича и 

индонежанског амбасадора у Француској Тамзила, 25. новембар 1962.
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док би Југославија и Совјетски Савез, као европске земље, били 
искључени из било каквог афро-азијског формата и целокупан 
скуп би се одржавао у стриктним географским границама.81 Гео-
гра ф ски принцип организовања Трећег света требало је да однесе 
пре вагу над универзализмом ванблоковског карактера који су за-
го варали Југославија, Индија и, донекле, Египат. Управо је сазива-
ње афро-азијског скупа постало централни сегмент нове кинеске 
стратегије сукоба са обема суперсилама унутар „средишње зоне“, 
а у циљу организовања „уједињеног антиимперијалистичког фрон-
та“ међу новоослобођеним земљама.82 

Џоу Енлај је почео поново да игра централну улогу у свим 
овим подухватима. Мобилисање међународне подр шке кинеским и 
индонежанским напорима да организују овакав скуп претворило 
се у последњу фазу историје неуспеха тзв. афро-азијског покрета. 
Џоу је средином децембра 1963. предузео чуве но тромесечно пу-
товање у десет земаља Африке (УАР, Алжир, Мароко, Тунис, Гана, 
Гвинеја, Судан, Етиопија, Сомалија), три земље Азије (Пакистан, 
Цејлон, Бурма), уз кратко заустављање у Албанији. И овог пута 
је Џоу искористио своју дипломатску вештину и шарм и поново 
је деловао у „духу Бандунга“, настојећи да даље промовише по-
зитивну слику Кине, прошири постојеће политичке и економске 
везе, оствари нове дипломатске односе (Тунис, Етиопија), понуди 
безрезервну кинеску економску помоћ земљама у развоју и моби-
лише Африку на међународној арени. Ово чувено путовање, макар 
по спољним утисцима, лишено идеолошких предрасуда и опте ре-
ћења, представљало је велики успех за самог кинеског премијера 
и његову политику, иако је стварни контекст кинеског надметања 
са осталим светским играчима био итекако присутан. По повратку, 
Џоу је био убеђен да је Африка континент који највише може да 
пружи антиимперијалистичкој и антиколонијалној борби коју је 
Кина предводила.83 

Међутим, постојао је веома јак утисак да је један од основ-
них разлога овог путовања била и намера да се подржи кинеско-
-индонежанска иницијатива организовања нове афро-азиј ске кон-

81 ZWD, 108-00270-04, Разговор између министра Чен Јиа и индонежанског амба-
садора о афро-азијској конференцији, 15. октобар 1961.

82 Видети: David Kimche, The Afro-Asian Movement: Ideology and Foreign Policy of 
the Third World (Jerusalem: Israel Universities Press, 1973), str. 174–193.

83 Видети: Yang Mingwei, Zouchu kunjing: Zhou Enlai zai 1960-1965 (Beijing: Zhong-
yang wenxian chubanshe, 1999), str. 259–312.
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фе ренције, како би се тако предухитрио југословенско-индијски 
предлог да се под хитно сазове нова конференција не сврста-
них земаља (Гана је радо прихватила кинески предлог, али су 
арапске земље биле уздржане).84 Пошто је тада Југославија има-
ла изузетно блиске политичке и економске односе са већином 
афричких земаља, кинеска делегација се није усудила да отво-
рено критикује Тита, сем током кратке посете Албанији, али је 
југословенско присуство увек негде лебдело у ваздуху током ра-
зличитих дискусија.85 Слично је било и са динамичним совјетским 
утицајем.86 Кинески премијер је био свестан да би свака стратегија 
форсирања подела међу ванблоковским земљама или подстицања 
на конфликт са суперсилама била јако опасна, нарочито зато што 
нису све нације међу њима имале подједнако добре односе са 
Кином или Индонезијом. Туниски председник Бургиба упозорио је 
Џоу Енлаја на све лоше стране таквог једног приступа афричким 
земљама: „Долазите у Африку као непријатељи капиталистичких 
земаља За пада, социјалиста, неутралаца и несврстаних, Индије, 
Тита, Хру шчова, свих. Рећи ћу вам, нисте изабрали лаку политику. 
Не оче кујте да много постигнете у Африци. Други вам неће искрено 
рећи, али ја хоћу, нећете далеко догурати на овом континенту.“87 
Због тога је кинеска страна одлучила да питање друге афро-
-азијске кон ференције препусти Алжиру, као земљи организатору 
и главном спонзору, док би се Кина повукла у позадину. Овакав 
потез успео је касније да придобије подршку земаља као што су 
УАР, Мали и Гвинеја.88

У суштини, оваква иницијатива покренула је жестоко над-
ме тање између одређених ванблоковских земаља око првенства 
орга низовања конференције београдског или бандуншког типа, 
при чему су многи од афричких и азијских лидера били спремни 
да под је днако стану иза обе конференције, не желећи да даље 
про дубљују регионалне или политичке поделе.89 Ипак, пошто се 

84 АВПРФ, ф. 100, оп. 51, п. 218, д. 29, л. 131–139, Резултати Џоу Енлајеве посете 
афричким земљама, 22. март 1964.

85 АЈ, 837, КПР, Кина, I-5-b, Посета Чу Ен Лаја Африци, 1. март 1964.
86 Видети: С. В. Мазов, Политика СССР в Западной Африке 1956–1964 (Москва: 

Наука, 2008), стр. 261–285.
87 Видети: Gopal Chaudhuri, China and Nonalignment (New Delhi: ABC Publishing 

House, 1986), str. 43.
88 ZWD, 107-00932-04, Подршка да се организује друга афро-азијска конферен-

ција у Алжиру, април–октобар 1964.
89 NARA, RG 59, 1964-1966, POL 8, кутија 1829, Циркуларни телеграм Стејт 

департмента, 30. јул 1964.
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у међу народним односима појавила тенденција попуштања напе-
тости, где су ванблоковске земље, својом политиком мирољубиве 
коегзистенције, могле да подрже овакве напоре суперсила, ен-
ту зијазам за југословенску иницијативу, нарочито код Египта и 
Индије, а и неких других земаља, био је знатно већи, пошто се 
знало да би на конференцији бандуншког типа дошло до изражаја 
много контроверзних билатералних питања, док би се конфе рен-
ција несврстаних, са друге стране, бавила универзалнијим пита-
њима.90 

Услед оваквих отворених размимоилажења, организатори 
Друге конференције несврстаних земаља у Каиру октобра 1964. 
морали су прилагодити свој наступ повећаним захтевима, пре свега 
афричких земаља, да се дискутује о проблемима деколонизације, 
политичке и економске независности земаља у развоју, свакако 
не испуштајући општа питања стратегије несврставања. Ипак, ини-
цијатори будуће афро-азијске конференције одлучили су да ставе 
акценат на проблеме борбе против империјализма и коло нијали-
зма, чиме су упутили нови политички изазов својим противницима. 
Сматрало се да би овакви слогани промовисали чврсто јединство 
међу нацијама учесницама.91 Пад Хрушчова и долазак новог со-
вјетског руководства на челу са Брежњевом веома су забринули 
бројне ванблоковске земље да би могло доћи до промене у со-
вјетској политици према Трећем свету или до помирења Москве 
и Пекинга, где би они постали предмет деобе интересних сфера 
(такав страх је био присутан и у Југославији).92 Стога је маршал 
Чен Ји пружио чврсте гаранције да неће бити промена у кинеској 
политици према Москви, као и да се Кина слаже са алжирским 
предлогом да се конференција помери за 29. јун 1965. године.93

Иако је Конференција несврстаних била иза њих, кинеску 
страну је јако бринула иницијатива неких земаља (Индија, Египат, 
Гана, Танзанија), које је подржавао низ мањих учесника, али и 
сам организатор Алжир, да се упути званичан позив совјетској де-
легацији да учествује у раду афро-азијске конференције. Овакав 

90 Видети: G. H. Jansen, Afro-Asia and Nonalignment, str. 363–382.
91 ZWD, 203-00588-04, Забелешка о разговору између Чен Јиа и Бен Беле, 3. но-

вембар 1964.
92 Видети: Никита Хрущев 1964: стенограммы пленума ЦК КПСС и другие доку-

менты (Москва: Материк, 2007), стр. 357–362.
93 ZWD, 107-00932-02, Посета специјалног алжирског представника Кини, децем-

бар 1964.
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предлог дошао је у време оштрих подела између Кине и Совјетског 
Савеза око питања војне помоћи Северном Вијетнаму, што је ути-
цало и на одлучно кинеско одбијање оваквог захтева.94 Поред тога, 
Алжир је одлучио и да упути позив генералном секретару УН-а У 
Танту да присуствује раду конференције, али је и ово наишло на 
жестоко противљење Пекинга, пошто је и УН држан за експонента 
политике обеју суперсила.95 Не треба заборавити да су у то време 
Кина и Индонезија, која је управо била напустила УН због пријема 
Малезије, озбиљно размишљале да успоставе алтернативну међу-
народну организацију.96 

Како би ближе разјаснио кинеске ставове по оба ова пи-
тања, исказао пуну подршку напорима Алжира и других зе маља 
у организовању предстојеће конференције, али и да би се су прот-
ставио било каквом мешетарењу Совјетског Савеза, Индије или 
Југославије, Џоу Енлај је у марту и априлу посетио неколико зе-
маља (Бурма, Пакистан), а међу њима Алжир и УАР, и оштро је 
упозорио да совјетски представници никако не могу учествовати, 
пошто би се тако совјетско-кинески раскол пренео на читаву кон-
ференцију.97 Сличну поруку је пренео и Чен Ји у Авганистану и 
Непалу, пошто нико није желео да види у Алжиру питања која 
су подстицала поделе. Индонезија је и даље чврсто стајала иза 
организације нове конференције, одлучно се противећи учешћу 
Совјетског Савеза и Малезије, тако да је Пекинг, током посете 
вице-премијера Субандрија, добио чврсте гаранције да ће Џакарта 
пружити пуну подршку свим кинеским иницијативама.98 Упркос 
свему, изгледало је да ће се нова афро-азијска конференција не-
сметано одржати крајем јуна.

Међутим, планови за организацију конференције су изне-
нада измењени када је 19. јуна дошло до војног удара у Алжиру. 
Бен Бела је тада био оборен и власт је преузео Револуционарни 

94 РГАНИ, ф. 5, оп. 30, д. 480, л. 122–126, Питање позива СССР-у да учествује на 
афро-азијској конференцији.

95 ZWD, 107-00636-02, Кина се противи позиву У Танту и другим посматрачима да 
присуствују другој афро-азијској конференцији, 23. фебруар 1965.

96 ZWD, 105-01318-05, Посета индонежанске делегације предвођене вице-пре-
мијером Субандријом, 2. фебруар 1965.

97 ZWD, 203-00651-02, Забелешка о разговору Џоу Енлај – Бен Бела, 31. март 
1965; 203-00652-02, Забелешка о разговору Џоу Енлај – Насер, 1. април 
1965.

98 ZWD, 204-01395-01, Посета индонежанског вице-премијера Субандрија Кини, 
25. мај 1965.
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савет предвођен Бумедијеном и министром иностраних послова 
Бутефликом. Иако су организатори пуча пружили уверавања да 
неће доћи до одлагања конференције, многи нису више били тако 
уверени у то.99 Џоу Енлај је био више него свестан да би даље 
одлагање овог скупа означило и крај свих вишегодишњих напора 
Пекинга да удахне нови живот афро-азијском покрету. Управо у 
време удара, Џоу се, сплетом срећних околности, налазио у Каиру, 
где је већ неколико дана водио интензивне разговоре са Насером. 
Оба лидера су одмах изразила забринутост за будуће догађаје, па 
су под хитно примили министра Бутефлику који је носио чврсте 
гаранције нових власти у Алжиру да неће доћи до већих промена. 
После ових разговора, услед још увек нејасног развоја ситуаци-
је, Џоу, Насер и Бутефлика су се једногласно сложили да се од 
осталих учесника затражи одлагање конференције, по могућности 
на јесен.100 Већина афричких и арапских земаља се првобитно 
сложила са одлагањем од два дана, али су онда сви учесници 
прихватили да се конференција одржи тек почетком новембра.101 
Предстојеће месеце до саме конференције кинеска дипломатија 
је покушала да искористи за даљу мобилизацију афро-азијског 
јавног мњења око подршке ослободилачкој борби у Вијетнаму, 
што су нарочито наглашавали Џоу Енлај и Чен Ји у сусретима са 
алжирским руководиоцима у Пекингу и Алжиру током августа и 
септембра.102 Ово је требало да постане нова агенда афро-азијске 
конференције.

Ипак, овом скупу никако није било суђено да се одржи. 
Након свргавања Бен Беле, 30. септембра десио се још један вој-
ни удар, овог пута против Сукарна, који је довео не само до посте-
пеног одласка са власти другог у низу кинеског савезника већ је 
резултовао правим масакром чланова КП Индонезије, једне од 
партија најближих Пекингу.103 Потпуно изненађено дешавањима у 
Џакарти, кинеско руководство је предложило да се афро-азијска 

99 ДАСМИП, ПА, 1965, ф-2, 423265, Телеграм југословенске амбасаде у Алжиру, 
21. јун 1965.

100 ZWD, 107-01081-09, Разговор Џоу Енлаја и Насера о пучу у Алжиру и афро-
-азијској конференцији, 23. јун 1965.

101 NARA, RG 59, 1964-1966, POL 8, кутија 1826, Циркуларни телеграм Стејт департ-
мента, 2. јул 1965.

102 ZWD, 107-00937-01, Извештај о посети алжирског министра Битата Кини, ав-
густ–септембар 1965.

103 РГАНИ, ф. 5, оп. 30, д. 480, л. 135–141, О политичкој ситуацији у Индонезији 
после догађаја 30. септембра, 10. октобар 1965.
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конференција, услед новог развоја ситуације, одложи на неодре-
ђе но време, пошто је под тренутним околностима било немогуће 
да се на задовољавајући начин организује овакав међународни 
скуп.104 Иако су многи од учесника првобитно били врло невољни 
да се сагласе са кинеским предлогом, ускоро је донета заједничка 
одлука да се конференција одложи на неодређено време, те се 
она никада није ни одиграла. Сви интензивни напори последњих 
месеци неочекивано су се претворили у „лабудову песму“ афро-
-азијског покрета.105

Овим догађајима се једна од најинтензивнијих фаза кине-
ских односа са земљама Азије и Африке оконачала неуспехом, док 
су сви напори да се изграде мостови сарадње афро-азијског света 
са Пекингом остали у сенци конфликата који су се низали један за 
другим. У суштини, кинеска политика формирања афро-азијског 
покрета омогућила је да та млада организација постане само једна 
фуснота у историји Трећег света, покрет који никада није ни био, 
неуспели експеримент Пекинга и његових најближих савезника, 
који је неминовно морао уступити место нешто виталнијем покрету 
несврстаних земаља. Овај други покрет, уз сва своја ограничења 
и мањкавости, никада није био јасно идеолошки обојен, водили 
су га неки универзалнији принципи правде и праведности у међу-
народним односима, мање је био под утицајем великих сила и 
настојао је да држи подједнаку дистанцу од оба блока. Иако се прва 
деценија кинеских односа са Афро-Азијом завршила неуспехом 
и повлачењем у себе током година Културне револуције, ипак, 
извукавши поуку из овог негативног искуства, Пекинг је почетком 
70-их година изнова повео политику окупљања и уједињавања 
земаља у развоју око програма који су сви могли прихватити, без 
обзира на идеолошке разлике – мир, сарадња, развој, праведност. 
Таква прагматична политика је доживела много више успеха од 
оне овенчане револуционарним и антиимперијалистичким духом.

104 ZWD, 107-00934-01, О одлагању афро-азијске конференције, 10. октобар 
1965.

105 Видети: Сeng Tao, „Di er ci Ya Fei huiyi weihe meiyou kaicheng“, Zhongguo waiji-
aoguan zai Feizhou, Li Tongcheng, Li Boxiong (eds), (Shanghai: Shanghai renmin 
chubanshe, 2005), str. 4–19.
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By using newly declassifi ed documents from the most relevant 
world archives, particularly the Chinese ones, as well as relevant 
international literature, this article deals with the history of China’s 
relations with different Asian and African countries and their regional 
organizations during the fi rst two decades of the Cold War. In essence, 
this is a general treatment of the emergence, development, and failure 
of Beijing’s Third World entanglements, particularly focusing on the 
issue of the rise and fall of the so-called Afro-Asian Movement that 
developed between the 1955 Bandung Conference and the unsucces-
sful conference in Algeria a decade later. The ideological and political 
background of Chinese domestic issues, as well as Mao Zedong’s 
world perceptions, are also meticulously analized as the overall setting 
against which China’s Afro-Asian policy evolved. Without the proper 
understanding of China’s major role in Third World issues, one cannot 
fully grasp the importance of certain developments among Asian and 
African nations during the Cold War period.
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Милан ПИЉАК

РАЗГОВОР СА AЛЕКСАНДРОМ КРАУСОМ, 
ДИРЕКТОРОМ У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 
САМОУПРАВНОМ СОЦИЈАЛИЗМУ*

Интервју1 представља један нови поглед на догађаје из пе-
риода самоупрвног социјализма, будући да су до сада о њему углав-
ном говориле особе које су биле касније жртве режима2 у којем 
су градиле каријере. Међутим, за период 70-их и време пред сам 
распад као да је пропуштено да се прикаже и деловање људи који 
су упра вљали великим привредним системима и привредом уопште. 
Личност Александра Крауса, генералног диркетора „Ме талсервиса“, 
упеча тљива је из много разлога. Он је и дан данас пун радне енер-
гије и веран левим идејама, а нарочито југословенском моделу само-
управљања, за који сматра да је био недовршен и да су га нажалост 
(не)развијали они чији интерес је био да вечно остану на власти. 
Толика вера у будућност развоја земље на основама самоуправног 
социјализма га је у одређеној мери навела да, као човек који је 
потицао из самог центра Београда и из породице високообразованих 
родитеља, уз диплому инжењера металургије и одлично знање два 
страна језика, ипак остане у земљи и посвети се њеној изградњи.

Кроз интервју се могу назрети мехнизми функционисања 
власти у републици Србији, а пре свега на локалном нивоу, Оп-

* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Овом приликом бих желео да се захвалим колегиници Јелени Рафаиловић што 
ме је упутила на господина Александра Крауса.

2 Реч је о одстрањивању одређених високих званичника из политичког живо-
та земље током криза, попут оне за време сукоба унутар Коминформа, смене 
Милована Ђиласа, Александра Ранковића и низа високих званичника Службе 
државне безбедности, припадника Маспока, „либерала“ у Србији итд. 
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штин ском комитету Старог града, граду Београду и расподели моћи 
унутар предузећа. Краус објашњава положај високообразованих 
које је Партија увек форсирала у својој политици, али истовремено 
и сумњичила и постављала неког да их надзире; страх од директо-
ра великих система као конкурената у управљању државом; пи-
тања ауторитета у самом предузећу; грубо мешање политике у 
кадровску политику предузећа; могућности директора да, упркос 
свему, уко лико су способни, могу доста научити и оставити запаже-
не ре зул тате у привреди и друштву; систем друштвених мрежа 
које је директор морао развијату и одржавати уколико је желео да 
направи било какав озбиљан подухват; сам Александар Краус је 
смењен као део поражене групе Ивана Стамболића. Ипак, главно 
тежиште овог интервјуа је питање шта је представљао директор у 
социјализму 70-их и 80-их година у Југославији, шта га је гушило 
и шта је све могао уколико је био довољно способан.

Рођен сам у Београду 31. августа 1940. године у јеврејској 
породици. Од оца Херберта и мајке Бланке Краус. Обоје интеле-
ктуалци. Отац је био лекар, а мајка професор страних језика. Отац 
је био високи политички руководилац, пре свега у здравству и био 
је први начелник Војномедицинске академије, касније секретар 
за народно здравље итд. Фамилија је у том погледу била и пар-
тизанска и комунистичка, на један начин да су то били све људи 
интелектуалци. У таквој смо се атмосфери сестра и ја образовали. 

Све сам школе завршио у Београду, основну, гимназију „Мо-
ша Пијаде“, сада је то Прва београдска и Технолошко-металуршки 
факултет, одсек металургија. Тако да сам по струци дипломирани 
инжињер металургије. Радио сам у струци у једном пројектантском 
бироу, па у индустрији за прераду жице, производњу жице итд. 
Најдуже сам се у животу интересовао за политику, али нисам 
био професионални политичар. Годину и по дана сам радио у 
општинском комитету Савески венац као заменик секретара. 

Како сте приступили Партији? 

– То ми је била жеља још из гимназијских дана. У Партију 
се могло ући са 18 година, па ми је било криво што су неки ушли 
са много мање идеала и били примљени, а мене нису примили. Тек 
сам на факултету био предложен.
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Шта сте сматрали да ћете остварити када уђете у Партију?

– Па ту су били, нећу да кажем младалачки идеали. У сваком 
случају млади људи се увек надају да ће у свом животу остваривати 
неке прогресивне идеје, а у то време су након Другог светског 
рата прогресивне идеје биле леве идеје. Мислим на породицу из 
које сам потицао и на ентузијазам који се ширио.3 То је био један 
развој Југославије који је био упоредив са свим другим развојима 
послератне Европе. Хоћу да кажем да то није било нешто до те мере 
вештачко како се данас говори. Тај развој је био буран, наравно 
са свим својим мањкавостима привредног система, са свим тим 
кредитима и са том политиком која се водила.

Ја се сећам једне приче, када сам после матуре први пут 
био у Француској, и први пут у иностранству. Те 1959. био сам 
месец дана у Паризу. Ишао сам код господина Пијоа, он се налазио 
код сквера Албонија, иза Ајфелове куле и Трокадера. Пошто сам 
осам година учио француски требао сам да искористим ту прилику. 
Мајка је добила као професор француског језика једномесечно 
усавршавање.

Ту сам био у фамилији само са једним старијим господином 
са којим смо разговарали на француском, јер то је била суштина, да 
проговорим француски. Током разговора он ме је упитао, у сврху 
конверзације, зашто ми у Југославији покушавамо да направимо 
све. У смислу и локомотиве и авионе и тракторе и комбајне итд. 
Зашто се не угледамо на Швајцарску, која има добре сиреве, добре 
чоколаде, сатове и такве неке ствари. Мала земља и неке ствари 
ради врхунски, али не ради све. А ја сам говорио како смо ми вели-
ка земља и како ћемо све то да направимо. Био сам сав фасцини-
ран и одушевљен и улазио сам у те жестоке дискусије, бранећи 
наш идеализам који је ту постојао. Тај ме је (идеализам) дочекао 
и на првој години факултета, на радној акцији код Лесковца 1961. 
године. Био сам предложен као акцијаш да уђем у Партију и при-
мљен сам.

Везано за ту Француску тамо сам поново ишао током лета 
1961. године. У Паризу сам читао у новинама о Београдској кон-
ференцији у септембру и био сам поносан. Неки испитни рокови 

3 Мисли се на период обнове непосредно после рата, затим након Београдске де-
кларације из 1955. године, којом је Југославија успела да нормализује односе 
са Источним блоком, на самит несврстаних у Београду 1961. године и др.
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су били померени, па смо били врло задовољни као студенти. 
Из новина сам знао да ће у Београд доћи педесет државника и 
председника влада из различитих земаља. Такав осећај је био 
да је Југославија, некаква мала земља, не баш центар света, али 
стварно догађај од прворазредног значаја. Многи ти државници 
Нехру, Насер, Сукарно и остали су били лидери и позната имена 
и све то на једном месту и то у Београду. Све је то пролазило 
кроз Кнеза Милоша и могао си да гледаш како пролазе. То је био 
један догађај, нећу сада да кажем као искрцавање на Месец, али у 
нашим оквирима јесте био један планетарни догађај. Тако да је тај 
осећај, да припадаш нечему што се развија, што је део света и да 
си ти део те политике као члан Партије, био врло узбудљив. 

Моја жена је мислила да ћемо ми живети у иностранству. 
Млад инжињер говорим француски, енеглески. Могао сам да идем 
у Канаду, као што су неки моји другови отишли. Ја сам мислио да 
ми је овде место и да имам велику перспективу. Не мислим да сам 
погрешио, али то је било једно друштво које се годинама успешно 
развијало. Да је то баш било на стабилним основама, касније се 
показало да ти темељи полако попуштају, али дуго година је то 
деловало солидно.

Тај привредни развој предузећа, пројеката, било чега, био 
је немогућ на бази партијског управљања. У једном тренутку је 
дошло до тога да је партија морала или требала да ...када сматра-
те да је био тај тренутак? – Па мислим да је то било већ тих 70-их 
година. Мислим да је 1965.4 прерано била, без обзира што је 

4 Реч је о „великој привредној реформи“, која је међу руководством била позната 
и као „Кирина реформа“ по Кири Глигорову, једном од главних носилаца целог 
пројекта и тадашњем потпредседнику владе Петра Стамболића. Реформа је по-
чела усвајањем низа закона у Савезној скупштини 24. јула, а којима је претхо-
дило замрзавање цена. Реформа је требало да привредни систем учини ефи-
каснијим, кроз јаче учешће тржишних инструмената у регулисању привредног 
система. Мере су имале за циљ да извозно усмере југословенску пирвреду како 
би се смањио нарасли спољнотрговински дефицит. Ишло се у смеру модер-
низације производње, смањења трошкова производње, што је подразумевало 
и отпуштања радника и успоравање запошљавања. Субвенције су смањене 
и прекинуто је стимулисање појединих привредних грана путем вишеструких 
девизних курсева. Динар је девалвиран на 1.250 динара према долару, чиме 
је био потцењен у односу на долар (на њујоршкој берзи однос је био 1.110:1), 
како би целокупна привреда имала једнаке шансе за извоз. Главна замисао 
је била да тржишни механизми у већој мери замене планске инструменте у 
акумулацији и пре свега алокацији средстава, јер за разлику од људи у админи-
страцији, тржиште нема националност нити било какву припадност и не може 
по том основу бити оптужено од оних који нису могли постићи рентабилност у 
привредним огранизацијама или добити довољно средстава за своје пројекте. 
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тада требало. Зашто сматрате да је било прерано? – Зато што ти 
кадрови који се везују за Удбу, полицију, војску, који су живели на 
партијском буџету, апарату или свему томе нису имали много везе 
ни са привредом ни са будућим развојем, а са самоуправљањем 
још и по најмање. Наравно, увек су мислили да су они чувари те 
државе на начин да они сада не смеју да „попусте“. Али чувари од 
чега? Нису видели да је они заправо сахрањују, да је покопавају. 
Та борба је била у самом врху, није се она могла лако видети... а 
поготово младим кадровима који су почели постепено да се пењу, а 
нису имали ништа са ратном прошлошћу, већ су имали да изгра ђују 
своје идеале.5 Нису били оптерећени и то је доводило до сукоба.

Победили су они који су могли више да изгубе, то су били 
они млади кадрови из средње генерације млађих, такозвани апа-
ратчици, који су укапирали да је бављење политиком огромна 
привилегија без икаквог озбиљног рада. Правом демократијом и 
правом конкуренцијом они би губили, јер ја у њих сврставам Ми-
лошевића6 као парадигму. Као представника те струје који би у 
било кавој конкуренцији политичкој или привредној изгубио. Јер 
није имао шта да понуди, ни као банкар, ни као правник. Таквих су 
биле хиљаде, широм Југославије и та генерација је заправо довела 
до ових ломова који су касније уследили.

Објективно ови старији људи у које се може убројати и 
Чкребић,7 рецимо Љубичић,8 Пера Грачанин9 и сви ти други које 

Финансирање привреде је све више пребацивано на реформисани банкарски 
систем, који је остао под снажном политичком контролом.

5 Краус очигледно мисли на своју генерацију, која није учествовала у револу-
цији, али која је имала великог удела у мирнодопској изградњи система.

6 Слободан Милошевић (1941–2006) је био политички и привредни кадар Са-
веза комуниста Србије. Дипломирао је 1964. на Правном факултету у Београ-
ду. Од 1978. до 1983. био је директор „Београдске банке“. Председник Град-
ског комитета Београда СКС постаје 1984, а 1986. председник ЦК СКС. Током 
распада земље, Милошевић је био један од оснивача Социјалистичке партије 
Србије (1990) која је заменила СКС. Био је први председник Србије 1992, на кон 
ра спада СФРЈ, и касније 1997. председник Савезне Републике Југославије.

7 Душан Чкребић је рођен 1927. године у Нишу, а основну и средњу школу за-
вршио је у Крагујевцу. Завршио је Електротехнички факултет у Београду. Био 
је директор Завода за калцинирану соду Лукавац, заменик и председник При-
вредне коморе Србије. Од 1974. председник ИВ СКС, а 1984–1986. био је пред-
седник Председништва СКС.

8 Никола Љубичић (1916–2005) био је генерал ЈНА; 1967–1982. савезни секре-
тар за народну одбрану, а 1982–1984. је обављао дужност председника Пред-
седништва СКС.

9 Петар Грачанин (1923–2004) из Јагодине, био је генерал-пуковник ЈНА; 1982–
1985. био је начелник Генералштаба ЈНА, а 1987–1989. био је председник 
Председништва СКС.
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је Милошевић „обрадио“, ти људи су касније заузели екстремне 
позиције, а за време Титовог живота упркос положајима нису 
би ли тако експонирани. Они су ту постојали и питали се „Ко ће 
нам обезбедити мирну старост?“ „То ће нам обезбедити они наши 
пар тијци у које имамо поверења“. Милошевић их је све обрлатио 
када је било његово време. Честитао им је рођендане, ишао кући, 
обраћао се са друже, слао цвеће, бринуо се, слао кола, шофера, 
секретарицу, све што треба. Знао је да игра око њих, не би ли 
их са тим његовим ситним цакама придобио да они њега подрже 
тамо где је требало да дође на главну власт. Али то је све каснија 
фаза.

Прва фаза, питање је било када је Партија требало да се 
повуче. Партија је вероватно требало да почне да се повлачи од 
1965. године. Када се данас гледа на то, то није било реално. Као 
што, по мом мишљењу, укључујући и Латинку и Марка Никезића, 
те такозване либерале, исто по мени нису били реални што су били 
тако нестрпљиви. По мом мишљењу, историјски, гледано данас, да 
су мало сачекали... Тито је био неоспорни лидер, али не лидер што 
је једва чекао да буде лидер, него није било никакве алтернативе. 
Систем је био такав да није имао, ни коме, ни чему изграђеном у 
том систему да неком препусти, а биолошки је било потпуно јасно 
да ће бити ту још неко време.10 По мом мишљењу људи који су 
били на тој позицији да га критикују, поготову у Србији, мислим да 
су могли бити стрпљивији и да би дочекали својих пет минута.

А какво је било то нестрпљење код Латинке и Никезића?

– Једно критиковање Тита, које је било добродошло да се 
успостави равнотежа са овим што се десило у Хрватској.11 Па је 

10 Мисли се на дубоку старост и здравље Јосипа Броза (1892–1980).
11 Тадашњи врх хрватског партијског руководства, који је 1969. дошао на власт, 

покушао је да изврши мобилизацију свих структура унутар републике путем 
масовних митинга и кроз све релевантне форуме у Хрватској. Циљ му је био да 
се настави са реформом привредног система, који је био у тешком стању, а те-
мељнијих покушаја након 1965. године није било. На политичком плану траже на 
је већа самосталност република у односу на савезну власт. Покрету су се при-
дружили и многи елементи који су били врло блиски хрватском национали зму, 
а они екстремнији су видели и шансу за отцепљење Хрватске од Југославије, 
што је у многоме поткопало цео покрет, али му и дало на масовности. Због све 
већег раста национализма, руководство хрватске компартије на челу са Сав-
ком Дапчевић-Кучар, председницом СКХ, и Миком Трипалом, чланом извршног 
бироа ЦК СКХ, оптужено је за национализам на XXI седници Председништва 
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било довољно мало оштријег става, а било их је. Ти ставови су 
могли бити разумљиви и оправдани, али ја мислим да би било му-
дрије бити толерантнији и сачекати један мирнији период. Србија 
је и тада имала догматске снаге и те како их је имала. Као највећа 
нација имала их је више статистички од осталих. Једва су чекали 
да се интелектуалац Никезић и Латинка Перовић склоне са сцене. 
Латинка је била млада, напредна итд. Они12 су знали да је таква 
ситуација,13 а ипак су били на челу, што је уз све узевши било 
велика ствар сама по себи. 

Али у чему су они тачно провоцирали и критковали Јосипа 
Броза?

– Има тих тачака, и ја могу лично да кажем да су били у 
праву.

Да, али шта је то на основу чега је Броз могао да помисли да 
у руководству СКС има претњу или конкуренцију?

– Штос је увек био у Кочи Поповићу. Основни лидер или 
ментор, нигде се не спомиње, али било је логично да он буде после 
Титове смрти некакав наследник.

Да ли мислите да би то било могуће јер он никада није био 
члан Политбироа? 

– Ја мислим да је он имао велики углед у своје време. Уживао 
је велико Титово поверење. Био је велики партијски руководилац, 
велики интелектуалац. Из времена у ком сам живео имам утисак да 
је та структура са Марком Никезићем, Латинком Перовић, њиховим 
сарадницима и на челу са Кочом Поповићем у позадини требала 
да нађе варијанту да опстане на челу Партије. По сваку цену. Тај 

СКЈ у Карађорђеву између 30. новембра и првог децембра исте године. Савка 
Дапчевић-Кучар и њени сарадници „добровољно“ су поднели оставке на лицу 
места. Уследила је масовна чистка кроз све државне и партијске структуре у 
Хрватској, појачавајући партијску контролу над државом и друштвом. Милка 
Планинц је изабрана на место председника Председништва ЦК СКХ.

12 Тадашњи врх Савеза комуниста Србије на челу са Марком Никезићем, председ-
ником Извршног бироа ЦК СКС, и Латинком Перовић.

13 Снажне снаге које су се опирале већој демократизацији друштва, значајнијем 
повлачењу Партије из свих сегмената друтшва и већем учешћу тржишних ин-
струмената у привредном систему.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2012.

242

би опстанак био за будућност и опстанак Југославије, а и Србије 
много значајнији. То што су ушли и прихватили конфликт, а имало 
је ту ствари које су, можда, могле и другачије да се решавају. Било 
је критика на Титов рачун, да ли ово, да ли оно... а имало је и шта 
да се критикује, али могло је да се не критикује. Могло је да се 
критикује пет година касније, када је имало више смисла. Тада би 
успело. Паметније је било развијати друштво и систем.

Какав мислите да је био положај одређених кадрова, П. Стам-
болића, Минића, Мијалка Тодоровића, Милентија Попо вића?

– Србија је имала све те своје структуре, Петра и Ивана 
Стамболића, Дражу и Мому Марковића. Сви су ти људи имали 
велике утицаје и упливе и различите фазе. Не треба заборавити 
ни Милоша Минића. Ту је и Милентије Поповић, један од главних 
и ретких мислилаца. Заједно са Мијалком њих двојца су имала 
инжињерско и техничко образовање и могли су привредни систем 
и развој да капирају друкчије од већине других. Ја сам то разуме-
вао. Рецимо тај развој непосредне социјалистичке демократије 
(само управљање) како се то званично звало. Односно тај развој 
уну тар система стварно је имао перспективу, али га скоро нико 
ни је разумевао. Шта је демократија?... демократија су заправо 
стран  ке, као у Србији, Хрватској и то је борба између странака и 
како једнопартијски систем може бити демократски? Онда је он 
требао и могао да се развија унутар предузећа, али то нигде није 
посто јало, изузев као експеримент у Југославији. Највећи број 
интелектуалаца у то није веровао, јер тај живот није живео. А ми у 
привреди смо почели да живимо па смо га неки живели и петанест 
и двадесет и икс година и проживели и видели све његове слабости 
и шансе у односу на нешто друго. Те шансе су биле танке и све 
је требало доказивати кроз ефикасност привредног система, кроз 
извоз, кроз производњу коју је требало постићи. Ту је онда почео 
да губи, али по мом мишљењу с обзиром на нове технологије и 
технички прогрес, тај систем је имао шансу, јер прогрес увек вуче 
нова технологија. А нова технологија се не може одкомандовати. 
Према томе ти си морао да имаш атмосферу демократску унутар 
предузећа у којем ти можеш слободно да креираш, развијаш итд. 
То је заправо тај систем омогућавао.
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Али тај систем није омогућавао слободу тржишта, капитала, 
рада. 

