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УДК 323(497.1)”1935/1941”(093.2); 
 329.13(497.1)”1934/1941”(093.2);  
 32:929 Московљевић М.(093.2)

Др Момчило ИСИЋ

МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ О ВОЂСТВУ  
САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА 1929–1941. 

Други део: 1935–1941.*

АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се, на основу 
дневничких бележака Милоша Мо ско вље вића, сагледа 
активност вођства Савеза земљорадника од смрти краља 
Александра па до потписивања Тројног пакта између 
Краљевине Југославије и сила Осовине 25. марта 1941. 
и анализирају: улога страначког вођства у стварању 
Блока народног споразума и решавању „хрватског 
питања”, став према кнезу Павлу и учешћу у власти, 
као и унутарстраначка размимоилажења, проистекла из 
сукоба леве и десне фракције у странци.

Кључне речи: Милош Мо ско вље вић, Савез земљо-
радни ка, Јован Јовановић Пижон, Милан Гавриловић, 
Вла тко Мачек, Сељачко-демократска коалиција, Драго-
љуб Јовановић 

Убиство краља Александра у Марсеју представљaло је прави 
политички шок, који је иницирао успостављање прекинутих веза 
између српске грађанске опозиције (радикали, демократи, Савез 
земљорадника) са СЛС и ЈМО.1 На једном од састанака њихових 

1 Мира Радојевић, Удружена опозиција 1935–1939, Београд, 1994, стр. 38.

* Рад представља наставак текста: „Милош Московљевић о вођству Савеза 
земљорадника у време шестојануарске диктатуре 1929–1934. године“, 
објављеног у часопису: Токови историје, 2/2013. Оба рада, под јединственим 
насловом: „Милош Московљевић о вођству Савеза земљорадника 1929–1941“, 
резултат су рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско наслеђе 
и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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првака, одржаном 2. децембра 1934. године, коме су присуствова-
ли Милош Трифуновић, Љубомир Давидовић, Јоца Јовановић и Ш. 
Бехмен, одлучено је да предстваници тих пет странака затраже од 
кнеза Павла појединачне аудијенције, како би га усмено упознали 
са ставовима вођства својих странака, а да му оставе о томе и пис-
мене забелешке.2

Током децембра 1934. у аудијенцији код кнеза Павла би-
ли су Љубомир Давидовић, Антон Корошец, Јоца Јовановић и Ми-
лош Трифуновић.3 Не знамо како су текли ови разговори. Пре-
ма дневничкој забелешци Милоша Мо ско вље вића о разговору са 
Јоцом Јовановићем 3. јануара 1935, сазнајемо једино да је кнез 
Павле Јовановићу рекао „да жели да чује свачије мишљење и да 
жели мењати на боље”, као и да му је Пижон саветовао „да се на 
првом месту почне решавати хрватско питање”. Изгледа да је кнез 
Павле оставио повољан утисак на Јоцу Јовановића, будући да је 
он Милошу Мо ско вље вићу и Јовану Здравковићу рекао „да ће од-
мах по празницима сазвати све из Београда, сем министеријалаца”, 
наглашавајући да „треба радити”.4 

И док се чекало на састанак страначког врха код Јоце 
Јовановића, из прогонства се 7. јануара 1935. вратио др Драгољуб 
Јовановић, због чега је код једног дела страначког руководства 
нарочито актуелно постало измирење леве и десне фракције у 
странци. О томе је Мо ско вље вић 9. јануара записао: „На први дан 
Божића вратио се Драгољуб Јовановић из прогонства. Данас сам 
говорио с њим телефоном. Обећао доћи до мене. Раније сам ра-
зговорао с неким да поводом његова доласка приредимо заједничку 
партијску вечеру, на коју ћемо позвати и Јоцу и Гавриловића, ради 
приближења и измирења.”5

Заједничка партијска вечера била је заказана за 21. јануар, 
али она није одржана због противљења Милана Гавриловића,6 који 
је лако успео да убеди Јоцу Јовановића да вечеру одложи, будући 

2 Todor Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929–1935, Beograd, 
1969, str. 285.

3 Исто.
4 Архив САНУ (АСАНУ), Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 3. 

јануара 1935.
5 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 9. јанаура 1935.
6 Милан Гавриловић никад није опростио Драгољубу Јовановићу што је у лето 

1924. ишао у Загреб „на поклоњење Стјепану Радићу”. - Драгољуб Јовановић, 
Политичке успомене, књ. 3, Београд, 1997, стр. 101.
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да овај није имао високо мишљење о Драгољубу.7 О томе Мо ско-
вље вић 22. јануара 1935. бележи: „Синоћ је требало да буде вече-
ра, али је ствар покварио Гавриловић. У четвртак је имао састанак 
с Јовом Здравковићем, па и ја наишао. Он је цело вече покушао да 
одбрани своју политику и причао нам Маркове конаке као да ми не 
знамо шта се радило. Неће да чује за вечеру док се, вели, прво не 
пречисте односи с Драгољубом, а мени вели да идем својим путем, 
јер сам се издвојио и био неморалан. Он то говори мени, иако је сад 
дошао на моју линију у погледу министеријалаца. Ја сaм му отво-
рено рекао да не знам с ким је он. Он је после отишао Јоци и њега 
одвратио од вечере, који је јавио Здравковићу да се одложи, пошто 
сви неће бити. Знам да ће ствар пропасти.”8

Извесно измирење са Драгољубом ипак је постигнуто и он је, 
у име србијанске опозиције, уз сагласност и Милана Гавриловића 
и Јоце Јовановића,9 отишао у Загреб да Мачеку понуди место но-
сиоца опозиционе изборне листе на парламентарним изборима. У 
том смислу Мо ско вље вић и бележи: „Ипак се успело да се изврши 
измирење с Драгољубом. Чак је ишао код Драгише Здравковића! 
Драгољуб је пре неколико дана ишао у Загреб код Мачека. Ваљда 
ћемо се сад скупити и заједнички лећи на посао.” Вођство Савеза 
земљорадника остало је, међутим, и даље поцепано, и то, како Мо-
ско вље вић каже, „као никад”, тако да је и Јоца Јовановић избега-

7 У својој белешци насловљеној Жеља за другове, Пижон је замерао Драгољубу 
Јовановићу да није био „поштен у политици”, наводећи: „Драгољуб Јовановић 
је активан, даровит, али некако кривомислећи. Покушао је досад од свих 
програма, од левице до врата деснице. Коцкао се на свим политичким столовима, 
али увек губио, откривао је своје карте одмах, ’читали су га у трбух’. Нико му 
не може веровати. Мислим да је проиграо оно главно: свој капитал, знање, 
вештину у писању говорењу; још увек лута, тражи место. И улива неповерење. 
Основно је и стално код њега ово: мрзи богате људе – зато што имају; завист 
и несолидарност као главно обележје. Никоме на челу неће бити ни веран ни 
доследан. С. З није штетио. Чудо неко би морало бити па да остане у њему и да 
га он води.” - Мира Радојевић, н. д., стр. 103.

8 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 23. децембра 
1935.

9 У разговoру у кафани Коларац, Гавриловић је Драгољубу Јовановићу рекао 
да опозиција мора изаћи на будуће парламентарне изборе и да се она мора 
сложити о једном заједничком носиоцу листе, па макар то био Мачек. Како је и 
Љуба Давидовић, истина осорно, то прихватио, Драгољуб Јовановић је отишао 
код Јоце Јовановића. О том разговору Драгољуб каже: „Овај је био резервисан 
као и обично, али се обрадовао што су Милан и Љуба пристали на Мачека. 
Да бих га утешио, ставио сам у изглед да он може бити носилац ако Мачек 
буде одбио, а осигурао сам се да га приволим да за евентуалну земљорадничку 
листу обезбеди потписе у свима хрватским срезовима.” Драгољуб Јовановић, 
Политичке успомене, 3, стр. 101.
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вао да сазове састанак што је, посебно било очекивано после посе-
те Драгољуба Јовановића Мачеку у Загребу 5. и 6. јануара 1935.10

Дуго очекивана конференција вођства Савеза земљорадника 
одржана је у стану Јоце Јовановића 24. фебруара 1935. године. 
Присутни су били углавном страначки прваци из Босне и Херцего-
вине и „само два-три сељака” из Србије. Конференцији нису прису-
ствовали ни неки најистакнутији партијски лидери, било што нису 
ни позвани било што су већ отпочели своју изборну кампању на 
листи Богољуба Јевтића, док су, на пример, Босанци сложно за-
ступали идеју о истицању опозиционе листе. Подвлачећи да није 
био позван на конференцију, и да на њу није ни ишао, Милош Мо-
ско вље вић је, на основу казивања Миће Бошковића, о њеном то-
ку записао: „Тупањанин је покушавао да брани наше Гичевисте11 
али без успеха. Нису звати ни Влајинац, Ђуришић (сад државни 
саветник), Пантић и Радуловић. А Лазић и Урош нису ни чекали 
конференцију, већ пожурили да се кандидују: Урош у Цариброду, 
а Лазић јуче у Обреновцу. Урош објавио да му је заменик Васиљ 
Костић, а он јуче био на конференцији и изјавио да се није при-
мио. Чеда Милошевић хтео да се кандидује у Пироту, али долетео 
Драгољуб, па њега кандидовали, а с Чедом остало само неколико. 
И Никић и Чеда Ивковић се везали за Јевтића. У Мачви ће веле би-
ти кандидат Д. Јанковић, а његов заменик Девић. Скоро сви наши 
прваци - задругари биће с Јевтићем.”12

Осим поделе страначког вођства на оне који су пришли ли-
сти Богољуба Јевтића и на оне који су прихватили учешће на ли-
сти Удружене опозиције, предизборне активности су показале и 
да измирење левице и деснице није било стварно и искрено, што 
потврђује и Мо ско вље вићева дневничка белешка од 13. марта 1935. 
године: „Јуче ме звао Драгољуб и питао ме хоћу ли да се кандидујем 
у Поцерини. Категорички сам одбио и изнео разлоге које он ува-
жава, али он се, вели, морао кандидовати, јер се ангажовао код 
Мачека. Питао ме да ли би пристао да они кандидују Милетића, ако 
би Драган и Јанко кандидовали Милана Гавриловића. Ту се види 
колико су се измирили, кад он хоће Гавриловићу да подметне ногу. 
Рекао сам да нећу да се мешам.”13 
10 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 6. фебруара 

1935.
11 Чланови Свеза земљорадника који су ушли у владу Богољуба Јевтића.
12 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 25. фебруара 

1935.
13 Исто, белешка од 13. марта 1935.
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Дефинитивно избачен из Главне набављачке задруге, на 
годишњој скупштини одржаној 20. марта 1935, Милош Мо ско вље-
вић се поново обрео у политици прихвативши кандидацију у Мачви 
и Поцерини, о чему је у дневнику записао: „У петак пред подне звао 
ме М. Милетић с неколико сељака телефоном да дођем у Шабац. Ја 
сам одбијао, али кад су ми рекли да ће ме сматрати за издајника, 
морао сам отићи. Драган и Јанко су радили за Гавриловића или 
Јанка, а демократи су желели Велисављевића, али кад су видели да 
је и село и варош за мене, јуче изјутра су ме сви саветовали да се 
примим и ја, кад сам видео расположење, пристао сам.” Заузимање 
места намењеног другом човеку странке, др Милану Гавриловићу, 
није прихваћено са одобравањем страначког врха и самог Јована 
Јовановића Пижона. Милош Мо ско вље вић 24. марта бележи: „Да-
нас после предавања отишао сам на скупштину Друштва Светог 
Саве, и дао сам писмо г. Јоци Јовановићу о мојој кандидацији; није 
се нимало обрадовао; требало је после скупштине да га допратим 
до куће и узгред поразговарамо. Међутим, кад се скупштина завр-
шила, њега нигде. Прхнуо голуб!” 14

Три дана касније, Пижон је, међутим, позвао Милоша Мо-
ско вље вића у свој стан. Иако се овај одмах одазвао позиву, 
озбиљнији разговор је изостао, јер се код Јовановића већ налазио 
др Милош Тупањанин, одани бранилац министара из редова Саве-
за земљорадника. Желећи да са Мо ско вље вићем разговара уочи 
његовог одласка у агитацију, Јоца Јовановић Пижон га је замолио 
да поново сврати код њега пре него што оде на терен.15 Јасно је, 
дакле, да „гичевиста” Тупањанин није требало да чује упутство ше-
фа странке једном опозиционом кандидату при одласку у кампању. 
Дубоке поделе обележје су, заправо, и најужег вођства Савеза 
земљорадника. На то указује и чињеница да је други човек у стран-
ци, др Милан Гавриловић, одбио да Мо ско вље вићу, који је своју 
кандидатску листу предао Љуби Давидовићу, уступи одређени про-
пагандни материјал за изборну кампању, изговарајући се да тај 
материјал припада само онима који су страначком вођству предали 
листу.16

На петомајским изборима посланички мандат на опозиционој 
листи освојило је девет кандидата из редова Савеза земљорадника, 
међу којима и: Драгољуб Јовановић, Јован Здравковић, Милан 

14 Исто, белешка од 24. марта 1935. године.
15 Исто, белешка од 27. марта 1935.
16 Исто, белешка од 15. априла 1935.
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Прибићевић и Бранко Чубриловић. Одмах по завршеним изборима 
поставило се питање њиховог учешћа у раду или бојкота Народне 
скупштине. Јоца Јовановић је 29. маја позвао на разговор неко-
лико угледних страначких првака. Драгољуб Јовановић и Милош 
Тупањанин тада су реферисали о разговору са Мачеком, истичући 
да је он „до пре 2-3 дана био вољан и да уђе у Скупштину”, али да 
је због меморандума надбискупа Бауера кнезу Павлу о насиљу над 
Хрватима, у коме је надбискуп претио „да ће морати устати у од-
брану католичке културе и Хрватства”, од тога одустао и да га у то-
ме ништа не може поколебати. Наговестили су једино могућност да 
Мачек можда сам дође у Београд, „али после отварања Скупштине”. 
Одлучено је на крају да Драгољуб Јовановић и Јован Здравковић 
оду Мачеку у Загреб, „па да га отуд поведу овамо на договор, јер је 
рекао да пристаје и на заједнички акциони одбор”.17

Истичући да су Драгољуб Јовановић и Јован Здравковић, 
на састанку страначких првака код Јоце Јовановића, 4. јуна 1935, 
реферисали о разговору са Мачеком 1. јуна и његовом катего-
ричком одбијању да хрватски посланици учествују у раду Народ-
не скупштине,18 а да је Милан Прибићевић затим „опширно изло-
жио шта је видео, чуо и рекао на седници Сељачко-демократске 
коалиције”,19 Мо ско вље вић је у дневничкој белешци од 5. јуна за-
бележио да су, поводом бојкота рада Народне скупштине послани-
ка изабраних на листи Влатка Мачека, објављене две декларације. 

17 Исто, белешка од 29. маја 1935.
18 У својим Политичким успоменама Драгољуб Јовановић је записао: „Председник 

Мачек ме је примио врло рано, пошто је за пре подне био сазвао вођство своје 
странке и самосталаца и изабране народне посланике. Још није био протумачио 
поруку из намесништва да се не узрујава због изборног терора, него се чак 
радује. Када је из команде загребачке армије добио глас: ’Мачек и не зна 
колико је много гласова добио‘. – Шта то значи? је ли то замка или наговештај 
неке промене на боље? Ја сам га укратко обавестио како су изглeдале последње 
недеље изборне борбе, па сам поставио главно питање. Он је одмах одговорио 
да хрватски посланици неће ићи у ту Скупштину. ’А како би било да уђемо ми 
Срби и да као такви поставимо хрватско питање пред земљу и пред цео свет?‘ 
Мачек је завртео главом. – ’Нема потребе‘. – Како би било да ја уђем сам, да 
изложим целу ствар, па да изиђем? – ’С мојом приволом – не.‘ Рекао сам да ћу 
се покорити тој одлуци, али да је сматрам погрешном. Српске масе нам никад 
неће опростити тај поступак после онако оштре борбе. Мачек је само слегао 
раменима. Тиме је разговор био завршен.” - Драгољуб Јовановић, Политичке 
успомене, 3, стр. 132, 133.

19 Милан Прибићевић је истакао да је Мачек само поздравио посланике и да су 
му се они заклели на верност, а да су Трумбић и Адам Прибићевић држали 
програмске говоре, „којима су сви пљескали и на завршетку им честитали. 
Трумбић је истакао и бранио гледиште да Хрвати не могу изван ове државе.” - 
АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 5. јуна 1935.
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Једну је саставила Сељачко-демократска коалиција,20 а другу 
Удружена опозиција, коју су потписали Љуба Давидовић, Јоца 
Јовановић и Влатко Мачек.21

Наглашавајући да су по објављивању ових двеју резолуција 
и најсумњичавији посланици из редова Савеза земљорадника по-
веровали у искреност Хрвата, Мо ско вље вић је посебно подву-
као: „Наши делегати – чак и Јован Здравковић, који се колебао 
– добили су утисак о добрим намерама Хрвата и о потреби даљег 
заједничког рада”, уз нагласак да је Мачек „обећао упутити једно 
писмо Србима”.22

Описујући другу седницу најужег страначког вођства, одржа-
ну 8. јуна, Мо ско вље вић је доста критичнији. Наглашавајући да је 
она углавном прошла у излагању Милана Прибићевића и да чак није 
одређен ни термин за наредни састанак, он се нарочито обрушава 
на Драгољуба Јовановића, истичући да он „не воли организацију 
и стварање одбора”, већ „мутну ситауцију”, и закључује: „Мораћу 
поднети писмен предлог да се једном кренемо с места.”23

Тежњу Драгољуба Јовановића за самоистицањем Мо ско вље-
вић је видео и у томе што је он Мачека, који је 21. јуна био у 
аудијенцији код кнеза Павла, довео у свој стан 22. јуна 1935. го-

20 У Резолуцији СДК, донетој на седници 2. јуна, хрватски посланици изабрани на 
листи Влатка Мачека истичу да једино себе сматрају легалним представницима 
хрватског народа. И поред изношења изборног насиља у резолуцији се истиче 
да су избори били „прави плебисцит”. Подвлачи се, међутим, и једна нова 
чињеница: „поводом петомајских избора СДК придружили су се ’многи редови 
из Србије’, на челу са Љ. Давидовићем и Ј. Јовановићем. Посебан значај 
придаје се околности да је одзив Шумадије – срца Србије, одакле је и дошао 
позив за заједнички иступ опозиције, био велики. На крају, пошто је речено да 
посланици СДК неће ићи у Скупштину, тражи се ’да се ова тобожња скупштина 
одмах разјури и распишу нови избори, који ће на основу новог изборног закона 
и под честитом неутралном владом зајемчити потпуну слободу избора’.” - Todor 
Stojkov, „O stvaranju Bloka narodnog sporazuma”, Istorija XX veka, VI, Beograd, 
1964, str. 260.

21 Резолуција је потписана 30. маја 1935. године. У њој се, пре свега, „напада 
шестојануарски режим, за који се каже да је заоштрио све унутрашње 
проблеме, а нарочито хрватско питање, до те мере ’да изгледају нерешиви’.” 
Што се тиче заједничког изласка опозиције на петомајске изборе подвлачи се 
да је то учињено не само „због тога ’што не би могла свака странка поставити 
своју засебну земаљску листу, него и зато да се покаже да целокупна опозиција 
гледа на све ове режиме као на народну несрећу, свесна да је једино права 
демократија где долази до изражаја воља најширих народних” слојева. - Todor 
Stojkov, „O stvaranju Bloka narodnog sporazuma”, str. 259.

22 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 5. јуна 1935.
23 Исто, белешка од 9. јуна 1935.
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дине.24 То је повезивао и са његовим недоласком на поподневни 
састанак вођства Савеза земљорадника код Јоце Јовановића 23. 
јуна, пошто се овај вратио из аудијенције код кнеза Павла, која је 
била заказана у 11 часова. „Драгољуб је искористио прилику да се 
рекламира, па је одвукао Мачека својој кући, где су њима двојици 
студенти правили овације, а дозвао новинаре да забележе. Данас 
није дошао на састанак.”25 

На овом састанку Јоца Јовановић је упознао присутне о ра-
зговорима са кнезом Павлом, подвлачећи: „Кнез Павле неће нагло 
да мења, већ хоће прелазну владу с наслоном на парламент, која 
ће донети изборни закон, о штампи и зборовима; Мачек је истакао 
да треба утврдити: границе области, компетенцију и гаранције; с 
Пером Живковићем се упуштао и у детаље. Пристаје да се ство-
ри комитет од представника свих опозиционих странака да израде 
заједнички нацрт за решење хрватског питања.” На крају је рекао 
да ће Савез земљорадника први да изабере свој комитет који би 
проучио хрватско питање.26 

У складу са попуштањем политичких стега у држави, што 
је имало израза и у аудијенцији лидера скоро свих нових, али и 
прешестојануарских политичких странака код кнеза Павла, и то 
на његов позив, вођство Савеза земљорадника састало се 8. јула 
1935. године у стану Јоце Јовановића Пижона. Одлучено је „да се 
одмах пријави странка и покрене лист”. За секретара је изабран Са-
ва Делић, док је за уредника листа предложен Милан Гавриловић. 
Пошто он није желео да прихвати те дужности, на поновном састан-
ку у Пижоновом стану 10. јула, коме су присуствовали Саво Делић, 
Јован Здравковић и Милош Мо ско вље вић, одлучено је да лист Село 

24 О Мачековој посети његовом дому, Јовановић је у својим Политичким успоменама 
записао: „Мени је још увече саопштио да ће доћи, па смо спремили што треба да 
дочекамо велик број људи. Од страних новинара, поред београдских дописника 
агенција и великих листова, био је и др Хуберт Рипка, уредник Људових новина 
из Брна. Као свог доброг познаника и Мачековог пријатеља, молио ме да њему 
Мачек да посебну изјаву. Као да је нешто био љут на њега или на чешке 
новинаре, председник (Мачек – М. И.) је одбио. Ја сам му онда спремио једну 
кратку изјаву за све новинаре, и он је оверио својим потписом. Ево те изјаве: 
’Позван од намесника, дошао сам у Београд и ту наишао на спонтан и срдачан 
пријем код становништва, пријатеља и сарадника, којим сам врло задовољан. 
Моји разговори са кнезом намесником и са генералом Петром Живковићем дају 
наду за стварање једне нове атмосфере и преко тога једне нове ситуације, у 
којој ће се моћи решавати и дефинитивно решити хрватско питање у границама 
Југославије.’” - Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 3, стр. 136, 137. 

25 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 23. јуна 1935.
26 Исто.
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уређује Милош Мо ско вље вић, а да у редакционом одбору буду Јоца 
Јовановић и Милан Гавриловић.27

И док се страначко вођство бавило формалним питањима, 
занемарујући рад у народу, Драгољуб Јовановић је развио ши-
року активност у народу. У Подрињу је, на пример, растуран ле-
так за сељачки збор у Шапцу 20. јула, у коме је као говорник, уз 
Драгољуба Јовановића, означен и Милош Мо ско вље вић а да овај 
за то није дао пристанак нити је био упознат са сазивањем збора. 
О томе га чак није обавестио ни Драгољуб када га је, са Јованом 
Здравковићем, посетио 9. јула 1935. године. „У уторак смо ја и 
Јован Здравковић ишли код Драгољуба, па он ништа не каже за 
збор, али нам је рекао да треба створити Народну сељачку странку, 
која би после сарађивала с Мачеком. Зато он на своју руку ради, 
да би одмах постао вођа те странке, па се спрема и Рад да издаје и 
већ скупља претплату.”28

Јован Здравковић и Милош Мо ско вље вић нису успели да 
Драгољуба Јовановића приволе на заједнички рад у странци ни 
приликом поновног разговора 24. јула, о чему Мо ско вље вић пи-
ше: „Синоћ смо ја и Здравковић звали на разговор Драгољуба 
Јовановића и позвали га на заједнички рад, али узалуд: он отворе-
но каже да неће зато што би био у мањини, а у народу је у већини; 
воли он да буде вођа фракције, него један од првака странке. По-
звао ме је на збор у Митровицу и Богатић и ја сам, договоривши се 
с Јоцом, пристао.”29

Да је инертност страначког вођства омогућила Драгољубу 
Јовановићу да се размахне, Мо ско вље вић подвлачи и у свом днев-
нику: „Наш Јоца још се није вратио из Врњаца тако да нисмо имали 
никаквог састанка, а Драгољуб свакако ради на своју руку, и што 
мање ради Главни одбор, тим већа његова заслуга.”30 

Велики опозициони збор у Крагујевцу 25. августа 1935. 
потврдио је постојање сукоба унутар опозиције у Србији, али и 
непомирљивост левице и деснице у Савезу земљорадника, о чему 
Мо ско вље вић пише: „Прошле недеље био је велики опозициони 
збор у Крагујевцу на коме су говорили Давидовић и Јоца, а пошто су 
ограничили говорнике, свакако да онемогуће Драгољуба, овај је до-
вео и наместио око трибине Пироћанце и друге присталице, који су 
27 Исто, белешка од 10. јула 1935.
28 Исто, белешка од 12. јула 1935.
29 Исто, белешка од 24. јула 1935.
30 Исто, белешка од 30. јула 1935.
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га изазивали да говори. На то је председник Спасоје Димитријевић 
закључио збор и Љуба и Јоца сели на ауто па у Београд, оставив-
ши и банкет. Тако се показало да они не трпе Драгољуба, да нема 
слоге, а Драгољуб исповратио па на збору рекао да ни Мачека нису 
звали, што је тачно, али се због тога добио утисак да се не слажу 
ни с Мачеком.”31

И док Драгољуб Јовановић веома успешно ради на придо-
би јању маса на терену,32 десница у Савезу земљорадника се задо-
вољавала састанцима без значајнијих резултата. О једном таквом 
састанку, одржаном 5. септембра 1935, Мо ско вље вић бележи: „Јоцу 
сам једва нашао данас у подне код куће, а вечерас смо имали сед-
ницу, само ништа нисмо свршили, јер је Гавриловић расправљао о 
федерацији, а Јоца морао раније ићи, а Саво (Делић – М. И.) није 
ни дошао.” Наглашава Мо ско вље вић и да „Јоца и други десничари” 
нападају Драгољуба Јовановића, као и да га и „демократи оцрњују 
и подмећу ногу”.33

Како се по питању пријављивања странке ништа није ради-
ло, иако је о томе раније донета одлука, Мо ско вље вић истиче да 
то умногоме кочи оклевање Јоце Јовановића Пижона, пребацујући 
му и да оклева са одласком на разговор са Мачеком, за разлику 
од радикала: „Вечерас смо на седници у уредништву разговара-
ли о пријављивању странке, и сви смо се сложили, сем Јоце, који 
још оклева. Оклева он с Љубом и да иде у Загреб, а радикали не 
оклевају.”34

Оцењујући да вођству Савеза земљорадника „нема лека”, да 
у њему све „иде по старом, без реда, без плана, без организације” 
и да ради како ко уме, Мо ско вље вић бележи: „У четвртак нисмо 
одржали седницу, сутра (16. септембра 1935. – М. И.) је требало 
да буде шира конференција, али се одлаже за петак (20. септем-
бар – М. И.). По споразуму сам саставио циркулар о задружном 
конгресу и он је усвојен, али су прошла 3-4 дана, док је написан, а 
после је настало питање ко да га потпише, па пошто није одређено, 
није ни послат. А конгрес све ближе и људи се мени обраћају за 
информације и споразум. Кажу да Б. Лукић и Поповић раде спора-

31 Исто, белешка од 2. септембра 1935.
32 После говора на збору Крагујевцу, „Драгољуб је у тријумфу ношен до пред 

Којићеву банку, па је ту одржао запаљив говор. ”
33 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 5. септембра 

1935.
34 Исто, белешка од 9. септембра 1935.
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зумно са Љотићем,35 од чије стране је долазио Мојисав Петровић 
код мене. Имао сам састанак с Нинком Петровићем, који сматра да 
ја треба да будем веза међу ’левим’ и ’десним’. Изгледа да су и они 
незадовољни с Драгољубом, који све на своју руку ради, па је у 
петак долазио у уредништво ’Села’ професор Кирило Савић, који 
није крио своје незадовољство с Драгољубом. С друге стране Воја 
Лазић и Урош, пошто виде да их не примамао, хватају везу с њим, 
па га чак и Влајинац хвали! Они ће покушати да се рехабилитују, 
нападајући Воју Ђорђевића на конгресу.”36

Прихвативши улогу помиритеља две страначке фракције, 
Милош Мо ско вље вић је на прву партијску конференцију после 
увођења диктатуре, одржану 18. септембра 1935, довео Драгољуба 
Јовановића, на скоро опште изненађење осталих присутних. Љут 
на овај Мо ско вље вићев потез, председавајући Саво Делић је по-
кушао да на брзину заврши конференцију, али је, на инсистирање 
Мо ско вље вићево, морао да прихвати разговор о предстојећем за-
дружном конгресу, у коме је учествовало „доста говорника”, углав-
ном млађих чланова странке.37

Припреме за предстојећи задружни конгрес биле су глав-
на тема друге партијске конференције, одржане 23. септембра 
1935. године. На њој су били присустни Драгољуб Јовановић и 
његови истомишљеници, док од страначких вођа није био нико. 
Желећи да страначко вођство обавести о договору постигнутом 
на конференцији, Мо ско вље вић се 25. септембра састао са Јоцом 
Јовановићем и Миланом Гавриловићем. Тада га је Гавриловић по-
ново напао што је на конференцију довео Драгољуба Јовановића, 
узвикујући: „Иди, иди! Ти си отишао другим путем”. На крају су се 
ипак сложили да Милан Гавриловић говори на задружном конгресу 

35 Димитрије Љотић (12. август 1891 – 22. април 1945) завршио је Правни фа-
култет. Током балканских ратова волонтирао је у војно-медицинској служби. 
У Краљевини СХС радио је прво као управник железничке станице у Бакру 
(Хрватска), а од 1920. је адвокат у Смедереву. Био је члан Народне радикалне 
странке. Именован је за министра правде 1931. али се повукао због неслагања 
с краљем Александром око начина спровођења избора. Активно је радио у 
области земљорадничког задругарства. Организовао је профашистичку странку 
Збор, за чијег је председника изабран у јануару 1936. године. Издавао је лист 
Наша борба. Током Другог светског рата сарађивао је са немачким властима 
као организатор Добровољачког корпуса, формираног ради борбе против 
партизанских јединица. Погинуо је у саобраћајној несрећи у Ајдовшчини 
(Словенија).

36 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 15. септембра 
1935.

37 Исто, белешка од 22. септембра 1935.
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у Зајечару, а да Мо ско вље вић спреми нови број листа Село, који је 
требало да се понесе у Зајечар. Али, договорено није и спроведено 
јер, иако завршен, лист није имао ко да однесе у Зајечар, у који 
није отишао ни Милан Гавриловић. За разлику од инертног стра-
начког вођства, „Драгољуб је спремио плакат и отишао и говорио, 
те побрао све ловорике”, и поред супротстављања Управе Савеза.38 
„Управа Савеза је вршила насиље као и лане: плаћена гомила је 
терорисала већину и није дала говорити ни Драгољубу ни Љотићу. 
Али су њихови људи ипак натерали Јанковића да се уклони с пред-
седничког положаја и да се изврши прозивка делегата. Пред теро-
ром плаћеника већина задругара је отишла напоље, па су улицом 
демонстрирали, било је и рањених. Љотић и Драгољуб су држали 
говоре и пописали задругаре за жалбу.”39

Не одлазак Милана Гавриловића на задружни конгрес у За-
јечару недвосмислено је показао да је немогуће измирење ле-
вице и деснице у Савезу земљорадника, које је попримало само 
још окрутније форме, поготово код припадника деснице. О томе 
Москољевић у свом дневнику, 2. октобра 1935, бележи: „Сав мој 
труд да примирим и сложим струје у нашем покрету остаће без 
успеха. И Драгољуб се примирио и почео долазити, па је и синоћ 
(1. октобра), по повратку из Зајечара, дошао у редакцију са сви-
ма својим присталицама. Ја сам са Савом и другим разговарао о 
оснивању секције Земаљске књижевне задруге, кад су они дошли. 
Сава их замолио да изађу из администрације, да би се лист ек-

38 Описујући борбу опозиције и режима на пољу земљорадничког задругарства 
на зајечарском конгресу Д. Јовановић наводи: „Знали смо да је управа Савеза 
довела мноштво лажних делегата са фалсификованим пуномоћјима. Ја сам се 
као почасни члан јавио за реч већ пре преласка на дневни ред и захтевао 
да се одмах изврши прозивка задругара делегата и да се утврди у име којих 
задруга долазе на скупштину. У име опозиције ја сам изјавио да треба да буде 
само 600 делегата, док је управа у дворану пустила око 2000 људи, да јој 
непозвани изгласају поверење и даду разрешницу. Тражио сам да се најпре 
дворана испразни, па да после, по прозивци, улазе само делегати. Тај предлог 
је председавајући др Јанковић огласио за незаконит, јер само изасланик 
министра пољопривреде може захтевати тако нешто. Тај изасланик (Бора 
Милутиновић) покушао је да са стола председништва утврди број присутних 
у дворани Еснафског дома. Дигла се вика и галама и многи су се сложили да 
се дворана испразни. Управа се томе противила. Знајући да ће доћи до гужве, 
она је унапред тражила помоћ жандармерије и полиције, па је дошло појачање 
и из Ниша. Напољу је узбуђење било исто тако велико као унутра. Јанковић 
се осећао немоћним да савлада масу, па је председничко место уступио Воји 
Лазићу. Тек његова појава је изазвала протесте и повике ’Доле две Воје!’” - 
Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 3, стр. 183. 

39 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 29. септембра 
1935.
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спедирао, али они су се преселили у другу собу, и ја сам хтео да 
чујем реферат о конгресу. У то је ушао Драгиша Здравковић, па је 
као бесно псето почео све да грди и уједа, нарочито Драгољуба. 
Ми смо сви ћутали, али кад је поменуо похвално Тупањанина, сту-
дент Мирко Томић је довикнуо ’Шлипераш’, на што су скочили М. 
Поповић, Вучуровић и други и умало крв није пала. Разлаз је био 
у највећем непријатељству. После овога сам коначно решио да 
изађем из Главног одбора и уредништва.”40

О одлуци да се повуче са места уредника листа Село и из 
чланства у Извршном одбору странке Мо ско вље вић је известио Ј. 
Јовановића Пижона. Обавештавајући шефа странке да ће му оп-
ширним писмом изнети разлоге за овакав свој поступак, Мо ско вље-
вић је истакао да се Извршни одбор састаје и ради мимо његовог 
знања. У дневничкој белешци од 6. октобра, он је још подвукао да 
је Пижон говорио на збору удружене опозиције у Ужицу, „где је 
донета резолуција да се земљорадници и демократи споје у једну 
странку!”, закључујући: „Пошто је он (Пижон) морао њу прочита-
ти претходно, то значи да је и он, за то. Ето зашто он не сазива 
одбор!”41 

Супротно мишљењу Милоша Мо ско вље вића о немогућности 
по мирења вођства Савеза земљорадника са Драгољубом Јова-
новићем изреченом 2. октобра, на збору опозиције у Алексинцу 20. 
октобра 1935. говорили су: Д. Јовановић, Ј. Јовановић Пижон, Дра-
гиша Здравковић, Иван Рибар и Жије Шола, као Мачеков изасланик. 
Мо ско вље вић је ово оценио као попуштање србијанске опозиције 
пред Мачеком и договор са њим: „Све ми изгледа да ће ово би-
ти наша керенштина и да ће Драгољуб баш бити Керенски. После 
овога могу очекивати да ће у Шапцу и Давидовић говорити поред 
Дргољуба, иако се ја повлачим баш због њихове нетрпељивости. 
Свашта у политици!”42 

Мо ско вље вићева претпоставка о заједничком иступању 
Драгољуба Јовановића и Љубе Давидовића на збору у Шапцу 27. 
октобра 1935. се остварила, о чему је он записао: „Најзад се да-
нас одржао збор у Шапцу, али је, као што сам и очекивао, испао 
бедно, иако су отишли и Давидовић, Пижон и Драгољуб. Ја сам 
покушао да се бар у последњем тренутку споразумемо, те да и ја 
идем. Пошто је народ тражио да дође Драгољуб и на то пристали 

40 Исто, белешка од 2. октобра 1935.
41 Исто, белешка од 6. октобра 1935.
42 Исто, белешка од 20. октобра 1935.
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Јоца и Давидовић, Драгољуб ме питао да ли да иде. Ја сам му рекао 
да иде, али он је тражио да му Љуба и Јоца написмено потврде да 
немају ништа против његовог доласка. А за себе сам рекао да ћу 
ићи ако Јоца и Давидовић пристану да се пре збора овде састану 
с њим и са мном, да се договоримо о свему. Он је говорио с Јоцом, 
који му је рекао да нема потребе за састанак, пошто се зна шта ће 
ко говорити, а међутим истог дана он је с Гавриловићем отишао код 
Давидовића, где су са њим и његовим пријатељима конферисали о 
збору. Кад сам то прочитао, коначно сам решио да не идем.”43

Заједничко иступање на збору у Шапцу није, међутим, зна-
чило и приближавање ставова вођа србијанске опозиције. Дра-
гољуб Јовановић је убрзо изјавио „да праву удружену опозицију 
сачињавају ХСС и СЗ”, а да су демократи у њој „само привремено”, 
наглашавајући да се они „идеолошки и политички много разликују” 
од Савеза земљорадника, између осталог и по томе што: „они су 
били за Видовдански устав и централизам”, учествовали су и у вла-
сти, док је Савез био „увек у опозицији”. Није збор изгладио ни 
неспоразуме између Драгољуба Јовановића и деснице у странци. 
Иако је он „одржавао везе с Пижоном”,44 овај је, на својој слави 16. 
новембра, изјавио да Драгољубу замера „што шурује с комунисти-
ма”. Истовремено, Пижон се Милошу Мо ско вље вићу извињавао што 
му, због много посла, није одговорио на „неко писмо”. Истичући да 
жели да се с њим види, сусрет је договорен за 28. новембар у под-
не.45

Критичан према вођству своје странке, Мо ско вље вић је у 
дневнику, 22. децембра 1935, записао: „А наши се ни живи не чују”, 
да би се затим осврнуо на збор у Вранићу 21. децембра, који је саз-
вао Косан Павловић Брђански. Како су на збор били позвани Глав-
ни одбор странке, али и Урош Стајић и Војислав Лазић, изабрани 
за народне посланике на листи Богољуба Јевтића, Мо ско вље вић је 
забележио да на збору „умало није дошло до туче”, зато што „на-
род није хтео да чује ову двојицу”, као и да је „главни говорник био 
Гавриловић, који је оштро напао ону двојицу”.46

Сазнањем да су страначке „главешине одлучиле да пријаве 
странку”, Милош Мо ско вље вић објашњава њихово неуспело 
настојање да, ангажовањем Чеде Кокановића да држи зборове по 

43 Исто, белешка од 27. октобра 1935.
44 Исто, белешка од 15. децембра 1935.
45 Исто, белешке од 17. и 27. новембра 1935.
46 Исто, белешка од 22. децембра 1935.
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Гружи, руше Драгољуба Јовановића, који, по Мо ско вље вићу, није 
за легализацију странке, „јер он овако сам бере ловорике”.47 

Залажући се за поновно легализовање странке Савеза 
земљо радника, Мо ско вље вић је партијској конференцији подрин-
ског округа предложио резолуцију која је прихваћена и упућена 
ли дерима странке: Јоци Јовановићу и Милану Гавриловићу.

На састанку страначког врха у редакцији листа Село, 20. 
фебруара 1936. године, Мо ско вље вић је, осуђујући несастајање 
руководства странке, захтевао организованији рад и поново инси-
стирао на пријављивању странке. Категорички је одбацио став Ми-
лана Гавриловића да „треба оставити Јоци да он каже кад то треба 
учинити”,48 оцењујући га као саботера и човека који „нешто кува 
горе, па никако неће договор и чисту ситуацију”.49

Милана Гавриловића су, због приступања радикалског глав-
ног одбора Удруженој опозицији, на састанку у уредништву Села, 
31. марта 1936, оштро критиковали и неки млађи партијски кадрови, 
док је Јован Здравковић „тражио ужи састанак код Јоце”, на који је 
био позван и Милош Мо ско вље вић. На састанку се већина присут-
них неповољно изразила о уласку радикала у Удружену опозицију. 
Посебно оштро је говорио управо Мо ско вље вић, износећи „ште-
ту за здрав политички живот од рехабилитовања радикала”. И док 
шеф странке Јоца Јовановић „није ништа говорио”, Гавриловић је 
објашњавао „да су Хрвати тражили да и радикали уђу као најјачи 
представник Срба, тако да праве споразум са свима Србима”, и да 
су на то ови једва пристали. Наглашавао је и да су радикали „не-
што покушавали с Пером Живковићем, само да оборе мрског им 
Стојадиновића” и да су једва пристали на ревизију Устава. Он је ис-
тицао да ће се прво „објавити споразум и тражити влада и избори”, 
с тим да владу образује Мачек, док би се споразумевање о будућем 
Уставу обавило доцније.50

После састанка код Јоце Јовановића, одржана је конференција 
у Селу, за коју Мо ско вље вић каже да се „претворила у славопојке 
Гавриловићу од стране Воје, Тупањанина, др Секулића, Драгиши-
ног рођака и Драгише (Здравковића)”, да је то било „отужно и жа-
лосно чути”. Истичући да, у таквој прилици, није хтео ни реч да 
проговори и да је изгубио сваку наду, Мо ско вље вић је у дневнику 
47 Исто, белешка од 12. јануара 1936.
48 Исто, белешка од 23. фебруара 1936.
49 Исто, белешка од 15. марта 1936.
50 Исто, белешка од 5. априла 1936.
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забележио: „Уместо идеализма, боребености и критичности слепо 
поверење и улизништво. Једва чекају да се дође на власт. Осуђују 
сваку критику и сумњу у непогрешност Милана Гавриловића. А 
он уместо да пресече те неукусне похвале, још је осудио (Јована) 
Здравковића што је тражио састанак и обавештење! Далеко ћемо 
дотерати оваквим радом.”51

Разочаран радом руководства странке, Мо ско вље вић је, 
на састанку код Јоце Јовановића 12. маја 1936. године, одбио да 
учествује на зборовима. Не објашњавајући тај свој став, он је узру-
јаном Гавриловићу само рекао да ће то учинити „кад на то до ђе 
ред”. На овом састанку то није дошло на ред, јер се на њему ра-
справљало „начелно о неким политичким стварима”, у оквиру којих 
је Гавриловић два сата говорио о току преговора са Мачеком.52

Износећи најлепше мишљење о Мачеку, Гавриловић је ис-
такао да он „у свом друштву има франковаца и клерикалаца, па 
мора водити и о њима рачуна”. Подвукао је да је Мачек првoбитни 
нацрт споразума унеколико изменио, „јер тражи да се овај Устав 
суспендује, па да влада опозиције влада без Устава, док га слобод-
но изабрана Скупштина не донесе, већином гласова Срба и већином 
Хрвата”.53 Изјављујући да су зато „демократи раструбили да нема 
ништа од споразума, да су разговори прекинути”, Гавриловић се 
„ипак нада да ће се довршити, иако је расположење у Хрвата све 
огорченије”.54

Као критичар вођства, Милош Мо ско вље вић је био погодна 
личност за Драгољуба Јовановића, који га је позвао у своје дру-

51 Исто.
52 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 12. маја 1936.
53 У име загребачког опозиционог вођства Мачек је на први пројект србијанске 

опозиције (усвојен крајем марта 1936. године) изложио своје гледиште о 
питањима која би споразум између београдске и загребачке опозиције могао 
обухватити: „1. Образовање једне концентрационе владе која би укључила 
представнике свих политичких група, не искључујући унапред ни ЈРЗ. 
У такву владу би Мачек послао људе у које има поверење; 2. Та влада би 
одмах распустила Народну скупштину и расписала изборе за Конституанту; 3. 
Укинуо би се одмах октроисани Устав од септембра 1931. и издала уставна 
декларација ’која би садржавала главне моменте будућег устава: монархија и 
државно јединство су ван дискусије; у погледу уређења државе предвиђа се 
федерација, а о свему осталом решаваће Уставотворна скупштина’; 4. О напред 
изложеном треба прво да се сагласе београдске политичке групе, а после тога 
Мачек је спреман да ’на горњој бази’ са њима потпише споразум.” - Todor Sto-
jkov, „O stvaranju Bloka narodnog sporazuma”, str. 265.

54 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 12. маја 1936.
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штво, да заједно иду на зборове, изјављујући да се „са ’десничари-
ма’ не може ништа учинити.”55

Не прихватајући понуду Драгољуба Јовановића, Мо ско вље-
вић је, на састанку у уредништву Села 14. маја 1936, кад је Милош 
Поповић изложио нацрт организације странке, истакао „да не вре-
ди правити лепе организације на хартији”, већ да се прво морају 
пречистити „нека начелна и тактичка питања међу старијим, јер 
ће иначе и најодушевљенији полет бити спутан”. Предложио је „да 
се тражи од вођства да се прво расправе односи с Драгољубом, 
па Лазићем, затим сазове земаљска конференција”, мада у такву 
могућност ни сам није много веровао: „Само мучно да ће ишта бити 
од тога, јер ови ’млађи’ тобож хоће да раде у народу, не обазирући 
се на старије, а овамо раде по њиховим директивама.”56

Тежећи да се среде односи између фракција унутар Савеза 
земљорадника, Милош Мо ско вље вић је био доста сумњичав према 
постизању споразума србијанске опозиције са Влатком Мачеком и 
заговарао је стварање опозиционог фронта у Србији. Уколико се, 
пак, у томе не успе, он је предлагао пријављивање странке Савеза 
земљорадника и одржавање њене земаљске конференције, чему 
се посебно успротиво Јоца Јовановић. „Ја сам јуче (23. мај 1936 – 
М. И.) рекао да сумњам у споразум с Мачеком, који можда и жели 
споразум, али не сме сад да га закључи, већ отеже из тактичких 
разлога, чекајући развој догађаја код нас и у Европи, те да се пре-
ма њему равна. Јер ако се уз помоћ Мусолинија, Француза па и 
Чеха, повампирио Хабсбург, онда није далеко од одвајања Хрвата 
и Словенаца и уласка у католички блок држава, а тад би превагу 
узели франковци и клерикалци, ако би се он сад много експонирао 
за Југославију, макар и федеративну. Рекао сам да треба покушати 
с организовањем опозиционог србијанског фронта и заједничког 
иступања, па ако не иде, пријавити странку и сазвати земаљску 
конференцију, на што Јоца не пристаје. Разговори о овоме ће се 
наставити.

Синоћ сам с Ј. Здравковићем, П. Јуришићем и Д. Пантићем 
био код Радуловића да разговарамо о прикупљању снага. Ова 
тројица навијају да се опрости Урошу и Лазићу.”57

Констатујући застој у раду странке, као и неорганизованост 
и неповезаност и приликом одржавања зборова у унутрашњости, 
55 Исто, белешка од 10. маја 1936.
56 Исто, белешка од 14. маја 1936.
57 Исто, белешка од 24. маја 1936.
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Мо ско вље вић је у дневнику записао и да ће покушати да организује 
једну партијску вечеру „ради приближавања и изглађивања несу-
гласица”, на којој би био и Милан Прибићевић, по повратку с пута 
по Србији. С тим у вези, он бележи и изјаву Драгољуба Јовановића 
„да је за споразум” и прихвата његов позив „на заједнички рад”.58

Уместо да успостави јединство у странци, Мо ско вље вић 
учествује на првој конференцији за оснивање Народног фронта, у 
стану Драгољуба Јовановића 13. јуна 1936. године, на којој је од-
лучено да фронт „треба да обухвати све левичарске групације, јер 
се осећа и групација шестојануарских елемената”.59

Мо ско вље вића је врх Савеза земљорадника, превасход-
но Милан Гавриловић, окарактерисао као присталицу Драгољуба 
Јовановића и покушавао, на различите начине, да га удаљи. О томе 
у дневнику пише: „Интересантно је да ме је Гавриловић упитао је 
ли ми речено да идем на конференцију удружене опозиције у Вла-
димирцима, а не пита ме знам ли за обласну конференцију, коју 
он сазива у недељу у Београду! Јасно се види да би желео да ме 
уклони са ње.”60

Планиран за конференцију у Владимирцима, Мо ско вље-
вић није био предвиђен да говори на земљорадничком збору у 
Београду 21. јуна 1936. године. Није помогло ни инсистирање 
Јоце Јовановића, уз образложење да се он не налази на списку 
предвиђених говорника. И док Мо ско вље вићу није само одобрено 
да говори, присталицама Драгољуба Јовановића није дозвољен ни 
улазак у салу Славије, мада су на самом збору прихваћене скоро 
све Драгољубове идеје. Резигниран и повређен, Мо ско вље вић је 
о овом збору записао: „Данас је, после више година, одржан први 
земљораднички збор у Београду. Била је сазвана конференција, 
али је уствари био збор, на ком су држани ватрени, распаљиви 
говори, а стварног обавештења и упутства људи нису добили. 
Најоштрије су говорили Тупањанин и Бранко Чубриловић, који је 
говорио о сељачко-радничком фронту. Први пут су сви, почев од 
Јоце, оштро напали владу, те је комесар морао интервенисати. Кад 
је Јоца поменуо наслон на Русију, урнебесан се пљесак разлегао. 
Ни Јоца ни Гавриловић нису ништа одређено казали о Удруженој 
опозицији, која као и да не постоји; стално се истицао сељачки 
фронт и сељачко-раднички, чиме је прихваћена и последња 

58 Исто, белешка од 7. јуна 1936.
59 Исто, белешка од 14. јуна 1936.
60 Исто, белешка од 16. јуна 1936.
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Драгољубова спорна парола; па ипак његове људе нису пустили 
на конференцију, нису позвали многе старе борце из села зато што 
њему симпатишу, а позвали су оне коју су одавно отпали; пусти-
ли су чак и неке Јевтићеве кандидате, као нпр. Ст(ојана) Илића, 
Јеремију Бојовића и Благоја Каровића. При крају је Тркља нудио 
и мене да говорим, јер вели, Јоца жели, а кад сам пристао, нисам 
могао говорити, јер нисам био на списку говорника! Дозвали су 
тројицу говорника из Босне, а мене се нису сетили, нису ме питали 
на време, али су ме слали у Владимирце, само да нисам овде. Чак и 
данас ме Гаврловић пита зашто нисам отишао, те сам се изговорио 
Милановом болешћу.”61

Не могавши да пренабрегне Гавриловићеву нетрпељивост, 
Мо ско вље вић је посебно оштро критиковао идеје и ставове другог 
човека у странци. О састанку код Јоце Јовановића 1. јула 1936. го-
дине, он каже: „Милан Гавриловић је прочитао неку своју изјаву о 
удруженој опозицији за ’Политику’, коју ће цензура мучно пустити. 
Поводом ње се отпочела дискусија, али је од њега мало ко могао 
доћи до речи, па смо се после 3 сата седења разишли, не свршивши 
ништа. Не знам ни ради чега смо се састали. Милан уображава да 
ће он решити хрватско питање, па све остало оставља на страну.”62 

Не верујући у могућност стварања Народног фронта, Мо-
ско вље вић је, после другог састанка ради његовог формирања у 
кући др Милоша Ђ. Поповића, 6. јула 1936, у дневнику записао: 
„Сумњам да ће се ишта учинити, јер је очигледно да и Драгољуб 
и комунисти желе да Народни фронт упрегну у своја кола.” У истој 
белешци је подвукао и мишљење Јоце Јовановића Пижона „да 
удружена опозиција треба да се некако организује, да створи један 
извршни одбор, о чему ће говорити с г. Давидовићем пре његова 
одласка у бању”, а да се вођство Савеза земљорадника састане у 
среду 8. јула и расправља о будућим општинским изборима. Ка-
ко је овај састанак одржан дан касније, а да на њега није ни по-
зван, Мо ско вље вић је, још једном, резигнирано закључио: „Силна 
организација!”63

О општинским изборима расправљало се у врху странке и 
на састанку код Јоце Јовановића, 21. јула 1936. године. Расправа 
је, међутим, кренула другим током када је Мо ско вље вић опет по-
кренуо разрешење спорних питања у странци и њеном вођству, у 

61 Исто, белешка од 21. јуна 1936.
62 Исто, белешка од 1. јула 1936.
63 Исто, белешка од 12. јула 1936.
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првом реду измирења леве и десне фракције, на шта су се посеб-
но обрушили Саво Делић и Милош Поповић. „Већина ми дала за 
право, само су С. Делић и М. Поповић оштро реаговали, недајући 
поменути Драгољуба и осуђујући мене што не радим. Одлучио сам 
да више не одлазим на ове састанке, пошто према њима двојици, 
посао Главног извршног одбора врши тамо неки одбор доле у Селу, 
који се сам изабрао.”64

Обе фракције странке нашле су се, на кратко, заједно, на 
погребу Уроша Стајића, 23. јула 1936. године. Први и главни го-
ворник био је Воја Лазић, дајући „завет да ће наставити рад на 
прикупљању свих земљорадничких снага”. Не коментаришући ову 
Лазићеву изјаву, Мо ско вље вић је сазнање да су се уочи смрти Уро-
ша Стајића са њим састали Јоца Јовановић, Милан Гавриловић и 
Воја Лазић и тада се „споразумели за један проглас”, прокомента-
рисао: „То ми даде повода да помислим да Воја и Урош нису ушли 
у ’сељачки клуб’ зато да би се тако у неколико рехабилитовали и 
радили на измирењу с Војом Ђорђевићем, насупрот Драгољубу. Ка-
ко од споразума с Хрватима нема ништа, није искључено да се ови 
наши преко Воје Ђорђевића приближе влади. Све се од њих може 
дочекати.”65

Тежећи да отклони неспоразуме у вођству, да врати странку 
на изворни програм, Мо ско вље вић је покушaо да ослушне глас на-
рода о најважнијим страначким питањима, првенствено о подели 
у вођству странке, о њеном учешћу у Удруженој опозицији и у На-
родном фронту. У том циљу он је 6. августа 1936. године упутио 
циркуларно писмо истакнутим првацима Савеза земљорадника: 

„Драги брате,
Тешке прилике у којима се налази наша земља налажу нам 

свима да јој колико можемо помогнемо да једаред изађе на пут 
нормалног развитка. Ми обојица, као присталице Земљорадничког 
покрета, сматрамо да њега чека велики задатак, иако је 
шестојануарским режимом спутан и заустављен у своме развитку. 
Истина, прошло је више од годину дана како се он величанственим 
петомајским налетом ослободио унеколико тих стега али још нису 
уклоњене све, спољне и унутарње сметње његову пуном полету. 
Дужност је нас његових старих бораца да те сметње отклањамо, а 
то можемо постићи само братским договарањем и саветовањем, па 
ти зато и пишем, јер ми је ради управљања у даљем раду потребно 
64 Исто, белешка од 21. јула 1936.
65 Исто, белешка од 23. јула 1936.
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твоје мишљење о неким важним стварима. Стога те најлепше молим 
да ми што пре одговориш на ова питања:

Осећа ли се у народу подвојена акција, не само Удружене 
опозиције већ и наше странке: на једној страни званично вођство, 
на другој Драгољуб Јовановић, и шта о томе мисле наше пристали-
це?

Сматраш ли да је Драгољуб члан наше странке или није, да 
ли је његов рад користан или штетан, у чему, и како народ мисли?

Како стоји тамо акција В. Ђорђевића и може ли се сузбити?
Је ли се чуло о стварању ’Народног фронта’ као у Француској, 

који би оживео и појачао Удружену опозицију, увукавши у њу нове 
левичарске елементе (републиканце и раднике) и развивши план-
ски рад у народу на тачно утврђеном заједничком програму?

Може ли Удружена опозиција на општинским изборима оства-
рити један чврст народни фронт и шта ради тога треба предузети?

Да ли би требало ове јесени одржати једну земаљску конфе-
ренцију наших првака, која би подвргла оцени свачији рад, изгла-
дила несугласице, завела ред у нашим редовима и дала директиве 
за даљи рад?

Сматраш ли да би ради јачине и јединства странке, која треба 
да је кичма српског дела Удружене опозиције, ваљало је пријавити, 
не чекајући толико обећавани нови закон?”66

Међу онима којима је писмо било упућено налазио се и До-
бросав Томашевић, првак Савеза земљорадника у Ваљевској Ко-
лубари и председник Главног одбора странке од 1928. године. 
Одговарајући, он је Мо ско вље вића обавестио да се у тамошњем 
народу осећа утицај Савеза земљорадника и да „народ хоће само 
јединство”; да је Драгљуб Јовановић „признати и несумњиви члан 
странке” и да његов рад „није штетан”; да у колубарском срезу 
Воја Ђорђевић „нема присталица”; да се у срезу чуло за стварање 
Народног фронта; да ће се на будућим изборима „гласати по ста-
рим странкама”; да је врло важно и неопходно одржавање стра-
начке земаљске конференције; као и да је, према важећем закону, 
немогуће поновно пријављивање странке Савеза земљорадника.67

Како су се са сличним одговорима јављали и остали стра-
начки прваци, Мо ско вље вић је додатно учврстио своје уверење 

66 Aрхива аутора.
67 Исто.
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о неопходности даљег рада на превазилажењу свих разлика у 
вођству странке и на изградњи њеног јединства. Са тиме се от-
почело у ваљевском округу. Добросав Томашевић, код кога је у 
Рајковићу у то време управо боравио Милош Мо ско вље вић, ра-
ди испитивања тамошњег говора,68 сазвао је за 21. август 1936. 
године, „конференцију земљорадничких првака ради измирења 
свих струја и збијања у један фронт”. Са ње је упућена Резолуција 
вођству странке, са 16 потписа. „У првој од две тачке резолуције 
њени потписници су истицали да се сматрају припадницима једне 
странке на њеном програму и да у ваљевском округу не признају 
никакву партијску фракцију. У другој тачки изјављивали су да ће 
резолуцију послати Главном одбору са молбом да је ’одобри и про-
шири на целу земљу, као апел за прикупљање и уједињење свих 
земљорадничких снага’.”69 

И док је, на различите начине, углавном неуспешно, поку-
шавао да измири фракције у странци, Мо ско вље вић је, на трећем 
састанку Народног фронта, 16. септембра 1936, сазнао да је Пи-
жон преговарао са комунистима, који су тим преговорима били 
задовољни, док су их левичари у Савезу, уз подршку републикана-
ца, посматарли са скепсом, залажући се за самосталан рад. 70

О општој конфузији која је владала у вођству Савеза 
земљорадника, али и међу Удруженом опозицијом, Мо ско вље вић 
је, 9. октобра 1936. записао: „После 3 месеца био сам јуче на са-
станку ког г. Јоце, али боље да нисам ишао, јер за три сата ни-
смо ништа урадили. На тражење Ј(ована) Здравковића Гавриловић 
је једва пристао да даде обавештење о стању преговора са Ма-
чеком и о својим разговорима у Прагу и Бечу. Али он се упустио 
у детаље, а нешто стварно нам ништа није рекао, једино увера-
ва да му је Кошутић рекао да они неће закључивати споразум са 
Стојадиновићем већ желе с УО, па нека се одовуд пожури. Јоца је 
рекао да је имао састанаке са С. Вотсоном,71 који је дошао да се 
обавести о приликама код нас с обзиром на могућност рата кроз 6 
68 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 20. августа 1936.
69 Мира Радојевић, н. д., стр. 105.
70 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 16. септембра 

1936.
71 Преко Ситона Вотсона, као неофицијелне личности, Велика Британија, уз 

на клоност кнеза Павла, преузима 1936. кључну улогу у реорганизацији 
југословенске државе на националном принципу, верујући да ће се она тако 
изнутра учврстити. „С меморандумом Ситона Вотсона о преуређењу Југославије 
појавио се 1936. године и комунистички пројект о федеративној реорганизацији 
Југославије.”
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месеци. Али иако он то не каже, по свој прилици намесник Павле 
води преговоре преко њега и можда Ћурчина са Мачеком. Сад се 
води борба око тога ко би изводио споразум. Стојадиновић би са 
’Обзором’ то желео, Мачек и Павле можда са свима, а УО неће да 
чује за Стојадиновића.” 72

Желећи да се настала конфузија у опозицији превазиђе, Мо-
ско вље вић је 11. октобра, „ради одржања морала”, предложио Јоци 
Јовановићу организовање збора свих опозиционих група, на коме 
би Гавриловић требало да реферише о активностима на разрешењу 
хрватског питања. Гавриловић, који се тада затекао код Пижо-
на, изјавио је, међутим, „да то не може бити” и да „он неће да се 
пред народом свађа с Драгољубом”, коме је препоручио да „држи 
свој збор”, напустивши брзо овај тројни састанак. За разлику од 
Гавриловића, Пижон је „био помирљивији” и рекао да жели „да прво 
покуша да дођу радикали и демократи” и да је Љуби Давидовићу 
већ упутио позив писмено а радикалима преко Ранка Трифуновића, 
тврдећи да ће на тај збор доћи и др Иван Рибар и Недељко Дивац.73

На новом састанку страначког врха код Јоце Јовановића, 
одржаном 15. октобра 1936, Мо ско вље вић је, искористивши јетко 
питање упућено Јовану Здравковићу о гласинама да „он с демократ-
ским посланицима улази у Скупштину”, поново покренуо питање 
сазивања страначке земаљске конференције, „ради претресања 
крупних питања, као: враћања Воје Лазића, пријављивања странке, 
односа према Хрватима и уласку у Скупштину”. Милан Гавриловић је 
опширно, али хладно износио своје ставове о свим овим питањима 
полемишући са Мо ско вље вићем, иако их је овај само додирнуо, 
не износећи своје мишљење. И док је за време полемике Пижон 
ћутао, Драгиша Здравковић је непрестано упадао и вређао Мо ско-
вље вића, а слично су се понашали и Милош Поповић, Лазар Тркља 
и Милош Тупањанин, за које Мо ско вље вић каже да су хтели да га 
„прогутају”. Први га је подржао Д. Поповић, износећи „неколико 
оправданих примедаба на рад” и тражећи „пријављивање странке”. 