– Па није, зато је и зарибавао од 1965,14 па је поново почео 
да зарибава, то је тај „дугорочни програм стабилизације“.15 То је 
био задњи пут и преломно. Хоћемо ли развијати привредни систем 
или ћемо прво решавати државна или политичка питања? Када 
нисмо успели да решимо политичка питања систем се распао. 

Одакле су долазили отпори променама? 

– Са свих страна, на пример и из општинских стуркура. Ја 
сам радио у једној таквој и био сам тамо бела врана, црна овца. 
Појмови више кандидата и тајно гласање су били незамисливи, а 
ја сам предлагао да се тако ради. 

Које су главне разлике између Србије и Сло веније? 

– Када год страницма објашњавам шта се у Југославији 
десило, наводим пример Словеније, која је у ЕУ, која је имала исту 
партију исто самоуправљање, исту друштвену својину и ништа 
им није сметало да су сада тамо. Они су тамо више веровали у 
те своје раднике и самоуправаљање. При транзцији ликвидирали 
су од производње оно што никако није могло (ТАМ–Марибор), а 
заложили се за оне програме који су могли бити конкурентни. 
Предност је била близина граница Аустрије и Италије. Могли су да 
оду тамо и виде како се неке ствари раде. Имали су свакодневну 
комуникацију са западом. Ма колико партија да притиска не може 
да испритиска. Били су прагматични. На интерном плану им то 
замерам, а на екстерном их браним када објашњавам Југославију. 
Интерно мислим да су стварно у Југославију ушли као у аутобус, 
ушли на једна, изашли на друга врата када су од Југославије доби-
ли оно што су могли да добију. Требали су да је бране, требали 

14 Мисли се на неуспех потпуног опоравка привредног система кроз привредне 
реформе те године.

15 Светска економска криза која је тада владала (1980–82) само је открила сла-
бости југослвоенског привредног система. „Дугорочни програм стабилизације 
и политички задаци Синдиката“ су били производ Комисије за економску ста-
билизацију на челу са Борисом Крајгером. Комисија је почела са радом 1982, а 
1983. издат је поменути програм који је требало да оздрави посрнулу привре-
ду. Међутим, до крупних структурних промена није дошло. Држава је и даље 
спасавала предузећа, упркос губицима, надајући се да ће их тако вратити на 
ноге. 
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су према Милошевићу да буду тврђи, да се удруже са Антом Мар-
ковићем. Мислим да су превише брзо напустили бојиште, а требали 
су да остану.

Ја сам рецимо покушавао и тачно сам видео шта треба да се 
ради и покушавао сам да направим. Имали смо као фирма ООУР-е по 
целој Југославији и апсолутно сам знао шта се спрема. Осећао сам, 
било је напросто евидентно, пуно сам путовао по свету и имао сам 
једног америчког консултанта и форсирао сам стварање такозваних 
мултинационалних компанија на тлу Југославије. Рекао сам или ће 
победити „мултинационалке“ у Југославији, што је иначе светски 
тренд, па ће прво прећи републичке границе, па ће онда прелазити 
државне границе и надвладати општинске и републичке комитете, 
као компанија, као привреда. Или ће се Југославија напросто ра-
спасти. Неће бити битно да ли је словеначко или косовско вино, да 
ли је директор Србин или Албанац, него да ли се вино продаје по 
ресторанима у Њујорку и испуњава све светске критеријуме. 

Заправо сматали сте да привреда треба да победи поли-
тику?

– Ја сам био један од угледних привредника у то време, 
излазили су они годишњи интервјуи. Поставља се питање да ли 
је Партија, увидевши куда све то иде, могла раније да се повуче 
из самоуправљања. Мислите ли на самоуправање у привредном 
или општем друштвеном смислу? – И једном и другом. Пре свега 
привредном, а касније другом. 

– Недостајало је више поверења и давање шансе том са-
моуправљању. Сада се види како је то био кратак период. Да се 
више на томе радило... сада смо изгубили четрдесет година, а да 
је уложено четири, пет креативних година, што је систем тражио, 
поготово, ја тврдим, у новим технологијама. Нове технологије су 
апсолутно тражиле демократске тимове. Без њих не би могло. 

Управо је то питање положаја Партије у систему.

– Требало је борити се и доказаивати из године у годину да 
Партија у мери у којој држи власт привреда не може да дише. И на 
томе смо цело време јахали. Та тема је стално присутна од 1965. 
године. На крају би, да је било истрајности у том правцу, та тема 
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победила, привреда би победила, живот би победио. Имали смо 
примере, Чаушескуа на пример, и време је нама ишло у корист. 

Наравно да су ови16 постали нестрпљиви и да су тиме треба-
ли да изгубе. То је моја генерација и то тачно знам. Милошевић 
и ја смо скоро иста генерација. Знам како су ти људи дисали. 
Врло су јасно и логично желели да се одрже, јер би иначе ушли 
у конкуренцију у којима сам се ја већ налазио. Да сваке четири 
године идеш на раднички савет, да ли ће да те изаберу или неће. 
Да играш пипиревку, да им додељујеш станове, да они не раде, да 
деле плате, да занемарују развој итд. Ти си увек мањина. Ја сам 
поставио питање на првом мандату, када ми је истекао, али када 
сам требао да идем у други мандат, рекао сам да нећу, хоћу да уђем 
у в. д. стање, зашто бих ја вама радио, ајде да тргујемо. Ви хоћете 
да ја вама обезбедим светлу будућност тимом и памећу људи које 
ћу ја да окупим, а ви ћете мене да средите када вама то падне на 
памет. Хајде да направимо неки дил, да видимо шта ви тражите од 
мене и шта ви мени дајете за то. Није вама та друштвена својина 
дата на управљање да ви ту политизирате. Преузмите одговор-
ност, ако вам је дато да бирате и управљате заједно са мном и 
мојим људима, шта ја ту добијам? Добијам четири пута већу плату, 
нећу, хоћу шест пута већу плату. Шта ја то треба да урадим да 
би сте ви били задовољни и ја био задовољан. Јер то је тржиште 
кадрова. 

Сматрам да су привредници били ти који су имали шансу 
и дужност и који су морали да издрже. Појам „технократа“ када 
је био код нас први пут уведен... неки од њих су ставрно желели 
власт. Тај технократизам је постојао као новоосвојена, не могу да 
кажем да ли слобода или фаза. Неки од њих су одједанпут на тој 
друштвеној својини и на том привређивању и на том послу дражли 
читав низ привилегија и осладио им се тај живот привреднички који 
је значио некакву моћ и запошљавање. Али објективно ти људи, 
то је могло даљим развојем самоуправљања, некаквим причама о 
томе да се превазилази. Одједном се то претворило у борбу између 
привилегија у политици и привилегија у привреди.

Ја сам, на пример, као директор, увео референдум по завр-
шном рачуну и тајно гласање у предузећу, осећајући притиске 

16 Снаге које су пружале отпор повлачењу Партије из свих сегмената друштва и 
онемогућавале промене у правцу стварања ефикаснијег привредног система.
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Партије, комитета. То сам урадио једини у Југославији, о томе се 
писало. То сам урадио како би избегао удар на мене споља. Онда 
сам ишао на то да сваке године, тајним гласањем цео колектив 
референдумом се изјашњава по завршном рачуну да ли даје мандат 
директору да настави даље. То је било страшно популарно и много 
се писало и говорило и још су неки прихватили од директора. 
Али то је био експеримент, још није био донесен нови закон о 
предузећу, већ је важио Закон о удруженом раду.17 Предузеће је 
морало да има ООУР-е, а ООУР-и су били правна лица и водила 
се битка да се радна организација као целина одржи. Ја сам био 
директор радне организације, отпори су били велики нарочито 
је био један велики ООУР – велепродаја, али сам успевао кроз 
стални развој да мобилишем колектив и да добијем подршку. То су 
биле велике муке кроз које сам пролазио и одржавао се, поготово 
што смо направили тај развој. Тада сам добио приличан ауторитет. 
Знао сам која је то цена. Има других који то нису прошли који су 
држали... има и дан данас људи које сретнем на улици који ми 
кажу „због Вас имамо ниску пензију“. Ја сам им забранио да деле 
вишкове, јер они иду у развој. „Да сте нас пустили да то поделимо 
сад би имали веће пензије“, кажем „јесте али не би сте имали 
шта да продате у овој приватизацији, па не би сте имали никакве 
акције“. То је шала, али и озбиљна примедба. Постојале су фирме 
које ништа нису улагале у развој. Сада када се каже друштвена 
својина, ја сам са својим људима друштвену својину обогатио, а 
неко је није обогатио, неко ју је упропастио.

Србија је имала привреднике и они су то требали да по несу. 
Ја сам заједно са једним колегом, мојим партнером, из Хрват ске 
узимао технологију из Шпаније и идеје и хтели смо да их пре-
несемо овде. Направио сам прво удружење менаџера. Био сам 

17 Закон о удруженом раду (ЗУР) усвојен је у Савезној скупштини 25. новембра 
1976. године. За главног творца тог закона сматра се Едвард Кардељ. Он је 
продужетак Устава из 1974. године на пољу дефинисања економско-правних 
питања. Претходно уведене основне огранизације удруженог рада (ООУР) су 
постале кичма југословенског самоуправног социјализма. Сваки ООУР је био 
посебно правно лице. У договору са осталим ООУР-има генерални директор је 
управљао предузећем. Циљ је био да се повећа ефикасност и еластичност пре-
дузећа, али и сломи моћ директора великих система. Цео пројекат никада није 
уистину заживео, јер се од самог почетка показао скоро немогућ за имплемен-
тацију. Идеја ООУР-а је доживела потпуни слом када је СФРЈ умало банкроти-
рала 1982, током врхунца светске економске кризе. Систем ООУР-а је постојао 
до новог закона о предузећима који је донела савезна влада Анте Марковића 
1989. године.
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се кретар удружења менаџера. То је створено 1991/92. године. 
Анђић, директор „Југоекспорта“ је био први председник. Ми смо 
имали врло успешне сесије на неке од ових тема, али то је био 
почетак кризе. Када су уведене санкције и када смо ми објавили 
да се фабрике гасе, мене су звали из државне безбедности... и 
видео сам куда то иде, иако су неки људи ту говорили да смо ми 
требали да направимо странку. То би се осетило, било нас је пар 
стотина који смо били врло активни. Међутим, када је отпочела 
криза 90-их људи су видели да је у странкама спас и напустили 
су нас. Идеје су биле да директори имају некакве уговоре и да 
постоји договор диркетори–синдикати–влада. Али ништа не вреди 
када каскаш за светом. Ја сам рекао Анђићу да можемо да створимо 
странку, али то не би било то. Ми смо се изјаснили као невладино, 
непрофитабилно, нестраначко удружење грађана.

Да ли су привредници покушали да направе савез са неком 
другом друштвеном структуром у систему како би се одупрли 
утицају политике?

– Привредници су били истурени и усамљени, присутни на 
сцени, али без неког јачег и озбиљнијег сазеза са било којом од 
других структура система. Безбедносне структуре су биле далеко 
моћније, у сенци, и тиме комфорније, што им је омогућавалао да 
непрестано „бдију“ над дешавањима. Док интелектуалци типа књи-
жевника, уметника они су увек били на буџету. Имам утисак да су 
привредници у тој фази, па већ од краја 70-их година апсолутно 
били свесни тог дуплог колосека.

Има још нешто битно. Ја никада не бих постао директор 
једне велике фирме да нисам био у општинском комитету и добио 
сам ту шансу. Ја сам добио лажну шансу, коју сам искористио. Али 
могао сам да настрадам. Сукобио сам се у комитету. Био сам врло 
радикалан у односу на остале колеге. У односу на начин како се 
водила политика и тако даље, био сам једини интелектуалац и 
вукао сам целокупан тај апарат. 

Затекао сам тамо фазу коју сте могли да сретнете било где. 
У једном тренутку су били активи рандика непосредних произво-
ђа ча. Постојао је институт радничке контроле у предузећима, али 
ово је била радничка контрола на нивоу друштва, општине, гра-
да итд. Ти активи су били једна организована ствар. Боже мој, 
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увек је било да непосредном раднику/произвођачу верујеш, а ин-
телектуалац је био под знаком питања. Ја сам дошао у комитет на 
једно обећање да ћу ја бити секретар комитета, па су то у задњем 
тренутку променили, да ја будем заменик. Тако да сам ја као 
инжињер металургије био заменик једном раднику који је класно 
био ближи, он је исто био неки металац, завршио техничку школу. 
Тако да сам вукао цео тај општински комитет и све живо, то ми 
је било врло корисно. На том општинском комитету Савски венац 
биле су скоро све болнице, војска, ЈАТ, железница, Министарство 
иностраних послова, Месна заједница Дедиње, Црвена звезда, 
Партизан. Чак сам одлазио на састанке у Ђуро Салај, где сам 
упознао Миру Марковић у раним фазама њеног развоја. 

Много сам профитирао радећи тај посао, али сам се убрзо 
сукобио радећи са тим светом, јер су моји погледи били доста 
другачији како политика треба да се води. Они су нашли компроми-
сно решење да ме предложе за директора фирме „Металсервис“ 
која је имала јако много проблема, где сам и ја одлазио. Ја сам, 
боже мој, инжињер металургије, то је металуршка фирма, она се 
бави црном и обојеном металургијом итд. Предзузеће је било у 
проблемима, мислили су да ћу ја тамо да пропаднем, а мене ће се 
елегантно решити. 

Говорим то јер тај предлог не би био ни концепцијски могућ 
да ја будем директор са 36 година, фирме од око 1.000 људи у 
центру града, да нисам ипак био заменик секретара општинског 
комитета. Тако да је то кадрирање и мене дотакло. Не бих ја 
имао ту врсту животног искуства да нисам припадао тој стру-
ктури.18

Добијеш ту шансу да руководиш том друштвеном својином 
као други, хиљаде, по истом кључу. Неко је био у Партији, неко 
овамо, неко онамо, неко је неког познавао. То кадрирање је можда 
и главни проблем био, јер је та негативна селекција стварно дошла 
до пуног изражаја. 

18  Мисли се на припадност партијским структурама.
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Шта је са Емериком Блумом19 и Првославом Рако вићом20 који 
на почетку нису били људи из Партије?

– Сумњам да је њихово постављање било много друкчије 
од овог мог, наравно са фазним померајем. Они су били старији, 
али сасвим сигурно да су Емерик Блум и Првослав Раковић били 
политички у потпуности на страни Партије. Шанса се у мањим 
градовима лакше добијала. За време Милошевића „Хемофарм“ и 
„Синтелон“ су преживели уз само благи приклон СПС-у, нужни, а у 
Београду је таква конкурецнија да те секу. Тако да је у заветрини 
увек лакше. Не кажем да су Крагујевац или Сарајево били велика 
заветрина, али сигурно није била таква промаја каква је у Београ-
ду владала. У Београду када се мало замериш, дођеш врло брзо у 
позицију да те склањају.

Емерик Блум је имао подршку као пре свега одличан струч-
њак, одличан кадар, одличан привредник. Он је био привре д-
ник пар екселанс, врло брзо су се ефекти показали. Имао је и 
харизму и умео је да постави принципе у односу на партијско 
руководство Босне и Херцеговине како он мисли да привреда треба 
да функционише. Имао је хеликоптер када нико није могао да га 
сања. Он је правио мултинационалну компанију. Али ни она се 
није одржала. „Енергоинвест“ је имао делове по целој Југославији. 
А Раковић је исто имао харизму, с тим што је то било, нећу рећи 
једноставније, али је било на сличним принципима. Једна велика 
фабрика, државна инвестиција која је добила Фијатову лиценцу. 
Он је крив, ако то могу да кажем, за Бору Јовића.21 Он је био код 
Раковића финансијски директор. Такав један гњаватор, кога је 
Раковић хтео да склони. Наравно не можеш да га склониш, већ да 
га унапредиш. Онда је Бора Јовић отишао у политику у планере да 
не гњави у Застави. Раковић је био сасвим други тип, оперативац 

19 Емерик Блум (1911–1984) је рођен у Сарајеву и оснивач је „Енергоинвеста“ 
средином 50-их година. Дипломирао је електротехнику у Прагу пре Другог 
светског рата. Обављао је непсоредно после рата бројне функције у вези са 
енергетиком и електропривредом у Босни и Херцеговини и савезној админи-
страцији. Био је градоначленик Сарајева 1981–1983. године.

20 Првослав Раковић (1914–2003) је рођен у Сарајеву. Завршио је Машински фа-
култет у Београду 1939. године. Био генерални директор (1955–1974) преду-
зећа „Аутомобили Црвена застава“ из Крагујевца.

21 Борисав Јовић је рођен 1928. у селу Честин недалеко од Крагујевца. Завршио 
је 1952. економију на факултету у Београду, а докторирао 1965. године. За 
представника Србије у Председништву СФРЈ је изабран 1989, да би био годину 
дана председник Председништва СФРЈ (1990–1991).
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и прагматичан руководилац који није подносио такве као Борисав 
Јовић. 

А ко је могао да за блиског сарадника Првославу Раковићу 
постави Борисава Јовића?

– Питање је тимова и избора тимова, није била априори 
ствар генералног директора. Тек када се он, директор, афирмише 
или када освоји некаке своје поене итд. онда он може да дође 
у позицију да ствара свој тим. Што би било нормално. У првој, 
изборној фази то није било изводљиво. Могу да му наметну, могу 
да му сугеришу. Може он ту сугестију мање-више невољно да 
прими, ако му не одговара, али ако се супротстави доводи себе у 
питање. Тако да су то игре.

Да ли је у даљем периоду након 50-их, по Вама, држава 
покушавала да на различите начине, путем кредитне, це-
новне, пореске и других политика, манипулише привредним 
системом, задржи централизам у управљању привредом и 
покуша да на тај начин одржи плански систем?

– Мислим да ту неког детаљнијег планирања није било, сем 
неких великих инвестиција које су биле државне, па се гледало 
да се те републике некако нагоде. Ја то знам пошто сам студирао 
металургију, а она је један од најбољих примера. Нећу рећи да је 
све потекло из те индустријализације и електрификације, али у 
сваком случају црна металургија је... онако, пар екселанс рад нич ка. 
Па је то неко инжињерство и политика и радници ишло заједно.

У сваком случају свака република је хтела да има своју 
железару. То су наравно политичари потпуно погрешно мислили 
да ће тиме имати, ем места за своје бираче, раднике, ем за свој 
крај, родно место. С тим што то никакве везе није имало која је 
то врста железаре. Ја сам на томе базирао своју прву тезу о мулти-
националној компанији. То сам први пут потврдио у Грчкој пре пар 
година где су Грци изградили на бази секундарних сировина једну 
групацију. Тада сам хтео да садашњи „Металсервис“ буде партнер, 
али Бубало22 нам није дао. 

22 Предраг Бубало је рођен 1954. у Владичином Хану. Члан је Демократске стран-
ке Србије. Био је министар за индустрију и приватизацију октобра 2004–2007. 
године, када постаје министар трговине и услуга до 2008. године.
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Они су направили групацију „Виохалко“23 какву смо ми мо-
гли да имамо у Југославији две, три такве, јаче него што је та 
њихова најјача. А та њихова има 7% грчког извоза. Они су мени 
2005. године показивали складише и просторије макретинга које 
су копјутеризовали, а то није било ни петина онога што смо ми 
изградили 1981. године. 

Са друге стране те железаре које су у Југославији биле, која 
је била у свакој републици, а што су заправо политичари хтели. 
Они су мислили железара, а железара ради или бетонски челик 
као Зеница, или дебеле лимове за бродове као Скопље,24 или тан ке 
лимове као Смедерево за аутомобилску индустрију или ради жицу 
итд. Дакле, да се све железаре сакупе, имале би један програм што 
металургија једне земље треба да направи. То би било идеално да 
се направи, али то политичари нису разумели. „Само да дођемо до 
железаре“, тако је слично било и са бакром и са алуминијумом, не 
баш индентично. 

Као инжењер металургије да ли можете нешто рећи о „Ме-
талуршком заводу Смедерево“?
– То све почиње са оним вицом у којем је Тито чуо да је Сме-

дерево познато по гвожђу, а не грожђу. То је један безобразлук, 
Тито је био металски радник, а Норберт Вебер, легендарни дирек-
тор Жлезаре у Сиску је био његов познати сарадник и саборац. 
Тако да се не може мислити да је мислио на гвожђе. Пре свега 
Сарт ид А. Д. је као железара постојала пре Првог светског рата. 
Ми смо тамо ишли као студенти да гледамо како се прави челик 
са професором Гаковићем, који је тада био директор железаре 
Никшић. Могу вам успут рећи да је тада у Земуну постојала ва-
љаоница лима, што мало ко зна. То је била црна металургија у 
сред Земуна. 

Што се железаре тиче, било је логично да се размишља да би 
на трaговима, сa кадровима претходне прави једна нова железара 
у новом друштву у социјалистичкој Југославији. Тако да та идеја 
није изворно комунистичка, новорежимска, већ има корне у свом 
претходном развоју. 

23 Viohalco S. A. (Βιοχάλκο Α. Ε.), предузеће црне металургије које је основано 
1937. године у Атини. Бави се прерадом секундарних сировина

24 При том није постојао приступ мору или било какав јефтин транспорт за допре-
мање производа. 
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Са друге стране на Дунаву постоји читав низ железара. 
Тако је исто у Европи и Јапану. Морски приступ сировина и одвоз 
готових производа је нешто сасвим нормално. Тако да је локација 
била добра. Оно што се касније десило до дана данашњег је да је 
железара прављена на новој локацији, селу Радинац и да је требао 
да се прокопа канал до Дунава. Тај канал никада није прокопан. 
Ту је, наравно, настао проблем са програмом, технологијом, дина-
миком изградње, везом тих танких лимова са аутомобилском ин-
дустријом, јер квалитет није могао бити остварен годинама итд. 
Ауто мобилска индсутрија је због тога ишла на беле лимове у Шап-
цу. Же лезара је онда давала те лимове за бутан боце, али то веро-
ватно није било тако профитабилно као што се хтело. У сваком 
случају постала је синоним за неке политичке приче. Никада није 
излазила из фокуса политике и није постала оно што је требала да 
буде, прво производно предузеће. Увек је имала губитке. Верова-
тно је Миодраг Чеперковић25 и био најагилнији, јер се за његово 
вре ме завршила изградња. Али је све у свему увек био неки про-
блем, ни сам не могу да кажем шта је од ње правило тај проблем. 
Дуго се градила.

Како бисте упоредили друге железаре, Јесенице, Сисак, 
Зеницу...?

– Ова је била врло амбициозно постављена. Те железаре су 
биле старе железаре. Словеначке Јесенице и Шторе Равне су биле 
мале железаре које су водиле порекло са аустријским железарама. 
Аустрија је и данас позанта по црној металургији. Те у Словенији су 
били некакви делови неког већег комплекса железара. Оне су биле 
специјализоване. Сисак је рецимо имао бешавне цеви, важне за 
индустрију лежајева и нафтну индустрију. У том погледу изградња 
смедеревске железаре је представљала један огроман пројекат. 
То је био пројекат, без обзира на програм, несразмеран у односу 
на величину железаре Сисак. То је било замишљено гигантски са 
две високе пећи, са огромном топлом и хладном ваљаоницом. Са 

25 Миодраг Чеперковић је рођен 1927. године у Руђицама код Трстеника. Дипло-
мирао је и докторирао на Рударском факултету у Београду. Имао је богату 
каријеру у струци на Косову и Метохији пре ступања на место директора Же-
лезаре Смедерево. Сматра се да је Слободан Пенезић Крцун лично утицао да 
се он постави на то место. Смењен је 1973. године у оквиру чистке либерала и 
технократа у Србији.
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конверторском производњом челика, а не Сименс-Мартинове пећи. 
Дакле, са новом технологијом, са ливењем челика,26 савременије 
него што се до тада радило. Када се све сабере, амбициозан про-
јекат, огромне паре, огромно трајање изградње, никада да се зао-
кружи процес да имате све своје. Интегрални процес никада није 
остварен, или је недостајала руда, или кокс, пласман итд. Стални 
су били проблеми и велики број радника. Никада се није остварила 
та продуктивност, увек се радило са губицима. Мислим да су то 
били главни проблеми. Она је увек била предмет политичких пре-
вирања и борби. Можда је то мало упрошћено, али то бих имао да 
кажем. 

Ко је ту железару Смедерево највише форсирао? 

– Сартид27 је постојао пре Другог светског рата. Важан је 
водени пут који омогућава јефтин транспорт руде и Смедерево је 
добра локација. 

Ја сам у своје време конкурисао да будем директор желе-
заре Смедерево. Био сам у једном комбинату, то се тако звало 
„Југометалкомбинат“ где је била „железара Смедерево“, „Југометал 
– обојена металургија“, експортно предузеће и „Металсервис“ уну-
трашња трговина. Били смо најјача фирма у Југославији, имали 
смо железару у свом саставу. Најјачу спољну трговину, најјачу 
унутрашњу трговину. Када су они били у великим кризама, обично 
су политичке кризе биле на тапету. Ја сам самоиницијативно, без 
Партије, без икога, поднео молбу за конкурс у железари. Конкурс 
је био велики и говорили су да ја то радим на своју руку, што је 
било тачно. Када је то било? – Било је то негде 1987. године. На ра-
вно, без икаквих већих шанси. То сам урадио како бих показао да 
се не бавим само политиком и причам свашта, нападам Милошеви-
ћа, уместо да се бавим струком, па сам зато и конкурисао. Знао 
сам да ме неће изабрати, али да не кажу да им се нисам понудио. 

Што се планирања тиче. Ово сам почео да причам везано 
само на нивоу великих инвестиција се може говорити да је посто-
јало некакво планирање. Да се знало када ће бити нешто ако се 
постигне договор. Или ће се правити пут, или ће се правити Ђердап, 

26 Основна технологија за производњу челика који се данас примењује у атомо-
билској индустрији.

27 Железара у Смедереву је основана 1913. године под именом “Сартид 1913“. 
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или ће се улагати у железару, у алуминијум, па се погреши као што 
се погрешило у Обровцу.28 На том је нивоу планирање још колико-
-толико функционисало. Све мање и мање, али ипак. Друге ствари 
су мислим препуштене предузећима и ту није било планирања, сем 
ове регулативе у смислу колика је инфлација, шта се ради, спољни 
дуг, како да се то пегла.

Један аспект који Југославију издаваја од Источног блока, 
да су наши кадрови могли слободно да иду у иностранство и ми-
лион људи је отишло да ради тамо. Многи од њих када су нам се 
касније вратили, донели су велика знања и били подлога за неку 
малу и средњу привреду, јер су стварно научили да раде. Они 
су годинама слали девизе. То је био врло важан извор девиза за 
некакву стабилност. Мислим да су тадашња задужења Југо славије, 
која су се отворила као Пандорина кутија након Титове смрти и 
представљана као страшно велика задуженост, у поређењу са са-
дашњим задужењима сваке државе била занемарљива. Али од 
тога се направила велика халабука и коришћена је за велика по-
литичка препуцавања и надмудривања. Сви су мислили да ће бити 
паметнији сами. Наравно многи су изгубили и тржишта и кораке у 
развоју.

Ја сам имао за тих дванаест година руковођења, што није 
мало, важну прилику за сопствено усавршавање и развој.

Многи кадрови су били неспремни да ризикују да улазе у 
те иницијативе, плашили су се, „боље не таласај“, „буди у сенци“, 
„једи, пи“, „одржавај се на површини“. То је сасвим у реду. Ко 
је хтео да буде мало амбициознији и мало више говорио тај се 
истура, ризикује. Објективно што се закона тиче није било неких 
препрека, напротив то је било пожељно.

Никада ништа није притискало?

– Ја никада нисам осећао. Ја сам рецимо страшно форсирао 
развој. Сматрао сам да је кроз развој могуће решавати та текућа 
питања. Ако не развијаш и не мотивишеш људе да се нешто ствара 
и не виде да се нешто ради у њихову корист, не можеш да их 
држиш уз себе. 

28 Мисли се на промашену инвестицију у Хрватској везану за “творницу глини-
це“.
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Ја сам уводио технологију оптичких влакана у трговинско 
предузеће када то никоме није падало на памет. Ишли смо у Изра-
ел са Боранима 1985. године. Удружили смо, као свој, сопствени 
технолошки институт и институт за хемијске изворе струје – бате-
ри је. Нападали су ме страшно, говорили су да сваштарим. Трговце 
и комерцијалисте, њих 300 сам убедио да у том највећем ООУР-у, 
тада сам већ имао ауторитет, да се тајним гласањем обезбеди 
интеграција. Сваки ООУР је морао да изгласа и сви су изгласали. 
Изградили смо најмодерније складиште на Балкану. Видели смо 
шта то значи. Радећи са лимовима у блату, где су дебели лимови 
служили да виљушкар може да пређе преко њега. Направили смо 
да травелифт, тако се то звало, то су покретни кранови, рецимо 
они велики што у великим лукама путем магнета манипулишу ве-
ликим контејнерима и претоварују робу, на четири точка, кран 
иде са магентима притисне, подигне и товари. Композицију која 
се истоваривала три дана, ми истоваримо за три сата. Уђе вагон, 
композиција са два колосека над седам кранова и то распореде. 
Хала за складиштење је имала 30.000 квадрата, а техничка хала 
10.000 квадрата. То је финансирала Љубљанска банка. То је била 
једна инвестиција, памет да ти стане и у право време. То је било 
нешто што смо ми иницирали, никакав план,29 никаква општина, 
град.

Шта је недостајало другим предузећима да крену тим пу-
тем?

– Није то било тако, „ми сада смислимо па кренемо“. Јер ми 
када смислимо... имао сам тог америчког консултанта због кога 
су ме нападали на све стране. Али сам се ја врло рано укрцао на 
један „брод“ још 1977. године. Био је позив коморе и ја сам обишао 
десет школа за менаџере – МБА,30 у Фијатовој школи, Хенли код 
Лондона, Штокхолму, Ослу, Лозани. Те године сам видео шта се у 
свету ради и у чему је штос. Када се појавио код Емерика Блума 
и један консултант, Американац Брус Пејн, чикица један, њега је 
довео Богдан Црнобрња.31 Он је био Титов шеф кабинета, па је био 
амбасадор у Америци или у УН. 

29 Мисли се да није наметнут са стране.
30 MBA – Menagment, Buisness, Administration.
31 Богдан Црнобрња (1916–1998) био је амбасадор у Индији и САД-у, члан ЦК СКЈ 

и шеф кабинета председника Југославије.
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У „Гоши“ је био један мој познаник, Тихослав Тошић, ди-
ректор, који је ангажовао, због „Ђуре Ђаковића“ тог истог Аме-
риканца за консултанта. Он је удружио „Гошину“ машиноградњу 
из Смедеревске Паланке са „Ђуром Ђаковић“ из Славонског Бро-
да. Захваљујући америчком консултанту донео је велике металне 
силосе, за разлику од оних силоса који су били бетонски, као и 
Фрухоф дизалице и приколице. Мотор за приколице се правио код 
других, а ми смо их снабдевали репроматеријалом. Врло нам је 
било важно да „Гошу“ снабдевамо, то нам је био велики купац. 
Дођемо код њега, кад он има консултанта који између осталих 
ствари говори и о снабдевању, како треба снабдевати без залиха, 
то је јапански систем.32 Ми треба да јуримо код њих, а да они раде 
без залиха и залихе да стоје код нас, јер залихе су паре. Ја узмем 
тог консултанта, па да сада он нас организује, како ми то за „Гошу“ 
да радимо. Ја сам чврсто запео да га ангажујемо. Почело је „Краус 
је узео паре!, Ко зна каква је то муљавина?, неки Американац...“ 
итд. Међутим, кренемо ми са тим човеком да радимо. То је било 
једно велико искуство са њим. На пример око рачунара. Рачунари 
су тада били „бум“. Узвоз рачунара је био забрањен. То је била 
посебна опрема. Мислите, Америка је забрањивала извоз или...? – 
Не, не ми смо, није било забрањено него рестриктивно. Морало је 
да прође посебне царине, посебне процедуре, мука је била увести 
рачунаре. То су биле велике муке да убедим људе да то мора.

У интервјуу са Петром Флековићем, премијером Хрватске 
и диркетором Ине ми је речено да су постојали снажни 
политички притисци на привреду. Он је склопио споразум 
са Dow Chemicals за изградњу Петрохемије на Крку, али 
да је политбиро Хрватске то оборио, сматрајући такав чин 
велеиздајом. 

– Па дешавале су се такве ствари... Наше је било да смисли-
мо шта. Ја сам тада говорио том његовом америчком консултанту. 
„Лако је вашим директорима у Америци, њима је проблем да смисле 
шта да раде. Мени је проблем када знам шта да радим, како то да 
провучем кроз све могуће мреже. Да ли радничког савета, да ли 

32 Суштина је да сви снабдевачи уредно и тачно у минут долазе са деловима или 
репроматеријалом, како крајњи купац не би морао имати велика стоваришта, 
што је велики трошак.
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градског комитета.“ Значи када сам ја знао шта треба да радим, 
тојест да без складишта нема праве трговине. На пример нисам 
смео да путујем, јер би ме раднички савет оптужио „да се Краус 
шета“. Онда сам узео једног младог доктора наука, мог млађег 
колегу да га запослим у трговини и обећао му успешну каријеру. 
Дао сам му задатак да обиђе шеснаест најмодернијих складишта 
у Европи, а ја не смем да идем да не бих навлачио пажњу. Главне 
моје опозиционаре у предузећу сам ставио у ту комисију са тим 
младим доктором и послао све заједно на пут у Европу. Рекао сам 
им да он иде као стручњак, а они као самоуправљачи. Ти исти 
су били одушевљени када су се вратили. Видели су како су их 
тамо угостили, примили и постали су најгрлатији браниоци мојих 
идеја. Они су имали ауторитет међу радницима, они су били 
имена за њих. Они су ту били 20-30 година, а ја млади директор 
послат из комитета. Према томе пошто су они били „фаце“ њихов 
глас се уважавао, када су Жукић и Рикси рекли да „то треба“, 
а Дејан, доктор наука је знао „како треба“, то је онда могло да 
прође. То је била моја менаџерска мудролија, довијање, што у 
Америци вама не треба. Тако да када сам ја дошао на те идеје и 
када смо знали шта треба да радимо, онда је, наравно, било да 
се иде код Саше Глигоријевића33 у градски комитет. Срећа да је 
он дошао из Бора, није он био привредник, већ политичар, али 
у Бору постоји привреда, обојена металургија. Релативно смо се 
лако разумели па је он лако убедио Лазу34 и Пиљка35 да то треба 
подржати, итд. Када је дошла друга фаза, онда сам јурио код 
Бранка Пешића,36 који је био председник града, јер Бранко Пешић 
није хтео да изостане, пошто је то било у Земуну, а он је био из 
Земуна и председник града, па је подржао и другу фазу. Тако да 
сам једанпут јурио код једнога, други пут код другога, обилазио. 
Сећам се да сам имао ногу у гипсу, али сам на све адресе ишао да 
би обезбедио подршку, како би глат прошао. Боље да се сви слажу 
него да се изненадиш да кажу „онај тамо Јевреј нешто муља“, да 

33 Драгиша Глигоријевић Саша је тада био председник Градског комитета града 
Београда.

34 Лазар Васиљевић, генерални директор Љубљанске банке у Србији.
35 Мирко Пиљак, тадашњи финансијски директор Љубљанске банке који је одо-

брио привредни кредит „Металсервису“.
36 Бранко Пешић (1922–1986) рођен је у Земуну, политички кадар, завршио је 

гимназију и вишу политичку школу „Ђуро Ђаковић“. Постао је члан СКЈ 1942. 
и учестовао је у Другом светском рату. Био је чан ЦК СРС, члан Извршног већа 
СРС и председник Скупштине Београда 1964–1974. године.
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ти се вуче неки реп, итд. Са једне стране су Јевреји способни, а 
са друге стране је ко зна шта. Једном37 ми је Влајко Стојиљковић38 
рекао, када сам дошао из Израела за неки програм „ма сви сте ви 
шпијуни“, добронамерно, као шалу. Тако да не знаш никада, то 
је један реалан амбијент, неповерљив, сумњичав. А да ли се то 
догађало зато што сте Јеврејин? – Не, то тада није било тако, али 
су скоро сасвим сигурно правили и ту врсту коментара, али то је 
вероватно било позитивно. Није био некакав шовинизам, чак је 
било више позитивних конотација него негативних. Али је било и 
врло негативних када се рачунају ти подземни отпори у предузећу, 
пијанице... на крају је било 3.000 људи, тако да је било свега и 
свачега.