Мо ско вље вић бележи да је Јоца Јовановић одбацио могућност 
пријављивања странке, „али без стварних разлога” и посебно на-
глашава иступање Васе Чубриловића на крају састанка, који је 
„запржио чорбу”, осудивши „слепо везивање” србијанске опозиције 
за Мачека, који се на њу и не обзире, већ, према признању Јоце 
Јовановића, „води преговоре са Стојадиновићем”.
72 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 9. октобра 1936.
73 Исто, белешка од 11. октобра 1936.
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Чубриловићево иступање умногоме је потврдило Мо ско вље-
вићеве сумње у искреност људи који воде странку, те он решава 
да сам предузме конкретнију акцију. „Сав им се рад своди на блеф 
и закулисно удешавање. После овога вечера сам се дефинитивно 
одлучио да више не идем на те састанке, а гледаћу да сазовем све 
поштене чланове у Београду на договор шта да се предузме против 
овог прикупљања и осиљавања реакционара у нашој странци.”74

У циљу акције на снажењу земљорадничког покрета, Ми-
лош Мо ско вље вић је 16. октобра 1936. посетио његовог оснивача 
Михаила Аврамовића, који га је „љубазно примио на тераси своје 
симпатичне куће” на Дедињу. О том сусрету Мо ско вље вић каже: 
„Говорили смо о тешком положају у који је запао земљораднички 
покрет. Он ми се жалио како је њега избацила из странке камарила 
и њени експоненти у странци (alias Pigeon) и навео неке епизоде. И 
он сматра да треба почети све испочетка.”75

И док је Мо ско вље вић припремао акцију за обнову истин-
ског земљорадничког покрета, Јоца Јовановић Пижон, који је из 
Савеза земљорадника избацио Михаила Аврамовића, све чешће се 
помињао као будући председник владе, можда и концентарционе, 
са Миланом Стојадиновићем. 76 

О могућој концентрационој влади и Пижону као њеном пред-
седнику, али и „затишју” у врху Савеза земљорадника Мо ско вље вић 
пише у дневнику и 29. новембра 1936. године: „Истина, непрестано 
се говори о концентрационој влади са Стојадиновићем, којој би чак 
Пижон био претседник; чуо сам да се такви гласови по Хрватској 
шире из Мачекове канцеларије. Мачек је дао изјаве страном нови-
нару да није противан споразумевању и са Стојадиновићем. Код 
Јоце нема никаквих састанака; све се држи у тајности.”77

У изјави Боре Мирковића у Горњем Милановцу да је „споразум 
са Хрватима” став Демократске странке а не Удружене опозиције, 
коју је Мачеков Хрватски дневник оценио као издвајање демократа 
из Удружене опозиције, Милош Мо ско вље вић је видео још једну 
потврду гласина „о новој влади Стојадиновић – земљорадници – 
Мачек, можда баш под председништвом Пижона”, али и љутњу де-
мократа „што неће бити председник Давидовић”.78

74 Исто, белешка од 15. октобра 1936.
75 Исто, белешка од 18. октобра 1936.
76 Исто, белешка од 22. новембра 1936.
77 Исто, белешка од 29. новембра 1936.
78 Исто, белешка од 3. децембра 1936.
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Ни потврду, али ни оповргавање ове гласине Мо ско вље вић 
није добио на састанку страначког врха у Селу, 17. децембра 1936. 
године. Истичући да тада Јоца Јовановић ништа битно није рекао, 
он је записао: „Извињавао се што месец дана није било састана-
ка, јер су били заузети разговорима, па је излагао опште познате 
ствари, као неки резиме досадашњег развоја ситуације; на крају је 
рекао да се улази у нову фазу, да је синоћ био код кнеза Павла чи-
ка Љуба, а сад он очекује позив. Говорио је о резултатима избора, 
са којима је задовољан, али је рекао да му се припреме подаци о 
неправилностима и насиљима.” Више од празног Јовановићевог го-
вора, Мо ско вље вића је на овом састанку ражестило иступање Саве 
Делића који је, на Пижонову изјаву „да жели чути мишљење присут-
них”, рекао „да не треба нико да говори, да се има пуно поверење у 
његово (Пижоново) осећање шта треба да ради”. Наглашавајући да 
је то Делић „два - три пута поновио, чиме је запушио уста свима”, 
Мо ско вље вић је резигнирано закључио: „Ја грдне полтрончине што 
испаде из тог човека, побогу!”79

Како Јоца Јовановић и Миша Трифуновић нису били код кне-
за Павла ни у наредна три дана, Мо ско вље вић је у дневнику запи-
сао: „Очигледно је да се играју с њима и да је г. Јоцин оптимизам 
безразложан или се он само прави оптимист.”80

Безвредном је Мо ско вље вић оценио и аудијенцију Јоце 
Јовановића код кнеза Павла 30. децембра: „Ето завршисмо и 1936. 
годину, а не дочекасмо крај шестојануарског режима, већ трпимо 
његову најгору форму. Све наде опозиције се изјаловише. Јуче је 
био г. Јоца код кнеза Павла, али се вратио празних шака, као и г. 
Давидовић. (...) Кнез ни речи није говорио о враћању политичких 
слобода, чак више верује Стојадиновићевим извештајима него опо-
зиционим о изборима.”81

На састаку страначког врха у Селу, 31. децембра 1936, поно-
во је изостала дискусија јер су са њега брзо отишли Јоца Јовановић, 
Милан Гавриловић и Милош Тупањанин, што је Мо ско вље вићу 
указивало на закулисну радњу вођа странке: „Они можда нешто 
кувају, да евентуално уђу у владу са Стојадиновићем, јер је Мачек 
изјавио да је готов разговарати и са Стојадиновићем о процедури 
за закључење споразума.” Мо ско вље вић је и полицијско хапшење 
групе гимназијалаца и судената, као организатора комунистич-

79 Исто, белешка од 17. децембра 1936.
80 Исто, белешка од 20. децембра 1936.
81 Исто, белешка од 31. децембра 1936.
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ких ћелија, означених као присталице Драгољуба Јовановића, и 
то „баш оног дана кад је он био код Мачека”, видео као покушај 
дискредитације Драгољуба Јовановића код Мачека.82

Иако је средином фебруара 1937. године, према „оскудним 
изјавама” Вилдера, све извесније било да ће СДК и ЈРЗ формирати 
владу, мада је Пижон очекивао да, најдаље за два месеца, он уђе 
у владу, Мо ско вље вић је, руководећи се и мишљењем истакнутих 
страначких првака у унутрашњости, са Јованом Здравковићем по-
вео акцију за прибирање снага у Савезу земљорадника. Покуша-
ли су, прво, да организују „заједничку вечеру”, али како Пижон и 
Гавриловић на то нису пристали, изјављући да ће се „скупити у 
Селу”, они су заказали састанак за 15. фебруар 1937, на коме би 
саставили меморандум.83 Овај покушај, првенствено Милоша Мо-
ско вље вића, за успостављање јединства у странци је врло брзо 
био осуђен на неуспех, јер је Јован Здравковић већ 17. фебруа-
ра изјавио да ће ускоро ући у Народну скупштину и заузети своје 
посланичко место: „Изгледа да од мог покушаја за окупљањем и 
измирењем неће ништа бити. Кад смо се у среду по четврти пут 
састали код Здравковића, и Ћосић узео мој меморандум да га мало 
допуни (и покаже Драгољубу) Здравковић је узгред изјавио да ће 
ових дана ући у Скупштину, да суделује у дискусији о буџету!

Иако начелно можда нисмо противни томе његовом кораку, 
ипак је ово врло незгодан моменат за нашу акцију и незгодно је 
да он потписује меморандум. После тога се нисмо више састајали, 
а Здравковић је ишао у срез, да консултује бираче. Гледаћу 
још да потпишу само чланови Главног извршног одбора, који су 
незадовољни виђењем странке.”84

Мо ско вље вић је успео да меморандум у наредним данима 
потпишу: Милан Влајинац, Павле Јуришић, Марко Савићевић и 
Драгомир Ћосић, да би га, затим, Јуришић 6. марта предао Јоци 
Јовановићу „за све остале чланове Главног извршног одбора”. У 
меморандуму се тражило „да се, пре сваког ангажовања странке, 
сазове Главни извршни одбор, затим конференција бивших члано-
ва београдског већа, затим Главног одбора; да се изабере Акциони 
одбор и Редакциони одбор”.85

82 Исто.
83 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 14. фебруар 

1937.
84 Исто, белешка од 21. фебруара 1937.
85 Исто, белешка од 1. марта 1937. године. По мишљењу потписника меморандума, 

„након петомајских скупштинских избора у народу је постојало изражено 
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Примивши меморандум Јоца Јовановић се Јуришићу позитив-
но изразио о његовом садржају, захтевајући да му дођу и остали 
потписници. Мада је поменут на састанку страначког врха 4. марта 
1937, када је из странке искључен Јован Здравковић, о меморан-
думу се није дискутовало. С тим у вези Мо ско вље вић је записао: 
„Нашу претставку најзад је јуче П. Јуришић предао г. Јоци, који је 
рекао да је све оно добро, али да треба и ми остали потписници да 
му одемо! Изиграва човек вођу. Видим да неће ништа бити, али ми 
је савест мирна, јер сам учинио све да се прикупимо и измиримо. О 
овој нашој претставци било је помена у четвртак код Јоце, али по-
што је била без потписа, нису дискутовали о захтевима. То вече су 
искључили Ј(ована) Здравковића из странке. С каквим правом?”86

Узалудан је био и одлазак Мо ско вље вића и Ђосића код Јоце 
Јовановића 13. марта 1937. О томе је Мо ско вље вић забележио: „Он 
неће ништа предузети у смислу наше представке. Неће ни да чује 
за земаљску конференцију, већ је за обласне изборе, иако је то и 
лане рекао, а одржао само у Београду. Вели да ћемо најдаље за 2 
месеца знати на чему смо, па ћемо онда повести одлучну борбу у 
заједници са свима левичарским елемнтима, а онда ћемо се, вели, 
лако сложити. Не признаје да очекује власт. Каже да се Гавриловић 
и Драгољуб не трпе, и да због тога не вреди покушавати заједнички 
рад. Каже да ће позвати све нас потписнике идуће недеље.”87

Управо су Драгољуб Јовановић и Милан Гавриловић били ти 
који су отпочели одвојене зборове у народу, у априлу 1937. годи-
не, када је опозиција „бацила рукавицу” ЈРЗ. Драгољуб Јовановић 
је искористио и парастос Милану Прибићевићу 16. априла „да три 
његова човека одрже политичке говоре”.88

опозиционо расположење, које је погодовало јачању Савеза земљорадника. 
Међутим, странка је била паралисана на једној страни несређеним односима у 
Удруженој опозицији, њеним нејасним програмом и ’млитавошћу’, а на другој 
подвојеношћу у својим врховима и својом недовољном организованошћу. 
Потписници предлога су сматрали да је за излазак из постојећег стања у 
земљи ’највећа несрећа’ у томе што су Хрвати окупљени у великој и одлично 
организованој сељачкој странци, док код Срба такве странке нема. Зато би 
је требало створити, каналисати њоме бројна незадовољства Срба и од ње 
направити ’главни политички чинилац на српској страни’. Ту ’велику мисију’ 
могао би да изврши само Савез земљорадника, ако би превладао све несугласице 
у врховима (идејне, политичке и личне) и организовао своје растројене редове.” 
Мира Радојевић, н. д., стр. 113.

86 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 7. марта 1937.
87 Исто, белешка од 14. марта 1937.
88 Исто, белешка од 18. априла 1937.
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Како мисија Бранка Чубриловића, као посредника између 
Мачека и Удружене опозиције у Србији, није успела,89 Мо ско вље-
вић наводи његову изјаву „да ће се он, ако се Удружена опозиција 
не крене из дремежа, придружити СДК”, коментаришући је: „Само, 
да ли ће му то благословити српске масе?”90

И одлуку конференције Савеза земљорадника Врбаске бано-
вине, на предлог Бранка Чубриловића и Чеде Кокановића, „да се 
Савез земљорадника преименује у Српску земљорадничку странку” 
и да то Бранко Чубриловић предложи Главном одбору странке,91 
Мо ско вље вић је прокоментарисао: „Шта још неће бити код нас с 
оваквим вођством. Ако примимо ове масе, онда терамо муслимане 
у крило Хрвата.”92 

89 Независно од демократа и радикала, у време док се о главним питањима из 
Нацрта споразума са СДК још дискутовало, вођство Савеза земљорадника је 
почетком априла 1937. упутило у Загреб др Бранка Чубриловића с предлогом 
главних тачака које би имале да уђу у споразум, а које наводно представљају 
заједнички став М. Трифуновића, Љ. Давидовића и Ј. Јовановића. Овај предлог 
садржао је шест тачака: „1. Преузимање власти целокупне опозиције (радикали, 
демократи, земљорадници и СДК), 2. По презимању власти Устав се одмах 
суспендује, 3. Октроише се одмах нов Устав у споразуму са Круном, 4. Расписују 
се избори за Уставотворну скупштину, 5. Пре састанка Уставотворне скупштине 
морамо се споразумети о основу новог уређења, 6. Ако се на ово пристане, 
састанак шефова и одлазак Кнезу.” У одговору СДК се, пак, истицало „да пре 
свега треба признати да ’све од 1918. није вођено добро, а од 6. I 1929. све је 
протузаконито и не вреди. И, према томе, данас држава нема Устава’. (...) да 
народу, ’а нарочито српском народу’ треба отворено то рећи и уз то ’да су Хрвати 
посебан културни и политички индивидуалитет’.” На крају одговора се посебно 
наглашавало да се од теза које су истакнуте у Загребачким пунктацијама 1932. 
„не може ићи натраг, и да ти захтеви важе ’и за Стојадоновића и за свакога’.” 
Todor Stojkov, „O stvaranju Bloka narodnog sporazuma”, str. 272, 273. 

90 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 18. априла 1937.
91 Говорећи о овој Чубириловићевој иницијативи Драгољуб Јовановић је сматрао 

„да је он осећао ’да сељаци хоће Србију као што Хрвати хрватују’ и да ’његове 
масе нису биле толико национално преврене и еволуисале као наше у Србији’”. 
- Мира Радојевић, н. д., стр. 77.

92 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 5. маја 1937. 
године: „Замисао о Српској земљорадничкој странци међутим, у Београду није 
прихваћена, јер Савез земљорадника ’никад није био уско националан’, мада 
у хрватским и словеначким масама није нашао скоро никаквог одјека, сем у 
почетку у Далмацији.” У Савезу земљорадника, како у ширем чланству тако и у 
вођству, предлог заиста није прихваћен. Мира Радојевић, н. д., стр. 77.

 Јован М. Јовановић Пижон је о имену странке изнео став: „Име не треба да мења. 
Она је од почетка Савез земљорадника (истакнуто у оригиналу), ’без обзира на 
име, на веру, на писмо, на језик’. Србе треба да окупља – земљораднике – зато 
да их други не би окупљали у фронтве противу Хрвата, јер хоће људи да би се 
одржали на власти по сваку цену. Како год име носио национално, сељаку су и 
невоље и циљеви једни исти: голо Хрватство или голо Српство су без садржаја 
за сељака. Јесте ли игде видели ма једнога сељака да је он, прави сељак, 
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Критички распложен према страначком вођству, Мо ско-
вље вић у своме дневнику 30. маја 1937, између осталог, бележи: 
„Љуба Давидовић сазива Главни одбор за 13-и, а наше вођство не 
сме да сазове, већ бежи у Сарајево, где ће одржати конференцију 
за Босну, која треба да замени Главни одбор.”93

И у чланку за сарајевски Преглед под насловом „Земљо-
раднички покрет код Срба”, Мо ско вље вић је говорио против 
страначког вођства, а није одобравао ни „општенародни покрет” 
Драгољуба Јовановића. Страначко вођство је ограђивањем од ле-
вице „несвесно помагало акцију Воје Ђорђевића, који је кроз за-
другарство систематски радио на томе да или скрши опозициони 
став Савеза земљорадника према режиму, или да га поцепа”, а по-
себно је подвукао да је заклињање задугара на верност режиму, 
на јубиларном задружном конгресу 27. септембра 1934. године, 
представљало „легитимацију” за улазак Савеза земљорадника у 
владу Богољуба Јевтића. Окривљујући за то вођство странке, Мо-
ско вље вић у чланку каже: „Иако су намере Воје Ђорђевића биле 
провидне вођство ипак није ништа предузело да их осујети, већ је 
чак и нехотице кумовало овој ’земљорадничкој’ влади. Кад су ра-
списани петомајски избори, није ништа предузимано да се обаве-
сти народ, те су чланови СЗ у Србији већином гласали за Јевтићеву 
листу. И тако је створен нов расцеп у земљорадничким редови-
ма.” Расцеп се, међутим, јавио само међу страначким вођама, а на-
род је „у својим невољама и тежњама остао компактан”, те Мо ско-
вље вић у смишљеном, планском и организованом раду види пут 
за стварање снажног земљорадничког покрета, који би се водио 
„као организована странка по вољи већине и у духу програма, као 
класна земљорадничка странка, а никако као неки ’општенародни 
покрет’, јер би то било или ново издање Радикалне странке, или 
би се из њега излегао какав фашизам, или би згодно послужио 
комунизму.”94

У складу са оваквим схватањем, Мо ско вље вић је 8. јуна 1937. 
упутио и писмо Дргољубу Јовановићу, поводом његовог чланка о 
јединству земљорадничког покрета објављеног у Прегледу. Писмо 
је завршио напоменом да ће чланак не само код „десничара” већ 
и код многих његових симпатизера који и не припадају формално 

агитовао противу Српства или противу Хрватства. Ја српскога сељака таквога 
бар не знам.” - Мира Радојевић, н. д., стр. 77.

93 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 30. маја 1937.
94 Милош Мо ско вље вић, „Земљораднички покрет код Срба”, Преглед, јул–август 

1937, свеска 163–4, Сарајево, 1937, стр. 426, 427.
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„левици” изазвати утисак да се он „непријатељски” односи према 
Савезу земљорадника, да води „сасвим друкчији покрет, који није 
у складу са схватањима и тежњама не само ранијих чланова СЗ већ 
и већине сељака, што ће их и нехотице збити уз садашње вођсво 
СЗ, као чувара програма и традиција”, а то је оценио као неко-
рисно и за самог Драгољуба, али и за „јединство земљорадничког 
покрета”.95 

Земаљска конференција Савеза земљорадника у Сарајеву 
одржана је 20. јуна 1937, у организацији десничара. Припадни-
ци левице у странци на њу нису били позвани нити им је било 
дозвољено присуство.96 Конференција је једногласно одобрила 
став вођства странке и прихватила становиште које је шеф странке 
Јоца Јовановић Пижон заузео свом писму Љуби Давидовићу од 11. 
јуна 1937. године.97 Ради потпунијег обавештења јавности о циљу 
ове конференције, Драгољуб Јовановић је, по њеном завршетку, 
дао изјаву новинарима, подвукавши „крах целог овог покушаја 
десничара” да ликвидирају левицу без њеног учешћа. Нису успели 
„пре свега што их у томе није помогао Јоца Јовановић, који је и Ми-
лана Гавриловића склонио да лично не учествује у томе послу”.98 
Изјаву Драгољуба Јовановића и реаговање на њу, Мо ско вље вић је 
27. јуна 1937. овако забележио: „Ове недеље највише се говори 
о земљорадницима, због оштре изјаве Драгољубове против Јоце и 
95 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, књ. 4, Београд, 1997, стр. 175, 176.
96 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 20. јуна 1937. 

године. Конференција (састанак) није одржана у дворани биоскопа Луксор, 
како је требало, већ у приватном стану сарајевског адвоката др Обрада 
Мастиловића.

97 „Ј. Јовановић Пижон је предлагао да се шефови Удружене опозиције, Се-
љачко - демократске коалиције, Југословенске муслиманске организације и 
Словенске људске странке сложе у неколико основних принципа, који су ’изван 
ди скусије’, и потом се сви ’окрену Круни као објективном Врховном арби тру у 
питању споразума’. ’Основни принципи’ чинили би ’основни закон Кра љевине 
Југославије’, који би ’имао да стоји изнад свих осталих закона у овој земљи, да 
стоји и да као такав остане” (наглашено у оригиналу – М. И.).

98 Д. Јовановић је у изјави још нагласио: „Овај недолазак не решава проблем. Ако 
они не признају нас, ми признајемо њих. Ићи ћемо свуда за њима, макар на 
Марс, само да се једанпут сретнемо и пред правим члановима странке положимо 
сваки рачун о своме раду, па да нам сељаци суде... Зато с нестрпљењем 
очекујемо земаљски састанак, који је званчно обећан за прву половину јула. 
Дај Боже да се он у томе року одржи и да једном сазнамо где смо били и 
шта смо радили и куда идемо... Моји пријатељи из левице и ја очарани смо 
пријемом, братским и срдачним који смо нашли код босанских сељака из свих 
присутних срезова. Наши разговори са њима трајали су целог дана после 
конференције. Продужићемо их на земаљском састанку, ма где се и ма кад 
се одржао.” Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 4, стр. 180; АСАНУ, 
Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 27. јуна 1937.
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Гавриловића, у којој каже да они нису смели доћи (на конференцију 
– М. И.), јер немају шта рећи, па су измислили да због важних по-
слова нису могла доћи, чак се поверљиво говорило да ће добити 
владу. Да би што боље маскирали изостанак, Гавриловић је послао 
телеграм из Загреба, куда је, изгледа, једино зато и отишао, јер 
се задржао само 3-4 сата. Ипак се писало као да је ишао и до Ма-
чека и да има неке смеле предлоге. После конференције и збора у 
Невесињу, Бранко Чубриловић је отишао Мачеку на рапорт. Тако 
се дигло још мало прашине, а стварно мучно да има чега.”99 

Почетком јула 1937. јачу „прашину” је дигао предлог Савеза 
земљорадника за споразум с Хрватима, као и промене које би он 
изазвао. „Ове недеље само се говори о предлогу земљорадника 
за споразум с Хрватима и у вези с тим о променама. Кажу да је 
Гавриловић ишао у Загреб као емисар кнеза Павла и да ће прили-
ком гласања о конкордату Стојадиновић пасти, а нову владу ће об-
разовати Јоца Јовановић или неко други; то би била концентрацио-
на влада, која би вршила избор за Уставотворну скупштину. Новим 
уставом укинули би се намесници, а Павле прогласио за регента.”100

Констатујући да се „о предлогу Милана Гавриловића” о спо-
разуму Удружене опозиције Србије са СДК, који би демократе тре-
бало да стави пред свршен чин, да прихвате или одбију, и даље 
непрестано говори у јавности, као и да је Љуба Давидовић у ка-
фани у Крагујевцу дао незваничну изјаву101 „врло неповољну по 
Гавриловића и земљораднике”, Мо ско вље вић је закључио: „Лепо 
ће свет мислити о односима у Удруженој опозицији.”102

Пошто су га сматрали за „левичара” и присталицу Драгољуба 
Јовановића, у вођству Савеза земљорадника Мо ско вље вића су за-
обилазили приликом дношења значајних одлука. У недељу 11. јула 
99 Драгољуб Јовановић о томе пише: „Први дани јула 1937. били су у знаку тзв. 

’земљорадничког предлога’ о ’процедури’ за решавање хрватског и целог 
државног питања. Нигде није објављено у чему је тај предлог и та процедура. 
Знало се само да једно и друго носи у Загреб др Милан Гавриловић у име своје 
и Јоце Јовановића. Говорило се да земљорадници иду за тим да се уже повежу 
са ХСС и целом СДК, па да демократе ставе пред свршен чин, да би примили 
или одбили.” Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 4, стр. 186.

100 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 4. јула 1937.
101 „На путу за Врњачку Бању Давидовић је у Крагујевцу, у кругу пријатеља, 

љут на земљораднике, мало исмевао Ј. Јовановића и Гавриловића – да немају 
појма о сељачком животу, док он, као ’попино дете’ из Влашког Поља, сасвим 
добро познаје село и сељаке. Шалио се тврдећи да Јоца не зна шта су наћве, 
а за Гавриловића је рекао нешто слично.” Драгољуб Јовановић, Политичке 
успомене, 4, стр. 186.

102 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 11. јула 1937.
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1937. године одржана је конференција око 40 страначких првака из 
Београда, Северне Србије и Војводине, на којој су „једногласно да-
ли поверење ’вођи’ Јоци”, а да Мо ско вље вића нису ни обавестили, 
што је у дневнику прокоментарисао: „Кога ли су то све звали. Мене 
нису, иако сам у суботу видео Тркљу.”103 Исто тако, тек 28. јула 
1937, уочи погреба патријарха Варнаве, сазнао је да је Пижон „пре 
патријархове смрти био добио мандат за састав коалиционе владе, 
али су га одбили и демократи и радикали, јер не пристају на његов 
предлог, тј. да се укида устав и Павле прогласи за регента”.104

Како је вођство Савеза земљорадника заобилазило и Добро-
сава Томашевића, актуелног председника Главног одбора, Мо ско-
вље вићу је било лако да Томашевића придобије за своје идеје. 
О њиховом сусрету на Св. Илију у Ваљеву, Мо ско вље вић пише: 
„Био је и Томашевић, који мисли да треба кренути странку, ако 
’вођство’ неће.” У овој белешци он указује и на раскол међу стра-
начким првацима у ваљевском округу, истичући: „Нови ’првак’ др 
Р(адомир) Стефановић је за јуче приликом своје славе позвао ве-
лику конференцију, на коју је дошао и Милан Гавриловић. Адвокат 
Ђермановић и Томашевић нису ишли.”105 

Скрајнут од значанијих политичких активности вођства 
странке, Мо ско вље вић и у свом дневнику све мање пажње поклања 
дешавањима у врху Савезу земљорадника. После потписивања 
споразума Удружене опозиције у Србији и Сељачко-демократске 
коалиције у Загребу, 7. октобра 1937. године, само је записао да 
је србијанску делегацију, по повратку у Београд, дочекала маса 
народа „чије је одушевљење полиција сузбијала”, а да је Милан 
Гавриловић, као члан делегације, „говорио у уредништву Села”, 
после чега је организована заједничка вечера код Шишка.106

О десетодневном затишју у политичком животу после 
склапања споразума, о пасивности опозиције, Мо ско вље вић беле-
жи: „Прошло је десет дана од потписа споразума, а ништа се није 
десило. Говоре да се опозиција пријавила за аудијенцију, али нису 
примљени. И сад они збуњени ћуте, јер су насигурно рачунали да 
ће добити власт чим ставе свој потпис на толико очекивани спора-
зум. А сад неће ни да их чују. По споразуму би требало сад да пове-

103 Исто, белешка од 12. јула 1937.
104 Исто, белешка од 29. јула 1937.
105 Исто, белешка од 2. августа 1937.
106 Исто, белешка од 7. октобра 1937.
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ду заједничку борбу, а они за то нити имају воље нити су спремни. 
Зато се ни живи не чују, већ ’спавају на ловорикама’.”107 

Повређен зато што је Јоца Јовановић долазио у Српску 
академију наука а није свратио код њега у Институт, 29. децем-
бра 1937. године у дневнику је записао: „Неки дан господин Ј. 
Јовановић био је у Академији код господина А. Марјановића, али 
код мене није хтео свратити нити ме позвати. А говорио је како би 
повели одлучну борбу и против кнеза Павла, али им Мачек савето-
вао да не пренагле, да је незгодно устајати против династије; нека 
причекају, па ће он покушати код Павла, и тако они још чекају!”108

Због неактивности и неодређеног ишчекивања вођства Са-
веза земљорадника и почетком 1938, Мо ско вље вић 6. марта 
констатује да је у врху странке „све мирно”.109

Годишњи парастос Милану Прибићевићу, у суботу 16. априла 
1938, показао је разлику између статичког и недовољно активног 
вођства странке и изузетно предузимљивог Драгољуба Јовановића. 
О жељи Драгољуба Јовановића да буде вођа, а коју је имао и Милан 
Прибићевић, Мо ско вље вић пише: „Драгољуб систематски гаји култ 
Миланов и искоришћава његову националну и ратничку прошлост 
у својој акцији. Скоро ће од њега начинити мученика и жртву, да 
би тим бодрио на борбу своје присталице. Штампао је слике Мила-
нове, с неким паролама, због којих је Нинко Петровић са Станком 
Трифуновићем био неколико дана у затвору. А да је Милан жив, 
они би се свакако разишли као непријатељи, јер су обојица имали 
амбиције да буду вође.”110

Заокупљен својом идејом, Драгољуб Јовановић је на пара-
стос „позвао доста присталица из унутрашњости и студенте, па су 
сељаци, радници и студенти одржали говоре”, да би затим у својој 
кући покојном Милану Прибићевићу „приредио даћу”, на чијем је 
крају присутнима „говорио о свом путу у Шпанију, одакле се вратио 
пре 5 дана”. Да би избегао „солидарисање” са вођом земљорадничке 
левице, Јоца Јовановић се, пише Мо ско вље вић, „уклонио одмах 
чим су почели говори”. 

Обрушавајући се на страначко вођство, називајући га ре-
жимским, Мо ско вље вић 17. априла 1938. бележи: „Данас је Адам 
Прибићевић одржао прву скупштину Сељачког кола у Загребу. А 
107 Исто, белешка од 17. октобра 1937.
108 Исто, белешка од 29. децембра 1937.
109 Исто, белешка од 6. марта 1938.
110 Исто, белешка од 17. априла 1938.
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наши режимски земљорадници нису кадри никакву организацију 
да створе. Кад су већ у заједници са самосталним демократима, 
могли би просто стварати кола и међу својим присталицама. Прави-
ла већ имају, па не треба никаква дозвола.”111

Изопштен из руководства, и даље у дневнику мало просто-
ра посвећује стању у вођству своје странке. Тек у белешци од 24. 
јула 1938. он, на пример, пише да га је 22. јула посетио Драгољуб 
Јовановић и да га је обавестио о скором доласку Мачека у Београд, 
као и о могућој новој влади, коју би формирао Корошец а у коју би 
ушао и Пижон.112

Посету Мачека Београду, средином августа 1938, Мо ско вље-
вић је прокоментарисао: „Др Мачек се у уторак (16. августа) вра-
тио у Загреб. У понедељак је била заједничка конференција пред-
ставника свих странака Споразума код Јоце Јовановића. Донета је 
резолуција која је парафраза лањског споразума. Важно је у њој то 
што се место хрватског питања истиче заједничка борба против на-
турене и насилничке владе, па тек онда Уставотворна скупштина, 
у којој ће се заједно и у љубави решити сва спорна питања. Ово 
је растегљиво, тако да би се промена Устава, према томе, могла и 
одложити.”113

Како су, за разлику од претходне народне скупштине, у нову, 
форимрану после избора 11. децембра 1938, посланици Удружене 
опозиције „главачке ушли”, Мо ско вље вић то објашњава избором за 
посланике страначких вођа, међу којима је био и Јоца Јовановић 
Пижон. „И док раније нису хтели ни разговарати о уласку у про-
шлу Скупштину, дотле су сад кобајаги изнели ствар пред шири фо-
рум, и једногласно решили да иду. Наравно, зато што су изабрани 
’вођи’.”114

Мо ско вље вић бележи да Савез земљорадника, са девет ман-
дата, „има највећу групу и да предводи остале опозиционаре”, а да 
су прву заједничку седницу одржали у редакцији Села. Ту су сед-
ницу „усрећили својом посетом Пера Живковић и Лаза Марковић”, 
такође народни посланици, што је резигнирано прокоментарисао: 
„Далеко смо дотерали!” Забележио је и да се Мата Русковић и Милан 
Влајинац, према тврђењу Пижона и Милана Гавриловића, „утврдо 
надају да ће ускоро Јоца образовати владу у којој ће Стојадиновић 
111 Исто.
112 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 24. јула 1938.
113 Исто, белешка од 19. августа 1938.
114 Исто, белешка од 22. јануара 1939.



Др Момчило ИСИЋ МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ О ВОЂСТВУ  
САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА: 1935–1941.

45

бити министар финансија ’због Немачке’”. Поред тога, врх странке 
прима „натраг све залутале”, изузев Воје Ђорђевића, „кога ће првом 
приликом обарати у Савезу”.115 Износећи да је песимиста, иако је 
политичка ситуација у држави „у знаку оптимизма и очекивања да 
се пође путем нормализације политичког живота и решења хрват-
ског питања”, Мо ско вље вић истиче да се боји да се наде опозиције, 
као и Стојадиновићеве, „не изјалове”, јер му се чини да ће убрзо 
доћи до нових избора, на којима ће се „радикали опет прикупити” 
и добити више мандата од демократа и Савеза земљорадника, па ће 
они са ХСС-ом образовати владу и са њима ће онда решити „хрват-
ско питање”. Наводи да „земљорадници све више очекују од вла-
сти”, да је силно прижељкују, али и да им се она увек измакне, кад 
год „помисле да ће је се докопати”. Вођство странке 12. фебруара 
организује „неку конференцију”, на коју њега нису звали.116

О могућем уласку Савеза земљорадника у владу и скором 
доласку на власт, чему су се многи партијски лидери надали, Мо-
ско вље вић је кратко разговарао са Јоцом Јовановићем и Миланом 
Гавриловићем, приликом случајног сусрета на Теразијама, 17. фе-
бруара 1939. године. У том разговору Јоца је био „прилично песи-
миста”, истичући да „све зависи од оног на брду”, док је Гавриловић 
оптимисички изјављивао: „Надам се биће добро, радимо на томе.”117

Мада је сматрао да је за политичко оздрављење државе 
најбоље формирање неутралне владе, јер би се тада видело „ко 
има корена у народу”, Мо ско вље вић то оцењује неповољним по 
Савез земљорадника, „због рђавог вођења” странке: „Њени се 
вођи спремају за власт, а не мисле да се треба организовати и 
спровести борбу.” Како је Јоца Јовановић заступао тезу о хомогеној 
земљорадничкој влади,118 Мо ско вље вић се запитао и прокомен-
тарисао: „А шта је он учинио да се то омогући? Ето сад је вре-
ме да се пуном паром ради на прикупљању земљораничких сна-
га и организовању рада у народу, а он ништа. Нити ме пита ни-
ти зове. Милош Поповић ми каже да је покретао питање рада и 
организације и предлагао да се успостави Главни одбор, али то 
није примљено, већ ће ствар решавати само два три човека. За то 
је нарочито Тупањанин. На помену је био и Бранко Чубриловић, па 
115 Исто.
116 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 13. фебруара 

1939. 
117 Исто, белешка од 19. фебруара 1939.
118 Ову тезу Јоца Јовановић је изнео разговору са Милошем Мо ско вље вићем, 

Кирилом Савићем и Јашом Продановићем 8. марта 1939. године.
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се само поздравио, а ни речи није проговорио, док је дуго разгова-
рао с Нинком Петровићем. Нека ми не придаје никакав значај, али 
сваки човек је добро дошао, па га треба привлачити. Или ваљда 
хоће да се улизујем.”119

Оцењујући погрешним многе кораке вођства своје странке, 
које је на њега скоро потпуно „заборавило”, 21. марта 1939, конач-
но, после две и по године, и он је „позват на састанак у уредништво 
Села”, чији је рад, поново, критиковао. Износећи да Јоца Јовановић, 
у говору „о спољној ситуацији” није рекао „ништа ни ново ни утан-
ко”, позвавши Милана Гавриловића да говори „о унутрашњој по-
литици”, на шта је овај рекао да он окупљенима нема шта говори-
ти, „али да има с њим” – Јовановићем, Мо ско вље вић је нагласио 
да је тек тада Пижон обавестио присутне да је „неки дан био код 
кнеза Павла”, који га је тада „уверио да нема спољне опасности”, 
подвлачећи „да кнез сам води преговоре с Мачеком”, као и да он 
„уопште добро води државне послове, што ће му потомство призна-
ти”. Како је Пижон истицао и да је „за то да владу образује Мачек, 
у коју би ушли претставници свих странака које имају ослонца у 
народу”, али да ће, ипак, „Драгиша Цветковић ићи да преговара 
с Мачеком, јер он има амбиција да уђе у историју због решења 
хрватског питања”, Мо ско вље вић је незадовољно закључио да се 
из Пижоновог излагања „не види како ће се ствари развијати”.120

На „састанку је било око 30 људи”, од којих су „многи са свим 
нови”, од „левичара” су присуствовали проф. Кирило Савић и Ћосић, 
после Јоце Јовановића су само „Саво Делић и Кирило Савић рекли 
неколико речи, углавном да није згодно што спор са Хрватима ре-
шава само кнез”. Мо ско вље вић замера на одсуству демократије, јер 
се преко Делићевих и Савићевих примедби олако прешло, а није 
тражено ни одобрење или директива за даљи рад вођства странке. 
Он то објашњава њиховом жељом да коначно постану део власти: 
„А међутим они већ спремају владу. Ако Мачек пристане да буде 
председник, потпреседник би био Јоца, а ушли би Гавриловић и 
Тупањанин. Тако ће се господа најзад докопати власти, не питајући 
странку, без икаквог радног програма.”121

На позив Јоце Јовановића, Мо ско вље вић је 4. маја 1939. 
присуствовао и скупу „оснивача” Савеза земљорадника, у земљо-

119 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 12. марта 1939.
120 Исто, белешка од 21. марта 1939.
121 Исто.
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радничком клубу Народне скупштине.122 Пижон је политичку 
ситуацију „изложио неодређено”, Гавриловић га је допунио, али су 
обојица признали „да су остали на цедилу: да се хрватско питање 
без њих решава”. Мо ско вље вић бележи и њихову изјаву да је Ма-
чек са кнезом Павлом 27. априла 1939. године потписао Протокол о 
споразуму, али да тај текст није хтео послати Удруженој опозицији, 
„ни на њен захтев”, мада су његови делегати долазили у Београд 
„да наговоре УО да и она прими као своје” све захтеве које је он 
постављао. Како су остали говорници, после овакве изјаве странач-
ких вођа, углавном осуђивали Мачека за „издајство”, Гавриловић 
је устао у Мачекову одбрану, за коју Мо ско вље вић каже да је би-
ла „више реда ради”, односно да је представљала Гавриловићев 
покушај да оправда „своју досадашњу неуспелу политику сарадње” 
с Мачеком, тим пре што је целим својим излагањем показивао „ра-
зочараност и незадовољство”.123

Очекивање страначких вођа да дође до стварања нове владе 
по повратку кнеза Павла из Италије и изјаву Милана Гавриловића 
да је „жеља горе (двора – М. И.) да споразум помогну и опозиционе 
српске странке”, и то не преко водећих већ „преко неких људи из 
странака”, Мо ско вље вић је оценио као самопрепоручивање вођа 
за министарске положаје. У том духу се и завршила дискусија на 
овом састанку. Вођству се, наиме, допустило „да помогне спора-
зум и уласком у владу, само ако споразум није такав да би иза-
звао револт Срба”.124 Заправо, ово је и био циљ сазивања скупа. 
О томе Мо ско вље вић каже: „Крајшумовић ме је изазвао и рекао 
ми да је овај скуп ’оснивача’ сазван само зато да ’вођство’ добије 
овлашћење за рад.”

Крајшумовић га је обавестио и да је за недељу 7. маја „сазван 
велики скуп код Јоце од 60 сељака 40 интелектуалаца, који би, као 

122 „Присутних је било 23. Од првих чланова Главног одбора били смо: ја, Влајинац, 
М. Гавриловић, В. Лазић, Драг. Поповић из Баната. Од сељака били су још: 
Мића Бошковић, Кнежевић из Книна, Жарко Секулић из Сомбора, М. Црногорац, 
Ђенадић, М. Илић, народни посланик, Печула и И. Поповић, пензионер из 
Крушевца. Од интелектуалаца: Јоца, Гавриловић, Влајинац, Кирило Савић, 
Васиљ Поповић, Дуле, Крајшумовић, Драгиша Здравковић, Тупањанин, М. 
Поповић и Тркља.” АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка 
од 4. маја 1939.

123 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 4. маја 1939.
124 „Колико смо могли сазнати, споразум је закључен тако да Хрватска обухвата 

Савску и Приморску бановину с Дубровачком облашћу, а за Босну и Војводину 
да буде плебисцит, тј. да они срезови који приликом скупштинских избора 
гласају у већини за Мачека припадну Загребу.” АСАНУ, Рукопис дневника 
Милоша Мо ско вље вића, белешка од 4. маја 1939.
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неки конгрес, изабрали Главни одбор”. Како те „делегате нико није 
послао, већ су позвани”, Мо ско вље вић је у томе видео жељу стра-
начког руководства да се формално поништи „легалитет Главног 
одбора”, а ђурђевдански излет на Опленац, где ће земљорадничка 
омладина славити и говоре држати Јоца, Гавриловић и Тупањанин, 
као његово, још једно, отворено препоручивање режиму. 125

Како је власт онемогућила ђурђевдански скуп на Опленцу 
у организацији страначких лидера, Мо ско вље вић констатује да је 
пропала и ова шанса Јована Јовановића Пижона да „милошћу одо-
зго” дође на власт. „Изјаловила се последња нада г Јоци да дође на 
власт милошћу одозго. Опленачко поклоњење се наопако свршило! 
Полиција је растурила скуп, није дала Јоци говорити; око 15 жан-
дарма с бајонетима разгонили народ, те је он сам морао стати пред 
бајонете, да одбрани народ који није крив. Тако је ваљда увидео 
да пут за народну владу не води преко Опленца већ кроз Сремску 
Митровицу!”126

После супротстављања жандармеријским бајонетима у Шу-
ма дији, Пижон је кренуо на агитациони пут по Јужној Србији, који 
је отпочео 18. јуна 1939, предавањем и збором у Скопљу. Нажа-
лост, са тога пута се није вратио. Напрасно, од срца, умро је за 
време ручка у Охриду 20. јуна 1939. године.127

Наводећи да је сахрана Јоце Јовановића 22. јуна 1939, уз 
присуство много народа, трајала од 3 до 8 часова, да се пријавило 
80 говорника, а да је говорило њих око 20, Мо ско вље вић подвлачи 
да је то била „смотра опозиције и израз њеног расположења”. Ма-
да је чињеницу да су се на погребу „искупили земљорадници свих 
фракција” видео као згодну прилику за њихово поновно уједињење 
и забележио: „да је среће и памети да их његова смрт уједини за 
заједничку борбу”, он ипак резигнирано закључује: „Нажалост, из-
гледа да тако неће бити, јер већ за после погреба позвани су на 
састанак чланови Главног одбора (недавно постављени) и ’угледни 
чланови’, па ће, како сам чуо, имати да бирају новог вођу. Чуо сам 
да Тупањанин има амбиције за то.”128 

О претендентима за место шефа странке Мо ско вље вић пише 
у дневнику и 25. јуна: „Изгледа да се о вођство отимају Гавриловић 
и Тупањанин. Овај је изгледа припремао расположење за себе и 
125 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 4. маја 1939.
126 Исто, белешка од 7. маја 1939.
127 Исто, белешка од 20. јуна 1939.
128 Исто, белешка од 22. јуна 1939.
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хтео је после погреба да буде извикан, али је остало да Милан, као 
потпреседник, врши дужност шефа до сазива правог Главног одбо-
ра. Али ће се сад свакако појавити са својим аспирацијама и Воја 
Лазић, који сматра да он једини може бити вођ једне сељачке стран-
ке, сад кад нема Јоце, који му је незаконито био отео вођство!”129 
Он је, и поред изјаве самог Драгољуба Јовановића да прихвата 
Милана Гавриловића за вођу Савеза земљорадника после смрти 
Јоце Јовановића,130 означио и Драгољуба као претендента на ме-
сто страначког вође, јер је, када су га Недељко Дивац, др Све-
та Живковић, адвокати Небојша Малетић и Радован Мијушковић 
и Мо ско вље вић посетили 23. јуна у затвору у Сремској Митрови-
ци, највеће интересовање показивао „за односе у странци после 
Јоцине смрти, не кријући своје поуздање да ће он сада бити једини 
вођ”.131 

Упоредо са борбом за место шефа странке, појединци из 
њеног врха очекивали су с нестрпљењем склапање споразума са 
Мачеком и улазак у владу. „Говори се да ће за Видовдан бити готов 
споразум с Мачеком и нова влада, у коју се нада да уђе и Бранко 
Чубриловић, како је говорио Стојићу.”132 

Да ће земљорадници „дати своја два човека” у „владу јаких 
људи”, која ће бити формирана по склапању споразума, потврдио 
је и сам Милан Гавриловић.133 Када је 26. августа 1939. године 
најзад закључен српско-хрватски споразум и образована нова вла-

129 Исто, белешка од 25. јуна 1939.
130 У својим Политичким успоменама Драгољуб Јовановић пише: „Кад је Јоца 

Јовановић умро, Милан Поповић, Лазар Тркља и други омладинци извикали 
су Милана Гавриловића за шефа Савеза земљорадника, мада такав положај 
по Статуту није постојао. С његовим потписом, мени је у Митровицу, преко 
суда, стигао телеграм којим ме извештава о Јоциној смрти. Схватио сам да се 
тиме кандидује за његовог наследника. Нисам имао ништа против, пошто сам 
га већ сматрао правим шефом странке, или бар њене деснице. Преко Радована 
Мијушковића, који ме је посетио, ја сам му поручио да више волим да будем 
чељаде у великој задрузи, него домаћин у малој. Признавао сам Јоцу, готов 
сам да признам и њега, али он треба да настави Јоцину тактику трпељивости 
и помирљивости.” Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 
181.

131 О овој посети Драгољубу Јовановићу Мо ско вље вић је записао и ово: „Не бих 
рекао да се много обрадовао моме и Дивчевом доласку. Били смо код њега скоро 
сат, а једва је с нама неколико речи проговорио, него је највише поверљиво 
разговарао са Живковићем.”

132 Исто.
133 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 13. августа 1939. 
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да, под председништвом Драгише Цветковића, у владу је ушао и 
Бранко Чубриловић као министар пољопривреде.134

Формално одобрење Бранку Чубриловићу за улазак у вла-
ду уследило је на седници Главног извршног одбора странке 3. 
септембра 1939. „Данас је била седница тобожњег Главног из-
вршног одбора, на који сам и ја позван. Он је дао благослов Бран-
ку Чубриловићу за улазак у владу. Ради његова покрића је и по-
зван и све је учињено да се прави глас народа не чује. У томе 
се огледа вештина Милана Гавриловића новог ’вође’. Позвао је из 
целе земље кога је хтео, да може рећи да је цела странка одобрила 
његов рад, а кад је требало саслушати те људе, он смицалицама 
онемогућава говорнике. У свом говору трудио се да прими на себе 
одговорност за Бранков улазак у владу, вели да је сам, на своју 
руку одобрио мада је у почетку рекао да се у нашој странци не сме 
радити хитлеровски! Ипак из даљег излагања, пажљив слушалац је 
могао разумети да је Бранко на своју руку улетео у владу. Пошто 
је Бранко изложио како се то десило и шта ће учинити, сви су одо-
брили. Зато узима Јову Поповића за помоћника, који, вели, треба 
да буде стварни министар. Сад је требало ’дубоко претрести’ нову 
ситуацију како рече Гавриловић. Прво су говорили Јован Ћетковић 
и Бранковић. Ја сам се први јавио, али да би ми осујетио говор Ми-
лан је прибегао трику, предложивши да прво говоре ’браћа у гуњу’. 
Први се, наравно, појавио Воја Лазић, што је изазвало протест, а 
мене револтирало, те сам демонстративно изашао! После су још 2-3 
сељака окадила вођство, па је Гавриловић закључио састанак, са-
општивши да је објављен рат. Баш због тога је требало саслушати 
људе. Али то је њему добро дошло да онемогући глас опозиције. 
Исти методи као Воје Ђорђевића. Да би весеље било потпуно још 
у почетку је Милан предложио да се поздраве Краљ, кнез Павле и 
намесници; Краљ као ’сељачки краљ’. Дала му се, најзад, прилика 

134 „На основу 116 члана Устава донета је уредба о установљењу Хрватске 
бановине у коју улазе Савска и приморска бановина и срезови Дубровник, 
Травник, Фојница, Дервента, Градачац, Брчко. Шид, Илок, из којих ће се 
издвојити општине, у којима Хрвати немају већину. Уредбом се ствара Хрватска 
бановина као corpus separatum у Југославији, са аутономијом коју је имала у 
Угарској, али ипак мањом, јер се поред војске и спољних послова задржава 
за централну власт и спољна трговина, вере, саобраћај, финансије, просветна 
политика, државна заштита, многа законодавства. У уредби има члан да се 
може проширити и на друге бановине.” АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо-
ско вље вића, белешка од 26. августа 1939.



Др Момчило ИСИЋ МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ О ВОЂСТВУ  
САВЕЗА ЗЕМЉОРАДНИКА: 1935–1941.

51

да покаже своју лојалност и државотворност. Само му Бранко ипак 
подвали!”135

Страхујући да из Другог светског рата, који је отпочео 1. 
септембра 1939. године, „Југославија не изађе раскомадана”,136 
Мо ско вље вић је додатно био забринут због активног учешћа Саве-
за земљорадника у томе, након уласка Бранка Чубирловића у вла-
ду и изражене лојалности двору, коју је посебно подвукао Милан 
Гавриловић предлогом Главном извршном одбору странке да се са 
седнице поздрави краљ, кнез Павле и намесници. У дневнику је за-
писао: „Што је најгоре и моја странка ће активно учествовати у том 
’уређењу’ Југославије.”137

Три месеца пошто је тзв. Главни извршни одбор Саве-
за земљорадника одобрио улазак Бранка Чубриловића у владу, 
Ми лош Мо ско вље вић се, у дневнику, поново враћа приликама у 
странци и њеном вођству. Бележи да се у држави „пуном паром 
агитује, као да су расписани избори, којих можда неће ни бити”, 
да је Slovenac „већ писао о могућности да се Сенат прогласи за 
парламент”, да се непрестано „говори о промени владе” и помиње 
Божа Максимовић као председник, да „Земљорадници почињу 
стварати организације по појединим срезовима”, а да је Драгољуб 
Јовановић, „по Мачековој наруџбини”, отишао у Хрватску, „да ми-
ри Србе, да се не боје због поделе”. Мо ско вље вић износи да је 
прихватио предлог неколико виђенијих партијских првака да, као 
председник, сазове београдско веће Савеза земљорадника, уз ко-
ментар: „Мада сам изгубио сваку веру да могу радити са овдашњим 
људима у Земљорадничкој странци, ипак ћу сазвати веће, да учи-
ним своју дужност и коначно ликвидирам своје чланство. Читао сам 
дневник од пре 10, 12 година, па сам се згадио кад сам видео шта 
су све чинили истакнути људи у странци. Ништа они нису бољи не-
го прваци других ’варошких странака’.”138

135 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 3. септембра 
1939. 

136 Мо ско вље вић 3. септембра 1939. пише: „Савезници ће гледати да откину 
Италију, а пошто зато њу треба задовољити, морају исправити ’неправду’ коју су 
јој учинили Версаљским миром, а то значи да јој предаду контролу над источном 
обалом јадранског мора, тј. над Хрватском. А ако победи Немачка утолико пре 
наступиће расцеп, да би и Хрвати, као засебан народ били ’самостални’. Пример 
Словака нам показује како се народи ’самоопредељују’ помоћу Немачке.”

137 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 3. септембра 
1939. 

138 Исто, белешка од 3. децембра 1939. 
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Посебно критикује „државничку мудрост” Милана Гаври ло-
вића, као шефа Савеза земљорадника, што је у унутрашњој по-
литичкој кризи почетком 1940. насталој захтевом Извршног одбо-
ра ЈРЗ да се прво створи бановина Србија па да се онда распи-
шу избори, „одбрану српства” препустио радикалима, који су от-
почели акцију поновног окупљања.139 Земљорадници су „потпуно 
растројени”, „Милан Гавриловић немоћно ћути”, Бранко Чубриловић 
„на зборовима изјављује да ће се прво створити српска бановина, 
а потом бити избори”, а Милош Тупањанин „да ће избора бити од-
мах, а Срби да не треба да се боје за српство, јер се о њему стара 
Круна!”140 Само недељу дана касније, Мо ско вље вић бележи да „ви-
ше ни Чубриловић не одређује ’сигурне’ рокове кад ће бити избо-
ри”, објашњавајући то немогућношћу режима „да скупи радикале и 
осигура већину”.141

Критикујући десницу у странци, Мо ско вље вић не подржава у 
потпуности ни начин издвајања левице у засебну политичку стран-
ку, проричући јој неуспех на евентуалним изборима. „Данас је 
Драгољуб имао земаљску конференцију, на којој је одлучено да се 
најзад одвоји од земљорадничке матице и оснује засебну сељачку 
странку, не сељачко-радничку, јер се ваљда уверио да радници 
неће с њим већ са комунистима. Кажу да је на конференцији било 
говора и о мени, и да рачунају и на мене. А нису ме ни звали нити 
је Драгољуб сматрао за вредно да се са мном договори пре него 
што предузме тако судбоносан корак.142 Иначе, добро је што најзад 
иде својим путем, само ипак није лепо што узима земљорадничку 

139 „У унуташњој ситуацији избила је криза. Извршни одбор ЈРЗ је донео 
резолуцију и изјавио да то нема никакавог значаја, јер је он направио споразум 
са круном и Драгишом Цветковићем као председником владе, и да он жели 
одмах изборе за Хрватски сабор. Цветковић је на то изјавио да се слаже с 
Мачеком, чиме је сам себе дезавуисао! Морао је, да не би изубио власт. А да би 
се и горе осигурао почео је водити преговоре с радикалским главним одбором 
о окупљању свих радикала. Аца Станојевић је већ позвао све радикале да 
ступе у странку. Дакле, радикали су својим наопаким радом упропашћавали 
српство и ојачали хрватстство, па сад они опет да бране српство! То је тебало 
да учини земљорадничка странка, она се прилепила уз радикале, захваљујући 
државничкој мудрости Милана Гавриловића!” АСАНУ, Рукопис дневника Милоша 
Мо ско вље вића, белешка од 28. јануара 1940.

140 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 18. фебруара 
1940. 

141 Исто, белешка од 25. фебруара 1940. 
142 У дневнику Мо ско вље вић 3. марта 1940. бележи: „Драгољуб оснива ‘Народну 

сељачку странку’, и тим поводом ми је упутио писмо од ласкавих речи о мени. 
Тражи моје мишљење и позива на сарадњу, макар саветом, у састављању 
програма и статута.”
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фирму, кад се он уствари никад није слагао са основним начелима 
Савеза земљорадника. Мада свуда, бар први пут, постиже добар 
успех, ипак мислим да на изборима неће добро проћи, зато што 
ће сељаци сматрати да цепа њихове редове. И тешко ће му бити 
објаснити свој опозициони став према власти, кад је он био приста-
лица без резерве свих Мачекових захтева, кад је увек изјављивао 
’никуд без Мачека’”.143

Мо ско вље вић у дневнику записује да „Корошчев Slovenac 
пише о расулу Земљорадничке странке и напада Воју Ђорђевића, 
који има највише изгледа да окупи земљораднике око задруга”, као 
и да је париски радио 1. марта 1940. цитирао један чланак А. Блума 
против Драгољуба Јовановића, у коме се даје тачна карактеристи-
ка његове личности, и напомиње да се он „пре две године нудио 
да уђе у социјалистичку интернационалу”, да би сад ушао „у фронт 
против демократије”, уз закључак: „То је бедан крај!”144

Сведок коначног распада Савеза земљорадника, Мо ско вље-
вић је 26. фебруара 1940. године учествовао на састанку са још 
неколицином угледних страначких првака (Влајинац, Здравковић, 
Јуришић, Крајшумовић, Радуловић, Стојић) на коме се разгова-
рало „о односима у странци”, при чему је Коста Крајшумовић до-
био задтак да „уговори с Миланом Гавриловићем састанак”. Ка-
ко то Крајшумовић није успео ни за недељу дана, Мо ско вље вић 
је закључио да Гавриловић не жели тај састанак: „Уверен сам 
да од састанка неће бити ништа, јер он бежи”.145 На састанак се 
Гавриловић коначно смиловао 15. марта 1940,146 очигледно про-
тив своје воље. „Гавриловић је био туробно расположен и држао 
се као међу непријатељима, а при поласку није се ни руковао.” 
Прво је дуго говорио „о свом посту”, а када су Здравковић и Стојић 
и успели да га „извуку за језик”, он „ниједно крупно питање није 
темељно додирнуо нити образложио свој став, већ је више бранио 
рад Чубриловића и правдао Мачека”. На Мо ско вље вићева питања: 
1) шта каже на изјаву Чубриловића да је Мачек закључио спора-
зум с Драгишом Цветковићем и њим Гавриловићем; 2) постоји ли 
ужа сарадња између министара Хрвата и Земљорадничке странке 

143 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 25. фебруара 
1940. године.