Из досадашњих интервјуа са директорима, рачунајући и 
Бугарску, могао бих закључити да их је план гушио због сво-
јих исувише детаљних одредаба, али да је био у одређеној 
мери користан у погледу информационе структуре.

– Ја сам био директор у периоду када се такви утицаји нису 
уочавали. Нисам имао у том погледу никаква ограничења. Мислим 
на увоз робе, технологија. – Ја сам рецимо дошао у фазу да сам 
се задњи пут, на нешто што је било планирано позивао, ослањао 
и искиксирао грдно. То је било фатално, кап која је прелила 
чашу.39 

То је било за време Бранка Микулића40 и требало је свуда 
да се прави на хиљаде станова. Ми смо пре афере „Агрокомерц“41 

37 Мисли се на 90-те године.
38 Влајко Стојиљковић (1937–2002), пореклом из Мале Крсне, био је министар 

унутрашњих послова 1997–2000.
39 Мисли се на аргументе за смену Александра Крауса као генералног директора 

„Металсервиса“.
40 Бранко Микулић (1928–1994) рођен је у Подграђу – Горњи Вакуф. Завршио је 

високу привредну школу у Загребу. Био је члан ЦК СК БиХ од 1965. и потом 
секретар ИК ЦК СК БиХ. Од 1986. до 1988. био је председник СИВ-а.

41 Пољопривредно-прехрамбено предузеће „Агрокомерц“ из Велике Кладуше је 
основано 1968. године и имало је муњевити успон. Његов руководилац од 
1970. године био је Фикрет Абдић, који је малу фарму претворио у горостаса 
са 13.000 запослених, великом производњом и снажном инфраструктуром, али 
се показало да је све изграђено на глиненим ногама. За своје финансирање 
„Агрокомерц“ је емитовао менице које нису имале довољно покрића и систем 
се урушио 1987, изазвавши, због величине новчане масе без прокрића, финан-
сијску нестабилност БиХ и поставио питање политичке одговорности његових 
патрона који су штитили Абдића и предузеће.
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узе ли од Зенице42 силне количине бетонског челика и арматурних 
мрежа, итд. Имали смо велико складиште, а Станко Томић, леген-
дарни директор Зенице, који је био у комори, вратио се у Зеницу по 
други пут на мандат, он је био познат директор а ла Емерик Блум. 
„Металсервис“ је био његов главни партнер у Београду и Србији. 
Он је позвао нас десетак „гросиста“, трговаца на велико, да му по-
могнемо. Ми смо узели велике количине грађевинског материјала 
од Зенице, а ја сам у основи имао владину концепцију изградње 
станова. Избила је онда афера „Агрокомерц“, Станка Томића су сме-
нили, мене су почели да нападају. Тражили су да поднесем остав-
ку, ја нисам хтео. У основи то је било Милошевићево доба, Осма 
седница43 је прошла, када сам важио као Стамболићев човек. Ја сам 
се на тој седници јавно супротстављао. У привредној комори сам 
једном јавно питао куда то води и шта ће да се деси.44 Смењивали су 
у најужем руководству Живану Олбину.45 Она је била председница 
Извршног савета46 града када се Кнез Михаилова поплочавала и 
сменили су је у сред тих радова, када су смењивали и све остале 
Стамболићеве сараднике. Ја сам стао у њену одбрану. 

Ваше колеге у Бугарској су покушавале да за себе добију 
подршку путем друштвених мрежа... 

– То сам и ја радио. Било је практично немогуће, поготово 
у великим градовима, па и мањим претпостављам. Није могло на 

42 Мисли се на металуршки завод.
43 Осма седница СКС одржана је 23. и 24. септембра 1987. године у атмосфери 

велике привредне и дужничке кризе у којој је тада била Југославија, а тиме и 
Србија, и све већих међунационалних и међурепубличких нетрепељивости. Не-
мире Албанаца на Косову и Метохији Слободан Милошевић је искористио као 
прилику да се покаже заштитиником свих Срба у Југославији и у том процесу 
на наведеној седници потпуно се одвојио и окренуо против свог некадашњег 
заштитиника Ивана Стамболића. Након те седнице, Стамболић је разрешен 
свих дужности, а његова група политички сломљена, чиме је Милошевић пот-
пуно овладао СКС.

44 Мисли се на политику Слободана Милошевића према покрајинама и између ре-
публика, по којима је Србија била неправично ослабљена и да Срби као најја-
чи и најбројнији народ треба да имају значајније место у Југославији. Овом 
политиком прекидао се континуитет процеса децентрализације у Југославији, 
установљен преко устава 1963, а затим Осмог конгреса 1964, па преко смене 
Александра Ранковића 1966. и усвајањем амандамана на устав 1971, као и 
само доношење устава из 1974. који је Југославију де факто начинио конфеде-
рацијом.

45 Живана Олбина је доктор економских наука. Била је члан Извршног већа СРС 
1978–1982, директор Републичког завода за план 1982–1985. и председник 
Извршног савета Скупштине града Београда 1987–1991. године.

46 Извршни савет је представљао извршну власт, владу сваког града.
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друштвеној својини, мимо општинског комитета. Иначе шта би ра-
дио председник општине, секретар комитета? Како он да не зна 
шта се дешава у некој тамо фабрици. Све је то било као у неком 
контролисаном возу, али ипак је зависило од тог директора који 
је имао у рукама све те иницијативе код себе. Тај менаџерски тим 
је ипак почео полако да се профилише, формира и да је од њих 
зависило могли су да направе нешто. Иза неких људи су остали 
резултати, а иза неких није остало ништа. 

Пошто и сами кажете да је било неуспешних директора, да 
ли су они били толерисани, или нису? Ако јесу, колико дуго 
и због чега? 

– То је било питање, шта се заправо догађа. Кризе су биле 
као вентил да се ту неке фрустрације, напетости и незадовољства 
издувају. Било кроз партијске састанке или кроз самоуправљање. 
Ти су састанци дуго трајали, врло често су биле неке свађе итд. без 
неког нарочитог разлога. Није морало обавезно да буде губитака 
или... могло је чак обрнуто да буде. Ако би било губитака, онда се 
ипак објективно постављало питање шта је са тим руководством. 
Ако је криза, ако нема пара, онда директор долази на дневни ред. 
Самоуправљачи неће то да толеришу, а неће ни ови одозго да 
имају неку кризну ситуацију у неком колективу и онда они ступају 
на сцену. Најчешће они покрећу иницијативу да се он, директор, 
склони ако криза дуго траје, ако он није њихов човек, или је 
престао да буде њихов човек. Или је у самом том општинском 
комитету дошло до некаквих промена. Ако је то неки већи град 
онда не можеш баш све да контролишеш.

Тако да је питање пословања било први критеријум. Морало 
је да се послује успешно, колико-толико. Израз „на позитивној 
нули“ тада још није постојао. Са друге стрене, могло се десити да 
те склањају, да ти неко направи притисак изнутра. Да се изазове 
некаква криза итд. То сам ја често доживљавао, јер увек има 
незадовољника. Или их направе, или их има. То је једна нормална 
расподела, имате свакаквог света. Увек ћете наћи те бунџије, неза-
довољнике у сваком колективу.

Спољна трговина у Југославији је имала полицијске кадрове, 
а унутрашња трговина у Србији и Београду је била место где су се 
запошљавали ибеовци, јер су и они морали негде да се запосле. 
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Многи од њих су били образовани и квалификовани. Ја сам имао 
једног који је био шеф правне службе, био је повучен, јер је морао 
такав да буде. Сећам се, нисам у почетку то капирао, али сам 
после схватио да је то тако. Скоро свака од тих спољнотрговинских 
фирми које су створене су биле из тог кадра. 

Апосолутно су једини спас за Југославију биле мулти на-
ционалне компаније на нивоу целе земље. Оне би отерале партију 
на други колосек. Привреда би била моћнија и повезанија. Систем 
си морао да правиш компатибилним са европским и светским, ве-
зано за руковођење, продуктивност итд. Наши радници су се при-
лагодили када су отишли да раде у иностранство. Радили су по 
њиховим нормама, нису самоуправљали. На тај начин би се видело 
где самоуправљање има успеха, а где не. Где може да се примени, 
а где не. Моја теза је била да ми треба да извозимо производ, а 
не самоуправљање. Ми би требали, ако те производе самоуправно 
правимо, да они буду конкурентни, а не да извозимо идеологију.

Имам питање које се тиче доходашке привреде, чији кон-
цепт је превагнуо. Она је подразумевала да је све у распо-
дели, али да се зарада/профит као категорија укида. У са-
мом предузећу се сматрало да не треба укупна рентабилност 
бити мерило већ доходак по раднику. Како Ви мислите да је 
то функционисало?

– Нећу рећи да је то увело велику забуну, него збрку. Ми-
слим да је настао један галиматијас47 и да је мало ко од нас у 
предузећима разумео све о чему се ту ради.

Да ли сте Ви руководили по новим одредбама или сте на ста-
вили да радите по рентабилности предузећа као мерилу? 

– Мислим да је једино нормално било да се настави, да 
је рентабилност једино мерило успешности. Једина права збрка 
није настајала на том плану. Она је настала увођењем Закона о 
удруженом раду. То је унело револуцију у праву, која никада није 
анализирана и то је моја тема, хоћу тиме да се бавим. То данас нико 
не анализира. Да ли је био могућ тај трећи, југословенски пут? Це-
ла моја прича којом желим да се бавим је управљање променама. 

47 Латински израз који означава збрку речи, нејасан и неразумљив говор, па чак 
и речи без смисла.
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Та тема има процес децентрализације кроз технолошки развој. 
Онда се може доћи на то да ти ООУР-и, који су у једном тренутку 
били разграђивање монопола и борба против технократије, која је 
била идеолошка прича везана за ООУР-е. Међутим, и предузеће је 
губило, те се ишло ка јачању радне организације и донет је закон 
о предузећима. Ја га нисам доживео, јер су ме већ сломили. Да 
сам имао закон о предузећима, не би могли да ме сломе, јер ме 
је рушио највећи ООУР. Као правно лице имао је право да „дрма“ 
фирму. Што је био потпуни нонсенс. Али ту је увек постојало зрнце, 
ја сам то увек признавао...48 мислим да смо имали стварну шансу 
са тим ООУР-има и конципирањем радне организације предузећа. 
Имали смо шансу за ширење демократизације у предузећу.

48 Мисли се на добру страну ЗУР-а и целе идеје постојања мањих и ефикаснијих 
јединица које у једном демократском окружењу доносе одлуке за заједничку 
добробит у оквиру непрестаног технолошког развоја и иновација, повећавајући 
ефикасност на појединачном и општем плану.
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WHY DID YUGOSLAVIA BREAK UP? 
A VIEW FROM THE OUTSIDE∗

ABSTRACT: The aim of the article is to present another point of 
view on the causes that led to the disintegration of Yugoslavia. It 
briefl y traces the political and economic reasons which catalyzed 
the Yugoslav collapse.

Key words: Kosovo, Serbs, Tito, Yugoslavia

Years ago there was a proverb about Yugoslavia which said 
that it was the western country of the East and the eastern state of 
the West. This phrase illustrated well the ambivalent situation of the 
so-called Tito’s Yugoslavia in international relations at a time when the 
world was divided into two opposing halves.

In the context of the serious ideological confl ict between the 
USA and the USSR the experienced leader Josip Broz Tito won for his 
country a due place on the big political scene, which brought some 
privileges to Yugoslavia and turned it into an important factor on the 
Balkans. Tito’s actions during the clash between him and Stalin (1948) 
also contributed. It turned out that Tito was the only communist leader 
from Eastern Europe who dared to oppose the Kremlin master and to 
come out of this confl ict as a winner.1 So, the fi rmness showed by Tito 

∗  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, (№ 
47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 
Објављивањем овог рада Редакција жели да позове стручну јавност на диску-
сију о распаду Југославије. Рад заправо представља један предложак за могућу 
дискусију.

1 Lampe J. R., Yugoslavia as History, Cambridge University Press, 2000, pp. 241–
254.
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increased its prestige in the West, where the political circles began 
to see Yugoslavia as an opportunity to destroy Soviet infl uence in the 
eastern part of Europe.

Washington supported Belgrade with fi nancial and military aid to 
overcome the blockade imposed by Moscow and the Soviet satellites.2 
The goal of the United States was not only to help Tito in this diffi cult 
position, but also to encourage the other socialistic countries to de-
velop their own way, which would distance them from the infl uence of 
Kremlin, and undermine the Soviet monopole in Eastern Europe.3

Stalin’s death (1953) and the beginning of Khrushchev’s era 
led to the normalization of the Soviet-Yugoslav relations, but Tito did 
not intend to return under Moscow’s wing and began his own policy of 
‘neutrality’, which became Tito’s patent. Meanwhile Yugoslavia created 
some unfamiliar practices in the economic system of socialism. Some 
reforms were undertaken which increased the signifi cance of private 
property in the economy of the country and reduced government 
intervention in state enterprises.4 At the same time special investment 
funds from various budgetary items provided billions of dinnars for 
the development of the economy and agriculture.5 The fact that wes-
tern goods, like Coca-Cola or tasty chocolates could be found in the 
commercial chains was also symptomatic for Yugoslav socialism. Mo-
reover – young people could easily listen to ‘decadent western’ music 
and travel to the West without problems, thus it was not diffi cult to 
establish the link with Western culture. That logically improved the 
lifestyle of the ‘Yugoslavs’ considerably raised their self-confi dence 
and caused the unconcealed envy of many citizens of other socialistic 
countries, where the shortage of products and the lack of contacts 
with the West was a routine. 

However, this peculiar improvement of the Yugoslav economy 
could not conceal the problems in ‘market socialism’. From the middle 
of the 60s the experiment got stuck. Infl ation was increasing; the 
unemployment rate was alarming, the external debt increased. The 
amplitude in the living standards in the various federative subjects 
became more visible. The country was divided. On one side were the 

2 Benson L., Yugoslavia, Palgrave Macmillan. 2004, pp. 95–96.
3 Mitrovic G., Undermining the Kremlin, Cornell University Press, 2000, p. 38.
4 Zukin S., Beyond Marx and Tito, Cambridge University Press, 1975.
5 Pejovich S., Market-planned economy of Yugoslavia, University of Minnesota, 1966, 

p. 48.
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rich republics and regions (Slovenia, Croatia and Vojvodina); on the 
other side were the poorest parts of the state (Macedonia and Kosovo).6 
This raised the important question – who would pay for the economic 
unifi cation of Yugoslavia. Obviously, the bitter cup had to be drunk by 
the wealthy federal entities and this was not met with enthusiasm by 
them. That is why in some republics and regions the national feelings, 
blurred for some time by the ‘Brotherhood and Unity’ policy, awoke. 
In Croatia these processes led to the so-called ‘Zagreb Spring’ (1971) 
– an attempt to reach an agreement for a looser federation.7 At the 
same time in Kosovo, where the Albanians have been a majority for 
decades and maybe centuries, the voices to leave the federation 
became louder because of the national discrimination, which came 
from the center.8

These events were a clear signal that in this form Yugoslavia 
could not breathe anymore. Therefore, Tito decided to undertake a 
major reform and in 1974 a new constitution was adopted, which 
replaced the one form 1963. The intention of this new basic law was 
to prevent separatist tendencies, giving more freedom and autonomy 
to the republics and the regions.9 But the hope that the cure was found 
was in vain.

After the death of Tito (1980) the centrifugal forces increased 
again. In 1981 the riots in Kosovo took alarming proportions and the 
Yugoslavian police and army used considerable forces to crush the 
rebellion.10 But the spirit from the bottle was already released. Over 
the next few years the ambition of Ljubljana and Zagreb to delimit the 
two republics from Belgrade, became clearly visible.11 This desire was 
catalyzed by the diffi cult economic situation in the country and the 
awakened national emancipation. Moreover, the situation in Kosovo 
became more dramatic with each day. Two cases of violence against 
the Serbs overfi lled the cup of patience and led to the strengthening of 
Serbian nationalism, which found fertile soil for rapid development.12 

6 Лазаров К., Национални взаимоотношения в социалистическа Югославия, Со-
фия, 1978, с. 105–149.

7 Wilson D., Tito’s Yugoslavia, Cambridge University Press, 1979, pp. 197–207.
8 Clark H., Civil resistance in Kosovo, Pluto Press, 2000, pp. 40–41.
9 Лалков М., Югославия (1918–1992), Со фия, 1999, с. 219–223.
10 Енчев В., Югославия, Со фия, 2005, с. 396–398.
11 Црънобръня М., Югославската драма, Со фия, 2005, с. 161–164.
12 Djordje Martinovic (a inhabitant of the city of Gliljane in Kosovo) was (self) injured 

in the delicate place of the body. He said that the attack against him was made by 
an Albanian gang. Clark H., Civil Resistance…, p. 16. A young Serb girl was raped by 
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This nationalistic explosion was channeled at the end of 1986 when 
the famous ‘Memorandum’ of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts was promulgated, often taken as a watershed in national relations 
inside the country. This document examined the situation of the Ser-
bian nation in Yugoslavia in the past and in the present. The main 
accents in it were:

● genocide against the Serbs was committed in Kosovo;

● Slovenia and Croatia had seized the Serbian economy;

● The Serbs in Croatia were subjected to repressions by the 
Croats. 

In other words, according to the authors of the Memorandum, 
in the middle of the 80s, Yugoslavia became an anti-Serbs state.13

The response to the work of SANU was extremely negative, 
even in Serbia, where it was seen as an opportunity to strengthen 
the anti-Serb moods – and not without a reason. In the following 
year 1987, the Slovenian monthly magazine dealing with culture ‘Nova 
Revija’ published ‘The Contributions to the Slovenian National Program’ 
indicating the way to the independent Slovenian state.14 Once again 
the foundations of Yugoslavia were undermined.

Accidentally or not, the emergence of the Memorandum was 
linked with the rise of Milosevic to power. He found solid support for 
his actions in this academic document. More precisely, the Serbian 
nationalism proclaimed by the Memorandum was the weapon that Mi-
lošević used to oppose to the separatistic affi nities (also lined with an 
overdose of nationalism respectively) in Kosovo, Slovenia and Croatia. 
The result was notorious. 

Albanians and this crime received wide resonance among the local Serbs; cf. Burn 
this house, Duke University Press, 2000, p. 86.

13 Bennett C., Yugoslavia’s Bloody Collapse, New-York University Press, 1995, p. 81.
14 Rizman R., Uncertain Path, Texas A&M University Press, 2006, p. 46. Some-

thing curious – the publications in “Nova Revija” caused negativ emotions in 
Skopje, where the ruling elite was fanatically loyal to Belgrade, combining this with 
saturated hate against Bulgaria. The reason for the discomfort was that, without 
denying the existence of ‘Macedonian’ nation, the Slovenian magazine turned into 
a question its ability to sturdiness and accused Skopje of abuse with the common 
Yugoslav fi nancial funds; cf. Енчев, В., Югославия…, с. 404–405; Independent 
Slovenia, St. Marrin’s Press, 1996, p. 187. Here is the place to mention that until 
the last moment the political elite along Vardar will show reverence to their northern 
neighbor and will demonstrate the frantic desire to preserve Yugoslavia; cf. Jовић 
Б., Последнњи дани СФРJ, Београд, 1995, стр. 263.
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The foregoing allows us to answer the question why Yugoslavia 
broke up giving several categories of reasons:

● Economic reasons: During the years of existence as a mul-
ti national country, Yugoslavia faced severe economic problems of 
uneven development of the republics and the autonomous regions. 
The redistribution of the assets – to take from the rich entities in the 
federation and to give to the poor subjects produced dissatisfaction 
among the fi rst and wish among the second to take more and more 
form the mutual pie. This led to confl ict between the ruling elites in 
the country and increasing diffi culties in forming a common economic 
policy. Hence the increase in national debt of Yugoslavia, which fi lled 
the huge holes in the state budget. Due to its geopolitical location, 
Belgrade had no problem to obtain credit from the Western countries. 
The centre used the money to maintain deceptive economic stability in 
the country for years which was swept away by the massive infl ation 
and unemployment in the mid 80s. It would be no exaggeration to say 
that economic issues are the major cause for the failure of Yugoslavia 
to survive.

● National reasons. The economic realities in Yugoslavia awoke 
feelings stifl ed by propaganda. The reluctance of the developed re-
publics to be endless donors of the Yugoslav economy turned into a 
desire for separation from the center and for freer federation. Over 
time, to these affi nities had to be added the sense of national identity – 
that you were a part of another nation, other then the failed ‘Yugoslav’ 
nation.15 The feeling of belonging to the Slovenian or Croatian nation 
from one side and to the Serbian from the other side, further increased 
the tension and caused alienation and hatred, so characteristic of the 
time of the Second World War, on the territory of the former Kingdom 
of Yugoslavia.

● Demographic reasons. There were two the most visible de-
mographic causes for the destructive processes in Yugoslavia. The fi rst 
was the huge population growth of the Albanians in Kosovo and hence 
the reduction of the Serbs in the area. If the last in 1948 were 27% 
of the population in the countryside, then in 1981 they were 15% 
and on the eve of the wars in former Yugoslavia – only 10%.16 The 

15 Sell L., Slobodan Milošević and the Destruction of Yugoslavia, Duke University Press, 
2002, p. 34.

16 Виданић Р., О коренима сепаратизма и тероризма на Косову, Београд, 2000, 
стр. 176.
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demographic boom among the Albanians gave them the confi dence 
of a dominating ethnicity in Kosovo. The problems in Kosovo were the 
major contributor to the trigger of Serbian nationalism, skillfully guided 
by Milosevic. If the fi rst demographic problem can conditionally be 
called Albanian, the second should be called Serbian. At the end of the 
existence of Yugoslavia the Serbs were about 8.5 million (Yugoslavia 
was 23 000 000). So, they were the largest nation in the country 
(hence the desire for domination). About 2 million of them lived outside 
the administrative borders of Serbia.17 In other words, in the late 80s 
and the early 90s the Serbs were faced with the issue of preserving 
national unity when the disintegration of Yugoslavia started. But the 
road that the Serbian leaders took to solve this problem, compromised 
the Serbian idea and led to a national catastrophy comparable to the 
Bulgarian in 1918 and the Greek in 1922.

● Public and social reasons. Yugoslavia was a group of nations 
and ethnic groups – Serbs, Croats, Slovenes, Muslims (Bosniaks), 
Albanians, ‘Macedonians’, Montenegrins, Hungarians, Germans, Bulga-
rians, Jews, Italians, Romanians, Slovaks, Gypsies, etc. Each of them 
had its own culture, customs, worldview, mentality. It can not be 
overlooked that the poorest parts of the country – let us call them 
conditionally the South, had been a part of the the Ottoman Empire 
– a disintegrated state, that had left lasting historical and political 
problems behind. On the contrary – the richest parts in Yugoslavia, or 
the North – had been a part of the Habsburg monarchy thus having 
the chance for greater contacts with the European civilization, and 
hence a wider opportunity for better social development.

● Geopolitical reasons. No doubt that since the confl ict between 
Stalin and Tito, Yugoslavia gained strategic importance for the West. 
The courage of the Yugoslav leader to stand against the Kremlin 
chief caused leading Western countries to support the Yugoslav 
path of development, making it an alternative to other Eastern Bloc 
countries. The uncompromising Soviet intervention in Hungary (1956) 
and Czechoslovakia (1968) showed that Tito’s model could hardly be 
repeated (only Ceausescu tried to establish closer ties with the West, 
but he was put into certain frames). The attempt to undertake reforms 
in the USSR by Gorbachev showed the weaknesses of the Soviet Union 
and literally disintegrated the communist colossus. Therefore, his op-

17 Црънобръня М., Югославската драма..., с. 49.
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ponents decided to strike directly at the center, than in the periphery. 
In this line of thoughts the example of Yugoslavia, turned into costly 
and unnecessary tool in the fi ght against the socialist system. There is 
no need for Yugoslavia in the unipolar world.

So, would it be fair to say that the Yugoslav experiment has 
failed? Maybe yes! And we must remember that it had a second 
chance. Taking note of the mistakes of monarchist Yugoslavia, which 
was ruled by a cruel dictatorship, Tito wanted to create a mild form 
of state structure in which none of the ‘Yugoslav’ peoples would pre-
vail. However, this option appeared to be a chimera because it was 
confronted by the different views on the nature of the country that the 
different nationalities in it had. This reminds us that the Yugoslav idea 
remains an utopia.

Rezime

Dr Voin Božinov

Zašto se Jugoslavija raspala?
Pogled spolja

Ključne reči: Kosovo, Srbija, Tito, Jugoslavija

Dugi niz godina je politički ugled Tita obezbeđivao narodima 
Jugoslavije relativnu ekonomsku sigurnost koja je potiskivala ozbiljne 
nacionalne probleme zaostale iz prošlosti. Ali nakon smrti vođe eko-
nomski i etnički problemi zemlje su se dramatično povećali što je u 
krajnjem ishodu dovelo do raspada zemlje.
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 # Дејан ЗЕЦ, М. А.

МЕМОАРСКА ЛИТЕРАТУРА КАО 
ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СРПСКОГ 
И ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФУДБАЛА 

АНАЛИЗА МЕМОАРА ДАНИЛА СТОЈАНОВИЋА, 
МИХАИЛА АНДРЕЈЕВИЋА И ЈОВАНА РУЖИЋА*

АПСТРАКТ: Рад има за циљ да дâ кратак преглед литературе 
која се критички бавила историјом фудбала у Србији и Ју-
гославији, пре свега његовим почецима и развојем у првој 
половини 20. века, као и да укаже на то да је изворна база 
на основу које се може проучавати прошлост српског и југо-
словенског спорта веома оскудна. Најзначајније изворе за ову 
проблематику представљају писани мемоари и успомене уче-
сника догађаја и у овом чланку се врши детаљна анализа три 
најбитнија писана документа, мемоара бивших фудбалера и 
фудбалских функционера Данила Стојановића, Михаила Ан-
дре јевића и Јована Ружића.

Кључне речи: фудбал, мемоари, Данило Стојановић, Михаи-
ло Андрејевић, Јован Ружић

Друштвени значај спорта и потреба за његовим 
систематским истраживањем

Када се спорт пореди са важним друштвеним делатности-
ма, попут економије, политике, образовања или културе, може се 
твр ди ти како он заправо представља један маргиналан сегмент 

*  Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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дру штве не реалности.1 Међутим, ако се посматрају фазе кроз 
које је спорт прошао од средине 19. века, када је још увек био 
за ба ва привилеговане мањине у развијеним земљама Европе, до 
по че тка 21. века, када у сваком смислу представља један од нај-
би тни јих феномена популарне културе и када заокупља пажњу 
огромног броја људи широм планете, без обзира на пол, старост, 
образовање или материјални статус, легитиман је закључак како 
је спорт постао веома битан за развој људског друштва, како на 
глобалном нивоу тако и на нивоу нација и држава. Спорт данас 
представља, осим забаве и рекреације, веома важан део људског 
и друштвеног идентитета. У складу са таквом констатацијом, за-
датак је друштвених наука да укажу на место спорта у савременом 
друштву, на његову друштвену природу и културну вредност и на 
његов симболички, политички и економски потенцијал.2 Фудбал је, 
као најмасовнији и најраспрострањенији спорт на свету, посебно 
значајан и интересантан за истраживање.

Крајем 19. века, услед раста популарности теорија о ира-
ционалним човековим потребама и појаве егзистенцијалистичке 
филозофије, настаје свест о неопходности изучавања човекових 
личних и друштвених потреба и активности. У те основне потребе 
убрајала се и она за игром, надметањем и опуштајућом физичком 
активношћу. Са друге стране, развој капитализма који је довео 
до свеобухватне индустријализације и масовних сеоба са села у 
градове, али и до борбе радника за проширивање и поштовање 
њихових права, условио је настанак слободног времена, које је 
сада човек могао да посвети тим својим потребама. Није случајно 
што се спорт као масовни феномен јавља управо у том периоду 
и што је везан за град и урбано индустријализовано друштво. 
Померање фокуса спортског деловања са приватних колеџа и ари-
стократског села на пренасељене градове и фабричка двори шта, 
трансформисало је спорт од активности која је имала за циљ да 
буде отпусни вентил за нагомилан деструктивaн вишак енер гије 
спутаних младих студената до активности која је постала кара-
ктеристична и за грађански слој трговаца, чиновника и зана тлија 
али и индустријских радника.

1 I. Đorđević, „Umeju li antropolozi da igraju fudbal? Sport i identitet u savremenoj 
Srbiji“, Antropologija, br. 9, Beograd, 2009, str. 89–90.

2 D. Koković, „Sociologija sporta – razvoj i područja proučavanja“, Gledišta, br. 5–6, 
godina XXVIII, Beograd, 1987, str. 6.
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Тако су и научници који су почели да се интересују за ову 
активност у почетку спорт посматрали или у категоријама опште 
теорије друштва или као засебну појаву при анализи других дру-
штвених проблема. Треба навести имена М. Вебера, Г. Самнера, 
Л. Мамфорда, Ј. Хојзинге и Ф. Заниецког, који се данас сматрају 
пионирима у теоретском проучавању спорта.3 Дуго су примат у 
истраживањима, како у теоретским поставкама тако и у ана лизи, 
имали социолози, а нешто касније је тема спорта заин те ресовала 
и антропологе. Међутим, комплексност саме мате рије и све већи 
значај који је спорт имао у савременом свету – не само као дру-
штвена активност већ и кроз све његове манифестације и везе, 
политичке и националне, па и комерцијализоване, које су у другој 
половини 20. века условиле да спорт постане једна од најбитнијих 
и најпрофитабилнијих привредних грана – захтевала је да се у 
процес истраживања феномена спорта укључе и остали научници: 
историчари, психолози, статистичари, економисти и многи други. 
Зачетак тренда мултидисциплинарног истраживања спорта у свету 
је везан  за седамдесете године 20. века, док је у Југославији, 
услед разних околности, модел критичког проучавања спортске 
тематике значајно каснио, штавише може се рећи да никад није у 
потпуности заживео.

Проучавање спорта у Југославији

Истинско, научно исправно и методолошки утемељено истра-
живање спорта, његовог историјског развоја, његове интеракције 
са друштвом у којем се развијао, његовог значаја и утицаја на 
живот свременог човека у Србији и Југославији, појава је новијег 
датума. Треба свакако поменути да је још седамдесетих година 
20. века спорт привукао пажњу дела југословенских социолога и 
антрополога, али фокус њихових интересовања је пре свега био на 
друштвеним девијацијама које су пратиле спорт, попут хулигани-
зма или, у сагласности са званичном научном доктрином марксисти-
чке дијалектике и концепта самоуправљања, процеса друштвеног 
раслојавања које је настајало између успешних спортиста и осталих 
представника радничке класе. Наијистакнутији представници овог 
правца су били Срђан Врцан, професор социологије на сплитском 

3 K. Petrović, „Kritički osvrt na dosadašnji razvoj sociologije sporta“, Fizička kultura, 
br. 5/1983, str. 346.
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Правном факултету, Иван Ковачевић, професор на Филозофском 
факултету у Београду, филолог и етнолог Иван Чоловић и профе-
сор социологије на Филозофском факултету у Новом Саду Драган 
Коковић. Њихови радови о југословенском спорту и појавама које 
су пратиле југословенски спорт су пионирски и веома вредни и 
резултати њихових истраживања су од непроцењивог значаја за 
сваког ко се упусти у истраживање ове тематике.

Оно што су социолози и антрополози пропустили да истра-
же, пре свега почетке спортског и фудбалског живота крајем 19. 
и почетком 20. века, као и развој спорта до окончања Другог 
светског рата, на себе су преузели новинари, бивши спортисти 
и разни други енузијасти. Њихов допринос истраживању је зна-
чајан али је такође, услед методолошке необучености, често и 
неразумевања историјских процеса и немогућности да сâм спорт 
сагледају у ширем друштвеном контексту, непотпун, често фраг-
ментаран и у приступу сензационалистички. Ови истраживачи су 
се фокусирали на популарне спортисте и спортске догађаје из 
про шлости, преносећи на веома атрактиван начин разне ане гдо-
те, занимљивости, рекорде, утиске са мечева и утакмица, при че 
о судбинама спортиста и спортских друштава. У послератној Југо-
сла вији настало је много монографија, чланака и фељтона који 
су се бавили историјом спорта, посебно историјом спортских дру-
штава. Значајнија и успешнија спортска друштва су објавила и 
по неколико монографија, чије се публиковање покла пало са ва-
жним годишњицама у клупским историјама. Иако међу њима по-
сто је разлике у квалитету, пре свега по умешности и информиса-
ности састављача, ове монографије веома личе једна на другу, 
карактеришу их спој кратких верзија званичне клуп ске истори-
је, интервјуа са значајним клупским функционерима и бив шим 
спорти стима, атрактивних фотографија и препричаних ане гдота. 
Неки истраживачи су чак приметили како је сама форма „клуп-
ске монографије“ у ствари врста паралитерарног жанра ко ји има 
чак и фолклорне карактеристике.4 Будући да има такве одли ке, 
поузданост података је често упитна, а сама научна вре д ност 
такве монографије је мала. Највећи допринос који она може 
дати систематском истраживању спорта јесу пре нета аутен тична 

4 М. Симић, „Конструкција идентитета једног фудбалског клуба на примеру ФК 
Обилића“, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LII, Београд, 2004, стр. 
69–70.
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сведочења актера догађаја и сведока епохе која би иначе била 
заборављена и истраживачима недоступна. По ред клуп ских моно-
графија веома распрострањене су биле и био гра фије зна ме нитих 
спортиста. У великој мери се за овај вид лите ратуре може поновити 
оно што важи за клупске монографије: пуно је анегдота, суштински 
небитних цртица из живота и каријере одре ђеног спортисте, а мало 
праве анализе. Изузетак представља ју биографије оних спортиста 
који су оставили траг и у другим сфе рама јавног деловања, попут 
биографије фудбалера и лекара Ми лутина Ивковића „Милутинца“, 
који је био веома политички активан и који је због својих ставова 
страдао за време немачке окупације.5 Међу бројним ауторима које 
треба поменути а који спадају у наведену групу, посебно треба 
истакнути имена Бошка Станишића, Василија Станковића и Милета 
Коса. Делимично у ту групу спада и Бора Јовановић, предратни 
новинар Политике, који је у каснијем периоду био предавач 
на Факултету спорта и физичке културе у Београду и један од 
сарадника на издавању Енциклопедије физичке културе, можда 
и најзначајнијег дела обја вљеног у Југославији које се бавило 
спортом, његовом теоријом и историјом.

Мали број монографија и чланака општег карактера који су 
у периоду социјалистичке Југославије настали а који су се бавили 
фудбалом у предратном периоду, преноси нам углавном штуре 
податке, извађене из ширег контекста и без детаљније анализе. 
Чини се да је њихов циљ да прикажу заинтересованој јавности 
како је фудбал постојао и како је интересовање јавно сти за њега 
било велико али ништа више од тога. Те монографије пружају само 
податке о томе ко је донео прву лопту у Србију, ко је први превео 
са енглеског језика правила игре, ко је играо прве утакмице, који 
су били први прави фудбалски клубови у Србији и томе слично. 
Такве монографије општег карактера имају одређену вредност али 
веома ограничену.6 Оно што представља највећу њихову ману, али 
и највећи проблем у процесу истраживања српског и југословен-
ског предратног спорта, фудбала посебно, јесте недостатак аде-
кватних извора.