144 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 3. марта 1940. 
године.

145 Исто.
146 Састанку су присуствовали: Влајинац, Здравковић, Јуришић, Крајшумовић, Мо-

ско вље вић, Пантић, Стојић и Радуловић.
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– он није хтео директно да одговори, већ је само напоменуо „да се 
Хрвати и они све више приближују”. Говорио је смушено, без реда и 
јетко. Оправдавајући продужење реакционарног режима, нагласио 
је да би он био још оштрији, док је интересима државе правдао и 
споразум с Мачеком, који није поближе објаснио, као ни сопстве-
ну тврдњу „да би држава пропала да земљорадници нису ушли у 
владу”. На замерку Милана Влајинца да није смео сам да одлучи 
да у владу уђе Бранко Чубриловић, који је управо њему „10 дана 
пре уласка говорио да нипошто неће ући”, Гавриловић „је просто 
одрезао: ’Па смените ме!’” На Мо ско вље вићеву изјаву да је знао да 
се састанак „бадава” одржава, Гавриловић је одговорио: „Па што 
си долазио?”, а Милош му узвратио: „Да бих се ослободио илузија”. 
У дневнику је резигнирано закључио: „Сад је и за оне који су га 
ценили јасно да се с њим не може радити, да је он неспособан да 
води странку. Све су илузије пале.”147 

Именовање Милоша Тупањанина за шефа Савеза земљо-
радника, односно за заменика Милана Гавриловића, који га је ина-
че и предложио за ту функцију када је постављен за дипломат-
ског представника Југославије у СССР-у,148 извршено на земаљској 
конференцији странке 30. јуна 1940. године, Милош Мо ско вље вић 
је оценио као одлуку која ће растерати и преостале малобројне 
чланове странке. 149

Немири у странци посебно су букнули на скупштини Главног 
савеза српских земљорадничких задруга 12. септембра 1940. када 
је страначко вођство „организовало опозицију Воји Ђорђевићу с 
намером да онемогући скупштину, како се не би Савез саобразио 
новом закону до 24. овог месеца, па да министар постави комисију”. 
Средоје Бркић је с једном групом делегата још у четири сата изјутра 
заузео салу у којој је требало да се држи скупштина.150

Разочараном у странку и њено вођство, Милошу Мо ско вље-
вићу је добро дошао позив за посету оснивачу земљорадничког за-
другарства у Србији и творцу странке Савеза земљорадника Миха-
илу Аврамовићу. О тој посети је записао: „Нашао сам га за писаћим 
столом, међу књигама, с пером у руци, румена и бодра. Једино што 
му је десна страна одузета, али доста добро говори. Питао ме за 
147 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 15. марта 1940.
148 Милан Гавриловић је 4. јула 1940. отпутовао у Цариград, где је сео на пароброд 

„Ловћен” и наставио ка Одеси, у коју је стигао сутрадан. АСАНУ, Рукопис 
дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 5. јула 1940.

149 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 30. јуна 1940.
150 Исто, белешка од 12. септембра 1940.
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неке речи и за згодан назив једног задружног листа, који ће при-
бирати и проучавати задружне појаве у народу. Предложио сам му: 
Задружни фолклорни зборник. Дуго смо разговарали. Он је мислио 
да сам ја с ’пижоновцима’. Вели да није хтео ступити у Драгољубову 
сељачку странку, и да је преко воље пристао да га узму за почас-
ног председника.”151

У узаврелим политичко-дипломатским приликама почетком 
1941. године, међу бројним гласинама ширила се и она да се Милан 
Гавриловић враћа из СССР-а и да ће он бити нови министар спољних 
послова. Ова вест за Мо ско вље вића је значила да се Југославија 
више не боји немачког притиска и да се приближава СССР-у.152 
Ипак, ову претпоставку је врло брзо одбацио, јер су стизали све 
поузданији сигнали о приступању Југославије Тројном пакту. С тим 
у вези, он 23. марта 1941. у дневнику пише: „Изгледа да је насту-
пио тренутак који значи прекретницу у нашој историји. Извршен је 
најстрашнији акт у целокупном развитку нашег народа. Већ одавно 
Немачка врши притисак на нас да и ми приступимо Тројном пакту. 
Наша влада ништа о том не извештава народ.” Бележи и да је 21. 
марта „освануо владин коминике да је влада држала седницу ноћу, 
до поноћи, са кратком напоменом да се говорило о политичкој 
ситуацији с обзиром на државе које ратују око нас” и подвлачи да 
су „убрзо разни радији јавили да је решено да Југославија приступи 
тројном пакту, под условом да нам се гарантују границе, да ничија 
војска не прелази наше границе нити да смо обавезни ратовати на 
страни Тројног пакта”. Немачка је „то, наравно, обећала, али да ми 
пропуштамо, без права контроле, возове с рањеницима и ратним 
материјалом, да своју привреду прилагодимо потребама Немачке, 
и да онемогућимо сваку пропаганду непријатну Немцима”. Исти-
че и да су „против те срамне капитулације” одлучно устали Бран-
ко Чубриловић, Срђан Будисављевић и Михаило Константиновић, 
„који су поднели оставке”.153

Југославија је учинила исто што и Бугарска, која за то 
„очекује Македонију”, Немци не могу задовољити Бугаре „и сачу-
вати нетакнуту Југославију”, иако је југословенска влада „одбила 
помоћ Русије”. Мо ско вље вић бележи да је Тупањанин за 23. март 
увече „сазвао конференцију земљорадничких првака”, на којој је 
речено „да је Гавриловић још у 12 часова јавио влади да је Русија 

151 Исто, белешка од 4. фебруара 1941.
152 Исто, белешка од 16. марта 1941.
153 Исто, белешка од 21. марта 1941.
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вољна да закључи савез с нама, али није добио одговор”, као и да 
је то јавио и Тупањанину, о чему је овај разговарао с кнезом Пав-
лом, „који је рекао да нам није потребна руска помоћ, јер су нам 
Немци бољи пријатељи”. Записао је Мо ско вље вић и изјаву Мила-
на Гавриловића „да ће поднети оставку, ако влада приђе Тројном 
пакту”, као и то да се он „већ кренуо”, с обзиром на одлуку владе 
и кнеза Павла.154

Оцењујући приступање Југославије Тројном пакту 25. марта 
1941. као својеврсно ропство, у дневнику је записао: „Наивни и 
продани људи рећи ће: па то је одлично! Бићемо сачувани од рата, 
а не прети нам никакава опасност. Али није давно било кад су Не-
мачка и Италија гарантовале Чешкој интегритет после одузимања 
Судетске области, па није прошло ни пола године, а Немачка је 
узела под своју заштиту једну Чешку. Рекло би се да су они нас 
преклињали да им приђемо, па нам све дају, а ништа не траже, 
јер се не објављује шта ми њима дајемо. Само се вели да је при-
ложен текст пакта трију сила, а по њему оне ће решавати судбину 
света, а ми се морамо покорити њиховим одлукама. А дотле ћемо 
им давати све што затраже, пуштаћемо и њихове санитетске возове 
и са војничком опремом без права контроле и сузбијаћемо свако 
непријатељство према њима! И поред све привидне самосталности, 
настаће врло тежак период, стварно ропство.”155

Констатујући и да је цео свет „запрепашћен и узбуђен” ова-
квим потезом југословенске владе и да „сви ово сматрају издајством, 
каквог нема у нашој историји”, да је 23. марта у Крагујевцу одржан 
велики народни митинг на коме се окупило 10.000–15.000 људи, 
да је војска „сва готова да се бије, али нису они на најважнијим 
положајима, као, на пример, министар војни Пешић”, Мо ско вље-
вићу постаје јасно зашто су смењени Недић и „неки команданти 
армија и дивизија”. 

Оставка Гавриловића и његов повратак у земљу, као ре-
акција на потписивање Тројног пакта, као и оставка министра 
Бранка Чубриловића представљале су ретке потезе неких од чла-
нова вођства Савеза земљорадника које Милош Мо ско вље вић није 
критиковао, напротив. На истој страни били су, дакле, тек када се 
држава нашла у безизлазној ситуацији. 

154 Исто.
155 АСАНУ, Рукопис дневника Милоша Мо ско вље вића, белешка од 25. марта 1941.
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During an extremely complex period of time spanning from the 
death of King Aleksandar up to Yugoslavia joining the Tripartite pact, the 
leadership of the Peasant Alliance did not manage to establish unity, on 
the contrary the opposition between the left and right fractions became 
all the more obvious. The conciliatory attempt of Milos Moskovljević 
did not succeed since the leaders of the both the left and right wings 
remained „entrenched” in their stands on almost all important state 
and party matters. The peasant left fraction headed by Dragoljub 
Jovanović formed an independent People’s Peasant Party at the end of 
this period.

Instead of trying to establish unity and strengthen the party, the 
leadership was preoccupied with the idea that it too could at a given 
time, come to power. Party leaders, primarily Joca Jovanović and Milan 
Gavrilović, made efforts to maintain „good” relations with Prince Pavle, 
often by expressing ingratiating support for some of his acts. Even 
when negotiating with Vlatko Maček on the formation of the Block of 
National Agreement, they took care not to „hit” on the first regent.

That many in the leadership of the Peasant Alliance were 
interested in coming to power can be seen in the fact that a substantial 
number of them became candidates on the government ticket  in 
the fifth of May elections, which led to violent confrontations and 
divisions within the right fraction itself. Finally, when Branko Čubrilović 
joined the government of Dragiša Cvetković in 1939 and when Milan 
Gavrilović was appointed the diplomatic representative of the Kingdom 
of Yugoslavia to the USSR, the Peasant Alliance came to power as a 
government party.
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ФОРМИРАЊЕ КОМУНИСТИЧКИХ ПАРТИЈА  
СЛОВЕНИЈЕ И ХРВАТСКЕ

АПСТРАКТ: У раду је анализиран однос руководства 
Кому  нистичке партије Југославије према Краљевини Југо -
сла вији и њеним нацијама у периоду од 1935. до 1937, 
са акцентом на питању формирања националних кому-
нистичких партија Словеније и Хрватске. Иако познат 
југословенској/српској историографији, актуелност овог 
проблема позива на поглед из новог угла и са дистанце. 
Истраживање је засновано на документима похрањеним у 
Архиву Југославије, објављеним изворима, потом тексто-
вима водећих југословенских комуниста и написима у 
Пролетеру.

Кључне речи: Комунистичка партија Југославије, нације, 
великосрпски хегемонизам, самоопредељење, Словенија, 
Хрватска

Уздизање националних кадрова

У међуратном периоду национално питање је за предводнике 
Комунистичке интернационале (КИ, Коминтерна) и Комунистичке 
партије Југославије (КПЈ) представљало најефикасније „средство” 
за „омасовљење” радничког покрета и, у крајњој линији, освајање 
власти путем социјалне револуције. Национални моменат у рето-
рици југословенских комуниста издигнут је на рачун социјалног, 
класног и аграрног питања. 
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У реторици КПЈ национално питање у Хрватској и Словенији 
означено је као неизбежно полазиште у решавању свеукупне кризе 
у Краљевини Југославији. Посматрајући Хрватску сељачку стран-
ку (ХСС) не само као једну од водећих политичких организација у 
земљи која ужива безрезервну подршку свег сељаштва у Хрватској, 
већ као пијемонт целокупног хрватског народа, комунисти су веро-
вали како је путем сарадње са Влатком Мачеком могуће ојачати 
раднички покрет у западним деловима југословенске државе. На-
кон 1929.1 представници КПЈ у емиграцији настојали су да успоста-
ве контакт са левим крилом ХСС-а. У складу са актуелним политич-
ким курсом Коминтерне према коме „националнореволуционарни 
покрет остаје и даље једна од главних струја општег револуционар-
ног покрета на Балкану”,2 на проширеној седници Политбироа (ПБ) 
Централног комитета (ЦК) КПЈ средином 1929. предвиђено је да 
„курс Партије мора бити припрема за оружани устанак угњетених 
маса”.3 Партијско руководство донело је 1932. „Одлуку о раду међу 
угњетеним народима и помоћи нац[ионално] рев[олуционарном] 
покрету” у Хрватској, Словенији, Црној Гори и Македонији.4 Плод 
тих прегнућа представља оснивање Хрватског националног револу-
ционарног покрета (ХНРП). Програм ХНРП објављен је 1932. у бро-
шури под називом „Пут ка ослобођењу хрватског народа”. Његови 
непосредни аутори били су Ђуро Цвијић, један од првака КПЈ, по-
том Људевит Кежман, римокатолички свештеник, посланик ХСС-а и 
врло близак усташким круговима, и Георги Димитров, представник 
Извршног комитета (ИК) КИ, што је давало својеврстан легитимитет 
читавом покрету. Тежиште програма почива на „националној бор-
би Хрвата до отцјепљења”, док су сви остали видови политичког 
деловања одбачени као „споразумаштво” и „миротворство”. Мада 
су осуђени ставови Анте Павелића, коначни циљ ХНРП – разбијање 

1 Завођење личне диктатуре краља Александра Карађорђевића наишло је на 
снажну критику југословенских комуниста. Руководство КПЈ оценило је како 
у односу „према угњетеним нацијама генералска диктатура наставља још 
енергичније спровођење хегемоније великосрпске буржоазије. Са законом 
од 3. октобра [1929] прокламована је уместо краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца краљевина Југославија и подељена на девет бановина. У самој 
ствари овај закон од 3. октобра представља круну националног угњетавања – 
он је фактички остварио Велику Србију [све подвучено у оригиналу – Д. Б.]” 
(Архив Југославије (у даљем тексту: АЈ), Централни комитет Савеза комуниста 
Југославије (у даљем тексту: ЦК СКЈ), 1930/2, стр. 3).

2 АЈ, Збирка докумената Централног партијског архива Бугарске комунистичке 
партије – Софија, 120, стр. 6.

3 АЈ, Комунистичка интернационала (у даљем тексту: КИ), 1929/38, стр. 1.
4 АЈ, ЦК СКЈ, 1932/24; АЈ, КИ, 1932/146, стр. 1.
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Краљевине Југославије и успостављање независне Хрватске – није 
се умногоме разликовао од програма усташког покрета. Значај 
овог програма представља покушај одређивања „хрватског наци-
оналног простора”. Стојећи на начелу „народног самоодређења”, 
ХНРП је сматрао да Хрватској припадају све области у земљи и 
иностранству у којима се већина становништва изјасни за припад-
ност независној Хрватској.5 Приликом каснијих разграничења међу 
југословенским федеративним републикама, југословенски кому-
нисти су се умногоме ослањали на овај и сличне пројекте.  

Идеја о стварању националних партија навела је многе хрват-
ске и словеначке комунисте на помисао о разградњи југословенске 
државе и саме КПЈ. Разматрајући одлуку Четврте земаљске 
конференције КПЈ о стварању Комунистичке партије Хрватске 
(КПХ), далматински комунисти су у једном писму упућеном Цен-
тралном комитету КПЈ у Загребу крајем 1934. изнели гледиште пре-
ма коме је на територији Хрватске требало укинути организације 
КПЈ: „Или КПХ или КПЈ”. Мада је руководство Покрајинског коми-
тета (ПК) КПЈ за Далмацију убрзо смењено, ово питање остало је 
живо међу појединим хрватским комунистима.6 Две године касније, 
новембра 1936, Јосип Броз је у писму упућеном Ивану Гржетићу, 
представнику КПЈ при КИ у Москви, оценио како „постоји таква 
тенденција да се не ствара јединствена [партија] за цијелу земљу, 
него да се у Хрв[атској] створи посебна хрв[атска] рад[ничка] 
п[артија]. Тој психози је подлегао и Јанда [Владимир Ћопић] кад 
је дошао одоздо [из Краљевине Југославије – Д. Б.], а и Розенко 
[Родољуб Чолаковић] пише писма у томе духу. Ја сам, разумије се, 
устао најенергичније против тога.”7 

5 Више у: I. Jelić, Komunistička partija Hrvatske, I–II, Zagreb, 1981, knj. I, str. 31; 
B. Gligorijević, Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje, ISI, Beograd, 1992, 
str. 270–273. Сарадња са усташким покретом крајем двадесетих и почетком 
тридесетих година наилазила је на отпор појединих комуниста. У свом писму 
упућеном ЦК КПЈ 27. септембра 1932. Ђуро Цвијић је иступао против некритичког 
преузимања усташких парола: „Погрешна парола из прогласа ’Напоље са 
српским чиновницима, жандармима и полицијом‘ – постављена у прогласу за 
цијелу земљу, т. ј. и за Србију и за пречанске српске крајеве, дакле апсурдна 
(Кад су на пр. бољшевици тражили, да се руски чиновници истерају напоље из 
Русије?), понавља се и у одлуци ’акција маса за истеривање српских жандара, 
чиновника‘ (не србијанских?) у хрватским крајевима, то је франковачка 
парола коју ми због националне испремештаности Хрвата и пречанских Срба 
[морамо] баш тако одлучно сузбијати као и франковачку-империјалистичку и 
фашистичку концесију Велике Хрватске до Дрине и Земуна” (АЈ, КИ, 1932/107, 
стр. 1).

6 Више у: I. Jelić, n. d., str. 58–60.
7 АЈ, КИ, 1936/381, стр. 1; J. B. Tito, Sabrana djela, tom 3, str. 40.
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Услед слабих веза са Централним комитетом КПЈ, у Словенији 
је често долазило до сепаратистичких иступа. Током дискусије на 
26. седници Седмог конгреса КИ у Москви (1935), представник КПЈ 
Јосип Чижински („Горкић”) указао је на одсуство емпатије међу 
словеначким комунистима: „У редовима наше Партије, на пример у 
Словенији, још се наилази на штетно мишљење да је корисно само 
оно што је наше, само оно што смо ми створили и што има наша 
штампа”.8 Да није реч о усамљеном случају потврђује сукоб између 
партијског врха и Покрајинског комитета КПЈ за Словенију, који је 
ескалирао крајем 1936. Незадовољни стањем у Партији, представ-
ници словеначких комуниста су на састанку ПК КПЈ за Словенију 
средином 1936. одлучили да се обрате за помоћ директно Извршном 
комитету КИ. Заобилазећи ЦК КПЈ, вође словеначких комуниста су 
заправо иступиле као независна политичка организација, чије су 
компетенције одвојене од КПЈ.9 У тексту који је саставила Марија 
Вилфан („Катарина”) наводе се бројне „провале” током 1935. и 
1936. и лоше материјално стање Покрајинског комитета, изазвани 
лошом организацијом КПЈ у Словенији и неспособношћу партијског 
врха. На крају, предложено је формирање самосталне словеначке 
комунистичке партије.10 Ову иницијативу подржала је покрајинска 
организација Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ), 
која је од КИ захтевала „посебан статус” и деректну везу са Омла-
динском интернационалом (ОИ).11 Тим поводом Јосип Броз је 29. 
октобра 1936. упутио писмо Родољубу Чолаковићу („Милану”)12 
у коме је нагласио: „Колико г[од] има истине што се наводи у 
томе писму, [...] то смо ми сви горе дошли до закључка да није 
искључено да је то писмо инспирирано од некога из вана, јер та 
тежња за сепаратизмом није нова; она се испољавала већ раније 

8 Komunistička internacionala, Stenogrami i dokumenti kongresa, knj. 11 (у даљем 
тексту: KI – stenogrami), Gornji Milanovac, 1983, str. 688.

9 У овом случају словеначки комунисти су у свести свакако имали борбу фракција 
током двадесетих година, када су се чланови КПЈ, незадовољни политиком 
руководства, обраћали Коминтерни као врховном арбитру. Више у: Д. Пешић, 
Југословенски комунисти и национално питање (1919–1935), Београд, 1983, 
стр. 198–245.

10 АЈ, КИ, 1936/488.
11 Више у: U. Vujošević, „Novi istorijski izvori o revolucionarnoj delatnosti Josipa Bro-

za Tita u međuratnom periodu”, Istorija 20. veka, br. 2/1987, str. 7–52.
12 Родољуб Чолаковић се под псеудонимом „Милан” током лета и јесени 1936. 

налазио у Далмацији и Хрватској, са задатком да обавештава Политбиро о 
приликама у тим покрајинама и утиче на консолидовање партијских орга-
низација. - АЈ, КИ, 1936/282; АЈ, КИ, 1936/284. 
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код неких наших пријатеља који су вани”.13 Родољуб Чолаковић 
је добио задатак да у Словенији организује конгрес на коме ће 
бити изабрано ново руководство ПК КПЈ за Словенију.14 Међутим, 
партијска дисциплина у Словенији није издигнута на жељени ниво, 
те је Броз у једном извештају упућеном КИ средином 1937. нагласио 
потребу ликвидације и сређивања „ненормалних односа словенач-
ке партијске организације према Централном комитету Партије”.15

Одсуство јасне слике о националној и државној политици 
КПЈ међу нижим чланством резултат је недореченог и недоследног 
политичког курса руководства Партије. Упркос одлуци о очувању 
територијалне целовитости Краљевине Југославије и одбрани њених 
граница од немачког и италијанског фашизма, прокламованој сре-
дином 1935, изјаве појединих партијских првака посредним путем 
су упућивале на разградњу заједничке државе. Тако је средином 
1937. Јосип Чижински писао како „коначно и трајно рјешење наци-
оналног питања и потпуно загарантовано ослобођење потлачених 
народа може, разумије се, дати само совјетска власт”, односно про-
летерска револуција. Иако је назначено како „то не значи да је [...] 
потребно националну борбу одгодити до побједе совјетске власти”, 
јасно је да се овде под „потпуним националним ослобођењем” под-
разумева свргавање „српског војно-фашистичког режима”, рушење 
монархије и образовање „совјетских република” по угледу на СССР. 

13 Овде се вероватно мисли на Алберта Хлебеца, бившег секретара ПК КПЈ за 
Словенију, који је још 1932. говорио о потреби стварања „једне словеначке 
централе” у земљи. Он је у сарадњи са Алешом Беблером у Белгији, без 
одобрења ЦК КПЈ, али под окриљем италијанских комуниста при КИ, покренуо 
лист Словенска делавско-кмечка република, који је требало да заступа интересе 
словеначког народа у Југославији, Италији и Аустрији. Централни комитет 
КПЈ означио је ове идеје као покушај „одцепљења словеначких комуниста од 
осталих у засебну партију”. Уопште узев, сепаратизам словеначких комуниста се 
у међуратном периоду кретао од покушаја стварања самосталне комунистичке 
партије (Ловро Клеменчич), до издвајања словеначке државе из састава 
Краљевине Југославије. Драготин Густинчич, словеначки комуниста родом 
из Трста, чији је политички успон везан за КП Италије, видео је будућност 
Словеније у оквирима средњоевропске или подунавске заједнице. Критике које 
су допирале из ПК КПЈ за Словенију односиле су се углавном на запостављање 
словеначких кадрова и словеначког језика у званичним документима КПЈ. 
Говорило се како у централном партијском руководству преовлађује „хрватски 
елемент”, док је словеначким кадровима поверена улога инструктора КПЈ. 
Бранислав Глигоријевић наводи да су поједини хрватски комунисти у 
емиграцији водили кампању против чланова словеначке националности. Више 
у: B. Gligorijević, n. d., str. 280; B. Kidrič, Sabrana dela, I, Beograd, 1985, str. 
17–18.

14 АЈ, КИ, 1936/495.
15 J. B. Tito, n. d., tom 3, str. 58.
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При том, остала су отворена питања везана за ставове КПЈ према 
будућем уређењу југословенске државе: разграничење и природа 
веза међу „совјетским” републикама, однос према суседима итд.16 

Југословенским комунистима нарочито су била блиска по-
литичка начела предводника ХСС-а Влатка Мачека о преуређењу 
земље на федеративним основама и борби против „великосрпског 
хегемонизма” у циљу „националног ослобођења” хрватског и оста-
лих несрпских народа. У циљу „освајања хрватских маса” треба-
ло је убацивањем „проверених кадрова” стварати „лијево крило у 
радићевским” и другим организацијама, улазити „у све организације 
које имају национално-ослободилачки карактер [...], остављајући 
их у склопу њихове партије”.17 Анализирајући однос КПЈ према 
ХСС-у, Јосип Чижински је нагласио како се „наш задатак састоји 
у томе да се слијемо с тим покретом, да уђемо у њега и да у њему 
радимо у корист савеза радничке класе са сељаштвом и с нацио-
нално угњетеним народима и да у њему [...] остваримо руководећу 
улогу пролетаријата”.18 У редовима Партије могли су се чути пред-
лози да се сви чланови СКОЈ-а прикључе хрватским националним 
организацијама.19 Међутим, покушаји инфилтрирања у редове 
ХСС-а углавном су водили ка осипању чланства КПЈ и преласку у 
„буржоаски табор”. Иступајући као представник свеукупног хрват-

16 Revolucija pod okriljem Kominterne. Izabrani spisi Milana Gorkića, priredio i pred-
govor napisao Božidar Jakšić (у даљем тексту: Milan Gorkić), Beograd, 1997, str. 
216.

17 Благоје Паровић је навео поједине „добре примјере” у деловању КПЈ: „У 
Сплиту секретар СКОЈ-а: сви га поздрављају, јер је први завикао: ’Живила 
слободна Хрватска! Живио Мачек!’ (макар и Мачек, главно је ’поздрављање’ 
– симпатије маса)” (АЈ, КИ, 1935/316–4). Нови курс у политици КПЈ према 
ХСС-у и другим нефашистичим странкама огледао се у „одбацивању [...] свих 
остатака догматичног секташтва и опортунистичке пасивности”. У Резолуцији 
Сплитског пленума стоји: „Ми [југословенски комунисти – Д. Б.] морамо из 
коријена промијенити наш однос према масама, које данас иду за [Влатком] 
Мачеком и за националним споразумашким вођама, за грађанском опозицијом 
и социјал-демократима. Те масе нису ни фашистичке ни споразумашке. [...] У 
садашњој етапи борбе за нас је најважније да ми те масе на дјелу убиједимо да 
смо ми њихови пријатељи, да ми подупиремо њихове захтјеве и да се залажемо 
и боримо за њих, умјесто што им стално пунимо главу тврдњама да су њихове 
вође издајице и споразумаши. Такве тврдње, ма колико оне историјски биле 
тачне, данас одбијају те масе од нас. Наша главна и основна задаћа у раду 
међу тим масама морају бити питања која те масе највише интересују, као 
што су: захтјеви против егзекуција, дугова, поједини дјеломични захтјеви 
против националног угњетавања итд” (Историјски архив Комунистичке партије 
Југославије, том II, Конгреси и земаљске конференције КПЈ 1919–1937 (у 
даљем тексту: ИА КПЈ), Београд, 1949, стр. 360).

18 Milan Gorkić, str. 203.
19 АЈ, КИ, 1935/442.
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ског народа, ХСС је успео да привуче један број симпатизера КПЈ, 
којима су пријемчиве Мачекове пароле пробудиле или оснажиле 
осећај припадности своме народу. Многи припадници комунистич-
ког покрета почели су радити за оба покрета истовремено. Такође, 
КПЈ је у своје организације примала чланове појединих грађанских 
странака. Борис Кидрич је истицао како „ми [југословенски кому-
нисти – Д. Б.] нећемо спречавати демократским и националнорево-
луционарним омладинцима [...] да и надаље остану чланови својих 
организација, па да и надаље одржавају везе са својим партијама, 
исто тако као што ћемо ми очувати везе са КП[Ј]”.20 У једном писму 
ЦК КПЈ упућеном партијским комитетима у Хрватској и Славонији 
(јун 1935), нарочито је истакнуто како чланство КПЈ треба да се 
бори „за претварање ХСС у истински национално-револуционарни 
покрет”. Другим речима, не треба тежити разбијању ХСС-а, већ „да 
идемо за тим, да ту организацију ојачамо и оспособимо за успјешну 
борбу против великосрпског угњетавања и за слободу хрватског 
народа”.21

Тезу о формирању националних комунистичких партија за-
ступао је Владимир Ћопић прилично рано, још на Трећем конгресу 
КПЈ 1926. Иако је тада одбијена, ову идеју Коминтерна је активира-
ла крајем 1933, услед спољнополитичког заокрета СССР-а. Након 
једне посете балканским земљама, инструктор КИ „Г. Алиханов” је 
закључио како је „крајње време” да ЦК КП Југославије и ЦК КП 
Румуније донесу одлуку о формирању КП Хрватске и КП Словеније, 
односно КП Бесарабије. Требало је путем испуњења захтева „ши-
роких народних маса” ојачати Краљевину Југославију и њену кому-
нистичку партију у циљу супротстављања нарастајућем немачком и 
италијанском фашизму. Тиме је, према мишљењу вођа светског рад-
ничког покрета, Краљевина Југославија губила ранију улогу „там-
пон зоне” између СССР-а и „версајских сила”, сврставајући се у блок 
земаља које окружују обновљену немачку државу и спречавају њен 
империјализам. Коминтерна је упућивала КПЈ на стварање савеза 
са опозиционим странкама, али и са социјалистима, чија партија 
није имала значајнији утицај на прилике у Краљевини Југославији. 
На Седмом конгресу КИ 1935. Георги Димитров је назначио како не 
треба инсистирати искључиво на јединству радничке класе, већ да 
треба формирати широку базу за сарадњу са свим антифашистич-

20 B. Kidrič, n. d., str. 89.
21 АЈ, КИ, 1935/318.
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ким покретима и странкама.22 У складу с тим, Б. Паровић је говорио 
да се „не треба бојати ријечи народ нити је супротстављати појму 
’радничка класа’”. Југословенски комунисти „морају тражити путо-
ве, начине, пароле борбе” које ће „народне масе” привући на стра-
ну КПЈ, „избјегавајући све оно што те масе одбија или што не од-
говара датом ступњу њиховог борбеног расположења”.23 Међутим, 
политика удруживања свих антифашистичких снага у оквиру на-
родног фронта није дала очекиване резултате.24  

Иступајући против „националног угњетавања” уз упорно 
истицање „принципа права народа на самоопредељење до пот-
пуног отцепљења”, комунисти су настојали да потисну уврежене 
представе о њиховом бескомпромисном интернационализму и ана-
ционалном осећању. У том смислу поручено је како „комунисти 
нису и не могу бити равнодушни према националним осјећањима. 
Комунисти поштују и бране борбене традиције сваког народа у 
његовом завичају”.25 Према Благоју Паровићу, „наши комунисти 
иступајући дакако као интернационалисти треба да иступају као 
комунисти Хрвати, комунисти Словенци, итд. [...] да би најшире 
масе потлаченог народа видјеле јасно да су управо комунисти 
најбољи браниоци и бране њихове националне слободе. Погрешно 
је што се комунисти не проглашавају и не понашају као башти-
ници најбољих национално-борбених традиција свог народа, већ 
то пасивно препуштају грађанским и малограђанским политичари-
ма и странкама”.26 Јосип Чижински је говорио како се „комунисти 
не смију стидити своје националне припадности. Насупрот: они се 
морају поносити њоме и као добри Хрвати, добри Срби итд. помага-
ти своме народу да изађе на прави пут”.27 Божидар Аџија је у листу 
Одјек од 22. децембра 1935. оценио како „радничка класа исправно 
схваћа тенденције друштвеног и националног ослобођења, спрем-
22 Dž. Ili, Kovanje demokratije. Istorija levice u Evropi 1850–2000, Fabrika knjiga, 

Beograd, 2007, str. 359.
23 АЈ, КИ, 1935/316–4.
24 Бранко Петрановић наводи да је до сарадње КПЈ са грађанским политичарима 

дошло једино у Војводини 1936. на општинским изборима, али ни она није 
била дугог века. Политику народног фронта привремено су прихватили Душан 
Бошковић и Милан Костић (самостални демократи), потом присталице Влатка 
Мачека (ХСС), Јована М. Јовановића (Савез земљорадника), Драгољуба 
Јовановића (тзв. земљорадничка левица) и Љубомира Давидовића (Демократска 
странка). Више у: B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, Beograd, 
1988, prva knjiga, str. 224–225. 