5 Б. Станишић, Милутинац, Београд, 1969.
6 Најзначајније монографије које су се бавиле историјом српског и југословен-

ског фудбала су: С. Тодоровић, Фудбал у Србији: 1896–1918, Београд, 1996; 
Н. Јоцковић (ур.), Сто година фудбала у Србији: 1896–1996, Београд, 1996; 
М. Тодић, 110 година фудбала у Србији: 1896–2006, Београд, 2006; В. Стојко-
вић, Легенде фудбала, Београд, 1985; В. Стојковић, Бели орлови: 1920–1941, 
Београд, 1999; М. Сијић, Фудбал у Краљевини Југославији, Београд, 2009.
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Извори за проучавање српског спорта

Изворе за проучавање спорта у предратном периоду грубо 
можемо поделити у три основне категорије: на новинске чланке и 
спортску периодику која је излазила у датом периоду, на докумен-
та која су настајала у комуникацији између клубова, спортиста 
и надлежних институција, односно државних органа и на сећања 
актера догађаја, тј. успомене, аутобиографије и мемоаре. 

Спортска периодика је за поменути период веома бројна и 
богата. Сви већи дневни листови у земљи имали су обавезну спорт-
ску рубрику, обима од пола стране до две стране текста, у зави-
сности од тога који је дан у недељи био, односно да ли је било за ни-
мљивих спортских догађа тог дана. Посебно су драгоцене спортске 
рубри ке београдских дневних листова Политика и Правда, за које 
су писали образовани и веома квалитетни спортски новинари, по-
пут Боре Јовановића, Светислава Глишовића или Љубомира Ву-
кадиновића. Спортске рубрике су веома детаљно преносиле до-
га ђаје из света фудбала, кошарке, рукомета, атлетике, зимских 
спор това, бокса, коњичких трка и аутомобилизма. Вести нису би-
ле само локалне и националне већ су преношене и оне из све-
та. Спе ци јализованих спортских недељника и месечника је та-
кође било пуно. Најзначајнији су Спорт и свет, Југословенски 
спорт и Спорт. По обиму су били знатно већи, између дванаест и 
шеснаест страница, и били су богатије опремљени фотографијама, 
интервјуима, табелама од спортских рубрика дневних новина, јер 
им је већи број страница то омогућавао. Такође, у таквим листовима 
могу се наћи и разне шале и карикатуре спортске тематике, као и 
стручне анализе многобројних домаћих и страних аутора. Спортска 
периодика је веома богат извор информација за историју спорта и 
свакако представља полазну основу за сваког истраживача.

Архивска грађа у Србији која се односи на спортске и фуд-
балске теме је, нажалост, веома оскудна и у фрагментима. Постоји 
свега неколико фондова на националном нивоу у којима је могуће 
пронаћи одговарајућа документа. Разлог због којег је архивска 
грађа која се тиче прошлости нашег фудбала у веома тужном 
стању је деловање више силе. Комплетна архива Југословенског 
лоптачког савеза (каснијег Фудбалског савеза Југославије) је уни-
штена у нацистичком бомбардовању Београда 6. априла 1941. 
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године. Слично су прошла и документа која су била чувана у про-
сторијама Српског лоптачког подсавеза и документа која су била 
чувана у клупским просторијама наших највећих и најзначајнијих 
фудбалских клубова. Данас у Архиву Југославије у Београду постоји 
фонд Фудбалског савеза Југославије који се води од 1919. године, 
од када је он основан, али у том фонду не постоји ниједан документ 
из предратног периода и периода окупације. Целокупна грађа је из 
послератног раздобља а за проучавање ранијег периода може се 
користити тек једна збирка реферата о предратном југословенском 
фудбалу, која је сачињена поводом прославе педесетогодишњице 
постојања ФСЈ 1969. године. У Архиву Југославије налази се фонд 
Министарства за физичко васпитање народа, које је формирано 
1931. и које је имало за циљ да надзире рад спортских друштава 
у земљи, превасходно због сумње да би спортска друштва могли 
злоупотребити противници тадашњег поретка попут комуниста или 
хрватских националиста. Иако се већи део фонда овог министар-
ства односи на комуникацију са другим министарствима и органима 
власти и масовним организацијама физичке културе, попут Сокола 
Краљевине Југославије, значајан његов део заузимају документа 
настала у комуникацији између Министарства физичког васпитања 
и фудбалских клубова. Осим фондова МФВН и ФСЈ у Архиву Ју-
гославије, вредни помена су и фондови Министарства просвете 
владе Милана Недића, и то свега две фасцикле које садрже списе 
Одељења за физичко васпитање из периода између 1941. и 1944. 
и збирка личних докумената фудбалера, фудбалског тренера и 
спортског новинара Светислава Глишовића. Оба ова фонда чувају 
се у Архиву Србије у Београду. У локалним архивима широм Срби-
је може се пронаћи грађа локалног карактера, списи локалних 
спортских друштава и надлежних спортских асоцијација. Стање 
ових фондова највише зависи од ревности и умешности локалних 
архивиста, али и од општих околности које су условљавале да 
нека грађа преживи или буде уништена (попут последица ратних 
дејстава).

Када се узме у обзир да је грађа из дневне штампе и спорт-
ске периодике углавном непотпуна и штура а да су архивски фон-
дови веома сиромашни, долази се до закључка како је мемоарска 
и аутобиографска грађа веома важна, пре свега због тога што она 
најбоље може послужити да се повежу и контекстуализују подаци 
добијени из претходно поменутих извора. У српској књижевности и 
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публицистици постоје многи радови који се дотичу спорта, фудбала 
и његове прошлости, макар нехајно и успут. Многе славне лично-
сти из српске и југословенске прошлости су у својим успоменама 
забележиле понеку цртицу о томе шта је спорт значио за људе у 
њиховом времену и у њиховим срединама. Ипак, иако те цртице 
могу историчару пуно да значе, истраживач би требало да се фоку-
сира на успомене значајних спортиста, спортских руководилаца и 
других учесника у спортском животу. За послератни период таквих 
успомена има пуно, али за предратни свега неколико. Овај рад 
има за циљ да детаљније представи три садржински најзначајнија 
дела, успомене Данила Стојановића „чика Даче“, оснивача нај-
већих и најуспешнијих српских фудбалских клубова, Михаила 
Ан дре јевића „Андрејке“, дугогодишњег функционера фудбалског 
клуба „БСК“, Југословенског ногометног савеза и Светске фуд-
балске федерације (ФИФА), и Јована Ружића, фудбалера и фуд-
балског судије. Ова дела се међусобно веома разликују, како по 
садржини тако и по приступу материји. У теорији посматрано, 
постоји значајна разлика између оних наратива који имају за циљ 
да опишу неки догађај или сопствено виђење неког историјског 
процеса и оних који субјекат стављају у први план не водећи пре-
више рачуна о контекстуализацији догађаја и искустава.7 Услов-
но, прву категорију бисмо могли назвати успоменама а другу ауто-
биографијама. Данило Стојановић је написао дело мемоарског типа 
у којем се фокусирао на сам српски фудбал и његов развој, одно-
сно желео је да своје успомене стави у контекст самог фудбала, 
у чему је и успео. Његово дело је кратко и концизно, без неких 
већих излета у друге теме. Са друге стране, Михаило Андрејевић 
и Јован Ружић су више нагињали аутобиографској врсти писања, 
где је сам писац главни актер и где се прати цео његов живот а не 
одређена његова делатност. Иако су ова два дела већег обима и 
дотичу се најразличитијих ствари, фокус је и код њих на развоју 
спорта, пре свега фудбала. Оно што је овим делима заједничко 
а за истраживаче најважније је да сва три списа представљају 
аутентична сведочења о једној епохи проницљивих, образованих, 
упућених и искрених учесника. Сва три дела доносе обиље по-
датака и првокласних тумачења спортских збивања и у највећој 

7 M. Silvennoinen, „The Many Levels of Sports Narration“, Historical Social Research, 
Vol. 31, No. 1, 2006, str. 232–238.
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мери помажу да се подаци добијени из других извора усагласе и 
добију смисао.

„Чика Дачине“ успомене

Прво делимично аутобиографско дело које је имало за циљ 
да дâ преглед догађаја везаних за настанак и развој фудбала у 
Србији и Југославији је написао Данило Стојановић, познатији по 
надимку „чика Дача“. Рођен је у Лапову 1877. године, школовао 
се у иностранству за машинског инжењера а радни век је провео 
у Крагујевцу и Београду, где је радио у привреди и у просвети, 
преносећи на млађе нараштаје техничка знања која је стекао у 
Немачкој. Осим знања и вештина, чика Дача је својим ученицима, 
али и свима заинтересованима, преносио и љубав према фудбал-
ском спорту коју је стекао на студијама, играјући повремено за 
нижеразредне аматерске тимове. Данило Стојановић је био прави 
фудбалски пионир. Основао је 1903. заједно са својим ђацима 
крагујевачку „Шумадију“, први фудбалски клуб у централној Ср-
бији, тренирао његове играче, финансијски га помагао и играо за 
њега.8 По пресељењу у Београд постаје члан Управног одбора СК 
„Соко“ а недуго затим, заједно са другим фудбалским ентузијастима 
српске престонице, оснива „Београдски спорт клуб“ (1911) и СК 
„Велика Србија“ (1913. године). По окончању Првог светског рата 
и окупације Србије, помаже обнову фудбала у престоници, пре 
свега рад СК „Југославија“ али значајан допринос даје и про цесу 
успостављања комуникације између српских, хрватских и сло ве-
начких фудбалских форума и њиховом приближавању.9 Остао је 
упам ћен по скоро фанатичном раду на промоцији овог тада но-
вог спор та, по раду са младима, по великом труду да се помо гну 
мањи клу бови, да се изграде фудбалска игралишта, да се при-
купе средства како би се новим и сиромашним клубовима купила 
спортска опрема. Обављао је и низ значајних дужности у југосло-
венском фудбалу: био је потпредседник Југословенског ногометног 
савеза (ЈНС), председник Београдског лоптачког подсавеза (БЛП), 
почасни председник СК „Шумадија“ из Крагујевца, а после Другог 
светског рата је, у знак захвалности за све што је учинио за српски 

8 „Stojanović, Danilo – čika Dača“, Enciklopedija fi zičke kulture 2, Zagreb, 1977, str. 
314.

9 Исто.
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и југословенски фудбал, биран у Управни одбор ФК „Црвена зве-
зда“ и проглашен за њеног доживотног почасног председника.10 
Умро је у Београду 1967. године.

Као пензионер, већ у дубокој старости, Данило Стојановић 
је саставио, на основу својих сећања и белешки, као и на основу 
разговора са пријатељима и сарадницима, кратак мемоарски текст 
који је 1953. године штампан под називом Чика Дачине успомене. 
Текст је хронолошки лепо заокружен и говори о првих пола века 
фубала на нашим просторима (1903–1953), мада је највећи део 
посвећен периоду до почетка Другог светског рата, односно пе-
риоду у којем је Данило Стојановић највише био професионално 
активан. За време окупације нови властодршци и креатори спорт-
ске политике су сматрали Стојановића неподобним и одстранили 
га из свих фудбалских институција. По ослобођењу је ушао у позне 
животне године и све функције које су му тада додељене су биле 
више протоколарне и почасне.

Сами мемоари су веома концизно написани и организовани, 
штавише, читалац има утисак да састаљач нема намеру да пише 
о својим доживљајима и успоменама већ да пише кратку историју 
српског фудбала у првој половини 20. века. Као увод у текст стоји 
кратак предговор од свега једне стране, у коме чика Дача наводи 
да је у првих педесет година свог постојања наш фудбал прешао 
дуг и трновит, али частан пут и постао најпопуларнији спорт и како 
се он сам осећа дужним да се са пијететом сети свих оних, како 
их назива, поштених трудбеника, који су дали допринос развоју 
нашег фудбала.11

Чика Дачини мемоари су подељени у пет поглавља која су 
насловљена именима пет најбољих и најпознатијих предратних 
срп ских фудбалских клубова, мада аутор у оквиру тих поглава 
шири причу и описује и различите етапе у развоју спорта, које 
карактерише успон, доминација или пад одређеног клуба. Прво 
поглавље које носи назив Фудбалски клуб „Соко“ (стр. 5–17), почи-
ње опширном причом о првој фудбалској лопти у Србији, коју је у 
Београд донео др Милан Радовановић, управник Државне болнице 
и о првој фудбалској утакмици, коју је 1901. године организовао 
Хуго Були. Наставља се приповедање о групи младића, студената 

10 V. Stojković, Legende fudbala, Beograd, 1985, str. 119.
11 Д. Стојановић, Чика Дачине успомене, Београд, 1953, стр. 4.
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који су се за фудбал заинтересовали у иностранству и који су у 
лето 1903. основали први прави фудбалски клуб у Србији – „Соко“, 
при истоименом гимнастичком друштву. Описује се и потрага за 
адекватним простором на којем би се играо фудбал, од Малог 
Калемегдана, преко Баре Венеције до Кошутњака. Аутор даље 
говори и о успесима овог клуба до 1941, посебно исти чући тален-
товане фудбалере које је клуб изнедрио, веома успе шно репре зен-
товање српског спорта и државе у савезничкој Италији у периоду 
Првог светског рата, када су млади фудбалери „Сокола“ освоји-
ли трофеј града Рима, али и лагани пад у форми и резултатима 
20-их година. Као прекретницу у историји овог клуба, Данило 
Стојановић наводи 1933. годину када је клуб морао, због сукоба са 
„Соколом“ Краљевине Југославије, да промени име у „Београдски 
аматерски спорт клуб“ (БАСК) и када је остао без свог игралишта 
на Кошутњаку.

Друго поглавље носи назив Фудбалски клуб „Шумадија“ (стр. 
17–28)  и ту до изражаја долази Стојановићево детаљно памћење 
јер је у оснивању и раду првог фудбалског клуба у централној Ср-
би ји и сам учествовао, штавише био је иницијатор и главни протаго-
ниста тих догађаја. У овом поглављу се и највише говори у првом 
лицу, што иначе аутор избегава у остатку текста. Чика Дача при-
поведа како је исте 1903. године, када је у Београду основан „Соко“, 
само месец дана касније, у Крагујевцу основан клуб „Шумадија“. 
Са пуно љубави пише о својим студентским данима када се и 
упознао са фудбалском игром, и о својим пионирским напорима да 
тај спорт приближи колегама радницима у Војно-техничком заводу 
и својим ученицима у Војно-занатској школи. Детаљно се описују 
прве утакмице, против београдских, суботичких и алексиначких 
клубова, затим потрага за адекватним простором за игралиште 
и организација самог клуба. Данило Стојановић је већ 1906. на-
пустио Крагујевац и преселио се у Београд а у Крагујевац је дошао 
његов познаник и такође пасионирани љубитељ фудбала Стеван 
Стефановић, један од оснивача београдског „Сокола“, који је на 
себе преузео обавезу управљања „Шумадијом“ и који је тај посао 
обављао све до краја Другог светског рата.

У трећем поглављу које је насловљено Фудбалски клуб 
„Српски мач“ (стр. 28–35), Данило Стојановић описује околности 
које су омогућиле да се фудбал брзо шири међу београдском омла-
дином и како је сама популарност тог спорта условила да се осни-
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вају нови фудбалски клубови. Деловањем агилног београдског 
адвоката и љубитеља спорта Радивоја Новаковића, 1907. године 
је при борачком клубу „Српски мач“ основана фудбалска секција 
и фудбалски клуб „Соко“ је добио свог првог озбиљног градског 
ривала. Радивоје Новаковић је омогућио одличне услове за тре-
нинг и игру и око стотину младића је тренирало фудбал на тере-
нима овог клуба. Међутим, иако је био у великој мери заслужан за 
популаризацију фудбала, Новаковић је био својеглав човек, нимало 
спреман на компромис и због тих својих карактеристика је често 
улазио у размирице са колегама руководиоцима и са фудбалерима. 
Због тога су играчи често напуштали  „Српски мач“ и одлазили у 
друге клубове. Једна група тих „дисидената“ из „Српског мача“ је 
1911. основала свој клуб, испоставиће се најбољи и најуспешнији 
српски предратни фудбалски клуб, „БСК“. Новаковић је остао на 
челу „Српског мача“ све до краја окупације, али је његово вођење 
условило да клуб све више тоне и пропада, те се на самом крају 
убрајао у нижеразредне фудбалске тимове.

Четврто поглавње Фудбалски клуб „БСК“ (стр. 35–52) по-
свећено је историји фудбалског клуба „БСК“ од оснивања 1911. 
до гашења 1945. године, иако је приметно да аутор избегава да 
пише о периоду немачке окупације у Другом светском рату, када 
је „БСК“ имао великих успеха, и резултатских и других. Детаљно 
је описано оснивање клуба, односно „побуна“ групе играча „Срп-
ског мача“. У оквиру овог поглавља дато је пуно простора опису 
оснивања фудбалских институција у Србији и Југославији, најде-
таљније је описано оснивање Југословенског ногометног савеза у 
Загребу 1919, у којем је Стојановић учествовао као представник 
фудбалског клуба „БСК“. Значајно место је дато детаљном опису 
устројства клуба, организационом и финансијском, што је можда 
и најзначајније за једног истраживача спортске историје. Пуно 
простора је остављено и за опис међународних фудбалских сусрета 
против великих европских клубова у оквиру „Митропа“ купа и 
опис учешћа југословенске репрезентације на Светском првенству 
у Уругвају 1930. године.

У петом и последњем поглављу Фудбалски клуб „Југосла-
вија“ (стр. 52–70), Стојановић пише о свом последњем фудбалском 
пројекту, клубу који је 1913. године основао пошто је дошао у сукоб 
са функционерима екипе „БСК“-а. Клуб је по оснивању добио име 
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„Велика Србија“, услед општег одушевљења српским војничким и 
политичким успесима у балканским ратовима, да би 1918. године 
променио име у „Југославија“. „Југославија“ је у међуратном пе-
риоду постала велики клуб, прави такмац екипи „БСК“-а и први 
шампион Краљевине Југославије у фудбалу из Београда. Велике 
резултате клуб је успео да оствари највише захваљујући инвентив-
ним потезима, у којима су били пионири у Србији, попут довођења 
одличних страних фудбалера. Посебан осврт чика Дача прави на 
институцију градског „дербија“ у фудбалу, дуеле између тимова 
„плавих“ и „црвених“, „БСК“-а и „Југославије“, што је, према ауто-
ру, Београду давало један ореол велике европске метрополе.

Дуго путовање кроз фудбал и медицину 
Михаила Андрејевића

Михаило Андрејевић „Андрејка“ је рођен у Пожаревцу 1898. 
године. Још као дечак почео је да игра фудбал у „Српском мачу“ 
а 1911. био међу оснивачима „БСК“-а. У Првом светском рату је 
учествовао као добровољац, заробили су га Бугари и део заробље-
ништва је провео у Софији, чак играјући за фудбалски клуб 
„Левски“. После рата је студирао медицину у Бечу и тамо слободно 
време посвећивао својој великој љубави – фудбалу, играјући ама-
терски за „Винер СК“. По окончању студија престао је да се акти-
вно бави фудбалом али се зато посветио раду на организовању 
фудбалских институција у новој држави. Дуго година је обављао 
важне функције у свом матичном клубу „БСК“-у, у Југословенском 
ногометном савезу а 1932. године изабран је за члана Надзорног 
одбора Светске фудбалске федерације (ФИФА). На разним фун-
кцијама у кровној светској фудбалској организацији провео је 
наредних пет деценија. Године 1953. изабран је за редовног профе-
сора Медицинског факултета Унивезитета у Београду. Умро је у 
Београду 1989. године.12

Књига Дуго путовање кроз фудбал и медицину, која је обја-
вљена у Горњем Милановцу 1989. године, представља збирку 
све дочења Михаила Андрејевића о различитим догађајима кроз 
које је током живота прошао, највише се осврћући на сопствени 

12  V. Stojković, Legende fudbala, Beograd, 1985, str. 5–6.
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допринос у сферама фудбала и медицине, којима је посветио цео 
свој живот. Збирку је приредио изванредни спортски новинар По-
ли тике Стојан Протић, сам наводећи у уводним напоменама како 
није желео ништа да мења или допуњује у Андрејкиним изла га -
њима, како би текст био што аутентичнији. Та жеља да се не дира 
у аутентичност је за сваку похвалу, међутим, пошто је Андре јевић 
своја сведочења бележио када је већ био у дубокој старости, само 
сведочење је често растрзано, са недовршеним мислима, често се 
прескаче са теме на тему и у сваком смислу је сведочење пред-
метно и темпорално неорганизовано. У оваквом случају блага ин-
тер венција приређивача се не би могла сматрати погрешком нити 
скрнављењем аутентичности, чисто зарад боље прегледности самог 
дела. 

Предговор збирци Андрејкиних сећања написали су др Во-
јин Смодлака и Миро Радојчић, посебно наглашавајући значај Ан-
дрејевићеве улоге у историјском развоју српског и југословен ског 
фудбала, истичући његове професионалне и људске квалитете и 
његову способност и интелигенцију да своја искуства и доживљаје 
пренесе будућим генерацијама. У првом поглављу које је названо 
Почетак фудбала у Србији (стр. 11–15), Андрејевић веома кратко 
говори о самим почецима спорта у Београду, првој фудбалској 
лопти и првим дечачким фасцинацијама овом новотаријом. Даје 
и кратак преглед првих основаних спортских друштава и првих 
фудбалских мечева који су играни још на самом прелазу из 19. у 
20. век. 

Друго поглавље, које, попут саме књиге носи назив Дуго 
путовање кроз фудбал и медицину (стр. 15–201), представља садр-
жински главни део књиге. Нажалост, организација овог поглавља 
би се могла сматрати и највећим недостатком саме књиге. Поглавље 
је по обиму огромно, излагање није организовано по тематици и 
често се прелази са једне теме на другу. Поглавље је стога јако 
непрегледно и веома тешко за анализу. Ипак, срећна околност 
је да су поједина излагања добила своје поднаслове тако да се 
сналажљиви истраживач ипак може некако оријентисати. Сам 
почетак поглавља је посвећен оснивању првих правих фудбалских 
клубова: „Сокола“, „БСК“-а, „Југославије“ и „Јединства“ у Београду 
и „Шумадије“ у Крагујевцу, њиховим првим утакмицама, контакти-
ма са другим клубовима, њиховим првим теренима и игралиштима. 
Други део је у највећој мери посвећен Андрејевићевом детињству 
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и младости, преласку из Пожаревца у Београд, школовању и првим 
контактима са фудбалском игром. У овом одељку Андрејка веома 
живо сведочи и о почетку Првог светског рата, његовој ратној 
одисеји, од пријаве у добровољце, преко службовања у војној 
болници у Пироту, где је заволео медицину којом ће се касније 
професионално бавити, заробљавања и ропства у Бугарској, па све 
до бекства из бугарског заробљеништва и поновног прикључивања 
српској војсци у Солуну. Посебно је занимљив опис, вероватно 
из друге руке, једне утакмице која је у јуну 1917. године играна 
на игралишту у Кошутњаку између репрезентације Београда, коју 
су чинили локални младићи, бивши фудбалери, који су остали у 
Србији, и фудбалера аустријског војног гарнизона, међу којима је 
било неколико одличних бечких и будимпештанских фудбалера. 
Ову утакмицу су Срби, после много перипетија, добили резултатом 
3:1, што је представљало велику сензацију и велики подстицај за 
морал људи који су трпели аустријску окупацију.

У наставку другог поглавља Михаило Андрејевић пише о 
свом школовању у Бечу после рата и о својим првим намештењима 
у земљи, али и о даљем развоју спорта у новим околностима на-
стан ка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Пише о успоста вља-
њу првих спортских контаката, првим пријатељским укатмицама 
бео градских, загребачких, сарајевских и сплитских тимова и о 
формирању Југословенског ногометног савеза у Загребу 1919. го-
дине. Пошто је био члан и функционер „БСК“-а, веома детаљно 
описује развој клуба у међуратном периоду, утакмице које је клуб 
играо у домаћем првенству и на међународној сцени. Велики део 
поглавља посвећен је личном пријатељству између Андрејевића 
и Жила Римеа, председника ФИФА и идејног творца одржавања 
Светског првенства у фудбалу. Пошто је од 1932. био члан ФИ-
ФА, Андрејевић даје добре податке о историјату, устројству и 
функционерима ове институције.

Најзначајнији део књиге је опис учешћа репрезентације 
Краљевине Југославије на првом Светском фудбалском првенству 
у Уругвају 1930. године. Ова епизода из историје југословенског 
фудбала, можда најлепша и најромантичнија, описана је веома 
детаљно и сликовито, од иницијалних преговора са Фифом око 
тога хоће ли Југославија уопште учествовати на првенству, преко 
политичких турбуленција које су условиле да се на првенство пу ту-
је без словеначких и хрватских фудбалера, припремних утакмица, 
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дугог путовања бродом преко Атлантског океана и тренирања по 
бродској палуби, свечаног и срдачног дочека наших фудбалера 
који су им приредили југословенски исељеници у Монтевидеу, па 
до самих фудбалских мечева и сјајних победа над Боливијом и 
Бразилом и до несрећног пораза од Уругваја у полуфиналу такми-
чења.

Последњи део другог поглавља, у којем Михаило Андреје-
вић говори о послератном периоду, за истраживача је од мањег 
значаја. Ту је више простора дато Андрејкином професионалном 
раду у медицини и опису развоја оних грана медицине у којима 
је он сам учествовао, највише спортске медицине и геријатрије. 
Такође, Андрејевић доста пише и о једној пошасти која је у његово 
време била нова а данас је, нажалост, веома распрострањена у 
спортском свету – коришћењу недозвољених стимулативних сред-
става ради постизања бољих резултата. Дат је и кратак опис 
учешћа југословенских репрезентација на светским, европским 
првенствима и олимпијским играма. Један дислоцирани пасус је 
веома занимљив, пасус у којем је описан развој спортског нови-
нарства у предратном периоду. На самом крају књиге налазе се 
фото-прилози (стр. 203–242), који представљају право богатство 
ове књиге јер је веома тешко пронаћи спортске фотографије из 
предратног периода, посебно уколико су део приватних фондова 
и архива.

Монографија Дуго путовање кроз фудбал и медицину, упр-
кос свим својим недостацима, мањкавостима и нелогичностима, 
представља прворазредни извор за проучавање историје фудбала 
у Србији. Михаило Андрејевић је био важан човек у српском и свет-
ском фудбалу, способан и динамичан и своје утиске и импресије 
које је стекао током дугогодишњег спортског рада пренео је искре-
но и без улепшавања и увијања. Његове успомене представљају 
одличан темељ за даља детаљнија и опсежнија истраживања. 

Сећања и успомене Јована Ружића

Јован Ружић, познат и као „чика Јова“ или по надимку из 
играчких дана „Топовско ђуле“, био је одличан фудбалер и репре-
зен тативац, веома предан и заслужан спортски радник и про па-
гатор спорта, истакнути фудбалски судија и функционер. Рођен 
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је у Београду 1898. године, од 1911. био је члан „Српског мача“ а 
1913, са свега петнаест година, био је један од оснивача СК „Велика 
Србија“. Са српском војском прешао је Албанију а касније је био 
упућен у савезничку Француску, где је наставио школовање. Током 
школовања бавио се фудбалом и наступао за француске фудбалске 
клубове „Сент Етјен“, „Ницу“ и „АСФ Париз“. По повратку у Србију, 
вратио се свом матичном клубу „Југославији“, за који је наступао у 
наредних пет година. Чувен је по томе што је био једини Србин који 
је играо за репрезентацију Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
на њеном првом званичном наступу на Олимпијади у Анверсу 
1920. године. По окончању играчке каријере био је функционер 
„Југославије“ и један од првих лиценцираних фудбалских судија у 
земљи. Као дипломирани правник радио је у Дирекцији железнице 
и био је оснивач спортског друштва „Железничар“. Умро је у Бео-
граду 1973. године.13

Сећања и успомене Јована Ружића, које је објавио Савез 
организација за физичку културу Београда 1973, најобимније је, 
најорганизованије и највредније дело из области мемоаристике 
које се бави историјом спорта у Југославији. Књига је подељена 
на тринаест тематски јасно дефинисаних поглавља, која описују 
појединачне сегменте из Ружићевог животног и спортског пута. 
Пошто је аутор био веома упућен у спортска збивања и значајан 
члан породице спортиста и спортских радника, свака његова ре-
ченица и пасус представљају велико откриће за оне који желе да 
се баве прошлошћу нашег спорта.

Прво поглавље, које носи једноставан назив Фудбал (стр. 
9–21), кратко говори о личном Ружићевом дечачком искуству, 
упознавању са фудбалском игром, почецима у клубу „Славија“ са 
Врачара, оснивању фудбалског клуба „Велика Србија“, послератној 
обнови, учешћу у такмичењу за првенство Југославије и великим 
мечевима против градског ривала „БСК“-а и осталих великих ти-
мова Југославије и Европе. Други део поглавља говори о другом 
делу Ружићеве каријере, о данима када је био фудбалски судија и 
инструктор за обуку судија и, на крају, функционер југословенске 
судијске организације.

У другом поглављу, које носи назив Атлетика (стр. 21–31) 
Ружић пише о свом излету у атлетику, којом се бавио споредно 

13  V. Stojković, Legende fudbala, str. 104–105.
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и рекреативно. Највећи успех у његовој атлетској каријери пред-
стављало је учешће на Першинговим играма – атлетској смотри 
савезничких војника која је одржана у Паризу 1918. године. Ру-
жић је на тим играма успео да оствари и изванредан резултат 
победивши у спринту на сто метара. Атлетиком је наставио да се 
бави и по повратку у Србију, где је дуго времена био руководилац 
атлетске секције СК „Југославија“ и одушевљени промотер овог 
спорта у Србији.

Треће поглавље, насловљено Хазена и рукомет (стр. 31–43) 
приповеда о развоју ових спортова у Југославији, чему је у највећој 
мери допринео сам Јован Ружић. Хазена је спорт који данас више 
није популаран, а који је у свему личио на фудбал осим што се 
играо рукама. Почетком 40-их година 20. века хазена је све више 
узмицала а њено место заузео је рукомет. Ружић је, као управник 
СД „Железничар“, помогао да се промовише хазена, поготово у 
каснијем периоду, када је постао шеф хазена и рукометне секције 
СД „Југославија“. Посебно треба истаћи да су хазена и рукомет 
били популарни међу женском омладином и такав однос је Ружић 
охрабривао и подстицао, отворено се залажући за веће укључивање 
девојака и жена у спортске организације. Овај његов став није био 
добро прихваћен у јавности али је он на њему устрајао и у великој 
мери допринео процесу родне еманципације у Југославији, макар 
у домену спорта.  

После ових краћих поглавља у којима је Јован Ружић скро-
мно описао сопствено учешће у спортском животу Србије и Југо-
славије, следе два поглавља која чине једну велику целину, само 
подељену по хронолошком принципу. У поглављима Педесет годи-
на југословенског фудбала (стр. 43–73) и Други период од 1945. 
до 1969. године (стр. 73–95) Ружић веома детаљно, надахнуто 
и проницљиво анализира развој фудбалског спорта у Срби ји и 
Југославији у првих пола века његовог постојања. По свему суде-
ћи, овај запис је проширени и обогаћени реферат о историјату 
југословенског фудбала који је Ружић поднео на прослави педе-
сетогодишњице оснивања Југословенског ногометног савеза 1969. 
године. У свом реферату, који по својој садржини представља 
нај комплетнији пресек историје фудбала на овим просторима, Ру-
жић јасно дели првих пола века фудбала на два значајно разли-
чита периода. Први је предратни период, када је фудбал тек 
био у повојима и када су клубове оснивали и водили аматери и 
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ентузијасти. Ружић не пише само о лепим стварима, о почецима и 
првим успесима, већ и о негативним појавама које су често кочиле 
развој спорта, понекад претећи да га потпуно зауставе и униште. 
Он је идентификовао три највећа непријатеља југословенског 
спорта: политику, која је веома често негативно и деструктивно 
утицала на спортска догађања, клубаштво, које је спречавало 
остваривање боље сарадње између клубова, и лажни аматеризам, 
односно појаву да су управе клубова често проналазиле начин да 
привуку најбоље играче дајући им разне бенефиције и материјалне 
награде, што је по свим правилима било најстроже забрањено. Дру ги 
период развоја фудбала у Југославији, социјалистички период, по 
Ружићу је карактерисао велики напор да се спорт приближи свим 
грађанима и да више не буде привилегија материјално ситуираних. 
У том смислу похвално се изражава о изградњи великих спортских 
игралишта, о оснивању масовних организација физичке културе, 
попут спортских друштава „Црвена звезда“ и „Партизан“, о про-
мовисању спорта по селима, о већој доступности спортских рекви-
зита...

Последњих осам поглавља књиге чине једну компактну 
це лину у којој се аутор враћа на опис личних искустава и дожи-
вљаја, само на много детаљнији и интимнији начин. Та трећа це-
лина структурално и садржински чини прелаз са форме мемоара 
на форму аутобиографије. То не значи да Ружићева Сећања и 
успомене губе на изворној вредности, напротив, Ружић шири своју 
причу и преноси нам лична запажања о одрастању на београдском 
Врачару на самом почетку 20. века, о свакодневици људи који 
су живели на том простору, али и о једној игри, новотарији, раз-
бибризи која ће ускоро освојити читав свет. У поглављу које је 
назвао Ми смо тако почели... (стр. 95–169), веома живо приповеда 
о изгледу и функционисању Београда у периоду прелаза из 19. у 
20. век. Посебно је детаљан и пун љубави и носталгије његов опис 
Врачара, тада предграђа које се налазило између Славије, Улице 
краља Александра, Каленића гумна и старе цркве Светог Саве. 
Ружић пише о породичним кућицама, двориштима и трешњама, 
кафанама, пекарама и ашчиницама које више не постоје. Пише 
о радосном детињству на грбавој калдрми, о играма које су деца 
играла. Пише и о фудбалу, о игри коју су тек упознали. Дирљиви 
су описи лопти-крпењача, које су прављене од старе, изношене и 
поцепане одеће, чарапа и канапа, затим дирека који су служили 
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као стативе, као и описи конфузних и нелогичних правила игре 
која су само деца могла да смисле. Поглавље Ружић завршава 
описом формирања једног ђачког фудбалског клуба, који је због 
географске близине и локалпатриотизма назван „Славија“. У се-
дмом поглављу, Пред остварењем наших „славијашких“ жеља и 
амбиција (стр. 169–191), Ружић пише о томе како је њихов ђачки 
клуб био организован, како су набавили фудбалске дресове, 
спортску обућу, лопте, како су заузели део Карађорђевог парка 
за тренинге и утакмице. Такође пише о другим ђачким клубовима 
који су у то време настајали у Београду, који су били везани или 
за одређене школе или за крајеве града. Генерално гледајући, 
период до почетка Првог светског рата је био веома динамичан у 
спортском смислу, клубови су настајали и нестајали преко ноћи. 
Тада су и настали „БСК“ и „Велика Србија“. У наредном поглављу, 
Постајемо чланови играчи правог, великог фудбалског клуба (стр. 
193–212), Јован Ружић пише о оснивању фудбалског клуба „Вели-
ка Србија“ 1913. и колективном приступању младих фудбалера 
„Славије“ овом клубу. Са великом љубављу и поштовањем говори 
о њиховом ментору и учитељу инж. Данилу Стојановићу, оснивачу 
клуба, као и о првим играчима и пионирима спорта, Чесима који су 
приступили клубу, Алојзу Махеку, Венци Петровицком и Едуарду 
Мифеку. Доста детаљно је описано и функционисање клуба у пе-
риоду до почетка Првог светског рата, његова обнова 1918. године 
и промена имена из „Велика Србија“ у „Југославија“.

По почетку рата, Јован Ружић се са породицом повлачио 
заједно са српском војском и тај део свог живота описао је у по-
глављу У вихору Првог светског рата (стр. 213–233). Поред описа 
тешког живота у прогонству, ратних страдања, десетковања ста-
новништва од глади и болести, живе дечачке очи приметиле су и то 
да војници у ретким тренуцима одмора умеју за „заиграју лопте“, 
да се и у унутрашњости Србије игра фудбал, чак и у најтежем 
периоду окупације. Наредна два поглавља, У Француској од 1916. 
до 1919. године (стр. 233–275) и У Паризу до краја рата и повратка 
у Југославију (стр. 275–303), описују доживљаје током школовања 
у Француској, где га је српска влада склонила, заједно са великим 
бројем младића који су успели да се повуку преко Албаније и дођу 
до Солуна. Поред студија права, Ружић је у Француској играо 
фудбал, за успешне клубове „Сент Етјен“, „Ницу“ и „Париз“, ба-
вио се и атлетиком веома успешно. За историју нашег спорта је 
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веома важна епизода боравка и школовања на ших младића у са-
везничким и неутралним земљама, пре свих Фран цуској, Италији, 
Великој Британији и Швајцарској, јер су тамо, осим знања и ве-
штина које су помогле да се срушена земља по ново изгради, 
усво јили и грађанску спортску културу коју су касни је пренели 
у Србију. Скоро сви истакнути међуратни спортски функционери 
су део Првог светског рата провели школујући се у савезничким 
земљама.

У дванаестом поглављу, које носи назив Поново у свом ма-
тичном спортском клубу (стр. 303–363), Ружић пише о повратку у 
Србију, о обнови рада СК „Југославија“ и његовим каснијим успе-
сима и неуспесима, али и о стварању јединствене југословенске 
фудбалске организације и почетку такмичења за првенство Кра-
љевине Срба, Хрвата и Словенаца. Посебно је занимљив део који 
говори о формирању државне репрезентације Краљевине СХС и 
њеном учешћу на Олимпијским играма у Анверсу 1920. године. У 
тој репрезентацији, Јован Ружић је био једини београдски и српски 
фудбалер који је забележио наступе, у првој одиграној утакмици 
националног тима у историји, против Чехословачке, и другој, про-
тив Египта, на којој је чак успео да постигне и гол. Последње по-
глав ље у књизи је посвећено Ружићевом раду у својству фудбал-
ског судије и функционера Југословенског ногометног савеза.

*        *
*

Аутобиографије и меомари три истакнута фудбалера и фуд-
балска функционера представљају велико изворно богатство и у 
многоме олакшавају истраживачима проучавање историје српског 
и југословенског спорта, посебно ако се у обзир узме околност 
да других алтернативних историјских извора готово да нема. При-
казанаим мемоарима и аутобиографијама истраживачи могу покло-
нити своје поверење јер су их писали и састављали људи који су 
били веома упућени у материју о којој пишу, нису имали разлога 
да ствари представљају дугачије него како су се догодиле и, у 
крајњој линији, њихов лични и професионални интегритет није 
дозвољавао било какво извртање истине. Грешака у овим списима 
свакако има, али оне су у највећој мери случајне омашке или 
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последице ауторове старости. Свако ко жели да на адекватан на-
чин приступи истраживању друштвеног развоја спорта на овим 
просторима, не сме заобићи мемоаре Данила Стојановића, Михаила 
Андрејевића и Јована Ружића.

Summary

Dejan Zec, М. А.

Memoirs as source for the study of Serbian and Yugoslav 
football – analysis of Danilo Stojanović, 

Mihailo Andrejević and Jovan Ružić’s memoirs

Key words: football, memoirs, Danilo Stojanović, Mihailo Andre-
jević, Jovan Ružić 

The importance of researching development of sports has 
been acknowledged by Yugoslav and Serbian scholars in the late 70’s 
and early 80’s. Since then many sociologists, anthropologists and 
historians have been trying to implement existing theoretical models 
and to create new ones in order to fully understand the history and 
background of sports in Yugoslavia. The biggest obstacle in this 
process is the lack of valid historical sources. The press articles are 
often incomplete and out of context and the archival materials are 
very poor considering documents that can shed more light on the 
history of sports. Thus, the most important sources considering this 
topic are the narratives written by participants and witnesses of the 
events. Three most important writings in Serbian language are the 
memoirs of Danilo Stojanović, Mihailo Andrejević and Jovan Ružić, who 
were all famous footballers, football offi cials and respected members 
of the society. Their memoirs present the glue that holds all the other 
information, gathered from other sources, together, and the fabric 
that contextualizes other data and creates a fi rm and understanable 
corpus. All who wish to investigate the history of Yugoslav and Serbian 
sports and football must not avoid to read the presented memoirs.
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удк 94:341.485(=163.41)(497.5)”1941”(049.32)

 930:316.75(497.5)”1941/1945”(049.32)

 # Др Гордана КРИВОКАПИЋ-ЈОВИЋ

СТАРЕ И НОВЕ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА
„Glinska crkva Presvete bogorodice, 29/30. srpnja – 4/5. ko lovoza 
1941.: svjedočanstva i kultura sjećanja“

Znanstveni kolokvij u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu (Filo zofski 
fakultet – Odsjek za povjest), Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu, 
Documenta Centra za suočavanje s prošlošću u Zagrebu i Srpskog 
narodnog vijeća u Zagrebu. Mjesto održavanja Filozofski fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu, četvrtak i petak 29. i 30. lipnja 2012. godine*

АПСТРАКТ: Разнородни садржај везан за ограничено али 
спе цифично догађање какав је био масакр у глинској пра во-
слав ној цркви 1941, изложен на научном колоквијуму, гру пи-
сан је и анализиран са становишта ревизије и писања нове 
исто рије на бившим југословенским просторима, са ста нови-
шта деловања католичких политичких идеологија које данас 
у новом историјском контексту негирају тај масакр, са стано-
вишта историје стварања културе сећања, из перспективе 
односа културе сећања и формираних историјских представа 
у науци, са становишта прилика у локалној глинској средини 
некада, сада, у међувремену.

Кључне речи: Глина, Банија, Кордун, усташе, НДХ, масакр, 
масовни злочини, црква Пресвете богородице, обликовање и 
контрола сећања

Увод

Шта се заправо крије иза оваквог наслова научног коло-
квијума, помало необичног, помало злокобног? Није уобичајено за 
новију историју, у коју несумњиво спада она 20. столећа, да се даје 

* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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овакав наслов, наслов који садржи реч „заправо“. Више је то реч 
из свакодневног речника која у студијама средњовековне историје 
добија статус термина иза кога се крије представљање или нових 
извора, односно изворних садржаја, или нових тумачења. Додуше 
и овде се ради о новим изворима и новим тумачењима, али не 
зато што је та догађања прогутала тама прошлих столећа. Стара 
сведочења, нова „стара сведочења“, потпуно нова сведочења, ста-
ра и нова изворна грађа, послужили су за ново утврђивање чиње-
ница и нова тумачења, за обликовање нове културе сећања.

Шта ради католичка црква?

Постојали су шири и дубљи разлози да се отвори питање 
положаја, страдања и нестајања Срба на простору Баније и Кор-
дуна, односно бивше хабзбуршке Војне крајине, која је трајала 
скоро четри века, односно одговарајућих котара Краљевине СХС/
Југославије (1918–1941), некадашње Независне Државе Хр ват-
ске (1941–1945), потом СР Хрватске у СФРЈ (1945–1992), те Репу-
блике Хрватске данас (1992–2012). Ти разлози су историјски па 
тако и научни; они су и шире друштвени, и задиру у опстојање 
српско-хрватско-муслиманских заједница на и даље мешаном ју-
жнословенском простору. Један од главних организатора коло-
квијума професор др Драго Роксандић (са Одсјека за повјест Фи-
лозофског факултета Свеучилишта у Загребу) их је увио у наслов 
„Људска цијена окупације, колаборације и ослободилачког рата: 
глински и вргинмошчански комунисти 1941“, придодавши том 
основном историјском мотиву додатни идејни мотив комунистичке 
левице и европског антифашизма уопште. Још један екцплицитни 
наслов рада, који нажалост није био изложен, упућује на дубље, 
али и непосредније разлоге за ангажман на овим темама: то је 
наслов рада владике Јована Ћулибрка (СПЦ) „Порицање злочина 
у глинској цркви у контексту трендова порицања, изви топерења 
и ревизије историје страдања у Другом свјетском рату“. Писање 
нових националних, али и националистичких историја, па и даље 
од тога, што је више од ревизије историје, јесте онај најшири оквир 
у коме се догађа негирање злочина у глинској цркви Пресвете 
богородице. Зато је могуће да се и у оквиру науке бришу разна 
„догађања“. Наравно и опште друштвене прилике, у којима су 
јаке националне деснице на бившем југословенском простору, то 
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омогућавају. Даље, и можда најважније, чини се да присуствујемо 
процесу у ком се Европа и њена интелигенција удаљавају од анти-
фашизма као своје упоришне тачке. 

То је омогућило другим историјским снагама, као што је 
католичка црква, да своју политичку идеологију, овога пута кроз 
демократску независну Хрватску укључену у Европску унију, усме-
ри у правцу „чишћења прошлости“.1 Шта би друго могло дати 
додатни смисао постигнутој етничкој чистоти простора и начину 
на који је она постигнута? Са многих страна долази оспоравање 
континуитета политичких идеологија, и њима инспирисаних де-
лања, које су тежиле ка ширењу католичких на рачун других 
религиозних заједница на историјском простору Хрватске, који 
је данас изједначен са чисто хрватским етничким простором. На 
почетку 20. столећа етничка слика историјског простора Хрватске 
била је битно другачија.

Локална средина

Видљиво је да су догађања на локалном плану (покренута 
стабилизовањем општих прилика) одредила ову мучну офанзиву 
католичке цркве у Хрватској да преуреди прошлост хрватских 
и српских заједница и простора. То су они непосредни разлози, 
како у локалној глинско-банијској средини тако и у друштвеном 
и политичком миљеу Хрватске. Шта се то догодило у последњих 
петнаест, шеснаест година од „чувене“ операције „Олуја“, којом 
је један народ „ослободио“ свој етнички и државни простор, а 
други скоро у потпуности нестао са тог истог простора? Пошто се 
о колективном повратку српских заједница, после колективног из-
гона, уопште није ни размишљало, а индивидуални повратак Срба 
био такав да је постало видљиво да се они неће вратити и да се 
српске заједнице више ту неће обновити (конкретно на Банији и 
Кордуну), почело се са негирањем злочина над српским заједни-

1 М. Екмечић, Огледи из историје, 2. изд., Службени лист СРЈ, Београд, 2002, 
видети посебно студије: „Географски непријатељ Србије“ (Улога католичке цр-
кве у Источном питању 1844–1878), Црква и нација код Хрвата, „Политичка 
аутобиографија генерације“ (Место првог светског рата у историји), Фашизам 
и религија и Једна теорија о сакрализацији политике у фашизму; Todor Kuljić, 
Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, Čigoja štampa, Beograd, 
2006, posebno videti u II DELU: Izmišljanje prošlosti na Balkanu (str. 190–210) i 
III DEO, KRITIČKA KULTURA SEĆANJA: PRIMENA, posebno delove pod brojem 6, 8, 
9, 10, 12, 14, 16.
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цама у Другом светском рату. Једна од првих радњи ослободитеља 
Глине почетком августа 1995. била је да слупају плоче са именима 
жртава злочина с почетка августа 1941. године. Од тада се може 
пратити систематично уништавање антифашистичких споменика 
на простору Баније и Кордуна, па и на целом простору некадашње 
хабзбуршке Крајине. То је могло да остане сукоб бивших и садаш-
њих фашиста и антифашиста, да некако незгодно често није имало 
изглед етничке и религиозне мржње. Изван овако настајалих окол-
ности, којима се са потирањем једне заједнице потирала и једна 
„култура сећања“ на Други светски рат у целости, па и на злочине 
и жртве тог времена, немогуће је разумети овај нови заокрет ка 
негирању злочина у глинској цркви Пресвете богородице од 29/30. 
јула до 4/5. августа 1941. године. Општи и владајући политички 
миље се у локалној глинској средини није много изменио од 1995. 
године. Он има јасне боје и отупљену оштрицу, али систем потира-
ња српског и православног наслеђа, отпочет лупањем плочица са 
именима жртава и са преименовањем Спомен дома (на месту где је 
била црква Пресвете богородице и где се догодио велики злочин) 
у Хрватски дом је јасан, одржава се и као што видимо добија нове 
садржаје.

Култура сећања

Каква је била „култура сећања“ коју је створила претходна 
епоха „социјалистичке Југославије“, односно Социјалистичке Фе-
деративне Републике Југославије, а каква је она која се сада жели 
обликовати, и већ се обликује, у Хрватској као независној држави, 
створеној кроз грађански рат којим се СФРЈ распала на бивше 
републике које су постале независне државе?

Најважније догађање у таквим околностима нису биле нове 
геостратешке поставке у Европи и свету настале после рушења 
Берлинског зида, мада су оне одлучно утицале и на посебна ло-
кална догађања, па и на масовне злочине и етничка чишћења 
на бившем југословенском простору. Најважније догађање на ло-
калном нивоу, уз запажање да је између њих и велике политике 
која се плела око њих често био велики процеп па се о томе и може 
говорити на овај начин, били су злочини и етничка чишћења, од 
којих је највеће етничко чишћење било оно којим је са територије 
бивше Социјалистичке Републике Хрватске, односно потоње Репу-
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блике Хрватске, нестала читава једна етничка заједница, српски 
народ са тих простора. У локалној средини се, у оквирима тзв. 
демократских промена које су дошле из Европе 1989. године, осе-
тило појачано деловање увек присутне католичке цркве, која је 
била најснажнија подршка оснивању и данас најзначајније поли-
тичке партије на Банији и на Кордуну – Хрватске демократске за је-
днице (ХДЗ). У српској заједници је обновљено деловање Срп ске 
православне цркве и уз подршку других друштвених сна га ство-
рена је Српска демократска странка (СДС). Значајно је истаћи да 
је међу Србима на Банији и Кордуну, и шире на целој територи-
ји Хрватске, најзначајнија политичка организација остала бивши 
СКХ (Савез комуниста Хрватске) претворен у СДП (Социјал-демо-
крат ску партију Хрватске), за коју су они масовно и гласали на 
избо рима у априлу 1990. године.2 Тек ће се кроз слом политике 
СДП-а од пролећа 1990. до лета 1992. тежиште српске политике 
пре нети на СДС.

Дакле, не превазилази се у малој локалној средини изме ње-
на геостратегија простора на коме се она налази, него злочини који 
су учињени у то име, као и у име политичких идеологија црквених 
заједница и њима придружених друштвених и политичких група. 
Нека пажљива  истраживања културе сећања у варошким средина-
ма и припадајућим аграрним зонама Баније и Кордуна би сигурно 
по казала не само како (којом политиком, којим понашањем зајед-
ни ца и појединаца, цркава) него и колико су биле превазиђене тра-
уме страдања 1914–1918, 1941–1945, 1992–1995. у обе заједнице, 
и како се разумевала измењена геостратегија простора. Такође, 
и не без значаја и за последња трауматична догађања, како је 
пре вазиђена и траума развојачења хабзбуршке Војне границе у 
српско-хрватским заједницама на целини тог простора.

Историчар Макс Бергхолц3 сагледава масовна убиства у Гли-
ни током 1941. године и послератну културу сећања на жртве кроз 

2 John B. Allcock, „Rural-urban differences and the break-up of Yugoslavia“, („L’op-
position ville–campagne et la dissolution de la Yougoslavie“), Balkanologie, Revue 
d’etudes pluridisciplinaires, Vol. VI, n° 1–2, décembre 2002, p. 101–125. У оквиру 
широке хипотезе изнете у наслову, као једна студија случаја анализира се 
тзв. Српска крајина, и нарочито околности које су претходиле њеној побуни 
и отцепљењу од Хрватске, и у том контексту посебно опредељивање српске 
заједнице у Хрватској на изборима априла 1990. године.

3 Макс Бергхоц (Max Bergholz) је професор станфордског студијског програма 
Геноцид и људска права на Универзитету Конкордија (Concordia University), у 
Монтреалу, и његово бављење темом „Масовна убојства у Глини тијеком 1941. 
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оно што знамо и оно што не знамо о томе. Његове анализе почи-
вају на новој изворној грађи и новом бележењу сећања становника 
глинске регије на те трауматичне догађаје. Претендује да открива 
и анализира нове чињенице и испитује досадашња историографска 
тумачења. Прво испитује оно што знамо о масовним убиствима у 
Глини 1941. а затим даје преглед историје сећања на жртве од 
1941. до данас. Његово основно запажање је да не постоје јасни 
и уверљиви одговори на нека кључна питања о масовним уби-
ствима у Глини, што види као последицу одсуства систематског 
истраживања динамике масовног насиља на глинском подручју 
током 1941. Он даје списак важних питања за која, по његовом ми-
шљењу, не постоје задовољавајући одговори. Смисао већине тих 
питања, почев од првог, „какви су били међунационални односи 
у глинском крају неколико година прије оснивања НДХ“, јесте да 
се заправо мало зна о злочинцима и да се зато не разумевају до 
краја злочини, у свим важним сегментима. Усташка перспектива 
злочина је заправо оно што недостаје, по М. Бергхолцу.4 Он сматра 
да „непотпуност архивске грађе“ која говори о овим убиствима 
отежава давање уверљивих одговора на питања која поставља. 
Уочава да су ранији истраживачи догађаја у Глини пропустили 
да испитају сву доступну архивску грађу, „посебице усташке до-
ку менте о ратним догађањима у регији“, што је у складу са ње-
говим основним спознајама. По њему, до сада су се историчари 
ослањали углавном на списе и извештаје комисија послератних 
комунистичких власти за утврђивање ратних злочина „окупатора 
и њихових помагача“. Каже да је последица тога да у литератури 
питање динамике глинских масовних убистава још увек није до-
вољно јасно, док су на тумачења знатно утицале бриге и обзири 
послератних комунистичких власти.

Озбиљно испитивање докумената које су оставили сами по-
чиниоци злочина, усташе, могло би довести до значајних спознаја 
о узроцима и динамици масовних убистава Срба у глинском крају у 
лето 1941, по Максу Бергхолцу. То је и нови тренд у истраживању 
холокауста, који даје резултате. 

године и послијератна култура сијећања на жртве: што знамо, а што не?“ је део 
ширег истраживачког програма који још траје.

4 Znanstveni kolokvij „Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi 
između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941.: svjedočanstva i kultura sjećanja“, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, četvrtak i petak, 28. i 29. lipnja 2012, str. 
18. (brošura sa skupa).
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Проучавајући начин на који се одржавало сећање на тра-
гичне догађаје у Глини 1941, од Другог светског рата до данас, 
Бергхолц је дошао до неколико закључака о развоју културе се-
ћања на жртве у Глини и околини. Локалне комунистичке власти 
су страховале да би обнова порушене православне цркве Пресвете 
богородице могла бити искориштена од свештенства и СПЦ-а за 
распиривање „шовинизма“, односно национализма. Обнова цркве 
није дозвољена и место масовног убијања људи било је више 
од двадесет година после рата необележено. Он сматра да је из-
градња нове православне цркве 1963. године, коју је по њему 
организовала „православна заједница у глинском крају“, у којој 
је олтар био посвећен жртвама масовних усташких злочина 1941, 
учинила да комунисти потпуно промене свој став према месту 
злочина. Одлучили су да на месту некадашње православне цркве 
Пресвете богородице подигну спомен-обележје – спомен-дом, како 
би потпуно повратили контролу над сећањем на жртве (то је било 
у другој половини шесдесетих година). Бергхолц на крају каже да 
се намеће закључак да је делатност СПЦ на крају натерала Савез 
комуниста да се директно и јавно бави сећањем на жртве које су 
усташе побиле у цркви и око цркве 1941. године.

Даље, када су локалне комунистичке власти одлучиле да 
на простору рушевина старе православне цркве у Глини изграде 
спомен-место, оно је требало по форми и функцији да уздиже 
„братство и јединство“. Ново спомен-обележје је направљено тако 
да се позитивно односи и обухвати обе заједнице, и глинске Србе и 
глинске Хрвате. Спомен-дом је замишљен као дом културе користан 
за целину глинске варошке заједнице са околином. Натпис на 
спомен-плочи испред зграде, као ни скулптура мајке и детета на 
истом месту нису конкретно спомињали ниједну групу, како то каже 
Бергхолц, ни националност починитеља ни националност жртава 
масовних убистава. Наглашавао је заједнички отпор обе нације у 
рату и њихову сарадњу у изградњи Спомен-дома, по Бергхолцу.

Ми бисмо рекли да основне чињенице ипак говоре нешто 
друго. Скулптура жене са дететом у наручју, у пози бежања, збе-
га, иначе рад познатог вајара Антуна Аугустинчића, има на себи 
ја сно хрватску ношњу, и тиме и национално обележје. То није 
оста ло незапажено, напротив. Скулптура је рађена за неку другу 
при лику, и игром ситуације је доспела у Глину, као део решења 
спомен-обележја, и то простора испред самог Спомен-дома. Изван 
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решења спомен-обележја у форми и функцији дома културе, нај-
видљивији део – спољашњи плато испред Спомен-дома – заправо 
његово решење, није дакле било неутрално. Тај плато је заправо 
био простор где се налазила глинска православна црква Пресвете 
богородице. 

Да ли је ово било решење локалног Опћинског комитета 
СКХ или су прецизна упутства дошла из надређених партијских 
организација? Ако се одговор на многа важна питања о динамици 
масовних убијања у Глини, на Банији и Кордуну, мора и може 
тражити и у документима усташке провенијенције, сигурно би се 
ширим и бољим увидом у грађу комунистичке провенијенције пре-
  циз није исписала историја „контроле над сећањем“ коју су у ло-
кал ној средини спроводили комунисти. Питање је да ли се ту ра-
ди ло само о страху локалних комуниста, нарочито Срба, да се 
кроз природан, једноставан, људски и искрен начин проговори о 
стравичним злочинима (и то не само у цркви), и тиме култивише 
сећање на злочине и жртве, али и злочинце, а да то не доведе до 
буђења „шовинизма“ у обе заједнице? Да ли је масовни злочин у 
глинској православној цркви занемариван зато што је баш био у 
цркви, а Срби су масовно пристајали уз комунистички покрет и 
партију, а Хрвати уз своју цркву? Страшан би био закључак да 
се у рушевине глинске православне цркве због тога гледало са 
равнодушношћу, немаром и свиме што то носи, нарочито забора-
вом. Камен и грађевински материјал са рушевина цркве је ношен 
без контроле и по потребама појединаца.

Наше је лично сећање да се познати математичар академик 
Ђуро Курепа, родом из Глине, на скупу у Глини октобра 1984, 
поводом 700-годишњице оснивања вароши, присећао недељних 
јутара када је као дете одлазио са оцем и мајком на молитву, поја-
ња звона, црквеног хора и свештеника глинске православне цркве 
Пресвете богородице. Силно се извињавао за то сећање и молио 
присутне да не схвате да то има икакву идеолошку конотацију.

Начин на који је ГК СКХ изабрао да „овлада над сећањем“ 
на злочин и жртве у глинској цркви је у сваком случају изазвао 
незадовољство глинске српске заједнице, далеко шире него што је 
то до сада истражио колега Бергхолц па закључио да је то било „код 
неких глинских Срба“. Разлог је био доста једноставан и односио 
се на занемаривање основне истине о злочину који се ту догодио, 
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а не на концепт обележавања места сећања на жртве и на идеју да 
се тиме првенствено промовише идеја „братства и јединства“. 

Изузетно садржајно је о локалним приликама и атмосфери у 
Глини 50-их и 60-их година прошлог века, о околностима и уопште 
догађањима у вези са градњом нове православне цркве у Гли ни, 
о плановима и понашању свештеника, о комуникацији СПЦ-а и ло-
калних власти, излагала Радмила Радић у тексту „Изградња цркве 
у Глини почетком 60-их година 20. века“.

То што је цело спомен-обележје систематски деградирано 
некултуром употребе је представљало додатни проблем.

Вјеран Павлаковић 5 је уништење глинске православне цр кве 
и „покољ неколико стотина локалних Срба у љето 1941“, како он 
то каже, назвао једним од најстрашнијих злочина који је починио 
усташки режим. Истакао је да је обележавање „глинских догађа-
ја“ било контроверзно и за време социјалистичке Југославије. Он 
сма тра да су број жртава, хронологија догађаја и специфичности 
глинске културе комеморација били митологизовани и подложни 
локал ној политици. Даље је говорио о сумњивом коришћењу про-
стора Спомен-дома, који је био без икаквог историјског садржаја. 
Али, обавештава нас он, 1. јуна 1989. године, Скупштина града је 
изненада, усред економске кризе у СФРЈ, одлучила да је потребно 
реновирање простора и његово претварање у прави музеј. Кул-
тивисање сећања на глинске покоље, као и на остале усташке 
злочине, постало је кључан аргумент у оправдавању побуне Репу-
блике Српске Крајине против Загреба, вели Павлаковић. 

Познато је да је тај нови концепт за преуређење спо ме-
ничког комплекса сећања садржао и ново уметничко решење пла-
тоа испред Спомен-дома, пројекат вајара Момчила Крковића (поре-
клом из Малог Градца). Та замисао је делимично реализована 
током ратних година 1992–1995, да би током операције „Олуја“ и 
ослобађања Глине камене плоче са именима жртава биле лупане, 
оштећење и уклоњене. Брзо су из глинског парка нестале и бисте 
људи који су проглашени народним херојима рата који се називао 
и народноослободилачким ратом и револуцијом у време СФРЈ. Од 
лета 1995. године могла би се исписати и хронологија уништавања 

5 Др Вјеран Павлаковић је доцент на Одсјеку за културалне студије Филозофског 
факултета Свеучилишта у Ријеци. Његово излагање је носило наслов „Прије-
порни споменички простор Глине“.
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антифашистичких споменика по Банији и Кордуну, заправо спомен-
-обележја на жртве из Другог светског рата. 

Глински Спомен-дом, претворен у Хрватски дом, и данас 
има статус спорног споменичког простора и предмет је бројних 
расправа. Део тога представља и научни колоквијум организован 
на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу крајем јуна 
2012. године.

Култура сећања и историја

И поред очевидних мањкавости решења, шта је предста вљао 
Спомен дом у Глини, подигнут на месту цркве Пресвете богоро-
дице? Пре свега, само то место је, мимо своје светости, постало 
место злочина. Да се масовно убијање у глинској цркви Пресвете 
богородице догодило – ноторна је чињеница. У српској заједници 
је сећање на масовни злочин у глинској цркви било опште. Прво, 
ту је био једини преживели, „недоклана жртва“, у избеглиштву 
почивши Љубан Једнак, затим су ту била многа појединачна све-
дочења која су се препричавала међу појединцима и групама у 
разним приликама, и деценијама. Опсесија беспримерним зло чи-
ном је крила страх, неразумевање и мржњу. Није се много гово-
рило о злочинима у другим црквама на истом том подручју, а 
слика/представа општег страдања Срба на простору Независне 
Државе Хрватске је грађена на други начин и спровођена другом 
политиком, која би се најопштије могла назвати политиком „опште 
симетрије“, и посебно политиком „симетрије злочина“. На Банији 
и Кордуну та политика некако није функционисала, из много ра-
злога, а највише због тога што није могла да се уклопи ни у „пам-
ћење“ ни у „сећање“ на Други светски рат на тим просторима. 
Појединци у глинској средини су се током трагичних година рата 
1992–1995. године „присећали“ да на комеморативним скуповима 
поводом трагедије „у Глини и околици“ током 1941. некако нису 
присуствовали припадници хрватске заједнице, сем они који су то 
радили по службеној дужности.6 

6 Искази Радована Р. Јовића из Глине, који је комеморацијама присуствовао од 
детињства, пратећи свога оца Раду Н. Јовића (дато аутору у априлу 2012). Ина-
че, на колоквијуму је „о комеморативној култури и трагедији у Глини“ говорио 
већ цитирани др Вјеран Павлаковић са Одсјека за културалне студије Свеучи-
лишта у Ријеци. 
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О спомен-костурници жртвама тзв. фашистичког, усташког 
терора, која се налази на Српском православном гробљу у Глини, 
готово да се и не говори као о месту комеморативног окупљања, 
месту колективног сећања и одавања почасти жртвама усташког 
терора током Другог светског рата 1941–1945.7

О злочинима по црквама на међи Босанске крајине и Кор-
дуна, и то на обе стране, чули смо на „глинском колоквијуму“ од 
Радована Пилиповића, а под насловом „Православни храмови као 
мјеста страдања њихових вјерника 1941“. 8 Значај овог излагања 
није био само у простој чињеници да се на основу важне и нове 
грађе СПЦ (нове у смислу коришћења) упозори да је на том истом 
простору, али и шире, и у истом времену које карактеришу исте 
основне и посебне околности, било злочина и у другим црквама. 
Ово је важно због тога што нас упућује да размишљамо о свим 
злочинима у православним храмовима на Банији и Кордуну као де-
лу осмишљеног и организованог чишћења овог простора у окви ру 
шире стратегије организовања НДХ и на босанском простору. Из 
опште европске демократске и антифашистичке перспективе онда-
шње и садашње, такође из перспективе ондашњег (па и садашњег) 
екстремног хрватског национализма и његовог стратешког циља 
стварања етнички чисте државе, политички и идеолошки уклопље-
не у ондашњи „нови европски поредак“, историчар Милан Кољанин 
је говорио о злочинима у Глини као о „примеру регионалног цен-
тра уништавања људи 1941. године“, односно о Банији и Кор-
дуну као о регији изузетно високог степена уништења људи, у 
непо сред ној близини највеће концентрације логора смрти у зони 
Јасеновца (системи логора и у њему посебно логори смрти, бројна 
мања стратишта и мањи и већи регионални центри уништења). 
Ова „двострука перспектива“ омогућила је аутору терминолошку 
(појмовну) прецизност, јасно представљање и сликање феномена, 
поуздано грађење историјских закључака као резултанте праћења, 
сагледавања и оцене трагичних догађања. Посебно се на случају 
Глине, Баније и Кордуна ништа не може разумети без ширих и нај-
општијих догађања. Покољи у глинској православној цркви Пре-

7 Исто. Исказ Раде Н. Јовића (Равно Рашће – Глина, 1913 – Глина, 2006) аутору: 
„Срби би са посла, по одлуци, одлазили на комеморацију на гробље, а Хрвати 
кући.“

8 Р. Пилиповић је М. А. православне теологије и докторант на Одељењу за исто-
рију Филозофског факултета у Београду, а ради у Библиотеци Српске патријар-
шије. 
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 свете богородице крајем јула и почетком августа 1941. године су, 
према аутору, врхунац политике уништења на овом простору, и 
Глина може да се посматра као парадигма политике уништења 
и „нор мализације злочина“. Само у том контексту могу да се по-
сматрају жртве, починиоци, помагачи и посматрачи, као и они који 
су отпо чели да се боре против тога.9

Ни историјска наука са некадашњих југословенских про сто-
ра а ни било који облик сећања нам нису у овом контексту пону-
дили ништа о једној од кључних личности мале локалне глинске 
историје уочи Првог светског рата, између два светска рата, али 
и великог обрта којим је после слома Краљевине Југославије ство-
рена НДХ, о глинском адвокату др Мирку Пуку (1884–1945). То 
је једна од оних каријера која повезује правашке идеје и дух, 
формиране у хабзбуршким оквирима, радикализоване уочи и то-
ком Првог светског рата, а које су наставиле да трају и у новој 
југословенској држави. Сећање култивисано у локалној средини 
за време социјализма (до 1989. године) казивало је да је он био 
адвокат хрватске заједнице у Глини, док је Чедо Рајачић био то за 
српску заједницу, и посебно Самосталну демократску странку.10 
Као један од твораца и организатора НДХ и једна од најзначајнијих 
особа у врху усташке власти, он је сигурно својом личношћу по-
везао нешто од прилика и атмосфере у локалној глинској средини, 
са којом је више деценија био срођен, са великом улогом коју 
је преузео у НДХ од самог почетка. Ново, детаљно исписивање 
његове каријере, у глинском амбијенту и шире, сигурно би било 
објашњавајуће у многим правцима. Историчари не могу а да се не 
запитају зашто је о др Мирку Пуку владао толики мук и зашто др 
Пук и друге више или мање значајне „усташке каријере“ нису део 
„памћења“ или „сећања“, или барем историографије.

9 Др Милан Кољанин је научни сарадник у Институту за савремену историју у 
Београду и бави се најшире људским страдањем и уништењем људи на бив-
шем југословенском простору у 20. веку. Комплементарно са излагањем др М. 
Кољанина било је излагање мр Драгана Цветковића, вишег кустоса у Музеју 
жртава геноцида у Београду, и то у правцу анализе „концентрације уништења“ 
кроз „нумеричко одређење цивилних губитака на Банији 1941. године, са освр-
том на жртве општине Глина“. Излагање др Ive Goldsteina са Одсјека за повјест 
ФФ СЗ је такође из овог круга садржаја и анализира легалне основе „успоставе 
сустава терора“ у НДХ.

10 Glina. Glinski kraj kroz stoljeća, ur. Drago Roksandić, Glina, 1988, posebno str. 
183–369.
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Загребачки публициста Slavko Goldstein је још једном по-
казао своју неисцрпну енергију у откривању злочинаца који су 
организовали „највећу геноцидну акцију чишћења“ против српског 
цивилног становништва на Банији и Кордуну у данима од 29. јула 
до 8. августа 1941. године. Првенствено на основу „Извештаја Ко-
мисије Окружног Народноослободилачког одбора Баније за утвр-
ђивање злочина окупатора и њихових помагача бр. 1/44, пред-
мет 16“, документа из Хрватског државног архива у Карловцу, 
реконструисао је једну „усташку каријеру“: сатника Јосипа Жељка 
Курелца, заповедника Треће усташке сатније, локалне усташке 
„постројбе“ у Вргинмосту. Предочен нам је „ланац командне одго-
ворности“ (Еуген Дидо Кватерник – шеф УНС-а, Божидар Церовски 
– равнатељ Усташког редарства, Вентура-Витал Баљак – часник 
ПТС-а – Поглавникова тјелесног сдруга) усташких војних форма ци-
ја које су учествовале у акцији „чишћења“ цивилног становништва 
и посебно је реконструисана и анализирана улога сатника Ку-
релца, његова уска повезаност са првим усташким повереником за 
Карловац др Антом Никшићем, који је очевидно акцији дао и свој 
лични допринос.11

Дилеме око утврђивања тачног броја убијених?

Закон је цивилизованог живљења да се утврде жртве сва ког 
страдања, па и насилног, да се оне идентификују, да се обе лежи 
место страдања, да се по мери и потреби заједнице и дру штва 
уобличи култура сећања, комеморативна култура такође. Увек 
су присутне и различите перспективе из којих се гледа на ра тне 
злочине, али је увек нужна и основна линија истинитости и про-
верљивости чињеница и података који чине основу за тврдње.

Свако анализирање догађаја у Глини, на Банији и Кордуну, 
од почетка рата и проглашења НДХ, има дубоког смисла, чак кад би 

11 Slavko Goldstein је познати публициста, писац и историчар који се деценијама, 
као уредник и издавач, као истраживач и писац, бави холокаустом у Хрват-
ској, геноцидом над српским народом такође, посебно у својој књизи 1941 
– godina koja se vraća (Zagreb, 2007), и посебно на стр. 81, 82, 85, 90–97, 
117, 290–332. Он нас уједно упозорава на најзначајније научне реконструк-
ције злочина одосно покоља у глинској цркви Пресвете богородице као дела 
геноцида над српским народом у Хрватској, као и на најзначајнија сећања на 
та догађања (Đuro Aralica, Ustaški pokolji Srba u glinskoj crkvi, Beograd, 2010; 
Rade Bulat, Svedočanstva iz Petrove gore, Zagreb, 1981; Miljkan Maslić, Početak i 
razvoj ustanka naroda IV. rajona Korduna, Zagreb, 2010).
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се радило о догађајима из дана у дан, којима би биле обухваћене 
и жртве и злочинци и заједнице, организације и институције, по-
крети, групе и породице којима су припадали, некаква државна 
творевина коју су видели као своју или себи туђу. Има дубоког 
смисла јер би битно померило знања о томе како и зашто је до-
шло до злочина и колико локална ситуација „нормализације зло-
чина“ кореспондира са ширим околностима, главним токовима до-
гађања изван локалног контекста и ширег државног коме је овај 
припадао.