25 ИА КПЈ, стр. 369.
26 АЈ, КИ, 1935/520.
27 Milan Gorkić, str. 216. 
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на је да се најенергичније заложи за хитно и исправно рјешење 
националног питања. Она хоће да у том питању буде најактивнији 
суборац у заједници са свим осталим напредним покретима и еле-
ментима. Њезино класно становиште и њезин интернационализам 
не негира националну ослободилачку борбу, не негира националне 
осјећаје широких народних маса. [...] Сасвим је криво и нетачно 
становиште да борба за чисто класне интересе искључује борбу за 
националну слободу, или становиште да је то питање ’буржоаска 
посла‘ и да се оно радничке класе ништа не тиче.”28

Одлука о стварању националних комунистичких партија за 
поједине комунисте представљала је издају интернационали зма, 
односно окретање КПЈ ка национализму. Тако је на партијској 
конференцији у Сиску јануара 1935. усвојена резолуција у којој 
се наводи како се комунисти „не слажу са одлукама [Четврте] 
Земаљске конференције да треба основати хрватску [комунистич-
ку] партију, јер се нико од њих не осјећа националистом”.29 Убр-
зо је сазвана седница на којој је представник ЦК КПЈ „уклонио 
нејасноће” везане за оснивање КПХ, те су делегати из Сиска од-
бацили своју резолуцију и прихватили одлуке Четврте земаљске 
конференције КПЈ.

Говорећи о проблему „интернационалности и народности” 
Јосип Броз је оценио како „има људи у Хрватском Народном По-
крету, који сматрају комунисте и присталице класног радничког по-
крета непријатељима хрватског народа и хрватског ослободилач-
ког покрета. Ту своју тврдњу они образлажу интернационалношћу 
комунистичког и радничког покрета”. Према Брозовом мишљењу, 
„тачно је да су комунисти интернационалисти”, али само у класном 
смислу: „Сваки радник је интернационалиста, јер он са радником 
Србином, Словенцем, Мађаром, Талијаном итд. има заједничко то, 
што су они подједнако експлоатисани од послодавца без обзира 
на њихову националну припадност”.30 Међутим, „нетачно је, да је 

28 Цит. према: I. Jelić, n. d., str. 82–83.
29 АЈ, КИ, 1935/37.
30 У даљем тексту стоји: „Раднике, које израбљује фабрикант у творницама у 

Хрватској послодавац не пита, које су народности: да ли су Хрвати, Срби, Сло-
венци итд. Он свима њима подједнако настоји да снизи наднице и да погорша 
услове рада и живота. Уосталом, и капиталисти су интернационалисти. Они 
су са стотине веза повезани са капиталистима и банкирима других земаља. 
[...] Поједини вође Х.С.С. замјеравају класно свјесним хрватским радницима, 
што се они удружују у своје класне (разредне) организације и сматрају то као 
доказ њиховог отуђивања од хрватског народа. Међутим, ти исти вође Х.С.С. не 
замјеравају хрватској господи, хрватским капиталистима, хрватским банкарима 
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интернационалистичка суштина класног радничког покрета у било 
каквој опреци са циљевима и интересима ослободилачког покрета 
хрватског и других потлачених народа”, јер се „комунисти Хрва-
ти боре у првим редовима за захтјеве хрватског народа”.31 Изнад 
свега истакнуто је да „интернационализам комуниста представља 
борбу за националну равноправност народа. [...] Интернационали-
зам за комунисте не значи, да они ради тога што су интернациона-
листи престају припадати своме народу. Хрватски комуниста није 
неки ’интернационалиста‘, који виси у зраку, него је он комуниста 
- Хрват [подвучено у оригиналу – Д. Б.] т.ј. комуниста који се свим 
снагама залаже за побједу хрватског народа”.32

На присуство ранијих стереотипа о „великосрпском хегемо-
низму” унутар кругова југословенских комуниста и посебан однос 
врха КПЈ према српском народу упућују ставови према којима 
„за српског комунисту интернационализам значи, у првом ре-
ду, досљедну борбу против великосрпске политике србијанских 
владајућих класа”. С друге стране, „за хрватског комунисту ин-
тернационализам значи у првом реду најактивније учествовање у 

што су они организовани у својим јединственим централистичким сталешким и 
класним установама, као што су удружења индустријалаца, удружења трговаца, 
разне коморе итд. А у тим удружењима и коморама сједе хрватска господа 
заједно са српском, словенском [словеначком – Д. Б.] и жидовском господом 
и без обзира на њихову различиту народност вијећају и доносе заједничке 
одлуке против хрватских радника и сељака. Радник је интернационалиста 
и ради тога, јер су и његови израбљивачи интернационалисти. [...] Раднике 
исте невоље бију и у Хрватској, и у Србији, и у Њемачкој, и у Шпанији, и у 
цијелом капиталистичком свијету. Зато је радник интернационалиста, јер се 
од заједничке невоље не може обранити и ослободити без заједничке борбе са 
радницима других народности и других земаља” (Proleter, br. 1, januar 1937, 
str. 5). 

31 У вези с тим, Едвард Кардељ је почетком 1938. записао како „радничка класа 
већ по свом друштвеном положају не може бити друкчија него интерна-
ционалистичка. А то значи да радничка класа мора бити, по својој авангарди, 
доследан поборник права сваке нације на самоопредељење. Свесно радништво 
има у ослободилачким покретима угњетених нација своје природне савезнике, 
с којима има заједничког непријатеља: систем империјализма. Тиме долазимо 
до најважнијег прелома у развитку националног питања: до борбе између 
буржоазије и пролетаријата за руководство у националном покрету, до борбе 
за сељачке масе и за такозване средње слојеве уопште. Због своје повезаности 
са остацима феудализма и по свом класном положају, буржоазија не може 
да подржи сељачку акцију за решење аграрног и других питања која тиште 
сељака, док је решење тих питања за радништво први услов напретка. На тај 
начин пролетаријат, упоредо са растењем своје самосталне политичке улоге, 
све више постаје идејни политички вођ националноослободилачких покрета, 
што је најважније обележје друге етапе у развитку националног питања” (E. 
Kardelj, Nacija i međunacionalni odnosi. Izbor iz dela IV, Beograd, 1979, str. 92). 

32 Proleter, br. 1, januar 1937, str. 5.
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ослободилачкој борби хрватског народа”.33 Различитост у тумачењу 
интернационализма у случају хрватских, словеначких, македонских 
и црногорских комуниста, с једне стране, и српских, с друге, има-
ло је извориште у дубоко утемељеном становишту КИ и КПЈ према 
коме је српско питање коначно решено стварањем Краљевине СХС 
1918. године.

У складу са ставовима предводника радничког покрета у 
Москви, југословенски комунисти посматрали су своју државу као 
„тамницу народа”,34 у којој „владајућа класа једне (српске) нације 
угњетава остале нације”.35 Такође, у реторици Коминтерне и КПЈ 
Краљевина Југославија је означена као „Велика Србија”, створена 
заслугом „српске империјалистичке буржоазије”.36 Отуда је свеу-
купна спољна политика Краљевине СХС/Југославије – потписивање 
различитих уговора са околним „капиталистичким државама”, 
стварање тзв. Мале антанте, одржавање стабилних веза са Францу-
ском и Великом Британијом, оружани сукоби почетком двадесетих 
година на граници према Албанији – тумачена у контексту даљег 
јачања „српског”, односно „великосрпског империјализма” у циљу 
„проширења своје хегемоније на Балкану [подвучено у оригиналу 
– Д. Б.]”.37 На унутрашњем плану, „диктатура српске буржоазије 
и монархије и милитаризма може се”, према мишљењу комуниста, 
„само срушити у отвореном грађанском рату радничких маса свију 
нација Југославије, против српског и светског империјализма или 
се мора пред њим капитулирати”.38

У националној политици КПЈ хрватском питању придаван је 
изванредан значај. Настојећи да потисне утицај ХСС-а у Хрватској, 
представници КПЈ су говорили како су „у борби за слободу и равно-
правност хрватског народа комунисти увијек били у првим редо-
вима”. Насупрот грађанским политичарима комунисти су „прави и 
искрени поборници демократије, која може дати хрв[атском] на-
роду његова права. Због тога се они одлучно боре против војно-
фашистичке диктатуре и њезиних насилних метода владавине”.39 
У оквиру нове политике народног фронта комунисти су се поче-

33 Исто.
34 Ова синтагма се у периоду пре Првог светског рата углавном односила на 

Аустроугарску монархију.
35 АЈ, КИ, 1923/66, стр. 3–4.
36 АЈ, КИ, 1930/2, стр. 3.
37 АЈ, КИ, 1927/24–8, стр. 2.
38 АЈ, ЦК КПЈ, 1925/7, стр. 5; АЈ, КИ, 1925/9, стр. 2.
39 Proleter, br. 5, maj 1937, str. 7.
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ли упорно обраћати радницима, сељаштву, занатлијама и другим 
слојевима „потлачених”, несрпских нација. Мада у начелу није на-
пуштен идеал класне, интернационалне борбе, у пропаганди КПЈ 
у првом реду је истицан национални карактер радничких покрета. 
На пример, у партијским документима из овог периода (1935–1941) 
говори се о хрватским комунистима као о „синовима хрватских 
сељака, хрватских радника и народне и поштене интелигенције”.40 
Такође, присутна је јасна разлика између права хрватских, слове-
начких, црногорских, македонских и права радника националних 
мањина, наспрам обавеза и права српских радника. У овом случају, 
трајно обележје српске, односно србијанске буржоазије као хеге-
монистичке и фашистичке, које су наметнуле КИ и КПЈ, пренето 
је на српско радништво и српски народ у целини, у виду обавезе 
супротстављања „својим властодржцима” као угњетачима осталих 
народа. Благоје Паровић је средином 1935. истицао како је „по-
требно да српски радници и српски сељаци воде борбе за захтјеве и 
за слободу хрватских и словенских” раника и сељака.41 Годину да-
на касније комунисти су говорили како „у име српског народа, као 
владајуће нације, влада и седи на власти [Милан] Стојадиновић – 
[Антон] Корошец – [Мехмед] Спахо влада. Према томе на радничкој 
класи у Србији, српском сељаштву и средњим слојевима је не само 
да се одрекну насилничке и угњетачке политике над хрватским, 
другим и над самим српским народом, и одрекну се носиоца такве 
политике, него и да одлучном борбом ослањајући се и помажући 
ослободилачке националне покрете других народа учине крај тој 
политици. И да на бази равноправног споразума са осталим наро-
дима Југославије ударе темеље братској слози и у миру уреде свој 
живот.”42 

Како би „омасовиле” раднички покрет вође КПЈ су као им-
ператив почеле истицати „вољу народа”. Уважавањем захтева 
радника и сељака „угњетених нација” требало је „освојити масе” 
и одвојити их по „сваку цену” од грађанских политичара. С тим 
циљем на Четвртој земаљској конференцији КПЈ (1934) донета је 
одлука о формирању националних комунистичких партија, које ће, 
према мишљењу југословенских комуниста, условити: 1. јачање и 
ширење „домаћег партијског кадра”,43 2. јачање угледа КПЈ међу 
40 Исто. 
41 Proleter, br. 7–8, jul–avgust 1935, str. 6.
42 АЈ, КИ, 1936/298, стр. 1.
43 У изворима се не наводи шта се подразумевало под паролом јачања „домаћег 

партијског кадра”. Посредним путем се може закључити да се у духу 
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масама „национално угњетених народа”, 3. успешније сузбијање 
грађанског националног покрета на челу са ХСС-ом и јаког утицаја 
усташа у Хрватској, 4. олакшано развијање интернационализма у 
радничкој класи „угњетених народа”. Увећање броја чланова КПЈ – 
у Словенији на „најмање” 1.000 и у Хрватској на 2.000 – означено 
је као предуслов за формирање КП Словеније  и КП Хрватске.44 
Међутим, на пленарној седници у Сплиту (1935) ова одлука је од-
бачена као „нереална”, те је предвиђено да се КПЈ реорганизује 
„у року од неколико наредних мјесеци”.45 Земаљски биро (ЗБ, 
Зембиљ),46 на чијем челу се налазио Ђорђе Митровић, требало је, 
поред осталог, да руководи припремама за сазивање оснивачких 
конгреса словеначке и хрватске комунистичке партије. Истовреме-
но је требало радити на стварању услова за формирање Комуни-
стичке партије Македоније.

У једном писму ЦК КПЈ упућеном 22. јануара 1935. ПК КПЈ за 
Словенију, наглашено је да ће реорганизација Партије омогућити 
успешнију изградњу кадрова и побољшати организациону струк-
туру, што ће условити организационо и политичко јачање Партије 
у Словенији. Реоганизацијом КПЈ и стварањем словеначке ко-
мунистичке партије требало је „одвојити” део националистички 
оријентисаних слојева народа који су под „притиском великосрп-
ског угњетавања прешли на страну буржоаских партија”.47

„омасовљења покрета” мислило на повећање броја Хрвата и Словенаца у 
партијским организацијама у Словенији, Хрватској и Далмацији. У македонском 
случају требало је радити на потискивању српског и бугарског елемента у циљу 
уздизања партијских кадрова из корпуса македонске нације.

44 Крајем 1934. КПЈ је у Словенији имала око 320, а у Хрватској и Далмацији 300, 
односно 200 чланова. - АЈ, КИ, 1934/231–2, стр. 2.

45 АЈ, КИ, 1935/316–1а.
46 Одлуком Бироа Централног комитета (БЦК) КПЈ од 18. јуна 1935. у Загребу је 

формиран Земаљски биро (ЗБ, Зембиљ), док су 27. јуна 1935. одређена „права, 
дужности и непосредни задаци ЗБ”: 

 „1. ЗБ је оперативни орган БЦК за непосредно руковођење цјелокупним радом 
партијских организација.

 2. ЗБ одржава непосредне везе са свим ПК-има (послије стварања КПХрватске 
и КПСловеније – са ЦК-има тих партија), прима и претреса њихове извјештаје, 
заузима став и даје директиве по свим питањима, која пред њега комитети 
и ситуација постављају, шаље у организације своје инструкторе и чланове, 
непосредно руководи радом инструктора ЦК који су у земљи.

 3. ЗБ руководи такођер радом парт[ијских] фракција у нац[ионално]-
[револуционарном] покрету, Ц[рвеној] П[омоћи], ЦК СКОЈ-а, и у свим 
ванпартијским покретима и организацијама. [...]

 Непосредне организационо-политичке задаће ЗБ:
 [...] 3. Припремити и провести конгрес КПХрватске и КПСловеније до конца 

септембра о[ве] г[одине]” (Исто, 1935/345, стр. 1).
47 АЈ, КИ, 1935/29.
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Према речима представника КПЈ, разлог за стварање Комуни-
стичке партије Хрватске и Комунистичке партије Словеније (КПСл) 
лежи пре свега у томе „што радне масе Хрватске и Словеније траже 
да њихова партија носи назив њихове народности”. Ограђујући се 
од „буржоаског национализма”,48 Благоје Паровић је говорио како 
се новом „унутарњом изградњом КПЈ” жели нагласити борба кому-
ниста „за слободу хрватског и словенског народа, да и тиме кажемо 
угњетеним народима, да њихов национални осјећај, т. ј. њихова 
приврженост родној груди, своме завичају, није туђа пролетаријату 
и његовој партији. Да ми волимо свој народ и не штедимо снага 
ни жртава у борби за његово ослобођење од сваког угњетавања и 
израбљивања”.49 Изнад свега, комунисти су упорно истицали како 
стварање КПСл и КПХ не представља федерализацију Партије нити 
„партијско цијепање Југославије”.50 

Формирање србијанске комунистичке партије у овом пери-
оду (1935–1941) није било предмет званичне дискује, јер „радне 
масе Србије не траже стварање КП Србије”.51 Разматрајући про-
блем организационог устројства Партије, Јосип Броз је крајем де-
цембра 1937. записао како „у питању стварања КП Србије у оквиру 
КПЈ ми [партијско руководство – Д. Б.] хоћемо пре свега да чујемо 
мишљење, побуде и аргументе наших другова одоздо, посебно из 
саме Србије за потребу једног таквог корака да бисмо дефинитив-

48 Благоје Паровић је истакао како је југословенским комунистима „туђе и 
непријатељско свако трговање са националним осјећајем, са љубављу народних 
маса према своме завичају, извртање и изрођавање тих осјећаја и шовинизам 
и нетрпељивост према другим народима, свако цијеђење профита из народних 
маса у име ’нације‘ и на рачун тога националног осјећаја, које врши буржоазија 
под маском национализма. Туђ нам је буржоаски национализам, непријатељски 
нам је њезин шовинизам” (Proleter, br. 7–8, jul–avgust 1935, str. 6).

49 Исто.
50 „Наша партија јесте и остаје јединствена и централизована партија. Основни орга-

низациони принцип међународног бољшевизма јесте демократски централизам. 
[...] Разлика између нашег и буржоаског централизма састоји се у томе што 
ми представљамо централизовану револуцију, а буржоазија централизовану 
контрареволуцију; што је наш централизам пролетерско-демократски, док 
је буржоаски централизам насилнички, угњетачки. [...] Централни комитет, 
изабран од изабраних делегата свих парт[ијских] организација, не само што 
не спутава и не угњетава поједине дијелове (организације) партије, него их 
води у њиховој борби, помаже, изграђује, јача их и поправља њихове погрешке 
и тако обезбеђује јачање цјелог фронта. Зато стварање КП Хрв[атске] и КП 
Слов[еније] и њихово потчињавање ЦК [КПЈ] не само што није у супротности са 
демократском централистичком унутарњом изградњом наше организације него 
је за те партије и њихову борбу неопходно потребан” (Исто).    

51 Исто.
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но приступили решавању тога питања”.52 Међутим, такви захтеви 
србијанских комуниста нису постављени. Њихово пасивно држање 
према овом питању у врху КПЈ сматрано је „разумљивим”, с обзиром 
на то да „српски народ није национално угњетен. Срби су владајућа 
нација и не осјећају националног угњетавања са стране друге на-
родности. Према томе, ни класна борба не заузима облике борбе за 
национално ослобођење”.53 Идејну основу за изостављање Србије 
из концепта националних партија југословенски комунисти су про-
нашли у организационој структури СКП(б), у којој није постојала 
руска национална партија. С друге стране, отварање проблема 
стварања КП Србије значило би истовремено отварање проблема 
територијалног простирања те партије, односно покретање питања 
граница Србије.54

Формирање КПСл и КПХ

Припремама за формирање Комунистичке партије Словеније 
руководио је током зиме 1936/37. Организациони секретаријат. 

52 АЈ, КИ, 1937/119, стр. 3.
53 Proleter, br. 7–8, jul–avgust 1935, str. 6.
54 Мада је однос КПЈ према српском народу почивао на тези да је српско питање 

трајно и потпуно решено уједињењем у заједничку државу након Првог светског 
рата, оно је остало присутно у позадини свеукупне националне политике 
југословенских комуниста. Тако ни питање разграничења међу будућим 
балканским „радничко-сељачким републикама” није доведено до краја. Како 
је пред комунистима из Србије у првом реду стајао задатак да докажу своју 
„интернационалност”, њихови захтеви у духу стварања србијанске КП налазили 
су се у другом плану. У једном писму ЦК КПЈ упућеном члановима у Србији 
наведено је како „данас још много више србијански комунисти треба да буду 
свесни да на њих и на радничку класу Србије пада у Југославији најважнији 
сектор борбе и против националног угњетавања и против војнофашистичке 
диктатуре и против ратних припрема т. ј. против целокупне политике владајуће 
великосрпске буржоазије [...]. Сасвим је недовољно ограничити се на теоретско 
признавање права угњетених народа на отцепљење. Треба истовремено 
иступати и за право угњетених народа на отцепљење и концентрисати борбу 
против ’сопствене‘ буржоазије и њене политике националног угњетавања како 
уопште тако и при сваком случају насиља и поробљавања и србизације других 
народа. [...] Само тако ће  српски радници и радни сељаци у пракси доказати 
своју револуционарну интернационалност и са своје стране створити чврсту 
подлогу за братски савез радника и сељака владајуће и угњетених нација, 
за револуционарну борбу против заједничког непријатеља [све подвучено у 
оригиналу – Д. Б.]” (АЈ, КИ, 1933/157, стр. 2).
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На Оснивачком конгресу КПСл,55 одржаном 17. априла 1937. у Че-
бинама код Трбовља, усвојен је Манифест и изабран ЦК КПСл. У 
прогласу конгреса указано је на велику опасност која се надвила 
над Словенијом. Оцењено је да се под знаком питања налази „на-
ционални опстанак” словеначког народа „у тренутку када он сам – 
подељен и несложан – не може да се одбрани”. Неповољне прилике 
у Краљевини Југославији довеле су словеначки народ до највеће 
егзистенцијалне опасности у целокупној његовој историји. Поред 
тога, Словенија лежи на раскршћу путева који спајају средњу Евро-
пу са истоком и север Европе са Медитераном. Отуда је Словенија 
једна од земаља ка којој ће „фашистички разбојници” најпре пру-
жити своје руке. Према мишљењу словеначких комуниста, „Влада 
Стојадиновић – Корошец56, која стоји на кормилу Југославије и која 
штити великосрпски хегемонизам, не само да не може да гарантује 
слободу словеначког народа, већ подршком највећих непријатеља 
словеначког народа у оквиру своје унутрашње политике припрема 
будућа освајања”.57 

Вође КПСл су нагласиле да постоји само један пут: „Треба 
прекинути са политизирањем и међусобним размирицама” и удру-
55 У оригиналу стоји: „Комунистична странка Словеније”. У партијским документима 

из овог периода (1937–1941) често се уместо термина „партија” може наћи 
одредница „странка” (Комунистичка странка Југославије, Комунистичка странка 
Хрватске, Комунистичка странка Словеније), коју су комунисти преузели из 
речника грађанских покрета и организација (ХСС, ДС, СЛС и др.). Ова промена 
представља покушај комуниста да се у оквиру политике народног фронта у 
начелу приближе идејама грађанских политичара, оснаже неформални савез 
са „буржоазијом” и ојачају своје позиције у земљи. У даљем тексту термини 
„комунистичка партија” и „комунистичка странка” посматрани су као синоними.

56 Поред политике Милана Стојадиновића предмет критике словеначких комуниста 
било је деловање Словенске људске странке (СЛС). Њен вођа Антон Корошец је 
оптужен да води политику „супротну интересима словеначког народа”. Оцењено 
је да његова партиципација у власти, односно улога „језичка на ваги”, не слаби 
само „борбу хрватског народа за ослобођење, већ омета борбу словеначког 
народа против националног затирања”. Пред СЛС-ом, као највећом политичком 
снагом у Словенији, стоји огдоворност да „у овим најтежим тренуцима” укаже 
словеначком народу на праву опасност која му прети од фашизма, изађе из 
„великосрпске Ј.Р.З. [Југословенске радикалне заједнице – Д. Б.]” и стане на 
чело „словеначког антифаштичког народног покрета” (ИА КПЈ, стр. 404–406).

57 У даљем тексту стоји: „Под режимом великосрпске хегемоније, посебно у 
његовом садашњем шестојануарском облику, словеначки народ је страшно 
економски исцрпљен. Производи словеначких радника одлазе у незасита 
грла београдских банака, чиме је словеначки радник, словеначки кмет и 
цели словеначки радни народ запао у неизрециву беду и немаштину. Зато 
словеначки народ захтева такву економску политику, која би му надокнадила 
штету, коју је претрпео, такву економску политику, која би словеначки народ 
учинила економски независним и обезбедила словеначком народу пристојан 
живот” (Исто, стр. 407).
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жити све народне снаге „којима је заиста стало до судбине слове-
начког народа”. Императив у борби за „национално ослобођење” 
представља борба против „југофашизма”, јер „словеначке масе 
знају, да је њихов главни непријатељ великосрпски фашизам, ве-
ликосрпски хегемонизам и фашистичке слуге у Словенији”. Толе-
рантан однос комуниста према религији и верницима требало је 
да прошири базу антифашистичког покрета у Словенији: „Сваки 
борац за слободу словеначког народа, а у првом реду сваки ко-
муниста, поштује верско опредељење свог саборца; јер они, који 
у овом тренутку, када је у питању опстанак словеначког народа, 
овим питањем сеју раздор међу Словенцима, издају интересе сло-
веначког народа.” Изнад свега, истакнуто је да комунистима при-
пада водећа улога у словеначком народном покрету, јер „радничка 
класа представља трећину словеначког народа, представља његов 
најсвеснији, најнапреднији и најбоље организован део. Зато [КПСл] 
носи историјску одговорност за будућност словеначког народа.”58

На конгресу је заузет недвосмислен став према југословенској 
држави. Поручено је да ће „будућност словеначког народа и 
његов народни опстанак бити обезбеђени једино путем слободног 
повезивања братских народа Југославије” у оквиру „савезне држа-
ве”. При том, словеначки народ мора добити своју скупштину, из-
абрану демократским путем. Такође, треба „подржати борбу слове-
начке мањине у Италији, Аустрији, и др. за своја национална пра-
ва”, јер „словеначки народ не може и не сме одустати од свог старог 
циља: уједињене и слободне Словеније”. Словеначки комунисти у 
начелу нису одустали од тезе о потпуној националној интеграцији 
словеначког народа. Међутим, на основу увида у свеукупне циљеве 
словеначког руководства није јасно да ли би „уједињена Словенија” 
ушла у састав Краљевине Југославије или би егзистирала као неза-
висна државна творевина.59 

58 Исто, стр. 407–408.
59 Кaрактеристичне су поруке словеначких комуниста које се налазе на крају 

прогласа КПСл: „[1] Зато у борбу за решење словеначког питања! [2] Зато 
у борбу за братимљење словеначког народа! [3] Да живи слога словеначког 
народа! [4] Да живи слога и јединство словеначког радништва! [5] Да живи 
братство народа у борби за слободу!” (Исто, стр. 409). Судећи према наведеним 
паролама, КПСл је наступала потпуно самостално, као да представља посебну 
комунистичку партију а не део КПЈ. Изостала је подршка радницима осталих, 
несловеначких нација у Краљевини Југославији. Нема чак ни уобичајеног 
поздрава Централном комитету КПЈ. Стиче се утисак да је проблем сепаратизма, 
на који су повремено, али не увек јасно, указивали Јосип Чижински, Јосип 
Броз и други, остао присутан међу словеначким комунистима. С друге стране, 
ни сâмо партијско руководство није се чврсто држало прокламованог курса, 
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Јосип Чижински је оценио како ће „оснивањем К.С. Словеније 
у оквиру јединствене К.С. Југославије бити ојачан национални ин-
терес словеначких маса” и то ће „олакшати освајање водеће улоге 
пролетаријата у опшенародној борби у Словенији”. Посебно је на-
гласио да КПСл може једино постојати као део јединствене КПЈ, јер 
у „складу са статутом КИ у једној држави може постојати само једна 
комунистичка странка”. Попут Комунистичке интернационале, која 
представља „јединствену светску револуционарну странку, тако ни 
К.С. Југославије није нити може бити федерација или савез К.С. 
Словеније, К.С. Хрватске, К.С. Македоније и других комунистич-
ких организација у земљи, већ јединствена револуционарна стран-
ка, са заједничком политиком, заједничким вођством и истоветном 
дисциплином”.60 Упорно наглашавање потребе очувања организа-
ционог јединства посредним путем сведочи о постојању супротних 
ставова унутар КПЈ и КПСл.

Оснивачки конгрес Комунистичке партије Хрватске одржан 
је у ноћи између 1. и 2. августа 1937.61 у шуми Аниндол крај Са-
мобора. Због лоше унутарпартијске организације, слабе повезано-
сти месних комитета са Загребом и честих „провала” 1934–1936. у 
којима је ухапшено више стотина комуниста, припреме за конгрес 
нису темељно спроведене. Присуствовали су једино делегати из 
околине Загреба, док су комунисти из осталих крајева накнадно 
информисани о одлукама новоформиране КПХ. На овом „крњем 
Конгресу” изабрано је дванаест чланова ЦК КПХ и четири канди-
дата.62      

Проглас КПХ, објављен у Пролетеру крајем 1937, одише 
снажним националним и родољубивим заносом. Најпре је оцењено 
како југословенским комунистима национално опредељење није 
страно, јер је КПЈ „на својој застави имала увијек исписану и идеју 
националне слободе, равноправности и братства међу народи-

отварајући простор за различита тумачења националног питања у Краљевини 
Југославији. На пример, један од двосмислених импулса врха КПЈ представља 
изјава Ј. Чижинског из јуна 1937. да словеначки народ „треба да проводи своју 
самосталну политику” (Milan Gorkić, str. 229).

60 Proleter, br. 7, jun 1937, str. 1.
61 У партијским документима Оснивачки конгрес КПХ, односно КСХ, означен 

је под шифром „Хрватска свадба”. Датум одржавања конгреса утврђен је на 
основу сећања присутних делегата. Из конспиративних разлога у Пролетеру 
је објављен текст у коме стоји да је конгрес одржан у јуну, док је Јосип Броз у 
извештају упућеном Коминтерни 9. септембра 1938. навео месец јул. Више у: 
Proleter, br. 11, oktobar 1937, str. 1; J. B. Tito, n. d., tom 4, Beograd, 1977, str. 90. 

62 Више у: Преглед историје Савеза комуниста Југославије, Београд, 1963, стр. 
240–248.
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ма”. Поручено је „свима клеветницима који клевећу Комунистичку 
странку [Југославије] због нехаја за своју земљу и свој народ” да 
„ми, комунисти, волимо своју домовину и свој народ!”63 Остало је 
нејасно да ли се овде мисли на љубав према домовини Хрватској 
или Југославији.

У тексту прогласа истакнуто је како „комунисти стварају 
Комунистичку странку хрватске да окупе читаву радничку класу 
Хрватске у борбу за њезине интересе и за интересе читавог хрват-
ског народа”. Такође, „под окриљем Комунистичке странке Хрват-
ске зближиће се хрватски комунисти и читава радничка класа са 
својом сељачком браћом и осталим народним слојевима Хрватске”. 
У пројекцији хрватских комуниста, „организовано и уједињено 
хрватско радништво биће моћан савезник хрватског сељаштва, 
организованог у Господарској слози.64 Сродност интереса тих 
најкориснијих и највећих дијелова хрватског народа доводи до то-
га да сељаци подупиру борбу радника а радници борбу сељака. 
Синдикално организовани радници подупираће Господарску слогу 
преко које сељаци воде борбу против лихвара и израбљивача.” Из-
над свега наглашено је како „посебна радничка странка не значи 
цијепање хрватских редова, не значи слабљење борбе хрватског 
народа. Баш напротив, то значи организовање једног дисциплини-
раног чиниоца у борби за права хрватског народа”.65 Главни циљ 

63 Даље стоји: „Управо зато ми [југословенски комунисти – Д. Б.] се боримо за 
слободу свог народа; ми се боримо против сваког угњетавања и израбљивања 
народа. И управо зато јер волимо своју домовину и свој народ, ми се боримо 
да у слободној домовини буде сретан и слободан читав народ. Између 
радничких интереса и правих интереса хрватског народа нема и не може да 
буде несугласица, јер су радници као дио свог народа крвно заинтересовани да 
народ буде слободан, да му буде осигуран развитак, да се поштује све што је 
лијепо и напредно у његовим традицијама и култури.” На крају је поручено свим 
хрватским комунистима: „Доказујмо и ријечима и дјелом да смо ми прави синови 
хрватског народа! Докажимо да ми волимо свој народ и своју домовину!” (ИА 
КПЈ, стр. 410). Текстови у Пролетеру у истом духу говоре о односу комуниста 
према хрватском народу: „Хрватски комунисти, синови тог напаћеног али 
непобједивог народа иду у првим редовима те [националноослободилачке] 
борбе, јер је сва њихова дјелатност диктирана безграничном љубави према 
своме народу. Ту своју љубав и оданост народној ствари они су доказали у доба 
највеће и најцрње реакције. Они ће је доказивати и у будуће, не плашећи се 
никаквих жртава, не жалећи ни своје животе ради побједе свога народа” (Pro-
leter, br. 11, oktobar 1937, str. 1).

64 Господарску слогу основали су 1935. прваци ХСС-а са циљем да путем „еко-
номског организовања” сељаштва подупру борбу хрватског народа за „по-
литичко и национално ослобођење”. Више у: F. Jelić-Butić, Hrvatska Seljačka 
Stranka, Zagreb, 1983, str. 14.

65 ИА КПЈ, стр. 412.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

78

хрватских комуниста, односно хрватског народа у целини према ми-
шљењу комуниста представља свргавање „великосрпске војно - фа-
шистичке диктатуре”, јер „нема демократских права ни слободе, 
нема ликвидације остатака шестојануарске диктатуре докле год 
влада народом протународна влада [Милана] Стојадиновића”.66 Ма-
да је оцењено како „франковачки фашисти и њихови фуртима шки 
савезници напрежу све силе да осаме радничку класу и да заваде 
два брата – радника и сељака”,67 иступање хрватских комуниста 
против фашизма остало је на нивоу супротстављања „фашистичкој 
Стојадиновићевој влади”. 

Стварање КПХ представља покушај заокруживања хрватског 
националног простора унутар КПЈ и југословенске државе. Ново-
формирани ЦК КПХ је преузео улогу представника свих партијских 
организација које су деловале у „хрватским земљама”. Мада дал-
матински ПК није расформиран, његова веза са партијским врхом 
одржавана је преко Загреба. Борба комуниста за права хрватских 
радника и сељака и њихово окупљање око једног политичког цен-
тра означавало је само прву фазу у процесу потпуног уједињења 
хрватског народа. Наглашавањем националног момента КПЈ је 
губила свој изразито класни карактер, представљајући се као 
пијемонт и предводник свеукупног хрватства у борби за нацио-
нално ослобођење. Потврђена је и теза о „великосрпском хегемо-
низму” као главном непријатељу хрватског и свих несрпских на-
рода у Краљевини Југославији. Поводом оснивања КПХ Јосип Броз 
је крајем 1937. у Пролетеру подвукао како се она „у првом ре-
ду обраћа своме хрватском народу и оним покретима и странкама 
које се данас боре за слободу хрватског народа и његова народ-
на и људска права”. Мада се програм КПЈ, односно КПХ умногоме 
разликује од циљева грађанских опозиционих странака, „К.С.Х. је 
спремна да сарађује по свим питањима која су им данас заједничка. 
Главно од њих – то је борба против великосрпске хегемоније, која 
је данас непријатељ не само хрватског народа, већ свију народа 
Југославије.”68 

66 КПЈ је упутила апел свим народима Краљевине Југославије: „Срушимо проту-
народну владу Стојадиновића, уништимо срамотни систем Главњаче, тираније, 
терора и бесправља, који је почео ’Обзнаном‘ 1920. године и наставио се преко 
Закона о заштити државе, војно-фашистичке диктатуре, све до прогоњења, 
мучења и убијања народних бораца од стране Стојадиновић–Корошчевог 
насилничког режима!” (Исто, стр. 410)

67 Исто, стр. 414.
68 Комунистичка партија Хрватске је „исписала на својој застави као прву и 

најпречу задаћу: борба за националну слободу хрватског народа. Стотинама 
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У Прогласу Оснивачког конгреса КПХ не говори се о народи-
ма Хрватске, већ искључиво о „хрватском народу”. Срби, као 
„најбројнија мањина” и остали народи у Хрватској, Далмацији и 
Сла вонији у потпуности су изостављени. Назначено је постојање 
класа – „народних слојева” – у Хрватској (са Далмацијом), али 
не и националне шареноликости појединих области у њеном са-
ставу. О „братском споразуму Срба и Хрвата” говори се једино у 
контексту сарадње између Удружене опозиције и Сељачко - демо-
кратске коалиције, што је више указивало на сарадњу хрватског 
и србијанског опозиционог блока него на здружену борбу Хрва-
та и Срба „пречана”.69 У уводном делу прогласа стоји: „Хрватски 
народе! Велики су и одговорни часови које хрватски народ да-
нас проживљава. Борба хрватског народа – сељака, радника, 
грађанства и поштене интелигенције – срушила је шестојануарске 
фашисте и потреса темеље назадњачке и насилничке противнарод-
не владавине Стојадиновића. Хрватски народ је једнодушан у бор-
би да раскине ланце националног ропства, да извојује демократска 
права и слободе, да обузда пљачкање и израбљивање народа, која 
су довела народ до просјачког штапа.”70

Почев од Четврте земаљске конференције КПЈ (1934), ка-
да су поједини хрватски комунисти предлагали да „крајеви Бо-
сне [и Херцеговине] који су оријентисани на Хрватску” буду ор-
ганизовани у оквиру КП Хрватске,71 питање територијалног 
„разграничења” представљало је једно од најважнијих момената 
у свеукупној националној политици КПЈ. Увиђајући значај и де-
ликатност овог проблема, партијски врх је иступао врло опрезно 

година трпио је хрватски народ угњетачки јарам. Газили су нашу лијепу 
домовину њемачки и мађарски освајачи, турски и српски насилници. Циједили 
су из хрватског народа његове најљепше сокове и нису му дали да развије 
своје материјалне и културне снаге које су живе у њему. [...] Мислили су да 
могу силом угушити један народ којега све хисторијске буре и вихори нису 
могли ишчупати из корјена. [...] Данас више него икада сав је наш хрватски 
народ прожет вољом да борбу за своју националну слободу доведе до краја” 
(Proleter, br. 11, oktobar 1937, str. 1).

69 ИА КПЈ, стр. 409–414.
70 У даљем тексту стоји: „Хрватски народ је пун одлучности да сруши владу 

[Милана] Стојадиновића и да повампиреним фашистима забије глогов колац” 
(Исто, стр. 409–410).

71 Више у: D. Lukač, Radnički pokret u Jugoslaviji i nacionalno pitanje 1918–1941, 
Beograd, 1972, str. 265–267. У дискусији на Четвртој земаљској конференцији 
КПЈ 1934. делегат „Драгић” је поздравио одлуку о стварању КПСл и КПХ и 
додао да још „само треба ријешити правилно питање разграничења. Хрватска и 
Далмација а и поједини крајеви Босне, који [се] са њима граниче, треба да уђу 
у територију КП Хрватске” (АЈ, КИ, 1934/276–1, стр. 6).
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приликом обраћања чланству и симпатизерима. Желећи да про-
шире базу КПЈ, комунисти су у својој пропаганди избегавали не-
ке важне проблеме, попут разграничења будућих комунистичких 
партија унутар Краљевине Југославије. Међутим, на другом, не-
званичном нивоу, углавном невидљивом у сачуваним изворима, 
вођене су жустре расправе о југословенском националном и држав-
ном питању. Отуда се у званичним документима Партије често го-
вори о формирању националних комунистичких партија, али не и о 
њиховој територији. Мада на Оснивачком конгресу КПХ ово питање 
није разматрано, унутар кругова хрватских комуниста постојала је 
прилично јасна слика о територијалном простирању КПХ. У једном 
писму ЦК КПЈ из фебруара 1935. упућеном покрајинским комите-
тима Хрватске и Далмације, предвиђено је да у простор деловања 
КПХ, поред Хрватске, Славоније (са Вуковаром и Винковцима) и 
Далмације (са Дубровником), буду укључени делови Херцеговине 
(са Мостаром) у којима хрватско становништво чини већину, али 
и западне Босне (са Бањалуком, Ливном и Дувном) где апсолутну 
већину чине Срби.72 

Формирањем КПСл и КПХ испуњена су нека очекивања 
партијског руководства. Забележен је пораст броја чланова Партије 
у Словенији и Хрватској. Брисањем раније организационе структу-
ре КПЈ у Хрватској, укидањем ПК за Далмацију и ПК за Хрватску и 
стварањем јединственог ЦК КПХ, уједињене су све „хрватске земље”. 
Према речима Родољуба Чолаковића, формирање националних 
партија представља „судбоносни моменат” за све југословенске на-
роде. Подизањем „домаћих” кадрова створени су услови за блиску 
сарадњу КПЈ са „народним снагама”. У Хрватској „оснивање К.С.Х. 

72 Комунисти су говорили како „реорганизација партије т. ј. оснивање 
комунистичких партија Хрватске и Словеније, које ми треба сада да спроведемо, 
није ништа друго до ли једна карика, али веома важна карика, у читавом 
ланцу наше политике у националном питању. Оснивајући ком[унистичке] 
партије Хрватске и Словеније, ми пред најширим масама угњетених нација 
на јарки начин потцртавамо наш став у националном питању, нашу борбу 
против угњетавања несрпских народа за право њиховог самоодређења све до 
оцјепљења. Ми си тиме истовремено олакшавамо борбу против нац[ионалног] 
реформизма и нац[ионалног] фашизма и парирамо демагогији национал-
реформиста и национал-фашиста, који клевећу нашу партију нарочито у 
хрватским и словенским [словеначким – Д. Б.] крајевима, воде харангу против 
наше партије, како није хрватска, није словенска, већ ’југословенска‘ т. ј. тобоже 
великосрпска. Али оснивање комунистичких партија Хрватске и Словеније и у 
перспективи Македоније, нема само агитационо-пропагандистичко значење, 
оно има и велико значење непосредно за саму нашу партију. Оно ће нам 
помоћи и олакшати продобијање не само нових чланова, већ и изградњу њеног 
домаћег кадра у самој партији” (АЈ, КИ, 1935/54).
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треба да даде нов потстрек хрватским комунистима, да учине сна-
жан преокрет у правцу зближења са широким масама хрватског на-
рода, са киме су они крвно везани. [...] Оснивањем К.С.Х. створене 
су највише могућности за развитак властитих националних кадро-
ва, који ће умјети водити своју класу и свој хрватски народ у борби 
за национално и социјално ослобођење.”73 У вези с тим, комунисти 
су истицали пароле: „Што ближе народу, што тјешње раме уз раме 
са свим слојевима хрватског народа против његових, па дакле и 
наше класе, главног непријатеља: великосрпске хегемоније, која 
је данас главна препрека на путу ка бољој будућности хрватског 
народа”. У циљу очувања јединства и борбености хрватског народ-
ног покрета „К.С.Х. не мисли да цијепа ничије редове. Напротив, 
она ће да учвршћује те редове, да их још више збија, увјерена да 
је у збијености и одлучности хрватског народа највећа гаранција за 
побједу над великосрпском хегемонијом.”74    

Посебан однос партијског врха према хрватском и слове-
начком „народном покрету” навео је поједине комунисте на по-
мисао о продору „сепаратизма и националног шовинизма у ре-
дове КПЈ”. У вези с тим, Сретен Жујовић („Л. Алексић”) је крајем 
1937. писао како „оснивање КСС[л] и КСХ може да изазове нека 
погрешна тумачења код многих необавештених пролетера и анти-
фашиста”. Према његовим речима, „оснивање КССл и КСХ не во-
ди удубљивању раздора међу народима Југославије”, нити „значи 
никакву победу сепаратизма и национализма над пролетерским и 
над интернационализмом у редовима КПЈ и радничке класе”. Осим 
тога, „оснивање КССл и КСХ не значи да је К.П. Југославије из 
демократски централизоване партије претворена у неку партијску 
федерацију. К.П. Југославије остаје и даље јединствена партија”.75 
Отуда у организационој структури КПЈ централни комитети на-

73 Proleter, br. 11, oktobar 1937, str. 1. О значају стварања КПХ Родољуб Чолаковић 
(„Митар”) је почетком 1938. записао: „Стање партије у Хрватској послије 
оснивања КПХ, знатно је боље него што је било прије годину дана. Партија 
данас располаже далеко бољим кадром, осјећа се да је партија организационо 
чвршћа, рад је систематски и више контролисан од одговорних форума” (АЈ, 
КИ, 1938/3).

74 Proleter, br. 11, oktobar 1937, str. 2–3.
75 „У том смислу”, писао је Сретен Жујовић, „КССл и КСХ делују у оквиру статута 

КПЈ, под једним руководством – ЦК К. П. Југославије; једном политиком и 
једном дисциплином. Дајући могућност да се КССл и КСХ још више приближе 
својим народима, истичући још више своју борбу за слободу угњетених народа, 
К. П. Југославије је истакла још више начело пролетерског интернационализма 
и добровољног јединства пролетаријата угњетених народа са пролетаријатом 
српским” (Proleter, br. 11, oktobar 1937, str. 7).
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ционалних комунистичких партија нису имали већа права од 
покрајинских комитета. Стварање националних партија Словеније 
и Хрватске, према С. Жујовићу, довешће до „слабљења утицаја на-
ционалшовинизма” и „срашћивања комунистичког покрета [...] са 
словенским и хрватским народима. [...] А то баш води ка јачању 
идеје братства хрватског и словенског народа са народом српским 
и осталим народима Југославије, на основи демократије и нацио-
налне равноправности”.76  

У перспективи југословенских комуниста српски народ је 
своје тежње ка социјалном ослобођењу од „београдске олигархије” 
могао обезбедити једино путем подршке упућене другим народима 
у Краљевини Југославији, пре свега хрватском и словеначком, у 
њиховој „националноослободилачкој” борби. При том, српски на-
род је најпре морао заузети недвосмислен став према другим на-
родима и одбацити праксу „сарадње” са „својом буржоазијом”: 
„Српски народ мора скинути и скинуће са себе љагу и срамотни 
жиг угњетачког народа, које су на његово слободарско име удари-
ли зверска војно-фашистичка диктатура и ненародна и насилничка 
влада Стојадиновић–Корошец–Спахо.77 Да ослободи себе и уреди 
свој живот у братском договору са осталим народима у Југославији, 
српски народ у својој борби противу данашње и сваке друге 
угњетачке владе мора гласно истаћи и исписати на својој заста-
ви паролу слободе и равноправности свих народа у Југославији.”78 
Наведени текст, који је настао крајем 1937, јасно приказује однос 
комуниста према српском народу. Према њиховом мишљењу Срби, 
као носиоци „жига угњетачког народа”, још увек су „боловали” од 
хегемонизма.

Вође КПЈ упорно су истицале да „главни непријатељ наро-
да у читавој Југославији јесте великосрпски фашизам. То су оне 
снаге које припремају повратак шестог јануара.79 То су, даље, 
оне снаге које шурују са Хитлером”. У циљу супротстављања не-
мачком и италијанском империјализму требало је формирати 
„јединствену Народну Фронту”. Увиђајући „специфичност положаја 
у Југославији”, изражену „пре свега у томе да је политички положај 

76 Исто.
77 Милан Стојадиновић, вођа Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ); Антон 

Корошец, вођа Словенске људске странке (СЛС); Мехмед Спахо, вођа 
Југословенске муслиманске организације (ЈМО).

78 Proleter, br. 10, septembar 1937, str. 8.   
79 Мисли се на завођење личног режима краља Александра Карађорђевића 6. 

јануара 1929.
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и однос политичких снага у разним земљама Југославије вео-
ма разнолик”, Јосип Чижински је говорио како „Народну Фронту 
треба почети стварати по појединим земљама (Србија, Хрватска, 
Далмација, Словенија, Војводина, Босна [и Херцеговина], Црна 
Гора и Македонија). Н[ародна] Ф[ронта] у свакој од тих земаља 
мораће имати своје специфично обележје и своје специфичне 
задаће.”80 Међутим, „то не значи да Н[ародна] Ф[ронта] у опсегу чи-
таве државе Југославије није потребна”, јер је „народни непријатељ 
свима заједнички”.81 У том смислу, Ј. Чижински је додао како је 
илузија „мислити да Хрватски Национални Покрет може сам да оси-
гура побједу хрватском народу. За ту побједу потребан је савез 
Х[рватског] Н[ационалног] П[окрета] са демократским снагама и 
покретима у осталим земљама државе”. Полазећи од „чињенице да 
у политичком животу Југославије доминира национални проблем”, 
комунисти су истицали како се „борба за демократију и за мир мо-
ра [...] нераздвојно повезати са борбом за националну равноправ-
ност и за слободан споразум слободних народа унутар Југославије”. 
Захтеви КПЈ за формирање националних скупштина или сабора у 
„појединим хисторијско-политичким јединицама” заједничке држа-
ве требало је да испуне најважнија очекивања „угњетених наро-
да”. Предвиђено је да у тим скупштинама сваком народу „буде дата 
могућност и слобода да по својим унутарњим питањима која нису 
обухваћена у заједничком пословању цијеле државе рјешава по 
својој вољи, потреби и нахођењу”. С друге стране, веровало се ка-
ко ће након формирања националних скупштина народни фронт 
у свим покрајинама Краљевине Југославије „бити јаче класно и 
социјално обојадисани”.82

Однос партијског руководства према Србији у народно-
фронтовској фази (1935–1941) темељио се на гледишту према ко-
ме је најпре неопходно „увјерити србијански народ да је његова 
слобода нераздвојно повезана са успјехом ослободилачке борбе 
хрватског и осталих народа које србијанска господа угњетавају”. 

80 Даље, народни фронт „у опсегу цијеле државе” треба да се „створи најужом 
сарадњом између Н[ародног] Ф[ронта] у појединим земљама. Н[ародни] 
Ф[ронт] у свакој земљи имаће своје специфичне задаће. Н[ародни] Ф[ронт] 
у опсегу цијеле државе имаће задаће које су заједничке народној фронти у 
свакој од земаља државе” (Milan Gorkić, str. 219, 221).

81 У даљем тексту стоји: „Тај непријатељ дјелује јединствено у целој држави. 
Према томе треба му супротставити удружене демократске снаге из цијеле 
државе. [...] Н[ародни] Ф[ронт] у опсегу читаве државе јесте неопходан услов 
побједе народа над његовим непријатељима” (Исто, стр. 220).

82 Исто, стр. 221.
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Оцењено је да „народ у Србији још није довољно прожет увјерењем 
да је борба хрватских сељака против угњетавања београдске го-
споде исто тако његова ствар као што је и хрватских сељака”. 
Међутим, упркос њиховој неповезаности „јади су им заједнички. 
Заједнички им је извор и заједнички им је непријатељ”. Да су вође 
КПЈ сматрале да србијански народ заостаје у процесу антифаши-
стичког удруживања са осталим народима у Краљевини Југославији, 
потврђује став Ј. Чижинског: „Београдска господа знају да је 
њиховом пашалуку одзвонило чим се споји народ у Србији са про-
туфашистичким покретом народа ван Србије”. Србијански народ 
„на хрватски покрет и на борбу народа у пречанским крајевима 
гледа са симпатијама, али активно још не подупире тај покрет”.83 
Наведени цитат јасно сугерише на одсуство антифачистичког по-
крета у Србији и на посредно учешће српског народа у власти. С 
друге стране, однос врха КПЈ према неким „пречанским” опозицио-
ним странкама, пре свега према ХСС-у, био је изразито толерантан. 
Док су народ у Србији позивали да се одлучно супротстави водећим 
србијанским грађанским политичарима,84 југословенски комунисти 
били су посебно болећиви према Влатку Мачеку и хрватском наро-
ду. За вођство КПЈ „Хрватски народни покрет је и по своме саставу 
(сељаштво, средњи слојеви) и по својим циљевима (национална 
83 Према речима Јосипа Чижинског, србијански народ „свог сопственог пута још 

није нашао, јер се ми [југословенски комунисти – Д. Б.] нисмо у довољној мјери 
побринули да му га укажемо. Отуда став ишчекивања. Отуда и неправилна 
оријентација србијанске народне масе да промјена мора доћи од неког другог, а 
не од ње саме. Отуда и врло чудновата прижељкивања ’да нас Загреб ослободи‘” 
(Исто, стр. 225–226). Наведени редови остављају утисак да је изванредан 
значај хрватског фактора, који су комунисти упорно истицали, народ у Србији 
прихватио у потпуности, пасивизирајући свој покрет и предајући хрватском 
народу водећу улогу у процесу решавања кризе у Краљевини Југославији.

84 Јосип Чижински је говорио како би било „врло добро када би претставници 
србијанских радника и сељака јавно иступили против гледишта Љубе 
Давидовића и [Милана] Грола по хрв[атском] питању. Љ. Давидовић своди 
хрв[атско] питање на уски проблем проширења самоуправа. А Грол каже да 
је питање демократских слобода важније него решење хрватског питања. 
Србијански радници и сељаци треба да се изјасне против сваког покушаја да 
се национални проблем у Југославији ’реши‘ са неким поправкама и исправкама 
централистичког система (Лазар Марковић и донекле Љ. Давидовић). Исто 
тако треба иступити против супротстављања решавања националног питања 
проблему демократских слобода. Једно је са другим нераздвојно повезано. 
Уколико су у једној земљи демократске слободе веће, утолико у тој земљи има 
мање мјеста за политику националне превласти и националног угњетавања” 
(Исто, стр. 226–227). Уопште узев, подозривост комуниста према србијанској 
Удруженој опозицији (УО) темељила се на „основаној претпоставци” да ће 
србијански политичари искористити „незадовољство маса” за освајање власти, 
а да при том неће „праведно” решити хрватско питање. Више у: M. Radojević, 
„Udružena opozicija i komunisti”, Istorija 20. veka, br. 1–2/1990, str. 45–47.  
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равноправност) напредан. Гледати на тај покрет само кроз призму 
појединих погрешних и реакционарних схватања неких његових 
првака, значило би не видјети од дрвећа шуму. Раднички покрет 
не смије се одвојити од хрватског сељачког и национално-осло-
бодилачког покрета.”85 На саветовању руководства КПХ одржаном 
марта 1940. одлучено је да, упркос „споразумашкој” тактици В. 
Мачека која „проводи искључиво политику хрватске реакционарне 
буржоазије и велепосједника”, не треба иступати из редова ХСС-а, 
јер то „води у секташтво и изолацију од маса”.86

Средином 1937. унутар КПЈ догодиле су се крупне проме-
не. Одласком Јосипа Чижинског87 вођа југословенских комуни-
ста постао је дотадашњи организациони секретар и „други чо-
век” у Партији – Јосип Броз. Георги Димитров је у име Коминтер-
не прихватио иницијативу новог предводника КПЈ да се центар 
Партије пребаци из Париза у Краљевину Југославију. До потпуног 
потврђивања мандата од стране КИ дошло је тек годину и по дана 
касније. Упркос бројним недостацима и организационим пропусти-
ма, ново партијско руководство чинило је велике напоре како би 
оправдало „поверење” КИ.88 Према речима Родољуба Чолаковића, 
85 Исто, стр. 228.
86 Цит. према: I. Jelić, n. d., str. 286.
87 Јосип Чижински био је оптужен за „опортунизам”, „десно скретање”, „контра-

револуционарно деловање” и „бухаринство”. Вође светског пролетаријата 
сматрале су да је он одговоран за лошу дисциплину у КПЈ (нпр. слабо држање 
члана ЦК КПЈ Адолфа Мука пред полицијом), потом „провале” у периоду 1934–
1936, хапшење великог броја добровољаца спремних за одлазак у Шпанију, 
где би се борили против фашиста генерала Франсиска Франка итд. Такође, 
наводи се да је Ј. Чижински доносио у свој стан документе КИ, које је приликом 
претреса запленила југословенска полиција. Према истраживањима Надежде 
Јовановић, Јосип Чижински је ухапшен вероватно крајем јула или почетком 
августа 1937. Врховни колегијум Врховног суда СССР-а прогласио га је 1. 
новембра исте године „државним непријатељем”. Према званичним совјетским 
документима Ј. Чижински је погубљен 4. октобра 1939. у неком од сибирских 
логора. Више у: N. Jovanović, „Milan Gorkić (prilog za biografiju)”, Istorija 20. 
veka, br. 1/1983, str. 25–57; I. Očak, Gorkić: život, rad i pogibija. Prilog biografi-
ji, Zagreb 1988, str. 319–345; 353. Јосип Чижински рехабилитован је најпре у 
Москви 1956, а потом у социјалистичкој Југославији 1979.