Наша знања о самом чину злочина, времену, месту, броју 
жртава и злочинаца су вишеструко анализирана и појашњавана, 
али без довољне убедљивости, без нових докумената, сведочења, 
која би битно променила већ историографски уобличену слику 
о тим догађајима. Посебно се потрудио професор филозофије и 
религијских знаности Петар Мацут, из Института друштвених зна-
ности Иво Пилар из Вуковара. Под насловом „Епитетима против 
истине: реконструкција догађаја кроз деконструкцију употребе 
сје ћања на примјеру злочина у Глини 1941. године“ он нам даје 
низ општих теоријских и методолошких напомена без којих нема 
јасноће у сагледавању догађаја у Глини 1941. на нивоу фактич-
но сти; на нивоу историје као науке презентује нам начин упо-
требе трагичних догађаја, а на тај начин се долази „и до неких 
одговора о друштвеној ситуацији данас уколико је садашњост 
на слоњена на (интерпретацију) онога прошлога“. Међутим, ње-
гова „деконструкција“ догађаја у глинској православној цркви 
на основу сведочења јесте уочила неке финесе, али недовољне 
за нову слику догађаја. Да ли је он од убијања у цркви током 
једне ноћи, када су се смењивале групе злочинаца над групом 
жртава која се већ налазила у цркви, убијајући да тако кажемо 
у турнусима, видео појединачне, издвојене случајеве убијања за 
које није јасно јединство времена, места и радње, или обрнуто, 
остало је нејасно.

Игор Мркаљ је дао значајно појашњење за коришћење 
ре левантне историографске литературе, која и после 70 година 
поисто већује и брка два одвојена злочина, први обављен над глин-
ским Србима у пролеће 1941. и други који се догодио у лето 1941, 
када су убијани Срби из околине Глине и са подручја суседног 
котара Вргинмост. Од њега смо добили и до сада непознате ис-
казе кључних сведока, јединих преживелих људи међу бројним 
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жртвама, Љубана Једнака од 1. маја 1944. и Нико ле Самарџије 
од 15. јуна 1945. године, датих пред Земаљском комисијом за 
утврђивање злочина окупатора и њихових пома гача. Дакле, ни 
грађа земаљских комисија за утврђивање злочина која се налази у 
Хрватском државном архиву није до сада темељно истражена.12 

Др Стјепан Разум (свештеник, архивист и историчар, из 
Хрватског државног архива у Загребу) нам је понудио једно са-
свим ново тумачење трагичних глинских догађања из 1941. годи-
не. На основу сведочанстава која је током низа година „у соци ја-
лизму“ прикупио Карло Липак, по пореклу и опредељењу бли зак 
ексклузивистичком хрватском миљеу у Глини, Разум је отпочео 
неку врсту борбе за истину – по којој покоља у глинској право-
славној цркви и није било. Пошто се Разумови наводи поклапају 
са „сећањем“ које се о томе шири последњих година у хрватској 
заједници у Глини, тешко да остаје простора за дилеме о озбиљно-
сти ових активности осмишљених да обликују једну нову културу 
сећања.

Уклопљеност у Хитлеров „нови поредак“?

Колико је локална „нормализација злочина“ била у складу 
са ширим околностима постојања НДХ, са главним токовима дога-
ђаја на ширем балканском простору, са догађањима у околним 
окупационим зонама, видели смо на загребачком колоквијуму из 
више занимљивих садржаја, који су нам предочили да је било и 
битних слагања, али и озбиљних одступања од основних праваца 
догађања у зони „Хитлеровог новог поретка“. На примеру два 
усташка покоља која су се догодила у Глини и њеној непосредној 
околини, Александер Корб13 „пропитује“ (examine) промену у не-
мачким реакцијама на усташко масовно насиље. Корб говори о 
првом глинском покољу током којег су у близини града усташке 
снаге „устрелиле“ више од 300 српских становника, а који су не-

12 Мр Игор Мркаљ је говорио о „новим чињеницама о два одвојена усташка зло-
чина у Глини у прољеће и лето 1941. године“. Релевантна историографска ли-
тература се односи на радове познатих историчара Другог светског рата у Ју-
гославији J. Tomasevicha и S. Pavlowitcha.

13 Др Александер Корб (Alexander Korb) је предавач на Универзитету у Лајсестеру 
(Leicesteru), у Центру за проучавање холокауста и геноцида „Стенли Бертон“ 
(Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies). Излагао је садржај 
под насловом „Осовинске реакције на рано усташко масовно насиље“.
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мачки представници сматрали оправданим чином одмазде (одма-
зде за шта?). Корб истиче да су масовна стрељања сматрана леги-
тимним уколико су била усмерена против јавног отпора, у контек-
сту антипартизанског ратовања. Насупрот томе, масакр почетком 
августа 1941. Немци су оценили као неоправдани чин секта ри-
јанског насиља, и то не само због кориштених метода убијања већ 
и због наводног недостатка „војног контекста“. Немачке реакције 
на усташке масакре су, дакле, зависиле од тога како су могле 
бити уклопљене у немачко гледиште, указује Корб. Немачке се 
реакције нису мењале ради осцилација између два пола, те су 
стога биле двосмислене. Нека снажна немачка реакција је због ове 
„двосмислености“ била немогућа, за разлику од праксе италијанске 
војске.14

Да ли конвенционална слика околности и прилика 
уочи рата уопште може да објасни ратна догађања 

као што су масакри, масовни злочини?

Иако се једна не безначајна група историчара потрудила да 
у контексту испитивања овако мучних догађаjа као што су масакри 
и брутална масовна убијања у Глини, на Банији и Кордуну, објасни 
шта се то дешавало на том простору у годинама које су предходиле 
доласку светскога рата и на некадашње југословенске просторе, 
промашила је да то уради на педантнији начин, и истраживачки 
и аналитички. Ни Вишеслав Аралица („О српско-хрватским/хрват-
ско-српским односима у публикацијама ХСС, СДС и усташког по-
крета до проглашења НДХ“), Миле Бјелајац („Глински крај 1938–
1941. и забринутост за опстанак Југославије“), група студената 
и дипломаца („Трагови свакодневице: из међуратне Глине“) ни 
Мар та Фиолић („У срцу Глине: црква св. Ивана Непомука и црква 
Рођења Богородице у урбаном и друштвеном развоју града до 
1918. године“), Маргарета Матијевић („Католичка црква на Бано-
вини/Банији и Кордуну од 1939. до 1941. године“), Игор Мркаљ 

14 Ову слику „уклопљености“ НДХ у „Хитлеров нови поредак“ битно надопуњују 
излагања: dr Marice Karakaš Obradov (Institut za hrvatsku povjest u Zagrebu) 
„Novi mozaik naroda u ’Novom poretku’. Doseljavanje Slovenaca u NDH s posebnim 
osvrtom na područje Banije i Korduna“, dr Filipa Škiljana (Institut za narodnosti i 
migracije u Zagrebu) „Organizirana iseljavanja Srba sa Banije u ljeto 1941. godine“, 
mr Danijele Stijepić (sa Univerziteta u Tibingenu) „Glina 1941. godine u pismima i 
dnevnicima vojnika Wehrmachta“.
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(„Глина, град и грађани: оквир за колективну биографију 1918–
1941“), Крешимир Реган („Српска политика у глинскоме крају за 
Бановине Хрватске 1939.–1941.“) ни Гордана Кривокапић-Јо вић 
(„Раслојавања у Самосталној демократској странци у сенци свет-
скога рата: Сељачко коло 1939–1941“) нису успели својим изла-
гањима, сем кроз делове и детаље, да битно измене постојећу 
слику о приликама у Глини, на Банији и Кордуну, о положају двеју 
заједница и поремећеној равнотежи међу њима, о њиховим ширим 
и комплекснијим односима, изван битне сфере политичког.15 Оно 
што је мучно у свим тим новим документима и анализама је одсу-
ство правих закључака, за које постоји богата основа, којима би се 
срушила већ уздрмана слика да је до масакра и масовних крвавих 
злочина дошло ипак у тренутку када се светски рат проширио и 
на југословенске просторе нападом на Југославију 6. априла 1941. 
године и доласком усташа извана. Ако је претходна епоха градила 
представу да је све то усташко дошло некако споља, чини се да 
је сазрео тренутак да се каже да парцијална нова истраживања 
и анализе полако слажу нову слику, нове представе, производе 
нове закључке. Главни би ишао у правцу да је усташки покрет 
имао снажну подршку и изнутра, и да је било могуће предвидети 
„непосредну будућност раздобља НДХ – то ће рећи експлозије 
мржње, суровости и тешких злочина...“16 

У богатом садржају који се исплео око масакра у глинској 
православној цркви Пресвете богородице, мало је остало изван 
круга наших питања и проблема које смо формулисали, али једно 
мора да се наведе као изузетно, а то су напори Documenta: Центра 
за суочавање са прошлошћу у Загребу, који је учинио маестралан 
посао да забележи најновија сведочанства о страдањима ратних 
година 1941–1945.

15 Сви наведени историчари долазе из кључних националних институција које се 
баве историјом 20. века.

16  Формулација колеге В. Аралице у његовом већ наведеном тексту.
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Summary

Gordana Krivokapić-Jović, Ph. D.

Old and new Memory Cultures,
„Church of the Holy Virgin in Glina 29/30 July – 4/5 

August 1941: Testimonies and Memory Culture“

Key words: Glina, Banija, Kordun, ustasha, NDH (Independant 
State of Croatia) massacre, (mass murder), the church of the 
Holy Virgin, shaping of memory culture

The focus of this research is a limited but specifi c event: the 
massacre of Serbs from the regions of Banija and Kordun, specially 
the one that took place in the church of the Holy Virgin in Glina. The 
incentive and starting point was the extensive contents of the scholarly 
colloquium held in Zagreb on 28th and 29th of June 2012. The Catholic 
Church’s denial of the crime committed in the Serbian Orthodox Church 
in Glina was the direct motive for the scholarly community from ex 
Yugoslavia to react. The spokesman for the Catholic Church in Croatia, 
the priest and historian Stjepan Razum based the denial of the crime, 
on the factographical level, on the testimonies that were recorded 
and analyzed by Karlo Lipak. He was close to the Ustasha ideas and 
movement all his life and also close to the Croatian community in 
Glina to which he belonged by descent. So these are the basis on 
which the new memory culture is built in the local community of Glina 
although it is not in tone with the new political and social trends in 
Croatia. This new memory is in sharp contrast with the one which 
was cultivated in the socialist epoch, no matter how clumsy it was, 
but which arose from and was based on antifascist foundations. Its 
main achievement was the building of memorial complex which con-
sisted of memorial house and monumentally designed plateau that 
was constructed directly on the spot where the destroyed Orthodox 
Church in Glina stood. Who created the policy of „controlled memory 
of the victims“ is not completely clear: did it arise spontaneously from 
the local circumstances and behavior of the local communists or did 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2012.

312

it come from the higher structures of the League of Communists of 
Croatia. The memorial center in time was degraded due to different 
forms of inadequate use and was far from the cultural centre it was 
originally intended to be. Anyhow, the idea for and design of the 
memorial complex itself was the source of controversy. Neither did 
the revisionist trends in ex Yugoslav national histories, nor the writing 
of new histories, nor the comparative history of forming new opposed 
memory cultures  lead to one common resultant if only in the core of 
having the same starting point.



IN MEMORIAM





 IN MEMORIAM

315

АКАДЕМИК ЧЕДОМИР ПОПОВ 
(1936–2012)

Мада је као историчар деловао у нашим најзначајнијим 
уста новама науке и културе, академска каријера Чедомира По-
пова била је везана за Филозофски факултет у Новом Саду. То 
је институција чију историју неће бити могуће испричати ако се 
достојна пажња не посвети академику Попову. Излагање о ли ч-
ности академика Попова почећемо опажањем да је он, на себи 
својствен начин, читавог живота сведочио о премоћи духовног над 
телесним. Много је постигао упркос томе што није био обдарен 
добрим здрављем и физичком снагом. Сви који смо га познавали 
више пута смо се питали, а сада можемо да се запитамо још једном: 
колику је то душевну и интелектуалну силу, вољу и прибраност 
морао поседовати Чедомир Попов? Зацело несвакидашњу. Радио 
је превише, скоро непрестано. Бавио се науком, предавао на уни-
верзитету, прихватао се одговорних дужности. Није одбијао ни 
сијасет такозваних „ситних обавеза“ које знају да одузму много 
времена и исцрпу физичку и менталну енергију. Држао је говоре, 
промовисао књиге, писао рецензије и препоруке. Разговарао је, 
и званично и пријатељски, са свима који су му се обраћали разли-
читим поводом, а таквих је било врло, врло много. Послове је 
завршавао на време и на најбољи начин. Сваки од тих послова 
понаособ био би исцрпљујући за човека просечних способности. 
Академик Чедомир Попов је, осим знањем и речитошћу, пленио 
слушаоце и саговорнике својом пријатном појавом и добрим распо-
ложењем. Тако је остављао утисак да за све има времена и да све 
ради са лакоћом. Ужурбано и пометено није деловао никада. Ако 
би се, а то је било изузетно ретко, пожалио на обавезе и здравље, 
то би изговорио нехајно, успут, у две-три реченице, као да се ради 
о нечему свакодневном и безазленом. За тридесет година, колико 
сам сарађивао са њим, нисам доживео да чујем како придаје зна-
чај материјалној награди за сав тај огроман труд. „Боље је ба-
дава радити него бадава седети“, волео је да каже. Професура и 
бављење науком били су његов животни позив, у пуном и вишем 
смислу те речи. Када би за некога рекао да је прави професор, 
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изговарао је то са нарочитим призвуком одајући тиме довољно 
велико признање поред кога су све додатне похвале излишне. 

Сада и ја и моје колеге историчари, Филозофски факултет 
и Универзитет у Новом Саду можемо да кажемо да смо у Чедомиру 
Попову имали правога професора – у најмању руку. „Из грмена 
великога лафу тешко изаћ није“, позвао се на Његоша, на једној 
седници катедре за историју. Указивао је на чињеницу да у свету 
постоје много старије и престижније високошколске установе, да 
ми нашој још увек полажемо темеље. Универзитети и прави про-
фесори, на којима почива њихов углед, не стварају се ни брзо ни 
лако. То може да потраје деценијама, некад и столећима.

Чедомир Попов је припадао првој генерацији студената ко-
ја се 1945. уписала на новоосновани Филозофски факултет. На 
њему је остао до 2000. године, безмало пола века. Био је један 
од про фесора који су дали немерљив допринос развоју Факултета 
и Универзитета у целини. У струци у звањима напредовао је при-
мерно – ни споро ни сувише брзо, као што је данас чест случај. 
Дипломирао је 1959. а следеће године постао је асистент – један 
од првих двоје који су изабрани из редова новосадских студената. 
Докторирао је 1970. и ускоро је као доцент преузео предмет општа 
историја новог века, наследивши свога професора академика 
Петра Поповића. За ванредног професора изабран је 1976. а за 
редовног 1981. године. Од 1977. до 1979. био је председник Савета 
а одмах потом, од 1979. до 1981, декан Филозофског факултета. 
У међувремену је, поред захтевног посла предавача и научника, 
прихватао и друге обавезе. Између осталог, био је, мада још врло 
млад, председник Савета за културу града Новог Сада (1962–1964), 
оснивач и директор Института за историју Војводине (1972–1974). 
Заузимао је важна места у многим научним и културним форумима 
и асоцијацијама. 

Академик Чедомир Попов, у то нема никакве сумње, припа-
да плејади научника који су својим стваралаштвом обележили 
је дну епоху у развоју српске историографије. Имао је свестрана 
стручна интересовања као мало који српски историчар. Упуштао 
се у најразличитије и најсложеније теме из европске и националне 
прошлости, бавио се теоријско-методолошким питањима историј-
ске науке. Библиографија издата 2006. за седамдесетогодишњицу 
академика Попова има преко 150 страница, више од 500 наслова. 
Поменућемо само најважније: Француска и Србија 1871–1878, 
Од Версаја до Данцига; Србија на путу ослобођења 1868–1878; 
Ве лика Србија – стварност и мит; Источно питање и српска рево-
луција 1804–1918, Европске грађанске револуције од 18. до 20. 
века; Политички фронтови Другог светског рата, О историји и 
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историчарима. Био је коаутор у волуминозној Историји српског на-
рода. Студију Аутономија Војводине – српско питање објавио је 
заједно са супругом Јеленом.

Највећа „стручна љубав“ академика Чедомира Попова била 
је и остала историја међународних односа. Иако се определио за 
карактеристичан предмет истраживања тзв. „традиционалну исто-
риографију“, неговао је један модернији методолошки приступ. 
Усвојио га је као млад, док је радио докторску дисертацију. За 
време истраживачких боравака у Француској имао је прилику да 
се сретне са једним од водећих историчара тога доба Пјером Рену-
веном. Ти су разговори на њега оставили дубок и трајан ути сак. 
Касније се историографија окренула другим темама и скоро потпуно 
запоставила историју дипломатије. Свестан прола зности трен дова, 
макар они били и научни, професор Попов је остао доследан својој 
стручној склоности. То не значи да није имао разумевања за друге 
теме. Напротив, о томе сведоче његови изванредни текстови из 
културне и друштвене историје. Професор Попов издвајао се и по 
томе што није подлегао „страху од синтезе“. Тако је Милан Каша-
нин назвао бољку српских историчара да у недоглед објављују 
„прилоге“ и „прилошке“, немајући храбрости да напишу дело у 
коме би захватили дуже раздобље и већи проблем. Чедомир Попов 
се одважио да напише синтезе, не само из српске него из европске 
и светске историје. Књиге Од Версаја до Данцига и Грађанска 
Европа су од читалаца прихваћене свесрдно. Велике похвале су 
добиле и у стручним круговима. Критиковане нису, бар не јавно. 
Међутим – зашто то прећутати – у еснафским кулоарима појединци 
су их омаловажавали: што из пуке зависти, што због скучених 
представа о томе шта је историографија. Мистификовали су радове 
засноване на архивским истраживањима и проглашавали их за 
једину истинску науку, чак и онда када су ти радови садржавали 
слабе и бескорисне резултате. Синтезе какве је написао академик 
Чедомир Попов биле би са добродошлицом дочекане и у земљама 
где таквих књига има на претек. За нашу културу оне су биле 
насушне. Без њих би остали ускраћени за знања о важним дога-
ђајима и процесима европске историје. Професор Попов ми је 
средином 2010. године, у разговору који смо водили поводом дру-
гог, тротомног издања Грађанске Европе, лаконски рекао: „Ма то 
ти је једна професорска књига“. Било ми је јасно шта је хтео да 
каже. Професори на високим школама у Европи и свету, на које се 
други толико често позивају, сматрају обавезом да објаве оно што 
су годинама предавали. Не у виду скрипата, практикума, уџбени-
ка, него да напишу синтезу, најбоље што умеју. Академик Попов 
се тако одужио генерацијама студената, не само оним у Србији. 
И четврт века после распада Југославије, књиге Од Версаја до 
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Данцига и Грађанска Европа су стандардни приручници за младе 
историчаре у Загребу, Сарајеву, Љубљани.

Осим ових замашних самосталних прегнућа, академик По-
пов је имао пресудну улогу у два колективна пројекта од нај ве-
ћег националног значаја. То су Српски биографски речник и 
Српска енциклопедија. Што због поменутог „страха од син тезе“, 
што из других разлога, добар део научне јавности се проти вио 
тим подухватима. Неки су их сматрали сувишним, дуги сумња ли 
у њихову остваривост. Захваљујући визионарству и упорности 
ака демика Попова у оквиру Матице српске основано је Лекси-
кографско одељење. Убрзо, под његовим уредништвом, објављено 
је првих пет томова Биографског речника. Изашла су и два тома 
Енци клопедије. 

Ипак, професор Чедомир Попов највише ће остати у успомени 
студентима историје у Новом Саду – у питању је више од четрдесет 
генерација, односно више од хиљаду историчара. Држао је врло 
захтеван предмет који је обухватао целокупну светску историју од 
половине 15. до половине 20. века. Предавања су му била одлична 
– и стручна и занимљива. Својом појавом и понашањем био је за 
младе људе оличење универзитетског професора. Мада ће остати 
упамћен по јавним наступима, он се није ослањао на говорнички 
таленат који је неоспорно имао. Импровизацију је сматрао недо-
личном, непоштовањем слушалаца. Говорио је: „Причај анегдоте 
један час, привући ћеш студенте, када то будеш урадио на трећем 
часу, престаће да долазе на наставу.“ У ормару његовог кабинета 
на Филозофском факултету остала је повелика картонска кутија 
крцата свежњевима исписаних листића – дословно на стотине фа-
мозних „фиша“, подсетника за предавања. На зиду, изнад писа ћег 
стола, и  данас стоји слика Вука Караџића са натписом: „Радите 
и пјевајте једнако, то је једини начин благородно осветити се 
непријатељима и све их посрамити“. Управо тим речима завршио 
је академик Чедомир Попов своје последње обраћење члановима 
Матице српске у писму њеној скупштини. Томе не треба ништа 
додати. 

Проф. др Бранко БЕШЛИН
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PROF. DR MIRJANA GROSS
(1922–2012)

Moj prvi susret sa tekstovima Mirjane Gross bio je čitanje 
nje ne velike studije Vladavina hrvatsko-srpske koalicije 1906–1907 
(Beograd, 1960, Institut društvenih nauka: Odeljenje za istorijske 
nauke, serija 1, monografi je). Već tu se mogla videti, uočiti glavna 
odlika njenog istoriografskog opusa, a to je sveobuhvatnost istraživa-
nja na postavljenu temu, punoća uvida u građu i literature. U toj 
njenoj prvoj monografi ji ona je minuciozno istražila više nivoa svoje 
teme. Prvo, najšire društvene i političke okolnosti trenutka u kome 
se nalazila Austrougarska monarhija na prelomu 19. u 20. stoleće; 
drugo, posebne okolnosti položaja teritorije tzv. Trojednice (Kraljevine 
Hrvatske sa Slavonijom i Dalmacijom koja uopšte nije bila obuhvaćena  
autonomnim položajem…) i odnosa sa Mađarima; treće, uže okolnosti 
uspona koalicije do vlasti i samu njenu kratkotrajnu vladavinu. Zatim 
sam čitala njenu veliku monografi ju Povijest pravaške ideologije (Za-
greb, 1973, Monografi je, Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku 
povijest, 4), koja je imala značajnih delova o pravaškom pokretu i 
uopšte aktivnostima, kao i odjeku te ideologije kod Srba u Vojnoj 
granici i Hrvatskoj i Slavoniji. (Iako je u svojim osnovnim delovima 
koji su se odnosili na poreklo pravaških ideja bila na izvestan način 
intelektualni promašaj.)

Jedan od najupečatljivijih događaja iz vremena mog studiranja 
bio je velika rasprava koja se otvorila između Mirjane Gross i Milorada 
Ekmečića na stranicama Jugoslovenskog istorijskog časopisa (JIČ br. 
1–2/1975, br. 3/1975, 1–2/1976) a povodom knjige Istorija Jugo sla-
vije (Beograd, 1973, gde je M. Ekmečić dao jednu od svojih prvih 
za okruženih istorija užih jugoslovenskih nacionalizama). Oni su tada 
pokrenuli sva bitna pitanja jugoslovenske istoriografi je i užih jugo-
slovenskih nacionalizama novijeg doba. Ključna pitanja oko kojih se 
vodio spor su bila poreklo pravaških ideja, priroda pokreta koji je po-
čivao na tim idejama, kontinuitet trajanja i upotrebe pravaške ideolo-
gije do ustaštva, priroda, bit jugoslovenstva, profi l značajnih istorij-
skih ličnosti prostora. Nažalost, disput je naglo prekinut. Možda bi mi 
danas bili bolji ljudi, koji bi bolje razumevali svoje postojanje na ovim 
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prostorima, ono što nam se događalo i ono što bi moglo da nam se 
desi, da se to nije dogodilo.

Zatim je došla Mirjanina knjiga Historijska znanost: razvoj, 
oblik, smjerovi (Zagreb, 1973, posebna izdanja, Sveučilište u Zagrebu, 
Institut za hrvatsku povjest, 3) kojom je napravila značajan prodor u 
jugoslovenskoj istoriografi ji. Ta knjiga je brzo postala, i dugo ostala, vrlo 
čitana studentska literatura. U njoj su predstavljeni svi važni teorijski 
i metodološki pravci u modernoj istoriografi ji. Knjiga Društveni razvoj 
u Hrvatskoj: od 16. stoljeća do 20. stoljeća (Zagreb, 1981), koju je 
najvećim delom napisala i uredila Mirjana Gross, takođe je bila vrlo 
upotrebljavana među studentima i postdiplomcima.

Kada sam 1982. godine, kao postdiplomac profesora Vasi li ja 
Krestića, otišla u Zagreb na istraživanje za magistarsku temu „Srp-
ska narodna samostalna stranka u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji 
1903–1914“ imala sam prilike da se i lično upoznam sa profesorkom 
Gross. Nije tu bilo nikakve preporuke, počele smo da komuniciramo 
spontano, sedeći u čuvenoj maloj čitaonici Državnog arhiva Hrvatske, 
bočni ulaz, ispred prozora čitaonice lipe, pogled na „Zubnu ordinaciju 
Vidoni“. Kada je videla koju građu gledam, koliko i kako, počela je da 
se zanima za moj rad. Naravno i ja za njen. Imala je običaj da kaže, 
kada bi mi donosili kutije Plaščanske arhive iz magacina sa Gornjeg 
grada, prašnjave, nesređene: „Vreme je da se malo proluftamo“. Tada 
je već uveliko istraživala za svoj projekat „Počeci moderne Hrvatske u 
civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji“. Knjiga pod istim naslovom pojavila se u 
Zagrebu 1985. godine i imala je podnaslov „Neoapsolutizam u civilnoj 
Hrvatskoj i Slavoniji 1850–1860“. Jednom prilikom mi je pokazivala tek 
fotokopirane dokumente izašle iz pera bana Josipa Jelačića, uz komen-
tar da mora to pažljivo da čuva, da su to baš izuzetni dokumenti.

Jednoga dana u maju mesecu 1982. godine, u čitaonici Arhiva, 
pozvala me je na proslavu svog 60. rođendana. Slavila ga je u Institutu 
za hrvatsku povjest pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Topla, fi na 
proslava, gde su bile prisutne njene kolege, studenti, postdiplomci, 
doktoranti, njen profesor i mentor Jaroslav Šidak. Sećam se njene 
rečenice koja je govorila da joj mnogo znači proslava 60. rođendana, 
da je to za nju veliki dan, da je mnogo puta u logoru i tokom teške 
bolesti maštala da bi bilo lepo da dočeka i taj dan. Pozvala me je 
par puta na čaj (bio je to ledeni čaj sa limunom) u svoj dom, soba 
sa kupatilom, improvizovana kuhinja, u nekada porodičnoj zgradi. 
Otmeno na neobičan način, kao što je to bila i sama Mirjana Gross. Sem 
svakodnevnog viđanja u arhivu te 1982. i 1983. godine, videle smo se 
još par puta na promocijama knjiga i izložbama po Zagrebu, jednom 
na ručku sa kolegom Dragom Roksandićem. Ona je bila veliko ime 
naučnog i društvenog miljea Zagreba. U nekoj prilici na Gornjem gradu 
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u Zagrebu, u blizini njene nekadašnje Prve ženske realne gimnazije, 
obratila mi se i rekla: znate, Gordana, koja je tema završnog pismenog 
iz hrvatskog bila na maturi u proleće 1940. godine u mom razredu? 
Bila je nešto kao kako vidite, zamišljate vašu budućnost? 

Nisam znala da se ona te 1982. godine penzionisala kao profesor 
sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kako je posle bilo očito, 
da bi radila dugo punom snagom i realizovala nekoliko velikih proje-
kata. Tako su nastale knjige Prema hrvatskome građanskom druš tvu: 
društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šesdesetih i sedam-
desetih godina 19. stoljeća (Zagreb, 1992, sa Agnezom Szabo, Plava 
biblioteka, Globus); Suvremena historiografi ja: korijeni, postignuća, 
traganja (Zagreb, 1996); Vijek i djelovanje Franje Račkoga (Zagreb, 
2004). 

Poslednji put sam je videla 1988. kada je bila u punoj naučnoj, 
intelektualnoj aktivnosti. Kada sam ponovo počela da odlazim u Zagreb 
na neki normalan način, ona je već bila u dubokoj starosti, ali još uvek 
aktivna. Imala sam prilike da je nekoliko puta pozdravim po gospodinu 
Slavku Goldsteinu.

Odlazak Mirjane Gross je sigurno odlazak „najveće hrvatske 
povjesničarke“ – u dubokoj starosti, u Drenju Brdovečkom (nedaleko 
od Zaprešića u Hrvatskom Zagorju), 23. jula 2012, u porodici svoje 
velike ljubavi verenika Stanka Topola, porodici koju je smatrala svojom, 
budući da je pravu izgubila u tragičnim događanjima Drugog svetskog 
rata. 

Dr Gordana KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ
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Владан Јовановић,
Вардарска бановина 1929–1941,
ИНИС, Београд, 2011, 530 стр.

Иако у српској и југословенској историографији постоји ве -
лики број радова у којима се разматра политички живот југо сло-
венске државе у периоду 1929–1941, готово да нема дела која се 
баве функционисањем сваке од бановина понаособ. Према ре чима 
српског и југословенског историчара Бранка Петрановића, ци ти-
раним у предговору књиге Владана Јовановића Вардарска бано-
вина 1929–1941, услед „официјелне линеарности“ и идеолошко-
-политичких ограничења, тематски кругови у изучавању про  шло -
сти Југославије завршавали су се на границама бивших соци ја-
листичких република и покрајина, због чега није добијена ком-
плетна слика аутентичних административних целина из међу-
рат ног периода, какве су на пример биле бановине. У намери 
да овај пропуст историографије надокнади, Катедра за историју 
Ју го славије на Филозофском факултету у Београду поверила је 
истра живање постојања и рада једне од југословенских бановина, 
Вар дарске, историчару Владану Јовановићу. Пројекат је успешно 
за вршио одбраном докторске дисертације Вардарска бановина 
1929–1941. јануара 2010. у Београду.

Владан Јовановић ради у Институту за новију историју Срби-
је у Београду. У научноистраживачком раду проучава држав ну по-
ли тику Краљевине СХС/Југославије, историју југословенског дру -
штва и проблеме његове модернизације на просторима Македо-
није, Косова, Метохије и Старорашковлашке области, као и про -
блем ма кедонског националног идентитета. Његов докторски рад 
пред ставља логичан продужетак и заокруживање пређаш њег на-
учно истра живачког процеса и резултата до којих је дошао.

Вардарска бановина 1929–1941. Владана Јовановића састо-
ји се из Предговора, Пролога 1918–1929, пет великих целина – гла-
ва, Епилога: краја вардарске бановине, Закључних разматрања, 
списка извора и литературе, пописа скраћеница и на крају имен-
ског регистра. Пет великих целина је посебно насловљено – Скица 
друштва и простора, Државна и бановинска управа, Политичке 
прилике, Привредна стварност и Културно-просветна слика. У 
окви ру сваке целине постоји по неколико мањих насловљених пот-
поглавља којима су одређени проблеми у истраживању јасно зао-
кру жени и представљени читаоцу. Свака целина је заокружена ма-
њим рези меом величине две-три стране.
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Рад је настао на основу истраживања богатих фондова југо-
словенских архивских институција. Прегледано је неколико де-
сетина фондова и збирки Архива Југославије у Београду, неколико 
заоставштина Историјске збирке Архива Српске академије нау ка 
и уметности, фондова Државног архива Македоније у Скопљу и 
фондова Националне и свеучилишне књижнице у Загребу. У пред-
говору је напоменуто да је највећи део извора о Вардарској ба-
но вини чуваних у Скопљу нестао током Другог светског рата (ве-
роватно су однети у Софију), тако да су овај недостатак у великој 
мери надоместили фондови Архива Југославије. Поред домаће, 
аутор је употребио и страну литературу, у првом реду македонску 
и бугарску, у оној мери у којој је то било могуће лично и путем 
интернета, и употребљиво с обзиром на унапред установљену 
чињеницу да се о посебном деловању југословенских бановина 
као целина мало писало и у домаћој историографији. Методолошки 
приступ теми сам аутор је окарактерисао као традиционални, „с 
обзиром на драматични staccato ритам усредсређивања на кратке 
временске периоде, догађаје и личности који су ‘оставили после-
дице’“. Према назначеном методу обрађени су сви сегменти егзи-
стирања и функционисања велике јужне југословенске адми ни-
стративне јединице.

Ишчитавањем монографије добија се целовит приказ о те-
риторији, становништву, врсти управе, политичким, при вред  ним и 
културно-просветним приликама. У питању је област са ра зличитом 
климом (највише медитеранском) у односу на остале југо словен-
ске бановине, уколико се изузму мањи северни делови око лине 
Врања и Лесковца и делови Косова и Метохије. Доминирала је 
византијско-цинцарска варошка/градска култура, што није зна-
чило да је свакодневни живот становника био урбанизованији и у 
социјалном погледу сређенији у односу на остале делове Краље ви-
не Југославије. Аутор напомиње да се радило о специфичној урба ној 
култури, где су варошани, поред својих добара у градовима, имали и 
парцеле земље ван насеља које су мање-више уредно обрађи вали. 
Сиромаштво и нехигијена градског и сеоског становништва (80% 
становника бановине) била је упадљива и странцима и домаћима. 
На пример, 95% сељака није кречило куће, 40% је спавало са 
стоком у једној просторији, 80% није знало за сапун, иако је 
Скопље било познато по производњи сапуна. Према резултатима 
једне анкете из 1930, око 40% варошког становништва је живело 
испод сваког хигијенског нивоа. Упућивање на државну службу у 
јужну југословенску покрајину доживљавано је као казна, али је 
често у пракси било и награда.

Ипак, не може се рећи да власти нису улагале у јужне 
делове југословенске државе, особито ако се има у виду да на 
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про сторима Вардарске бановине деценијама пре 1912. османске 
власти нису спроводиле веће пројекте изградње инфраструктуре. 
Пример Скопља је репрезентативан, поготово од 1930, када је на 
место градоначелника дошао Јосиф Михаиловић, данашњој исто-
риографији мало познати способни и предузимљиви архитекта ре-
пу бликанских опредељења. Као човек „енглеског менталитета“, 
он „се прво раздужио“ и затим приступио урбанизацији Скопља 
– извршен је премер града, урађен водовод, канализација и елек-
трична централа. Без сумње, Скопље је, као и други градови током 
југословенске власти, напредовало, али – упозорава аутор – треба 
имати у виду да је „у тако запуштеном региону сваки напредак био 
лако уочљив и могао (је) изгледати револуционарно“.

У раду је представљена и компликована унутрашња поли ти-
ка, у којој су се бановинске власти суочавале са недисциплинова-
ним и у великом броју корумпираним чиновништвом, те са скоро 
отвореним ратом са бугарским комитама и арнаутским качацима. 
Све ово било је повезано са спољнополитичким компликацијама 
с једне, и националним проблемом унутар југословенске државе 
с друге стране. У овом делу Краљевине Југославије скоро стално 
је био присутан проблем изјашњавања већег дела словенског ста-
новништва као српског или бугарског. Аутор је закључио да је 
албанско већ било довољно национално свесно, тако да му није 
претила опасност од асимилације, напротив оно је било директна 
опасност по југословенске власти. Заморени сталним својатањем 
од бугарске и српске стране у прилог њиховим националним кор-
пусима, становници Вардарске бановине су поткрај 1941. знали 
да „нису Срби... али ни Бугари“. Коначно, два јака балканска 
национализма довела су, парадоксално, до учвршћења трећег, 
македонског.

Стил Владана Јовановића је леп, течан и читљив, без фраза 
и понављања.

Аутор је користио традиционални метод, али је у складу са 
тежњама савремене историографије уносио и „модерност“. Може 
се закључити да је напорним и дуготрајним проучавањем богатих 
архивских фондова југословенских архива, Владан Јовановић 
успео да у научном раду прикаже сву сложеност једног простора и 
богатство његовог живота.

Александар ЛУКИЋ
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Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova,
INIS, Arhiv Jugoslavije,

Beograd, 2011, 862 str.

Институт за новију историју Србије, у сарадњи са Архи вом 
Југославије и Институтом за Југоисток (Südost Institut) из Ре ген-
збурга, организовао је маја 2010. године међународни научни 
скуп ТИТО: виђења и тумачења. Помоћ у организацији скупа пру-
жили су Министарство просвете и наука Владе Републике Србије, 
Фондација Фридрих Нојман (Freidrich Nauman), Фонд за отворено 
друштво Србија, Балкански фонд за демократију (Balkan Trust for 
the Democracy), Одељење за међународни развој Велике Британије 
(Department for the International Development of the Great Britain) 
и Баварско државно министарство за науку, истраживање и уме-
тност (Bayerische Statsministerium fur Wissenschaft, Forschung und 
Kunst).

На скупу, који је трајао три дана и био један од највећих 
скупова историчара у Београду у последњих двадесет година, 
уче ствовало је више од седамдесет научника из петнаест држава 
(Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Француске, 
Хрватске, Индије, Македоније, Немачке, Русије, САД-а, Словеније, 
Србије, Швајцарске и Велике Британије) који су излагали своја 
истраживања и закључке, полемисали и дискутовали о различитим 
аспектима делатности (идеолошке и политичке) Јосипа Броза Ти-
та, као и о интерпретацијама бившег југословенског председника 
као симбола у процесима изградње и разградње југословенског 
дру штва. Поред историчара, на скупу су учествовали и историча-
ри уметности, историчари архитектуре, социолози, антрополози и 
етно лози.

Институт за новију историју Србије објавио је 2011. године 
зборник радова са овог научног скупа. Рецезенти су били др Олга 
Манојловић Пинтар, као главна и одговорна уредница, затим др 
Миле Бјелајац и др Радмила Радић. Објављено је укупно 55 науч-
них радова који су представљени на четири панела поменутог 
скупа: Јосип Броз и Тито у јавном простору; Напуштање маргине: 
југословенска спољна политика и Јосип Броз Тито; Тито, Југосла-
вија и Југословени: унутрашњополитички и културни контекст и 
Кул тура сећања. Напомињемо да, због великог обима, нису могли 
бити објављени сви представљени радови и излагања. Објављени, 
пак, радови су међународно рецензирани и тематски структурира-
 ни. Тако је овај зборник подељен у три дела и у следеће тематске 
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целине: први део – Тито, Југославија и Југословени; Сарадници/
Про тивници; Заједнице и идентитети и Представе свакодневнице; 
дру ги део – Напуштање маргине: Тито и југословенска спољна 
поли тика; Перцепције Југославије и Тита у хладноратовском свету 
и Од опшег ка појединачном: југословенска билатерална поли-
тика; и трећи део – Култура сећања: Јосип Броз и Тито у јавном 
простору; Репрезентација и реторика  и (Де)Конструкција херој-
ског наратива.

У првом делу (који има четири целине) у тематској целини 
Тито, Југославија и Југословени налазе се четири научна рада. У 
првом раду ове целине „Јосип Броз Тито: Различите историјске 
перспективе“ Латинка Перовић се бави проблемима различитих 
сазнајних перспектива у изучавању Јосипа Броза Тита. У другом 
раду „Братство и јединство у политичком говору југословенских 
комуниста 1919–1945. године“ Драго Роксандић је обрадио тему 
разумевања и прихватања пароле Смрт фашизму – слобода наро-
ду! и појма братство и јединство код југословенских комуниста у 
међуратном и у периоду Другог светског рата. Јово Бакић се у 
трећем раду „Југословенство Јосипа Броза Тита: континуитет или 
дисконтинуитет?“ осврће на Титов однос према југословенству и 
националном питању у првој и другој Југославији, као и на опа-
жања и тумачења Титовог југословенства код југословенских и 
англоамеричких научника и истраживача хладноратовског и пост-
хладноратовског периода. У четвртом, последњем раду ове целине 
под називом „Јосип Броз Тито и југословенски федерализам (1963–
1974)“ Миливој Бешлин се сконцентрисао на тему развоја југосло-
венског федерализма у наведеном периоду и његов преображај од 
централистичке до децентрализоване форме.

Наредна целина, под називом Сарадници/Противници, садр-
жи шест радова. Катрин Литар Травар у раду „Тито: Главна личност, 
вођа... уз друге или како довести у питање мит о имобилизму за 
време социјализма“, анализира титоизам као ауторитарни систем 
са нагласком на начину његовог функционисања из угла инди-
видуалности, самосталности и одговорности. Ауторка је исто вре-
мено титоизам дефинисала као ауторитарни, али не и тотали-
тарни систем. У идућем научном раду „Југословенска послератна 
емиграција и Јосип Броз Тито. Наша реч о сукобу са ИБ-ом 1948–
1949“. Мира Радојевић покушава да осветли како је демократски 
и пројугословенски део југословенске, у ствари српске емиграције 
тумачио сукоб Југославије и ИБ-а, Тита па и саму социјалистичку 
Југославију. Ставови ове групе емиграната тумаче се махом на 
основу писања емигрантског листа Наша реч кога је издавала Срп-
ска задруга „Ослобођење“. У раду „Јосип Броз Тито и патријарси 
Срп ске православне цркве (Гаврило, Викентије и Герман)“ Радмила 
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Радић се бави сусретима југословенског председника са патријар-
сима СПЦ у пероду 1946–1967. године, као и тиме какви су били 
ефекти тих сусрета. У наредном раду „‚Десет година комунистичког 
раја‘. Милош Московљевић о Титовим погледима на економску 
политику (Дневничке белешке 1949–1955. године)“ Момчило Исић, 
на основу дневничких белешки Милоша Московљевића, поли ти-
чара из редова Савеза земљорадника, настоји да представи Титове 
погледе на југословенску економску политику. Рад „Добрица Ћо-
сић о Јосипу Брозу Титу. Скица за истраживање политичког и 
интелектуалног односа“ Латинка Перовић је посветила анализи 
политичког и интелектуалног односа (како се већ у самом нази-
ву рада истиче) Добрице Ћосића према Титу. Рад је базиран 
првенствено на обимном опусу самог Добрице Ћосића. Коначно, 
у последњем раду ове тематске целине „Људи на стратешким ме-
стима. Узроци, последице и смисао сукоба Јосипа Броза Тита и 
Милована Ђиласа на Трећем (ванредном) пленуму ЦК СКЈ 1954. 
године)“ Горан Милорадовић се бави сукобом Тита и Ђиласа. Ау-
тор је закључио, поређењем опозиционарства и дисиденства у 
нашој земљи и СССР-у, да је Милован Ђилас био опозиционар а 
не дисидент, да су лик Ђиласа дисидента створили првенствено 
југословенски емигранти и разни аутори из западних земаља. На-
води се и то да сам Ђилас никада себе није звао дисидентом иако 
није демантовао остале који су то чинили.

Тематска целина која носи назив Заједнице и идентитети 
садржи такође шест радова. Јан Пеликан се у тексту „Приступ Тито-
вог режима Косову крајем педесетих година“ бави приступом Тито-
вог режима Косову и разликама у ставовима појединих функцио-
нера-руководилаца СКЈ у наведеном периоду, превенствено на 
основу докумената са седница ИК СКЈ марта 1959. године. У наре-
дном раду ове целине, „Албанска мањина у Титовој Југославији 
као фактор у југословенско-албанским односима (1945–1953)“, 
Ма рија Стамова сконцентрисала се на питање односа руководства 
ФНРЈ према Албанцима у Југославији и то у контексту билатерал-
них односа ФНРЈ и Албаније. Рад „Словенци и Тито у прошлости 
и данас“ Боже Репеа покрива тему како су становници данашње 
Републике Словеније гледали на Тита у време Југославије и како 
га виде данас. Хуснија Камберовић у раду „Јосип Броз Тито и 
национални идентитет Муслимана у Босни и Херцеговини – два 
виђења“ износи да једно мишљење одаје признање Титу због тога 
што је допринео признавању Муслимана као засебног етницитета 
1968. године, док друго мишљење (настало углавном после распада 
СФРЈ) означава Тита као главног кривца због тога што се то није 
десило раније. Новица Вељановски у свом раду „Титове дилеме 
о АВНОЈ-у и о уставном уређењу Југославије 1943–1946. године. 
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Са посебним освртом на Републику Македонију“ у фокус ставља 
Титове ставове и размишљања о АВНОЈ-у и државном уређењу 
Југославије, разлоге због којих је Македонија прихватила решења 
до којих је дошао АВНОЈ. Последњи реферат ове целине „Улога 
Јосипа Броза Тита у дефинисању српског етничког простора“ Бран-
ка Надовезе у центар пажње ставља Титов однос и улогу према 
наведеном питању.

Последња тематска целина првог дела, Представе свако-
дневнице, има пет радова. У тексту „Ријетки тренуци одмора. 
Ти то и слободно вријеме“ Игор Дуда приказује како је југо сло-
вен ски председник проводио слободно време и како се то при-
ка зи  вало, те закључује да је Тито био и модернизацијски узор 
грађа  нима бивше Југославије. Слободан Селинић у свом раду 
„По гледи Јосипа Броза Тита на неке проблеме југословенског дру-
штва шездесетих година 20. века“ представља Титове погледе на 
тадашњу економску кризу, политичку разједињеност државног и 
партијског врха и на појаве злоупотреба, богаћења и привилегија. 
У раду „‚Старо не смије више никад да се врати.‘ Тито и привредна 
политика ФНРЈ 1945–1955. године“ Ивана Добривојевић, на основу 
извора из Архива Југославије и Архива Јосипа Броза Тита, Титових 
говора и извештаја Амбасаде Велике Британије у Београду, даје 
преглед привредне политике ФНРЈ у наведеном периоду и њену 
трансформацију. Титовим односом према стварању идентитета жене 
у социјализму бавила се Вера Гудац-Додић у раду „Између јавног 
и приватног: Тито о свакодневници жена у социјализму“, док се 
Титовим научним титулама, околностима под којима су додељене 
и Титовим контактима са научним установама бавио Драгомир 
Бонџић у раду „Титове титуле. Јосип Броз и научне установе“.

Други део садржи три тематске целине. Прва носи назив 
На пуштање маргине: Тито и југословенска спољна политика и 
обу хвата три научна рада. Аутор првог, „Tito’s Yugoslavia as the 
Pi vo tal State of the Non-Aligned“, Твртко Јаковина се бави самитом 
покрета несврстаних у Хавани 1979. године и њиховом поделом на 
том самиту која је проузрокована инвазијом СССР-а на Авганистан. 
Рад је заснован на приватним збиркама бившег југословенског 
секретара иностраних послова Јосипа Врховца (1978–1982), бив-
шег југословенског амбасадора у САД (1979–1984) и савезног 
секретара иностраних послова (1988–1991) Будимира Лончара, 
као и на разговорима са тадашњим функционерима. У другом раду 
„Тито и несврстани. Искушења на путу стварања асоцијације ван-
блоковских држава“, аутор Драган Богетић ставља у фокус разлике 
и сличности по питању приоритета политике несврстаних између 
Тита и његових главних савезника из Африке и Азије. Поделом међу 
несврстанима на самиту у Хавани 1979. године и Титовим учешћем 
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на њему бавио се и Владимир Петровић у трећем раду ове целине: 
„Хавана 1979: Лабудова песма Титове личне ди пломатије“.

Друга тематска целина, под називом Перцепције Југославије 
и Тита у хладноратовском свету садржи четири рада. Иван Лако  вић 
у раду „Виђење Тита у америчким документима 1951–1958“, на 
основу грађе у архивима у Вашингтону, обрађује тему описивања, 
анализирања и представљања Тита у одређеним дипломатским и 
војним документима САД-а у наведеном периоду. Суржит Мансинг 
у свом раду „Indian Perceptions of Marshall Josip Broz Tito: Yesterday 
and Today“ концентрише се на виђење Тита очима различитих 
генерација Индијаца од 1954. године до данас. Разлоге настанка 
сукоба Југославије и СССР-а на основу нових совјетских извора 
обрадио је Анатолиј Аникејев у раду „Совјетско-југословенски су-
коб 1948. године. Лоша воља Стаљина или свестан избор Јосипа 
Броза Тита. Проблем интерпретације“. У задњем раду ове целине, 
„Активирање југословенских информбироваца у Чехословачкој 
1968. године“ Ондржеј Војтјеховски је представио југословенску 
информбировску емиграцију у Чехословачкој и њен став поводом 
дешавања у тој земљи 1968.

У последњој, трећој тематској целини другог дела, под на-
зивом Од општег ка појединачном: југословенска билатерална по-
литика, четири су научна рада. Милан Совиљ је у свом раду „Јосип 
Броз Тито и чехословачка јавност 1945–1948. године“ писао о 
односу чехословачке јавности према Титу до сукоба Југославије и 
ИБ-а. Садржаје састанака некадашњег југословенског председ ника 
са политичарима Аустрије 60-их и 70-их година XX века предста-
вио је Петар Драгишић у раду „Тито и Аустријанци. Сусрети Јосипа 
Броза Тита са водећим  личностима аустријске политике 60-их 
и 70-их година“. О првој Титовој посети Италији у марту 1971. 
године писао је Саша Мишић: „Посета Јосипа Броза Тита Италији 
1971. године“. Аутор је, на основу архивске грађе, представио и 
анализирао збивања пре и током Титове посете и какав је био 
њен значај за односе СФРЈ и Италије. Однос ФНРЈ према настанку 
Израела представио је Александар Животић у раду „Југославија и 
настанак Израела 1945–1948. године“. Рад је написан на основу 
објављених и необјављених извора америчког и совјетског поре-
кла, као и историографске и мемоарске литературе.

Трећи део има четири тематске целине. Прва целина овог 
дела, Култура сећања, садржи четири научна рада. Тодор Куљић 
у свом раду „Титоизам: три перспективе“ пише о разли читим пер-
спективама титоизма. О контекстуалним оквирима историограф-
ских тумачења историје друге Југославије 1945–1991. писао је 
Мирослав Јовановић: „Три Титове Југославије: моћна, напредна и 
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злочиначка. Три контекстуална оквира историографских тумачења 
историје социјалистичке Југославије“. Ослободилачким, активним 
и антихегемонијалним дометима и потенцијалима југоносталгије 
бавио се Митја Великоња у раду под називом „The Past With Future. 
The Emancipatory Potential of Yugonostalgia“, док се култовима Тита 
и народних хероја - бораца из II светског рата бавио Вјекослав 
Перица: „Херојство, мучеништво и каризма у цивилној религији ти-
тоизма. Протурјечја између Титовог култа и култа народних херо ја 
Југославије“.

Другу целину, Јосип Броз и Тито у јавном простору такође 
чине четири научна рада. Процес трансформације и демократиза-
ције Дедиња као владарског седишта обрадио је Александар 
Игња товић у раду „Отварање и популаризација. Музеј 25. мај и 
тран сформација простора Дедиња“. Ана Хофман је у свом раду, 
„‘Друга Тита родила је вила’. Како се певало (о) Титу“ представила 
противречности представе Титовог музичког лика у јавној сфери. 
С друге стране, о Титу као старешини и поглавару патријархалне 
породице у погледима обичних грађана некадашње Југославије 
писала је Тања Петровић: „Отац свих југословенских народа и 
народности. (Ре)интерпретације патријархалне културе Ј. Б. Тита 
у сећањима бивших Југословена“. Последњи рад ове целине напи-
сао је Мартин Погачар, „Осавремењивање мита маршала Тита: 
Дигиталне садашњости поништених прошлости“, у коме се бави 
случајевима дигитализовања Тита и њиховим супротстављањима 
са актуелним политичким представама.

Трећа целина, која носи назив Репрезентација и реторика, 
садржи шест радова. Аутор првог је Предраг Ј. Марковић: „Титова 
комуникациона стратегија као политики чинилац“ и у њему је 
анализирано неколико примера Титове комуникационе стратегије 
(Титови говори на VIII конференцији загребачких комуниста и на 
„бомбашком процесу“ 1928; јавни наступи Тита 1955. и 1956; Тито-
во обраћање студентима 1968. године). У раду „Tito’s Archipelagos: 
Liminal Spaces of the Third Path“ Татјана Петзер износи своје 
мишљење да је бивша Југославија сама створила тзв. „трећи пут“, 
те да ју је на то натерао Источни блок, после сукоба Југославије 
и ИБ-а. О либерализму и присуству модернизма и авангарде у 
уметности и о њиховим ограничењима и цензури писала је Радина 
Вучетић у раду који носи назив „Између авангарде и цензуре. Тито 
и уметност шездесетих“. Четврти рад, „Тито и популарна култура“, 
дело је Зорана Јањетовића. Аутор обрађује тему Титових веза са 
популарном културом, поготово са филмом и музиком. Немања 
Звијер се у раду „Слика Јосипа Броза Тита у партизанском ратном 
спектаклу“ сконцентрисао на обликовање Титове филмске слике 
кроз партизанске филмове. У последњем, шестом раду, „Анти ти-
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товске/антијугословенске карикатуре у Бугарској (1948–1953). 
Случај Стршљен“ Дмитар Григоров представља антититовске и ан-
ти југословенске карикатуре у Бугарској настале после сукоба Југо-
сла вије и ИБ-а које су представљале један од аспеката про па ганде 
у Бугарској.

Четврта целина трећег дела, последња у овом зборнику, 
(Де)Конструкција херојског наратива садржи девет научних радо-
ва. Алексеј Тимофејев у свом раду „Совјетски утицај и Јосип Броз 
Тито уочи избијања устанка у Југославији 1941. године“, на осно-
ву мемоарске грађе и архивског фонда Коминтерне, презен тује 
везе Тита и безбедносних служби СССР-а уочи подизања устанка 
у нашој земљи. У идућем раду, делу Никите Бондарева „Tito’s Cult: 
Chronological Borders and Intensity“ говори се о одређивању настан-
ка и краја Титовог култа. Учешће Југославије у Другом светском 
рату и Титов војни и политички успон представљен је у раду Ми-
лана Терзића „Титов војни и политчки успон у Другом светском 
рату“. Коста Николић „‘И после Тита – Тито.’ Одржавање и рушење 
Титовог култа у Србији 1980–1990“ обрађује тему постепеног про-
падања Титовог култа у Србији у последњој деценији постојања 
СФРЈ. Феномен Титовог култа у југословенском социјализму и спе-
цифичностима тог култа у ЈНА, на основу зборника докумената, 
литературе и периодике, представио је Михајло Басара у раду „Ти-
тов култ у Југословенској народној армији“. Сличну тему, настанак 
и развој Титовог култа у ЈНА у првој деценији после Другог светског 
рата, обрадио је Бојан Димитријевић: „Југословенска армија – 
осло нац Титовог култа личности у првим послератним годинама“, 
на основу тумачења литературе, интерне армијске штампе и мањег 
броја докумената из архива. Алеш Габрич у раду „Titova podoba v 
slovenskih učbenikih“ описује како је у словеначким уџбеницима 
представљено време Јосипа Броза и сам Тито. Аутор је напоменуо 
да се у новим словеначким уџбеницима, насталим после распада 
СФРЈ, Тито и комунистичка власт мање помињу него у комунисти-
чком периоду и добу СФРЈ, али да генерално није дошло до мења-
ња позитивне слике комунистичког режима и Тита иако су се 
јавља ле одређене критичке и негативне оцене. Дмитар Тасић је у 
раду „Јосип Броз Тито на страницама Војноисторијског гласника“ 
дао историјски преглед Титовог присуства у поменутом часопису, 
док је Љубица Јанчева у последњем раду овог зборника „Личност 
Јосипа Броза Тита у савременој македонској историографији“ 
представила виђење Тита у данашњој македонској историо гра-
фији.

На крају зборника се налазе кратке биографије свих ау то-
ра.
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Сви радови имају и резимее на енглеском језику (они обја-
вљени на енглеском имају резимее на српском, а један има резиме 
на словеначком), а зборник је илустрован и црно-белим фото-
гра фијама. Зборник научних радова Тито – виђења и тумачења 
пред ставља одличну научну публикацију, значајно штиво и извор 
сазнања за све оне који се интересују за Јосипа Броза Тита, једну 
од најзначајнијих и најконтроверзнијих личности у историји ју-
жнословенских народа и шире. 

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ

Mark Mazower,
Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe,

Penguine books, London, 2009. p. 726.

Историја Другог светског рата већ деценијама привлачи 
па жњу великог броја историчара и истраживача из других хума-
нистичких наука. Огромна разарања и корените друштвене про-
мене којe је овај рат изазвао условили су да истраживање широког 
тематског круга везаног за раздобље 1939–1945. године отпочне 
већ у првим годинама након окончања сукоба. Ипак, и поред 
огромне научне продукције и бројних публицистичких текстова 
насталих током прошлих седам деценија, неки од проблема из 
историје Другог светског рата остали су релативно неистражени 
до данашњих дана. Међу њима се свакако налази и историјат 
окупационих система, као и компаративни преглед колаборације 
за време Другог светског рата. Велики научни допринос истра-
живању ових тема дао је Марк Мазовер, који је највећи део свог 
истраживачког интересовања везао за проучавање узрока и по-
следица Другог светског рата, са посебним освртом на фун к цио-
нисање окупационих и колаборационих режима током рата.

Марк Мазовер је докторирао на Универзитету у Оксфорду 
1988. године. Током богате академске каријере предавао је на 
универзитетима Сасекс и Принстон, а тренутно је професор на 
одељењу за историју Универзитета Колумбија. У последње две 
деценије објавио је велики број историографских радова, а његове 
монографије Salonica: City of Ghosts, Balkans: A short History, Dark 
Continent: Europe’s Twentieth Century и Inside Hitler’s Greece: The 
Experience of Occupation 1941–1944 вишеструко су награђиване, 
доживеле су бројна реиздања и превођене су на више светских 
језика. Своја вишедеценијска истраживања из области окупације 
и колаборације Мазовер је сублимирао у монографији Hitler’s 
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Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, која представља једно од 
нај вреднијих новијих историографских достигнућа у проучавању 
Другог светског рата. 

Монографија Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe 
састоји се од три обимне, тематски заокружене целине, од којих 
свака садржи већи број поглавља. Аутор се најчешће ослањао на 
разнородну литературу, радове из научне периодике, као и на 
објављене зборнике архивске грађе, што читавом делу даје одлике 
научне синтезе. Први део књиге: For Greater Germany (стр. 15–
256) посвећен је детаљној анализи узрока Другог светског рата, 
као и процесу ширења Трећег рајха до 1942. године. У њему је 
представљен кратак историјат односа Немаца и Словена у периоду 
1848–1918, са посебним освртима на развој милитантног нема-
чког национализма, империјализма и настајање појма „животни 
простор“. Велика пажња посвећена је и тзв. версајском поретку и 
положају немачког народа у њему (као и многи други историчари, 
и Мазовер је у њему пронашао узроке настанка и успона нацизма). 
Последње године међуратног периода детаљно су анализиране: 
истакнута је улога економског потчињавања југоисточне Европе, 
војно јачање Немачке, као и недопустиво млак однос Велике Бри-
таније и Француске према агресивном експанзионизму ревизиони-
стичких сила Немачке и Италије. Велика пажња посвећена је иде о-
лошким и стратешким аспектима аустријског Аншлуса и кома дања 
и потчињавања Чешке. У склопу првог дела књиге опи сане су 
и војне операције из 1940. и 1941. године, као и сложени поли-
тички процеси који су их пратили. Мазовер је велики простор по-
светио различитим виђењима организације окупираног простора, 
политичким, етничким и расним прекрајањима карата, и историјату 
политичких снага које су активно учествовале у колаборацији. 
Детаљно су описани и представљени елаборати и планови за свео-
бухватну германизацију словенског становништва Пољске и Че шке 
које су разрађивали нацистички чиновници, као и сложен систем 
немачког управног апарата у коме су се преплитале надле жности 
бројних државних и партијских органа. 

Други део књиге: The New Order (стр. 259–550) посвећен 
је детаљној анализи нацистичког новог поретка (Хитлерове Нове 
Европе) и сложених друштвених процеса који су се одвијали под 
претпоставком ратног тријумфа Немачке. Мазовер је на неколико 
илустративних примера (делови Совјетског Савеза, Грчка, Чешка) 
представио систем економске експлоатације окупираних подру-
чја, односно стављања свих расположивих економских и људских 
ре сурса у службу ратних циљева Осовине. Приказан је процес 
добровољних и принудних одлазака радне снаге у Трећи рајх, као 
и однос немачког становништва према новопридошлим радници-
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ма. Твз. „коначно решење“, тј. нацистички план за истребљивање 
европ ских Јевреја детаљно је елабориран. Мазовер је са великим 
истраживачким сензибилитетом испратио динамику овог страшног 
процеса, описујући његове корене у еугеничким и расним теори-
јама и приказујући његову реализацију од првих идеја о масовним 
исељавањима на Мадагаскар и у балтичке земље до геноцидних 
догађаја у Аушвицу и другим логорима смрти. У оквиру поглавља 
The New Order Мазовер се такође осврнуо на појаву колаборације, 
пре свега у Француској. Суштина француске колаборације је лежа-
ла у очувању суверенитета и колонијалних поседа, а изградња 
култа личности маршала Петена у превазилажењу дубоких поли-
тичких и друштвених подела са којима је Француска ушла у 
Други светски рат. Према релевантним истраживањима на која 
се Мазовер позива, Петенов режим испрва је уживао широку по-
дршку јавности, али је временом губио углед због репресивних 
мера према становништву на које су га натерали Немци. Насупрот 
француском примеру приказана је ситуација у Пољској, у којој 
остаци међуратне политичке елите нису могли бити ни силом на-
те рани на политичку активност у корист окупатора. Сарадњу оку-
патору је пружио само административни апарат (најчешће на ло-
кал ном нивоу, у циљу обезбеђивања пољопривредних квота које 
су Немци прописали), а и он под директним репресалијама оку-
па торске војске и управе. Покушаји нацистичке пропаганде да 
придобијe ширу подршку Пољака подстицањем антируског осе-
ћања у каснијим годинама нису имали готово никаквог ефекта. 
Мазовер закључује да је ова врста мотивације давала извесне 
резултате само у областима Совјетског Савеза и у прибалтичким 
земљама у којима су била жива негативна сећања на бољшевичку 
револуцију и активност Црвене армије. 

Други део Мазоверове монографије Hitler’s Empire: Nazi 
Rule in Occupied Europe завршава се освртима на покрете отпора 
у окупираној Европи и војни слом нацистичког рајха. Мазовер се 
посебно бавио неколиким кључним елементима у оружаном отпо-
ру, анализирајући мотиве различитих покрета отпора, време њихо-
вог ступања у борбу са окупатором, утицајем подршке великих 
сила. У оквиру ове компаративне анализе велики простор посвећен 
је и устанку у Југославији, како партизанском тако и четничком 
(као непосредни узрок устанка означени су усташки злочини над 
становништвом). Истакнута је улога Тита и југословенских парти-
зана, јединог покрета отпора у Европи који је успео да у рату 
1939–1945. освоји власт и промени друштвени поредак. Осврћући 
се на судбину четника, Мазовер је закључио да је одустајање од 
већих оружаних сукоба са окупатором услед сурових репресалија у 
Крагујевцу и Краљеву била логична одлука, наводећи низ сличних 
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примера из окупиране Европе. Устанци у Грчкој и Пољској такође су 
детаљно обрађени, а нешто мања пажња посвећена је францу ским 
и данским покретима отпора, као и различитим видовима грађан ске 
непослушности коју је обично становништво испољавало као вид 
пркоса окупатору. Мазовер закључује да је већина покрета отпора 
у Другом светском рату имала одређену политичку идеју, а да су 
случајеви спонтано организованог отпора углавном представљали 
изузетак који потврђује правило.

Последњи, трећи део књиге: Perspectives (стр. 553–604) по-
све ћен је елаборацији послератних перспектива Европе из визура 
најзначајнијих европских државника ратног раздобља и анализи 
првих послератних дешавања за време којих је свет из тоталног 
рата прешао у хладни рат. Крећући се кроз различите историјске 
епохе Мазовер је дао упоредни приказ природе британског и нема-
чког империјализма, а осврнуо се и на различите концепте нацио-
налних и федералних држава на чије је обликовање рат утицао. 
Прелазећи често са теме на тему и из једне историјске епохе у другу, 
Мазовер је у овом делу изгубио на кохерентности и концизности 
текста, доприносећи закључку да последњи део књиге има мањи 
научни значај од прва два. 

У целини сагледана, монографија Марка Мазовера Hitler’s 
Empire: Nazi Rule in Occupied Europe представља дело од изузетног 
научног значаја, које је већ постало незаобилазна литература у 
проучавању историје Другог светског рата. Велико интересова-
ње јавно сти за теме из овог периода и ауторов једноставни стил 
прилагођен широј читалачкој публици већ су допринели попу лар-
ности монографије. Књига је опремљена и историјским картама, 
црно-белим фотографијама, библиографијом и изузетно обимним 
регистром појмова.

Александар СТОЈАНОВИЋ

Evanthis Hatzivassiliou, Greece and the Cold War. 
Frontline State 1952–1967, Cass Series: 

Cold War History, Routledge – Taylor & Francis Group,
London and New York, 2007, р. 229.

Положај Балкана у годинама хладног рата представља 
пред мет интересовања низа истраживача. Током минуле две де це-
није је, првенствено заслугом српских, бугарских и грчких исто-
ричара, учињен велики помак на том плану. Ипак, заиста високи 
домети истраживања балканских историчара нису на одговарајући 
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начин укључени у процес глобалне размене знања и стога су у 
значајној мери остали непознаница западним истраживачима. Уз-
роци таквог стања су вишеструки. Поменућемо само недостатак 
свести о потреби укључивања у светску научну заједницу, недо-
вољну мотивисаност и неодговарајућу промоцију постигнутих ре-
зул тата, језичку баријеру, хронични недостатак новца... У том 
по гледу књига професора Евантиса Хаџивасилиуа Greece and the 
Cold War. Frontline State 1952–1967, која се појавила 2007. у изда-
њу реномиране издавачке куће Rotledge – Taylor & Francis Group, 
представља изузетак.

Евантис Хаџивасилиу је професор савремене историје на 
Атинском универзитету. Члан је Грчко-турског форума и Консул-
тативне комисије Фондације за парламентаризам и демократију 
грчког парламента. Бави се истраживањем спољне политике Грчке, 
односа између балканских држава и политике великих сила према 
балканским земљама у годинама хладног рата. До сада је објавио 
шест монографија, међу којима се, поред ове коју приказујемо, 
истичу: The Cyprus question 1878–1960: Тhe constitutional aspect, 
University of Minesota, 2002. и Britain and international status of Cyp-
rus 1955–1959, University of Minesota, 1997. објављене на енгле-
ском језику, чиме је дао изузетан допринос промоцији резултата 
грчке и балканске историографије и научној афирмацији значаја 
Балкана у хладном рату.

Монографија Greece and the Cold Frontline State 1952–1967 
обухвата хронолошко раздобље између 1952. и 1967. Истражи-
вање је омеђено двема годинама – кључним за разумевање улоге 
Грчке у хладном рату. Нарација о месту Грчке у хладноратовском 
галиматијасу започиње 1952, односно пријемом Грчке у пуноправно 
чланство НАТО и завршава се 1967. – моментом унутрашњег 
политичког преврата, доласка на власт „пуковничке хунте“ и при-
временог удаљавања Грчке од својих западних савезника уз су-
спензију демократског поретка. Истраживачки је „покривена“ де-
ценија и по грчке хладноратовске историје карактеристична по 
ин тензивном грчком приближавању западном војном савезу, ра-
зви јању регионалних иницијатива и тињајућем сукобу с Турском 
услед сталних тензија везаних за статус острва Кипра.

Први део монографије насловљен као The era of regional 
initiatives 1952–1955 (Време регионалних иницијатива) обухвата 
временско размеђе између 1952. и 1955. и односи се на релативно 
кратак, али изузетно буран период грчке спољне политике, који 
симболизују интензивни напори грчке владе на плану глобалних 
и регионалних интеграција. У том периоду је Грчка, након тешких 
траума и разарања које је доживела током Другог светског рата, 
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а потом и крвавог грађанског рата у коме су два антифашистичка 
блока наставила међусобни сукоб после протеривања окупационих 
снага из земље, настојала да сопствену националну безбедност 
обезбеди путем ширих војних и политичких интеграција. Пре све-
га, Грчка се у годинама интензивирања хладног рата нашла на 
гра ници с три комунистичке земље – Албанијом, Југославијом и Бу-
гар ском, док је четврта држава – Турска представљала грчког тра-
диционалног такмаца на простору Егеја и источног Медитерана. 
Суочена с потенцијалним опасностима које су претиле од суседа, 
оптерећена свежим искуствима везаним за сламање комунистичке 
гериле током грађанског рата и помоћи коју су јој пружале суседне 
комунистичке земље и разграничењем с Турском праћеним егзоду-
сом Грка из Мале Азије, грчка влада је осигурање сопствене пози  ци-
је у региону тражила „наслањањем“ на западни војни савез. На дру-
гој страни, Западу је одговарало пристајање Грчке уз табор запад-
них војних сила, чиме је у односу на комунистички свет успоста вља-
ла равнотежу снага на Балкану уз истовремено „пацифико вање“ 
њених односа с Турском, као другим регионалним ослонцем запа-
дних сила. У то време је Грчка уз подстицај западних сила присту-
пила ства рању војног и политичког савеза с Турском и Југосла-
вијом по зна тог као Балкански пакт, који је требало да представља 
снажан ослонац западног војног савеза на Балкану. Сем тога, Грчка 
је настојала и да, суочена с низом могућих спољнополитичких иза-
зова, развија политику мирољубиве коегзистенције. Чланство у 
западном војном блоку је представљало непремостиву баријеру на 
том путу јер је у основи било у супротности с идејом неутралности и 
дистанцирања од чланства у неком од међусобно супротстављених 
војних блокова. Крај настојања у циљу фундирања регионалних 
иницијатива је представљала 1955. година кад је партнерство с 
Југославијом и Турском озбиљно уздрмано. Југославија се нала-
зила у процесу нормализације односа са Истоком и приближавања 
блоковски неангажованим земљама, уз дистанцирање од дота-
дашњих западних савезника, а самим тим и незаинтересована за 
будућност Балканског пакта, док су Грчка и Турска обновиле сукоб 
у вези с Кипром, што је угрозило стабилност јужног крила НАТО. 
Тиме се завршила ера регионализма у грчкој хладноратовској спољ-
ној политици.

Средишње поглавље – The era of functionalism, 1955–1963 
(Време функционализма) обухвата период од 1955. до 1963. Ра-
дило се о периоду у коме је Грчка настојала да нађе сопствени 
спољнополитички курс у моментима кад је дотадашња политика, 
која је имала снажно упориште у регионалним оквирима, постала 
нефункционална и кад се пред креаторима грчке спољне поли тике 
поставио проблем трагања за методама вођења функционалне 
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спољне политике у време заоштравања хладноратовских тензија 
и снажних регионалних притисака на Грчку. Тада се јавило више 
спољнополитичких изазова за грчку владу. У региону су се поја-
вили нови безбедносни проблеми. Излазак Албаније из Исто чног 
блока је поново активирао проблем грчко-албанске границе, су-
ш тин ског признања албанске државе, потписивања мировног уго-
вора с том земљом и успостављања међусобних дипломатских од-
носа. Интензивиран је и проблем односа с Турском услед јачања 
турског притиска на Грчку око нерешеног кипарског спора. У та-
квим околностима је грчка влада настојала да води што неутралнију 
спољну политику колико је то било могуће чинити у оквирима 
чланства у НАТО-у и јача билатералне односе са Југославијом као 
са суседом с којим је у том моменту, упркос нагомиланим ранијим 
проблемима, првенствено у вези с македонским питањем, имала 
најбоље међудржавне односе, уз опрезну политику детанта према 
земљама Источног блока. Таква спољна политика је привремено 
гарантовала очување националне безбедности, али је истовремено 
претила да у перспективи постане узрочник новог таласа регио-
налних политичких и војних турбуленција.

Трећи део монографије представља поглавље The era of 
multiple fronts 1963–1967 (Ера вишеструких фронтова) које се тиче 
периода кад се Грчка суочила с низом спољнополитичких изазова, 
како на регионалном тако и на глобалном плану. Пре свега, ра-
дило се о годинама које је карактеисала изразита нестабилност 
на спољнополитичком плану и времену суочавања с тешким иза-
зовима оличеним у проблемима везаним за регулацију грчке источ-
не политике, односно дефинисање односа с њеним источним су-
седом с којим је постојао вековни сплет нерешених проблема, али 
и заједничко чланство у западном војном и политичком савезу. 
Истовремено, поред већ традиционалних, отварали су се и читави 
низови нових фронтова и проблема често везаних с унутрашњим 
политичким превирањима у грчком друштву. Јавио се проблем ста-
ња у грчкој војсци и политичких аспирација њеног војног врха као 
већ традиционалног фактора у унутрашњем политичком жи воту 
Грчке, а затим и грчке војне инфериорности у односу на Турску и 
Бугарску као највероватније потенцијалне противнике у условима 
општег међублоковског или локалног сукоба у региону. Излаз из 
привремене опасности је пронађен у чвршћем везивању унутар 
структура НАТО-а и јачању војних и одбрамбених потенцијала уз 
помоћ најмоћнијих чланица тог савеза. Ипак, све чешће се унутар 
грчке политичке елите јављала дилема: треба ли се чвршће везати 
за структуре Северноатлантског војног савеза или у условима из-
ра жених регионалних и глобалних супротности поћи путем Фран-
цуске и њеног председника, прослављеног генерала Шарла де 
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Гола. Таква дилема ће пратити грчку спољну политику до момента 
унутрашњег преврата и доласка на власт војне хунте – догађаја 
који је довео до тектонских поремећаја у систему вођења грчке 
спољне и унутрашње политике.

Анализирајући кључне теме везане за грчку спољну поли-
тику током хладноратовског периода, везе између Грчке и НАТО-а, 
укључујући и грчко-америчке односе, скок антиамериканизма, еко-
номске димензије националне безбедности и амери чку војну по моћ, 
грчку политику према совјетском блоку и реги оналне димензије 
спољне политике, посебно односе са Југославијом и Турском и 
кипарску кризу, што је посебно оте жавало грчку спољнополитичку 
позицију и њене безбедносне оба везе према западном војном и 
политичком блоку, професор Ха џи василиу је користећи грчке и 
западне примарне изворе успео да расветли кључне проблеме и 
дâ посебан научни допринос с фоку сом на осветљавање природе 
грчко-америчких односа током хладног рата. Због тога је књига 
наишла на велико интересовање међу истраживачима грчке спољ-
не политике, грчко-турских одно са, историје Балкана и хладно ра-
товске проблематике и питања стратегије великих сила и малих 
држава у хладном рату. Сем тога, књига има посебан значај и за 
употпуњавање слике коју је до сада створила домаћа историо-
графија о југословенско-грчким односима у том периоду јер даје 
одмерену, аргументовану и изворно солидно фундирану грчку 
визуру проблематике ових од носа у посматраном периоду.

Др Александар ЖИВОТИЋ

Antun Hangi,
Život i običaji Muslimana,

El-Kelimeh, Novi Pazar, 2010, 440 str.

У бурној историји велике империје су балканским народима 
доносиле погроме, просперитет и често наметале своју веру. Го-
дине 1453. Османлије су заузеле Босну и са собом донеле ислам, 
религију која се није наметала, већ само нудила, али су политички 
и економски интереси условили појаву и ширење исламизације. 
Према већини аутора, бошњачки национални идентитет настаје 
са османским освајањем Босне и процесом исламизације. Са више 
аспекатака проучавањем Бошњака бавили су се многобројни 
истра живачи. На пољу етнолошког проучавања Антун Ханги при-
пада групи истраживача пионира и у истом тренутку је његово 
дело, са становишта историографије, и литература и историјски 
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извор, јер нас својим радом упознаје са културом, традицијом и 
оби ча јима Бошњака. Његови следбеници су бројни, поменућемо 
само оне најзначајније: Хамдија Крешевљаковић, Капетаније у 
Босни и Херцеговини, Сарајево, 1953; Смаил Балић, Култура Бо-
шњака: муслиманска компонента, Wien, 1973; Горан Башић, По-
ложај Бошњака у Санџаку, Београд, 2002; Сулејман Аличковић, 
Осврт на хисторију Бошњака Санџака: богумили санџака, Тутин, 
2008. Ништа мање значајни нису ни радови истраживача: Ђена-
не Бутуровић, Мустафе Имамовића, Хусније Камберовић, Недима 
Фи ли повића, Хамдије Крешевљаковић, који су, премда углавном 
скром нијег обима, дали велики допринос проучавању бошњачке 
про бле матике.

Антун Ханги се бавио педагошким (учитељским) радом у 
Босни и проучавањем живота и обичаја Бошњака. По доласку у 
Босну, крајем 19. века, почиње да прикупља бошњачке народне 
песме и да проучава живот и обичаје Бошњака. Деценију касније 
публикује резултате проучавања, живота и обичаја Бошњака, у 
мостарском часопису Освит. Осамдесет два броја, у периоду од 
1899. до 1900. године, била су обогаћена текстовима посвећеним 
Бошњацима. Убрзо све текстове, у виду синтезе, обједињује и 
објављује 1900. под насловом Живот и обичаји Бошњака као моно-
графску публикацију. Пола деценије касније, 1906. године, у Са-
рајеву излази друго измењено и допуњено издање публикације 
са промењеним насловом: Живот и обичаји муслимана у Босни и 
Херцеговини. Након публиковања, књига је преведена и на нема-
чки језик. Три године по објављивању свог најзначајнијег дела 
Ханги умире, али његово дело, седам деценија касније, поново 
побуђује интересовање. Осамдесетих година двадесетог века, у 
складу са потребама читалаца, израђено је ново издање са скра-
ћеним насловом Живот и обичаји Mуслимана, које се бави проу-
чавањем живота муслимана на подручју Босне и Херцеговине, кроз 
две конкретизоване тематске целине. 

Предмет публикације је, заправо, садржан у самом наслову. 
Аутор је под појмом Бошњака подразумевао све народе исламске 
вероисповести које живе у БиХ. У фокусу његовог истраживања 
нашли су се живот и обичаји Бошњака. Жеља аутора је била да 
упозна ширу читалачку публику са оријенталним светом, обичаји-
ма и веровањима: Само онда, ако се будемо познавали, моћи ћемо 
да утремо путеве нашем међусобном поуздању и пријатељском 
сусретању, а то је оно за чим сам увијек тежио. Ако, дакле, ова 
радња допринесе и најмање томе да се упознамо и да се међусобно 
поштујемо, бићу сретан и никада нећу пожалити труда што сам 
га уложио пишући ово дјело. За писање књиге аутор је користио 
примарне етнолошке изворе, који се темеље на властитом опажању 
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муслимана приликом рада са муслиманском омладином у школи, и 
секундарне – усмене изворе прикупљене од веродостојних особа, 
пријатеља, познаника и њихових посредника - муслимана. Једини 
писани извори и литература којима се аутор служи су Школски 
вјесник, као и изводи из Бехара. Публикацију чине две тематски 
заокружене целине: Живот и Обичаји. Прва целина „Живот“ по-
свећена је проучавању генезе муслимана Босне и Херцеговине: 
процесу њиховог настанка, формирања, побудама за прихватање 
ислама и одликама муслиманских Бошњака. Друга целина, „Оби-
чаји“, подељена је на седам поглавља, (Пород, Дјетињство, Аши-
ковање, Прошња, Сватови – Кинање и Нићах, Муж и жена – старци, 
Смрт), у оквиру којих се прате све етапе бошњачког живота сагле-
дане кроз призму обичаја.

У два објављена предговора (првом 1899. и другом 1906. 
године), која следе после уводне речи издавача, аутор дефинише 
појам Бошњака и даје кратак осврт на историјске процесе везане 
за османско освајање Босне. Пратећи историју Бошњака сматра 
да је бошњачки народ саставни део исламског цивилизацијског 
круга, док његово порекло везује за процес исламизирања сре-
дњо вековне Босне. Такође констатује да је овај народ настањен 
понајвише у Босни и Херцеговини, Србији, Црној Гори и Хрватској 
(Лика, Славонија и Далмација). Кроз две тематске целине, Живот 
и Обичаји, даје одговоре на кључна питања из бошњачког живота, 
начин прихватања нове вере, културе и обичаја. Последње стра-
нице публикације садрже глосе и белешку о аутору. 

У првој целини „Живот“ аутор описује процес турског осва-
јања босанске државе и процес исламизације западног српског 
суседа у другој половини петнаестог века. Дакле, кључни мо-
менат за продор оријенталне културе на ово подручје уследио 
је османским заузимањем босанске државе 1463. и прихватањем 
ислама код већине Бошњака. Такође експлицитно наводи да на тлу 
Босне живи још једна група муслимана сачињена од Турака који 
су се настанили након освајања Босне. Садржај овог поглавља 
посвећен је дефинисању и осликавању босанског муслимана. Хан-
ги снажно наглашава његову везаност за новоприхваћену веру –
 ислам, његов патриотски осећај и конзервативну нарав, ка рак тер-
не црте његове личности, као и доследност у спровођењу вер ских 
ду жности. Поред тога, запажа и јако важне економске моменте, 
који настају развојем текстилне индустрије, чиме Босна постаје 
посре дник између Истока и ислама и у истом тренуку Истока и 
Запада, у домену трговине. 

Друга целина „Обичаји“ подељена је на седам делова у 
оквиру којих се прате церемонијали који се одржавају и обеле-
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жавају у току живота муслимана, од рођења до смрти. Садржај 
првог поглавља, Порода, посвећен је репродуктивном значају жене 
и угледу у друштву који стиче рођењем сина и обезбеђењем поро-
дичног наследника. Детињство, како се зове друго поглавље, при-
казује начин облачења мушке и женске деце, период одрастања, 
васпитања и почетак образовања тј. полазак деце у школу – меј-
теф. Ханги апострофира улогу учења арапског писма, у функцији 
читања, схватања и разумевања Курана, значај обрезивања му-
шке деце, чин славља у част обављеног обреда, као и обавезу 
девојке да, од четрнаесте године, носи фереџу и прекрива своје 
лице. Трећи и четврти део, Ашиковање и Прошња, надовезују се 
један на други и у оквиру њих аутор указује на значај просидбе 
као врхунске тачке љубави између двоје младих муслимана. 
Шире разматра процесе обичаја који се спроводе приликом овог 
церемонијала. Посматрајући Бошњаке-муслимане уочава бројне 
обреде који претходе чину венчања попут кадијиног одобрења, 
куповине девојке и низа обавеза које су саставни део шеријата. 
Пажњу је посветио и животу муслимана и муслиманке у позним 
годинама, њиховој смрти, церемонијалу сахране, доласку суруџија 
који суде покојнику, на основу заслуга остварених у земаљском 
животу, и то је уједно и последње поглавље друге целине – Смрт. 

Аутор се потрудио да кроз дело испрати живот Бошњака и 
после одласка османске власти, да опише живот под аустроугарском 
управом, као и њихов егзодус по доласку новог господара. Босан-
ски вилајет, који је обухватао данашњу Босну и Херцеговину, 
Ново пазарски санџак, већи део Црне Горе са Бококоторским зали-
вом и поједине делове данашње Хрватске, од сталне прераста у 
привремену луку свих Бошњака. Једино зрно које ће задржати 
Османлије до балканских ратова 1912. године је Новопазарски 
санџак, истргнут из Босанског вилајета. Смена колонизатора нај-
више је погодила Бошњаке, који су у општем метежу и расцепу 
између култура и цивилизација били отргнути од оријентално-
-исламског амбијента живљења. Представници виших сталежа и 
клера су, по успостављању нове власти, почели продавати добра 
и селити се у преостали део Османске царевине, одвлачећи за 
собом и бројне сиромашне Бошњаке, који су се делом задржали у 
Новопазарском санџаку, а делом отишли за Истанбул, одакле су по 
султановом декрету расељени широм царевине.

Ханги сматра да је Аустро-Угарска, у жељи да никада не 
напусти окупирано подручје, пласирала идеју о босанској нацији и 
почела да ради на стишавању међурелигијских и међунационалних 
сукоба. Водећи се сопственим политичким и стратешким интере-
сима, она је настојала да Босну уреди по принципу модерних 
европских држава: једна нација – једна држава. У складу с тим, 
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Земаљска влада почиње да спроводи идеју босанства и припадно-
сти босанској нацији. Као званични државни језик у администра-
цији и школама уводен је босански. Плашећи се да се не асимили-
рају у једну или другу нацију, Бошњаци су били следбеници вла-
диног пројекта јединствене босанске нације, одбили су да буду 
ишта друго до оно што су по рођењу постали – по националности 
Бошњаци, према вероисповести муслимани, становници земље 
Босне и баштиници словенско-оријенталне културе. 

Антун Ханги је успео да пружи значајне информације и 
пионирска тумачења везана за проблематику положаја и живота 
Бошњака. Ново, треће издање књиге Антуна Хангија Живот и 
оби чаји муслимана представља пуну потврду изузетног научног 
доприноса ауторових истраживања, чија се вредност није умањила 
ни након читавог века од првог објављивања. Хангијево дело је и 
данас полазна тачка за етнолошка проучавања бошњачког народа 
и за изучавање бошњачке историје. Са становишта историографије 
оно је вредан историјски извор, јер се темељи на оригиналним 
етнолошким истраживањима. Ова публикација, осим стручног и 
научног доприноса, може бити интересантна и широј читалачкој 
публици заинтересованој за проблематику ислама, бошњачког 
иден титета и историје, као и начина живота на територији Босне. 
Она упознаје читаоце са бошњачким светом кроз шехере, касабе, 
чаршије, махале, сокаке, авлије. Хангијева књига представља 
увертиру у проучавању историје Бошњака, босанског језика, ус ме-
не и писане књижевности.

Живот и обичаји Муслимана друга је по реду књига објавље-
на у оквиру Едиције ДОСТ. Издавачи књиге су Ел-Келимех из 
Новог Пазара и Бошњачка културна заједница, а приређивач Јахја 
Ферхатовић, која је својим коментарима и напоменама обогатила 
оригинални текст.

Милена ЖИКИЋ
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Милан ПИЉАК

Посета колега са Факултета хуманистичких наука 
Универзитета у Гронингену (Холандија) Институту за 

новију историју Србије,
мај 2012. године

Студенти историје са Факултета хуманистичких наука Уни-
верзитета у Гронингену посетили су Институт за новију историју 
Србије 3. маја 2012 године. Први контакти ове две институције су 
успостављени када је група студената са факултета у Гронингену, 
на челу са Гвидом ван Хенгелом (Guido van Hengel), боравила у 
Београду између 1. и 8. маја 2005. Тада су посетили Институт за 
новију историју Србије, што је узвраћено посетом колега Владими-
ра Цветковића, Душана Бајагића и Бојана Симића Гронингену 
децембра исте године.1 

Овогодишња посета Београду била је део екскурзије колега 
са завршних основних студија историје и словенских језика из 
Холандије. Сарајево, Београд и Приштина су били њихова одре-
дишта. 

Госте из Холандије је дочекао колега Душан Бајагић, а за-
тим су Александар Стојановић и Милан Пиљак упутили зва нич-
ну добродошлицу колегама из Гронингена и изложили исто ри јат 
ИНИС-а и зграде у којој се налази, главне про јекте у који ма је ин-
ститут учествовао и тако израстао из установе која се бави ла при-
купљањем грађе у комплетну научноистражи вачку институцију. 
Александар Стојановић је укратко изложио тре нутне пројекте на 
којима институт ради и којим се областима исто ријског истражи-
вања баве сарадници. Представљен је и часопис института Токови 
историје и неколико комплета је подељено ко ле гама из Гронинге-
на. Колеге Дејан Зец, Душан Бајагић и Алек сандар Лукић су се 
потом укључиле у живу расправу која се потом развила.

Прво питање је упутио др Сипке де Хоп (Sipke de Hoop), 
доцент на савременој историји и научни руководилац пута. У жељи 
да пробије лед, поставио је питања: како се Институт ослобађао 
контроле монопартијског режима, какви су били услови за рад за 
време владавине Слободана Милошевића, током 90-их, и да ли 

1 О овом догађају писао је Бојан Симић у: Токови историје, 1–2, Београд, 2005, 
стр. 286.
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је садашњи рад ограничен или усмерен одређеним политичким 
чиниоцима. Интересовао се за часопис Института, да ли су радови 
само на српском језику, ко чини редакциони одбор и да ли науч-
ници ван српског говорног подручја објављују своје радове у ча-
сопису. Следећи низ питања односио се на стање архива у Срби ји 
и њиховој доступности корисницима ради истраживања. Најви ше 
га је занимало каква је доступност грађе најскорије прошло сти, 
мислећи од краја ХХ века до данас, при том наводећи да је у 
Холаднији могуће након сваке сесије паралмента, преко интерне-
та скинути како старија тако и најновија излагања посла ника. 
Жеља му је била, као и каснијих саговорника да се види да ли је 
могуће упоредити кроз скупштинску грађу период југо словенског 
грађанског рата (1991–1995) и какав је однос политике према кључ-
ним тренуцима и последицама тог рата данас. Ово је од велике 
важно сти за Холаднију због учешћа њених снага у заштитним сна га-
ма УН-а током рата у Босни и Херцеговини (1992–1995) и касније.

У Холандији горућу тему и даље представљају догађаји у 
Сребреници, где су током грађанског рата боравиле војне снаге 
холандских припадника УН-а 1995. године. Све се везује за дога-
ђај када су снаге на челу са генералом Ратком Младићем, коман-
дантом војске Републике Српске, извршиле злочин масовног стре-
љања неколико хиљада цивила (број никада није утврђен и кре-
ће се од 6.000 до преко 8.000 жртава) припадника муслиманске 
на ци о налности због освете за близу 3.500 Срба које су на том 
подручју убиле муслиманске оружане снаге током грађанског рата. 
Питање одговорности холандских припадника УН-а, као и питање 
да ли због тог злочина Република Србија може постати чланица 
Европске уније има изузетан значај у Холандији. Тадашња влада 
премијера Вима Кока (Wim Kok, 1994–2002) је након објављивања 
докумената Холандског института за ратну документацију (Neder-
lands Instituut voor Oorlogsdocumentatie – NIOD) поднела оставку. 
Упркос минулом времену, ова тема је и даље присутна у политичком 
животу Холандије и највећи број питања учесника скупа је био 
усмерен управо у овом правцу. Доступност стенограма Народне 
скупштине Србије била би тиме од великог значаја за компартивно 
истраживање. Колегама из Гронингена је одговорено да је Влада 
Србије 2010. године осудила поменуте догађаје у Сребреници као 
велики злочин, али не као геноцид, каквим их сматра холандска 
влада.

Колеге из Холандије су се захвалиле на пријему, одговорима 
које су добили, успостављени су контакти. Обе стране су изразиле 
наду да ће се везе одржати и развити интресовање за теме друге 
земље, што би омогућилa комапративна истраживња, нарочито 
билске прошлости.
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Александар СТОЈАНОВИЋ

Second Joint PhD Symposium on South East Europe
18. јун 2012, Лондон

Средином јуна 2012. године у Лондону је одржан међу-
народни симпозијум у организацији Центра за балканске студије 
Универзитета Голдсмитс (Goldsmiths, University of London), Uni-
ver sity College London (UCL) и London school of economics and 
political science (LSE). По свом карактеру симпозијум је био мул-
ти дисциплинаран, а учествовало је више од 60 истраживача (сту-
дената докторских студија) из целог света. Због великог броја 
уче сника рад се одвијао у оквиру тематски заокружених панела 
којима су председавали истакнути европски научници – професори 
и сарадници установа које су организовале симпозијум. Током 
четири сесије укупно је одржано 17 панел-расправа, од којих су 
се барем четири увек одвијале истовремено, тако да, нажалост, 
из техничких разлога, понекад није било могуће присуствовати 
жељеним излагањима реферата. Званични језик симпозијума био 
је енглески, излагачи су имали временско ограничење од 15 минута 
за представљање својих реферата, а након излагања свих уче сни-
ка на панелу следила је дискусија. 

Овогодишњи симпозијум био је изузетно тематски разнолик 
и богат. У оквиру различитих панела дискутовало се о демократији, 
мултикултурализму, изградњи институција, религији, култури, по-
ли ти чким идеоло гијама, мањинама, грађан ском друштву, коруп-
цији, прева зилажењу економске кризе, нацио налном идентитету и 
перцепцији недавних конфликата у југо источној Европи. Посебну 
вредност овим дискусијама дале су мултидисци плинарност и мул-
типер спектив ност у прилазу проблемима, јер су међу учесницима 
скупа били истраживачи чије је ангажовање покривало широк 
спектар друштвених и хуманистичких наука. У оквиру панела 
„Де мо кратија и мултикултурализам“, којим је преседавао проф. 
Вил Бартлет (Will Bartlett, LSE), представљена су три квалитетна 
реферата у чијем је фокусу, између осталог, била и новија историја 
српског народа. Пол Барг (Paul Bargues) и Елиза Рандацо (Elisa 
Randazzo) са Универзитета Вестминстер поднели су реферат на 
тему „Изградња мира и мит о мултикултуралности на Косову“. 
Њихово излагање темељило се на исцрпној анализи низа мера 
које је међународна заједница (предвођена САД-ом) предузела у 
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циљу интеграције српског народа у косовско друштво и развијања 
његове мултикултуралности. Референти су констатовали неуспех 
овакве политике, између осталог и због чињенице да је највећи 
део поменутих мера спроведен на штету и против воље српске 
заједнице. Њихов закључак да је мултикултуралност Косова у 
садашњим условима практично неостварива замисао изазвао је 
бурне реакције и дугу дискусију. Следећи реферат био је такође 
посвећен ситуацији на Косову. Илире Агими са Универзитета у 
Мастрихту изложила је реферат на тему „Од владе до управљања 
на Косову: помагање демократије на локалном нивоу“ у коме се 
осврнула на вишегодишњу праксу западних фондација и Аме-
ричке агенције за помоћ (US Aid) да финансирају интегративне 
пројекате на Косову. У фокусу излагања били су пројекти у који-
ма је остваривана комуникација и сарадња представника мањих 
срп ских заједница са албанским властима на решавању кому-
нал них и других проблема из домена свакодневног живота; као 
и у претходном реферату констатовано је остваривање знатно 
скром нијих резултата од оних који су били планирани. Последњи 
реферат у оквиру овог панела био је рад Грује Бадескуа (Gruia 
Bade scu) са Универзитета Кембриџ „Читање послератног града: 
рекон струкција архитектуре и послератно помирење у Сарајеву“. 
У свом излагању Бадеску је приказао изузетно познавање историје 
и архитектуре Сарајева, а потом се осврнуо на дух града и његову 
мултикултуралност који су нестали у рату деведесетих. Уследио 
је критички осврт на ново бошњачко Сарајево, али и на Источно 
Сарајево у Републици Српској, уз истицање да се из политичких 
разлога тенденциозно развија конфликтна и једнострана култура 
сећања. 

У оквиру панела „Политика екстремне деснице у источном 
делу централне Европе и југоисточној Европи“, којим је предсе да-
вао проф. Светозар Рајак (LSE), такође су представљена три рефе-
рата. Први од њих је била компаративна политиколошка анализа 
Ан дрее Пира (Andrea Pirro) са Универзитета у Сијени „Радикална 
десница у централној и источној Европи – компаративни преглед“. 
Уследио је реферат Александра Стојановића (ИНИС, Универзи-
тет у Београду) „Колаборација у Србији у Другом светском рату: 
концепти за преображај српског друштва“, у коме су укратко 
представљена три основна концепта за друштвени преображај 
који је развијала влада Милана Недића: Српски цивилни/културни 
план, Српска сељачка задружна држава и Нови српски човек. 
Проблемски се на овај реферат наставио Кристиан Курзидловски 
(Christian Kurzydłowski) са Универзитета Голдсмитс, са својим 
излагањем на тему „Димитрије Љотић и Збор: екстремна десница и 
фашизам у Југославији 1935–1945“. У фокусу овог реферата била 
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је идеологија Збора и личност Димитрија Љотића, као и покушај 
одређења да ли се ова врста ултрадесничарске идеологије може 
сматрати фашизмом. У дискусији која је наступила након излагања 
поменутих референата највише пажње било је посвећено одре-
ђењу појмова „колаборација“ и „фашизам“, као и перцепцији ових 
појмова у југословенској и српској историографији. 

Панелом „Национализам и мобилизација“ председавао је 
проф. Ерик Горди (Eric Gordy, UCL), а изложена су три од предвиђе-
на четири реферата. Рори Арчер (Rory Archer) са Универзитета 
у Гра цу реферисао је на тему „Преиспитивање национализације 
сва ко дневног живота у Србији 80-их: методолошка и теоријска 
разма трања“. Централна тачка овог излагања био је проблем ста-
новања, тј. доделе државних станова у општини Раковица, што је 
постављено као case-study за ауторову дисертацију. Излагање је 
садржало и социолошку анализу Београда и приградских насеља 
80-их година. Уследио је реферат Васелине Ратчеве (Vasselina 
Ratcheva) са Универзитета у Сасексу, на тему „Ми – патологија 
и понос становника Балкана“. Излагање је представљало антро-
полошко-социолошки осврт на националну свест и етничке сте-
реотипе балканских народа, обогаћено низом примера из уме-
тности и историје Балкана. Последњи реферат у оквиру овог па-
нела било је излагање Горане Гргић са Универзитета у Сиднеју, 
на тему „Према моделу: динамика националистичке мобилизације 
и регионално ширење интернационализованих конфликата“. Овај 
реферат је покушао да постави модел ширења регионалних сукоба 
користећи познату теорију центра и периферије. За анализу модела 
употребљени су случајеви распада Југославије и Совјетског Са-
веза, а праћени су параметри националистичке мобилизације у 
центру и на периферији и брзина регионалног ширења конфликта. 
Након излагања уследила је краћа дискусија.

Осим представљених, на овогодишњем симпозијуму сту-
дената докторских студија изложени су и бројни други занимљиви 
реферати са чијом се садржином није било могуће детаљније 
упознати из техничких разлога (услед истовременог одржавања 
панела). Симпозијум је завршен у вечерњим часовима обраћањем 
руководиоца Центра за балканске студије проф. др Дејана Ђо-
кића. Размена искустава, остваривање контаката и упознавање 
са глобалним научним тенденцијама унапредили су постојећа са-
знања и научне капацитете великог броја учесника, а многи од 
представљених реферата сасвим ће извесно наћи своје место на 
страницама научне периодике, што овогодишњи симпозијум чини 
значајним научним догађајем.
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Др Александар ЖИВОТИЋ

Међународни научни скуп „Непростые шестидесятые... 
Экономика, политика, культура СССР и Восточной 

Европы“, Москва, 17–19. априла 2012.

У Москви је од 17. до 19. априла 2012, у организацији  Инсти-
тута за славистику Руске академије наука (РАН), Института за 
општу историју РАН, Института за руску историју РАН, Економског 
института РАН и Руског државног института хуманистичких наука, 
одржан међународни научни скуп симболично назван „Сложене 
шездесете... Економија, политика, култура СССР-а и Источне Евро-
пе“. Главни организациони носилац ове конференције – Инсти тут 
за славистику Руске академије наука – припремом овог међунаро-
дног скупа директно је отворио и најавио ново поље истраживачког 
интересовања значајног броја својих сарадника. С обзиром на то да 
су сарадници овог института током минуле две деценије учинили 
велики напор на плану осветљавања догађаја, процеса и појава 
везаних за политику Совјетског Савеза према земљама Источне 
Европе, њихов унутрашњи развој и совјетски утицај у том региону 
у годинама непосредно по окончању Другог светског рата, овакав 
приступ се чини више него логичним, оправданим и утемељеним.

Амбициозно постављена структура саме конференције је 
претендовала да понуди низ одговора на питања везана за сам 
унутрашњи развој Совјетског Савеза у годинама које су пред ту 
земљу поставиле изазове везане за унутрашње економске и соци-
јалне реформе, затим за убрзани научни и технолошки развој, и 
утицај унутрашњих дешавања на креирање совјетске спољне по ли-
тике, посебно у односу на земље припаднице истог војног и поли-
тичког савеза.

Први круг представљених реферата се односио на питања 
унутрашњег развоја Совјетског Савеза у посматраном периоду, 
пре свега у погледу осветљавања тема и проблема везаних за тзв. 
„Косигинове реформе“ и административно-командни систем у Со-
вјет ском Савезу, развој совјетског војноиндустријског комплекса 
у годинама хладног рата, формирање совјетске научно-техничке 
интелигенције и улогу интелектуалаца у совјетском друштву тог 
доба.
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Питања совјетске спољне политике у доба „Хрушчовљевог 
отопљавања“, односи између СССР-а и Запада, односи унутар самог 
Источног блока, посебно с балканским земљама, карактери стике 
совјетско-кинеских противречности, сличности у војним доктри-
нама источноевропских земаља, али и совјетско-југословенски од-
носи и утицај СССР-а на односе између балканских земаља су ра-
спра вљана у оквиру друге тематске целине.

Трећу тематску област конференције су представљали рефе-
рати о унутрашњим политичким, економским и социјалним рефор-
мама и идеолошким превирањима унутар земаља чланица Исто ч-
ног блока. Посебан истраживачки сегмент је био посвећен пробле-
мима совјетског утицаја на дешавања унутар земаља социјали-
стичког лагера. Из Института за новију историју Србије на овој 
конференцији је учествовао др Александар Животић с рефератом 
„СССР и односи између балканских земаља 1956–1961“.

Др Александар ЖИВОТИЋ

Међународни научни скуп 
„Non-aligned Movement (NAM) in the Cold War: A True 

Alternative?“, Београд, 24–26. маја 2012.

У Београду је од 24. до 26. маја 2012, у организацији LSE 
IDEAS Centre, LSE IDEAS Balkan International Affairs Programme, 
Архива Србије и Архива Југославије, одржана међународна научна 
конференција „Non-aligned Movement (NAM) in the Cold War: A 
True Alternative?“ Конференција је обухватила шири круг истражи-
вача са универзитета Јејл, Оксфорд, Британска Колумбија, LSE, 
Пекиншког универзитета, Универзитета „Џавахарлал Нехру“, Атин-
ског универзитета, Пелопонеског универзитета у Коринту, Уни-
верзитета у Сиднеју и Института за новију историју Србије.

Иако се у једном делу домаће стручне јавности, често без 
икакве стручне одговорности, говори о наводној безначајности уло-
ге покрета несврстаних земаља у хладном рату и готово небитној 
улози Југославије у хладноратовским збивањима, конференција је 
више него јасно понудила низ стручно утемељених одговора на 
много питања везаних за узроке настанка, организацију, активно-
сти, приоритете и циљеве покрета несврстаних, као и односа 
великих сила према тој групацији неутралних земаља и место овог 
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покрета на глобалној политичкој сцени између супротстављених 
војних и политичких блокова.

Први панел конференције је био посвећен темама везаним 
за узроке настанка покрета несврстаних земаља и организацију 
Београдске конференције као момента снажне глобалне мани фе-
стације идеје дистанцирања и непристајања уз сукобљене бло-
кове. Другу групу реферата су чинила излагања тематски везана 
за релативно широк круг тема уско повезаних с питањима и про-
блемима идеологије несврставања, непристајања уз блокове и 
дистан цирања од војног и политичког блоковског сврставања. О 
међународним кризама, проблемима хладноратовског света и одно-
су блоковски неутралних и несврстаних земља према горућим 
светским проблемима хладног рата говорило се у оквиру трећег 
панела. 

Значај покрета несврстаних земаља у хладном рату, његова 
улога и историјско наслеђе су разматрани током четвртог сегмента 
конференције. Посебан панел је био посвећен разматрању односа 
између несврстаних земаља и земаља окупљених унутар западног 
војно-политичког савеза. Из Института за новију историју Србије 
на овој конференцији су са заједничким рефератом On the Road 
to Belgrade: Yugoslavia, Third World Neutrals, and the Evolution of 
Global Nonalignment, 1954–1961 учествовали Александар Животић 
и Јован Чавошки. 

Нажалост, стиче се утисак да је неразумевањем или несна-
лажењем организатора са конференције изостао шири круг бео-
градских истраживача чије је стручно интересовање оријен тисано 
ка истраживању различитих аспеката југословенске политике не-
сврставања током хладног рата.

Др Слободан СЕЛИНИЋ

Научни симпозијум са међународним учешћем 
„100 година српског војног ваздухопловства“, 

Команда В и ПВО,
Земун, 12. и 13. јун 2012.

Дводневни научни скуп „100 година српског војног вазду-
хопловства“ је одржан у Команди Ваздухопловства и против ваз ду-
хопловне одбране у Земуну 12. и 13. јуна 2012. године. Организатор 
скупа било је Министарство одбране Србије. Учествовало је више 
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од 40 излагача из Србије и иностранства. Скуп је уприличен 
поводом сто година од оснивања српског војног ваздухопловства. 
Био је подељен у два велика тематска круга (сесије) – историјски 
развитак ваздухопловства и технолошки и доктринарни аспекти 
развоја ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

Из изложених радова и дискусије која их је пратила мо-
гуће је уочити више тематских целина које су привукле пажњу 
истраживача. Прва је посвећена почецима српског војног вазду-
хопловства, улози српске војне авијације у балканским ратовима 
и Првом светском рату и доприносу Француске оснивању српског 
војног ваздухопловства (радови др Милића Милићевића и Marie-
Catherine Villatoux). Друга целина је била посвећена развитку 
ваздухопловства у Краљевини Југославији, организацији, обуци 
и опреми летачког и техничког кадра, развитку ваздухопловне 
индустрије и везама са Француском (Предраг Миладиновић, др 
Далибор Велојић, др Владимир Љ. Цветковић). На њу се надо-
везало неколико радова о ваздухопловству у Другом светском 
рату (Ваздухопловство Краљевине Југославије у Априлском рату, 
учествовање ваздухопловаца у каирској афери 1942, рад војног 
изасланика у СССР-у потпуковника Миодрага Лозића 1942–1944). 
Реч је о радовима Александра Кола, др Милана Терзића и др 
Слободана Селинића. Следећа целина је била посвећена периоду 
после Другог светског рата, улози ваздухопловства у хладном 
рату, односу југословенског ваздухопловства и ваздухопловстава 
балканских земаља, покушајима набавке лиценци за млазне 
бор бене авионе из Француске, месту ратног ваздухопловства у 
аме ричкој војној помоћи 1951–1958, набавци авиона из СССР-а 
1961–1964, настави ваздухопловства на Техничком факултету у 
Београду, српској авиоиндустрији, радовима посвећеним вазду-
хопловству у часопису Војноисторијски гласник од 1950. до 2010. 
итд. О овим темама су говорили др Александар Животић, мр Милан 
Игрутиновић, мр Иван Лаковић, др Ненад Ж. Петровић, др Драгомир 
Бонџић, др Никола Жутић и мр Миљан Милкић. Историјски осврт 
на протекли век српског војног ваздухопловства употпунила су 
излагања мр Маријане Мраовић, Александре Стаменковић и Воји-
слава Стојановића о архивској грађи Војног архива о војном ваз-
духопловству, архитектури Команде ратног ваздухопловства и о 
ваздухопловним спомен-обележјима. Када је реч о технолошким 
и доктринарним аспектима развитка Ваздухопловства и против-
ваздухопловне одбране, у радовима бг др Миодрага Гордића, пот-
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пу ковника мр Младена Костића, генерала Златка Рендулића, гене-
рала Спасоја Смиљанића, пуковника Драгана Станковића, Дра гана 
Колунџића и др. обрађена су питања развитка система ПВО од 
1960. до 1990, организације јединица, доктрине употребе вазду-
хопловних снага, школовања и обуке, стања ваздухоплов ства на 
крају 20. и почетком 21. века, искустава из одбране земље то ком 
НАТО агресије 1999, распада Југославије и грађанског рата.

Један век постојања српског војног ваздухопловства је ју-
билеј који завређује велику пажњу. Научни скуп који му је био 
посвећен је део његове прославе и израз поштовања нацио налне 
традиције и прошлости. Четрдесетак научних радова, интер дисци-
плинаран приступ, научни радници и истраживачи прошлости на 
истом месту и послу са професионалним официрима, дају нам 
за право да верујемо да ће и зборник радова са овог скупа бити 
значајан допринос не само сазнањима о првом веку српског вој-
ног ваздухопловства већ и о српској и југословенској историји 
уопште.
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