88 Долазак Јосипа Броза на чело КПЈ поклапа се са великим „чисткама” у СССР-у у 
којима су страдали истакнути југословенски револуционари: Филип Филиповић, 
Јосип Чижински, Ђуро Цвијић, Сима Марковић, Владимир Ћопић, Иван Гржетић 
и други. Према истраживањима Бранка Петрановића, у затворима НКВД 
„нестало” је преко 800 чланова и 120 виших функционера КПЈ. Више у: B. 
Petranović, n. d., prva knjiga, str. 241. Талас „московских процеса” захватио је 
све организационе новое КИ. У вези с тим, у историографији постоји мишљење 
да је „Коминтерна уједно била агент, инструмент и жртва агресије” (W. J. Chase, 
Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934–1939, 
London, 2001, p. 407).
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у овом периоду углед „Партије није био богзна какав”: КПЈ се на-
лазила „негде при дну ’ранг листе‘ секција Коминтерне”.89 Јосип 
Броз је августа 1938. отпутовао у Москву, настојећи да одбрани 
КПЈ од оптужби да представља „легло провокатора и шпијуна” и 
спречи њено распуштање. Коминтерна је јануара 1939. одобрила 
рад КПЈ и потврдила Броза за њеног генералног секретара, по-
веривши му дужност формирања новог централног комитета КПЈ. 
Одлуком Секретаријата ИК КИ од 23. новембра 1939. „питање КПЈ” 
коначно је скинуто с дневног реда.90

У циљу јачања народног фронта и „освајања маса”, југо-
словенски комунисти су настојали да своје непосредне циљеве 
још више прилагоде захтевима опозиционих демократских и анти-
фашистичких странака у земљи. Веровало се да ће потискивање 
спорних питања и проналажење заједничких мотива за борбу про-
тив фашизма учврстити неформални савез између комуниста и 
грађанских политичара.91

Анализирајући написе објављене у Раднику („R”) и Но-
вом листу („N. L.”) Јосип Броз је оценио како је критика на ра-
чун „српског дијела опозиције” пренаглашена: „Треба се поставити 
питање да ли је то с наше стране цјелисходно у данашње вријеме, 
кад је споразум већ потписан, да то подижемо и да само стварамо 
елементе који нас могу само раздвајати, а нису никако у корист 
приближавања”. Зато је крајем 1937, у писму упућеном представ-
нику ЦК КПХ Павлу Гржетићу, поручио југословенским комунисти-
ма у земљи: „Настојте да убудуће избјегавате све оно што би нас 
могло раздвојити [од Удружене опозиције – УО] и истичите само оно 
што може да служи приближавању”.92 Истовремено, обраћајући се 
комунистима у сремскомитровачкој казниони, критиковао је њихов 
став према савезу странака унутар УО: „Мјесто тога да у њему ви-
дите да је то крупан корак напријед у борби народних маса па, 

89 Р. Чолаковић, Казивање о једном покољењу, Београд, 1989, стр. 151.
90 П. Симић, З. Деспот, Тито – строго поверљиво. Архивски документи, Службени 

гласник, Београд 2010, стр. 93.
91 У историографији постоји гледиште према коме је народни фронт ослабљен 

управо због смене партијског руководства. Божидар Јакшић сматра да 
остракизам Јосипа Чижинског „није резултат потребе да се генерална партијска 
линија мења. Он је био један од најзначајнијих протагониста те политике 
промене ка народном фронту, а страдао је пошто је промена већ извршена 
и нова политичка линија стабилизована”. Такође, нестанак Ј. Чижинског „с 
политичке сцене пратило је и слабљење политике народног фронта” (Milan 
Gorkić, str. 14).

92 J. B. Tito, n. d., tom 3, str. 109.
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дакле, и радничке класе, против главног непријатеља – вел[ико]
српске хегемоније, ви сте се још сад забринули – и то је тежиште 
вашег става – каква ће бити та будућа демократија, унапријед се 
од ње ограђујете, што, разумије се, демобилише радничку класу”.93 
Прагматизам новог руководства КПЈ подразумевао је стварање са-
веза са опозиционим антифашистичким снагама у земљи „по сва-
ку цену”. У писму упућеном Вилхелму Пику, члану секретаријата 
ИК КИ и представнику немачких комуниста, Јосип Броз је навео 
како су се код „појединих другова” јавиле недоумице по питању 
сарадње са вођама демократских покрета у Црној Гори који се про-
тиве тези југословенских комуниста о националној самобитности 
Црногораца, оспоравајући „да уопште постоји црногорско питање”. 
Одговор представника КПЈ гласио је: „С наше стране се може пот-
писати и таква платформа у којој се захтјева само борба за демо-
кратске слободе”.94

Према мишљењу југословенских комуниста Црногорци су се 
у националном смислу разликовали од Срба.95 Међутим, потреба 
стварања јединственог антирежимског и антифашистичког фронта 
у земљи упућивала је партијско руководство на заузимање флек-
сибилног става према националном и државном питању Црне Горе, 
смештајући коначно решење тог проблема у контекст пролетерске 
револуције. У циљу сарадње са федералистима, чији се програм 
темељио на очувању црногорске државности али не и на истицању 
националне различитости Црногораца у односу према Србима, 
комунисти су у својој пропаганди привремено потиснули питање 
формирања КП Црне Горе96 и националне самобитности црногор-

93 Исто, том 4, стр. 7–8.
94 Исто, стр. 137.
95 Мада су вође КПЈ недвосмислено заступале став о националној самобитности 

Црне Горе, у појединим партијским документима присутне су недоумице 
по питању „црногорске нације”. Тако је 1938. Едвард Кардељ говорио како 
„радничка класа не може бити за укидање четири или пет национализама да би 
створила један, југословенски” (E. Kardelj, n. d., str. 285). Јасно је да се овде у 
првом реду мисли на српски, хрватски, словеначки и македонски национализам. 
Имајући у виду традиционалну повезаност народа Србије и Црне Горе, Е. 
Кардељ је према постојању црногорског национализма као посебног феномена 
у Краљевини Југославији изразио сумњичавост.

96 Током дискусије о стварању КПСл и КПХ на Четвртој земаљској конференцији 
КПЈ 1934. покренуто је питање црногорске партијске организације. Истичући 
„огромну важност националног питања” за прилике у „угњетеној” Црној Гори, 
делегат Ристо Лековић („Рибаревић”) изнео је предлог о формирању КП Црне 
Горе. Према његовим речима  питање „у погледу реорганизације партије” у тој 
покрајини „могло би се поставити [...] исто тако као и у Хрватској и Словенији”. 
Међутим, партијски врх је одбио било какву расправу о овом проблему. - АЈ, КИ, 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

88

ског становништва. Јосип Броз је крајем 1937. писао Миловану 
Ђиласу, члану ПК КПЈ за Србију: „Није сада вријеме дискутирати о 
томе да ли постоји у Ц[рној] Г[ори] нац[ионално] питање или не. 
Ми треба сада да окупимо све демократске елементе у један блок у 
борби за основне тачке Споразума,97 а то су слобода, демократија 
и конституанта. Кад то извојштимо, тада ће се моћи говорити о 
нац[ионалном] питању и осталим питањима у конституанти.”98 

Борба за сазивање уставотворне скупштине Краљевине 
Југославије и укидање актуелног „фашистичког устава” наметала 
се за југословенске комунисте као примарни циљ. При том, избори 
за конституанту „треба да имају [...] плебисцитарни карактер”, јер 
би једино на тај начин било загарантовано учешће свих народа 
(Срба, Хрвата, Словенаца, Македонаца, Црногораца) и „хистори-
ских покрајина” (Војводине, Босне и Херцеговине). Према мишљењу 

1934/276–1, стр. 6. Предлог црногорског делегата је заправо одбачен зато што 
национално питање Црногораца није било рашчишћено у потпуности: постојало 
је осећање посебности у односу према Србији, али не и према Србима. Више у: 
Д. Пешић, н. д., стр. 265–266.

97 Мисли се на компромисни споразум, склопљен 8. октобра 1937. у Фаркашићу, 
недалеко од Загреба, између Сељачко-демократске коалиције (СДК) и 
србијанског дела УО, чиме је створен тзв. Блок народног споразума. Заједнички 
мотив потписника Споразума – Влатка Мачека (ХСС) и Адама Прибићевића 
(СДС), с једне стране, и Аце Станојевића (РС), Љубомира Давидовића (ДС) и 
Јована М. Јовановића (СЗ), с друге – представљала је замисао о формирању 
народне владе, састављене од представника свих политичких странака „које 
стварно имају корена у народу”. Више у: М. Радојевић, Удружена опозиција 
1935–1939, Београд, 1994, стр. 176–192; Д. Тошић, Демократска странка 
1920–1941, Београд, 2006, стр. 65–67, 133–134. Југословенски комунисти су 
поздравили склапање Споразума. Јосип Броз („Т. Т.”) је у Пролетеру истакао 
како „ЦК КПЈ сматра да тај споразум значи: крупан корак напред ка братском 
споразуму међу свим народима Југославије на бази равноправности и корак 
напред ка окупљању свих демократских и напредних снага у борби за 
ликвидацију остатака војно-фашистичке диктатуре и протународних закона и 
мера од 1918. г. на овамо. [...] Најзад ЦК КПЈ сматра да ће победа демократије 
у земљама Југославије бити уједно и победа над снагама реакције и фашизма 
и да ће долазак на власт блока демократије омогућити слободан развитак и 
напредак свих народа Југославије, а у спољној политици да ће Југославија 
отворено и смјело стати на страну демократских држава које се боре за мир. 
[...] ЦК КПЈ, остајући веран својим начелима и циљевима, изјављује да ће 
заједно са блоком и осталим демократским снагама [подвучено у оригиналу – 
Д. Б.] водити борбу и свим силама се заложити за потпуну победу демократије 
у Југославији” (Proleter, br. 12, novembar 1937, str. 9). Комунисти су сматрали 
да Споразум треба проширити на представнике словеначког народа, односно 
на Кмечко-делавско гибање и на радништво. Према мишљењу Јосипа Броза, 
Споразум је представљао крупно политичко дело, али „сам по себи није [био] 
довољан да би се измјенило постојеће стање”. За спровођење одлука Споразума 
у дело потребна је „одлучна и смјела акција целокупног народа” (J. B. Tito, n. 
d., tom 3, str. 105, 107, 114, 125, 130, 146).

98 Исто, стр. 140.
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руководства КПЈ, „[Влатко] Мачек и Св[етозар] Прибићевић и други 
прваци С.Д.К. су потпуно у праву [...] када кажу да увођење де-
мократских слобода није још ни издалека истовјетно с ријешењем 
националног питања”. С друге стране, „[Љубомир] Давидовић и не-
ки други прваци србијанских опозиционих партија [...] инзистирају 
на томе, да се нови устав донесе по ’прописима важећег устава‘, 
[...] који је донешен без народа и против народа”.99 Неизмерно 
толерантни према „пречанској опозицији”, југословенски комуни-
сти су у деловању србијанског дела УО често видели „продужену 
руку великосрпског фашизма”. Његова политика оцењена је као 
„неодлучна” и „чудна”, што је код комуниста „оправдано пробу-
дило сумњу, да поједини опозициони вође желе окрњити народ-
ни суверенитет ради тога да се бар дјеломично очува србијанска 
хегемонија”. У складу с тим, „пред србијанским комунистима стоји 
задаћа од огромне важности [подвучено у оригиналу – Д. Б.]: да 
сузбију ове хегемонистичке тенденције и да буду иницијатори бор-
бе за укидање данашњег устава и за распис избора за конституанту 
у српским масама”.100 У случају комуниста српске националности 
задатак свргавања „сопствене буржоазије” наметан је упорније и 
снажније него било којој другој етничкој групи унутар КПЈ. Же-
стина те борбе служила је као директни и апсолутни показатељ 
привржености интернационалним начелима сваког српског комуни-
сте, без обзира на његово „место” у партијској хијерархији.

Вође КПЈ сматрале су да се специфичност „југословенског 
случаја” огледа у неспособности „буржоазије за доследно вођење 
националног покрета”. Отуда се радничка класа „већ у самом по-
четку националноослободилачког покрета појављује као водећи 
фактор”. Полазећи од теоријских претпоставки марксизма-ле-
њинизма, Е. Кардељ је настојао да одговори на питање шта је то 
нација. Према његовом мишљењу, „нација је [...] специфична на-
родна заједница, настала на основи друштвене поделе рада епо-
хе капитализма, на компактној територији и у оквиру заједничког 
језика и блиске етничке и културне сродности уопште”.101 Остали 
су, међутим, неразјашњени критеријуми према којима се одређује 
самобитност неке нације. 

Током друге половине тридесетих година комунисти су при-
хватили нови курс КИ у духу очувања југословенске државе не као 

99 Proleter, br. 4–5, jul–avgust 1936, str. 3.
100 Исто.
101 E. Kardelj, n. d., str. 80.
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трајну оријентацију, већ као израз тактике инспирисане одбраном 
СССР-а. Опасност од нарастања моћи Немачке и Италије налагала 
је консолидовање саме партије али и јачање свих антифашистич-
ких елемената у земљи. Уочи Другог светског рата теза о очувању 
целовитости Краљевине Југославије и одбрани њених граница 
представљала је императив, док је питање револуционарне смене 
власти путем рушења „версајског система” привремено потисну-
то. Овај заокрет у свеукупној политици КПЈ правдан је актуелним 
друштвено-политичким приликама у Европи. Комунисти су се зала-
гали за очување Краљевине Југославије „као слободне заједнице 
независних нација”.102 Едвард Кардељ је закључио: „Иако Хрвати-
ма и Словенцима треба признати право на самоопредељење, ипак 
је свака сепаратистичка акција, која у овом тренутку покушава да 
разбије Југославију, стварно припрема за ново подјармљење, а не 
за самоопредељење.”103

У начелу, једна од „најважнијих задаћа” КПЈ била је борба 
„за уништење сваког национализма. А то уништење може у току 
свог развитка донети само социјализам, и то променом материјалне 
базе друштва, а никако непотребним и штетним губљењем вре-
мена на националистичке утопије о вештачком стварању некак-
ве југословенске нације или на вештачко спајање језика и кул-
туре”. Управо зато су комунисти устајали против тезе о интеграл-
ном југословенству, која је према њиховом мишљењу „ван време-
на и простора”. Насупрот „унитарно-југословенској конструкцији”, 
предводници КПЈ су упорно истицали „народна права”, од којих је 
најзначајније било право народа на самоопредељење.104 Начелно 

102 Едвард Кардељ је навео да „ако ова или она нација хоће да ступи у слободан 
савез са другом нацијом, ако хоће несметано да одлучује о облику свог 
заједничког живота са том нацијом, онда мора пре свега бити истински 
слободна. Друго је питање, дакако, кад је нека федерација истински слободна 
а кад је само спољашње покриће за хегемонију и национално угњетавање. 
[...] У империјалистичком систему нема истински слободних многонационалних 
федерација без унутрашњих тенденција ка хегемонији. [...] Према томе, нације 
имају право на самоопредељење. [...] Друго је питање да ли ће се нација 
и стварно отцепити, да ли ће стварно створити своју државу. Данас [1938] 
је, на пример, за нације Југославије ова држава најбоља заштита од спољне 
опасности, па су сепаратистичке тенденције ванредно штетне по интересе тих 
нација. Али за слободно одлучивање нације о облику своје сарадње са другим 
нацијама потребно је да нација најпре располаже сама собом, а тек онда се 
може слободно одлучити” (Исто, стр. 82–83).

103 Исто, стр. 93.
104 Е. Кардељ је записао: „Уместо пароле о самоопредељењу народа, која је празна 

и варљива ако није допуњена конкретним јамством националне независности, 
поставили смо јасну паролу о самоопредељењу народа са правом на отцепљење, 
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признавање права на отцепљење требало је да обезбеди осећај 
слободе и потпору за несметани развој сваког народа у заједничкој 
држави. Међутим, комунисти нису детаљније говорили о приликама 
у којима је неком народу дозвољено да искористи своје право. У 
народнофронтовској фази (1935–1941) вође КПЈ су истицале како 
разбијање југословенске државе на националним основама „у овом 
тренутку”, с обзиром на прерасподелу снага у Европи, није „сврсис-
ходно”. Комунисти су посебно наглашавали да „право на отцепљење 
није и дужност. Напротив, баш признавање тога права сваком на-
роду довешће до тешње сарадње међу народима.”105 У овом пе-
риоду комунисти нису износили ставове по питању будућности 
југословенске државе након победе над фашизмом и освајања вла-
сти у оквиру пролетерске револуције. Остало је нејасно да ли ће и 
под којим околностима у будућности издвајање народа и њихових 
република из састава југословенске заједнице бити „сврсисходно”.

Summary

Dušan Bojković, Ph. D. candidate 

National Policy  
of the Communist Party of Yugoslavia 1935–1937:  

Formation of the Communist Party of Slovenia and Croatia

Key words: Communist Party of Yugoslavia (CPY), nations, 
Greater-Serbian hegemonism, self-determination, Slovenia, 
Croatia

After 1935, the Communist party of Yugoslavia began its 
popular front phase in which it would according to directives received 
from Moscow shed it old hardcore phraseology, the secret party 
cells activity, deep conspiratorial nature of its activity and sectarian 
dogmatism. The  party leadership decided in 1934, in an attempt to get 

која једино може јамчити да ће се сваки народ заиста слободно одлучити за 
облик свог живота међу другим народима” (Исто, стр. 285).

105 Исто, стр. 303.
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closer to the „masses”,  to form national communist parties in Slovenia, 
Croatia and in the nearest future in Macedonia which would operate 
within the CPY organization. The  focus of CPY  activity was directed 
at a greater engagement of local, national cadre, popularizing the 
Party among the „oppressed peoples” and putting an end to „national 
reformism”. It specially underscored that the international character and 
organizational unity of the CPY will not be weakened by this decision, 
because the CP of Croatia and CP of Slovenia will be integral parts of 
the CP of Yugoslavia. This idea was realized in 1937 when the Central 
Committee of CP Slovenia and Central Committee of the CP of Croatia 
were formed. The Macedonian Communist Party was not formed due 
to the weak party organization in that province. The leadership of the 
CPY did not consider the formation of the Montenegrin and Bosnian 
and Herzegovinian communist parties, while the „Serbian question” 
was thought to have been  surpassed and finally resolved. Apart from 
uniting and strengthening the party structure in the western parts of 
the Kingdom of Yugoslavia, the formation of the communist parties of 
Slovenia and Croatia set the boundaries of the Slovenian and Croatian  
„national territory”. Recomposing the CPY according to the „national 
boundaries” in the second half of the thirties was used as the starting 
point for the project of federalizing the country as was proclaimed 
during the Second World War. 
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Др Владан ЈОВАНОВИЋ

НЕГОВАЊЕ ДЕКРЕТИРАНОГ ПАМЋЕЊА: 
НАЦИОНАЛНЕ ПРОСЛАВЕ И ЈУБИЛЕЈИ  

У ВАРДАРСКОЈ БАНОВИНИ*

АПСТРАКТ: У тексту се анализирају карактер и улога исто-
ријске и политичке симболике у државној политици коју 
је југословенска краљевина спроводила на подручју Вар-
дарске бановине. Посебна пажња је посвећена државним 
церемонијама и прославама којима су обележаване го ди-
шњи це ратова 1912–1918. године.

Кључне речи: Вардарска бановина, Македонија, нацио-
нални идентитет, култура сећања, обележавање нацио-
налних празника

Идентитет као свест о континуитету сопственог постојања 
има различите димензије, при чему се етничком групом може сма-
трати својеврстан културни колективитет у коме се потенцира уло-
га митова и историјског сећања. Чак и ако се на етнички идентитет 
гледа као на промењиву категорију, преовлађује утисак о његовој 
доминантној оријентацији ка прошлости услед које се етничке гру-
пе одржавају управо помоћу „напајања на наталоженој историји”.1

1 Више о теоријском одређењу појмова етније и нације у делима Ентонија Смита 
(A. D. Smith, The ethnic origins of nations, Blackwell, Oxford, 1987; Nacionalni 
identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998; Myths and memories of the nation, Ox-
ford University Press, 1999) и Ернеста Гелнера (E. Gellner, Nacije i nacionalizam, 
Matica srpska, Novi Sad, 1997). 

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

94

На простору замршених и неразјашњених етничких пробле-
ма, какав је била међуратна Македонија, контрола над памћењем 
је заиста представљала „питање моћи”, како каже Холм Зундха-
усен. Прошлост у облику памћења се лакше инструментализује 
од историје, која се опире „тиранији памћења”,2 па су и напори 
југословенске краљевине да разреши македонско национално 
питање у своју корист ишли управо том линијом.3

С обзиром на то да се нација у доброј мери конституише по-
средством симбола прошлости али и политичке симболике – пра-
зници, музеји и споменици су били погодна места сећања помоћу 
којих се могло дозирати присуство одабраних аспеката прошлости 
у актуелном тренутку. Опозициони народни посланици су још 1928. 
критиковали владу јер је штедела на рестаурацији споменика и 
старих цркава у Македонији: „Одржавање тих споменика је драго-
цено за нас, то је драгоцени докуменат, по коме се види да је Јужна 
Србија била наша, да је данас наша и да треба да остане наша”.4 
Државни ритуали и церемоније посвећени „ослободилачким рато-
вима”, исконском српском јунаштву и пожртвованости српске војске 
у ратовима 1912–1918. имали су за циљ да наметањем кључних ок-
вира сећања одрже жељену конструкцију прошлости.

Македонско питање, које се генерисало још под турском 
управом и сазревало током 20-их, очито је улазило у нову фазу. 
Методе заговорника македонске индивидуалности су еволуира-
ле, али не и одговор државе. Ако је веровати мемоарима Ивана 
Мештровића, чија је веродостојност још увек отворено питање за 
историографију, генерал Милан Недић је сматрао како би пре било 
какве заједнице са Бугарима требало потпуно посрбити Македонце, 
за шта је предвиђао 25 година: „Може бити да су Македонци јаки и 
вриједни, али држава ће бити јача од њих, па нешто милом, а не-
што силом. Држава може употријебити једно или друго, већ према 
потреби. Сила мијеси и ствара нације, господине Мештровићу, па 
ће тако и наша држава од Македонаца направити и добре грађане 
и добре Србе, а ово задње, разумије се, мора претходити прво-
2 Todor Kuljić, Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, Čigoja, Beo-

grad, 2006, str. 156.
3 О споменицима и култури сећања на југу писали су: Угљеша Рајчевић, Затирано 

и затрто: оскрнављени и уништени српски споменици на тлу претходне 
Југославије, књ, I, Прометеј, Нови Сад, 2001. и Зоран Јовановић, Зебрњак, У 
трагању за порукама једног споменика, или о култури сећања код Срба, Горњи 
Милановац, 2004.

4 Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине СХС, 35. редовни 
састанак, 3. март 1928, стр. 193–197.
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му.” Мештровић му је наводно одговорио како би било хуманије 
„приљубити” Македонце држави кроз економски и културни развој, 
на шта је генерал узвратио да су на том простору биле далеко 
важније жандарске карауле дуж бугарске границе. Видно изнерви-
ран, Мештровић га је подсетио да му је и Милан Ракић својевремено 
изнео сличне погледе критикујући систем здравствених станица 
које је по Јужној Србији подизао Андрија Штампар. „Истина је да 
је пјесник био оштрији од вас”, обратио се вајар генералу Недићу, 
„јер је рекао да те постаје спашавају арнаутску и бугарску дјецу, 
да их буде више умјесто да их буде мање”. На то му је Недић узвра-
тио како тај несрпски народ не треба да нестане, већ га само треба 
„преваспитати”.5

Својеврсна прекретница на којој се нашло македонско 
питање може се временски ситуирати у почетак 1929. године, када 
је највећи део политичког естаблишмента био заокупљен могућим 
преуређењем државе. Светозар Прибићевић је, попут Мештровића, 
сматрао да ће „српство” придобити Македонију само идејом слобо-
де и напредне културе а никако силом и ванредним мерама: „Ако 
српство мисли да у слободном натјецању у Македонији може бити 
побијеђено, то значи да не вјерује у своју снагу и српске предно-
сти, у своју мисао и у своје послање... Треба дати предаха Маке-
донцима, измученима разним пропагандама и угњетенима режимом 
безгранична насиља и нецивилизиране срамотне самовоље. Треба 
да се Македонија узмогне прибрати и учврстити како би могла ис-
пунити своју улогу у југославенској заједници.”6

Попуштање стега диктатуре, лоша привредна перспектива 
појачана светском економском кризом, свеприсутна корупција и 
одлазак са политичке сцене најтврдокорније групе националних 
радника, или њихово узмицање до „дефанзивног национализма”, 
поспешили су аутономистичко расположење становништва. Време 
радија и нових комуникација, те дешавања у Европи уочи Другог 
светског рата уливали су самопоуздање „антидржавним елементи-
ма”, који су имали све ширу подршку и међу традиционално летар-
гичним становништвом југа. Опипљива ерозија државног ауторите-
та осећала се последњих година широм бановине, када је српски 
језик било опасно говорити на јавним местима. Убиство једног од 
последњих банова и ограничено кретање његових наследника по 

5 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb, 1969, str. 176–
178.

6 Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra, Zagreb, 1990, str. 128.
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„царском Скопљу” били су јасан сигнал да је државна власт на југу 
у озбиљној кризи.7

* * *

Манифестације националног у културној и просветној поли-
тици нису биле новина на овим просторима, али је можда занимљиво 
видети како је та политика функционисала изнутра, тј. како су идеје 
и политичке одлуке сазревале у главама носилаца власти. У писму 
које је начелник Министарства унутрашњих дела написао министру 
двора 1928. стоји да би требало штампати календар и „зачинити” 
га причама о Карађорђевићима „са националном тенденцијом, али 
да се то не осети”. Аутор је дефинисао циљ и средства, те предло-
жио кадровска решења уз веома занимљиву аргументацију. То што 
је покретач иницијативе био начелник Министарства унутрашњих 
дела (а можда и аутор идеје), посебна је прича која говори о то-
ме да је културно-просветна политика креирана у неким другим 
ресорима. Истовремено, генерисање оваквих концепата у глава-
ма људи надлежних за унутрашњу безбедност указује на озбиљно 
измицање редовних токова из руку власти. Решавање националних 
и политичких тензија очито је требало обавити свим средствима 
и на свим нивоима, па је у тој чудној инверзији надлежности и 
функција, покретање и креирање културно-просветних гласила за-
пало у дужност шефу „репресивног” ресора! А чак и ако то није 
била његова службена обавеза, он се свакако осетио позваним и 
компетентним да ту ствар уреди.8

На сличном националном задатку била су и стручна удружења 
настала под окриљем Филозофског факултета у Скопљу, мегаломан-
ске прославе разних историјских и државних јубилеја, те скопско 
позориште чија је једна од улога била да на бановинским турнејама 
помоћу живе речи поспеши изједначавање „извесних језичких и 
других разлика”. Друштво Светог Саве је још крајем 19. века имало 
своје огранке у Скопљу и Призрену и бавило се првенствено про-
светним активностима. Коло српских сестара је деловало као хума-
нитарна организација са јасним националним обележјем, премда се 

7 Владан Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941, ИНИС, Београд, 2011, 498–
499.

8 Aрхив Jугославије (АЈ), Фонд: Двор Краљевине Југославије (74), фасц. 415, 
арх. јед. 613, л. 219–220, начелник МУД М. Алексић министру двора, 20. 8. 
1928.
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чинило да је у мирнодопском периоду губило компас и сврху свог 
постојања.9 

Под утицајем Филозофског факултета у Скопљу настајала 
су стручна удружења са наглашеном националном компонентом 
као што су Скопско научно друштво, Музеј Јужне Србије, Друштво 
за српски језик и књижевност, Педагошко друштво и Географско 
друштво. Један од приоритета Скопског научног друштва био је 
културно-просветни препород јужних крајева путем научних ме-
тода и то тако да се „у слици и речи фиксира целокупно стање 
материјалне и духовне културе у овим областима у доба када смо 
их ослободили, да би на тај начин и потоњим генерацијама нашим 
и целоме културном човечанству пружило могућност, да се што 
очигледније и поузданије увере о културним напорима што их ми 
имамо да уложимо за препорођај ове тако важне наше области”.10 У 
Музеју Јужне Србије су се чувале копије фресака, макете манасти-
ра, модели јужносрбијанских кућа и фотографије средњовековних 
повеља, док су у Куршумли-хану били смештени лапидаријум и 
античке ископине.11

За разлику од ових установа, библиотеке су остале препуште-
не доброј вољи појединаца и добротворних друштава, па македон-
ска историографија с правом негодује када говори о даровима који 
су стизали из Министарства просвете као о виду политичке пропа-
ганде.12 Увид у тематску структуру поклоњених књига показује да 
је форсирана српска историјска литература и епика која је тешко 
могла проћи и у Моравској бановини. Подједнака количина српске 
народне поезије и сага о четничким акцијама у Повардарју стизала 
је и од разних добротворних друштава која су имала своје одборе 
у Вардарској бановини.13

Држава је доста пажње поклањала настави музике, премда је 
често тај музички таленат поднебља злоупотребљаван форсирањем 
националних садржаја. Отуда је у првој деценији југословенске 
9 Вардар, бр. 151, 5. 12. 1933, стр. 5. У Кавадару је забележено да су се чланице 

Кола посвађале на улици називајући се међусобно „ћуркама” и другим погрдним 
именима.

10 АЈ, 66-331-560, Писмо председника СНД Радослава Грујића министру-
председнику, 16. 2. 1923.

11 Владан Јовановић, „`Просвета – најбржи творац нације`: Филозофски факултет 
у Скопљу 1920–1941”, Токови историје, бр. 2/2011, Београд, 2012, стр. 38.

12 Михајло Георгиевски, „Културно-просветната и политичката улога на библи-
отекарството во Вардарска Македонија меѓу двете светски војни”, Гласник ИНИ, 
бр. 1, Скопје, 1982, стр. 164–167.

13 АЈ, 66-331-560.
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државе било интензивно оснивање певачких друштава, која су се 
у годинама након диктатуре претворила у комунистичке кружоке 
које је било све теже контролисати. Ширење „српске речи и ми-
сли” било је дуго императив лојалних хоровођа Вардара, Бинич-
ког и осталих певачких дружина, што је праћено одговарајућим 
материјалним стимулансом који је стизао из врха власти.14

* * *

Снажно национално призвучје имале су прославе и обе-
лежавање разних историјских и државних јубилеја широм Вардар-
ске бановине. Посебну симболичку тежину имало је ослобођење 
јужних градова од турске власти 1912. године. Октобра 1931. 
слављено је 19 година од ослобођења Скопља. Православну службу 
у Саборној цркви служила су 22 свештеника, после које је у згра-
ди Официрског дома одржана свечана седница општинског већа. 
Све је било у знаку цара Душана – од епски набијених говора, до 
освештања темеља народне школе Цар Душан, за чију је изградњу 
издвојено три милиона динара. У темеље школе је узидана повеља 
са текстом о Скопљу као престоном граду славног српског цара.15 

Новембра 1932. Струмица је пред седам хиљада људи про-
славила дан свог ослобођења и том приликом је бивши бан, а 
тада министар унутрашњих послова, Живојин Лазић обишао но-
ву дојранску варош. Друштво му је правио министар физичког 
васпитања др Ханжек, који је изјавио: „Доносим вам поздрав са 
севера и говорим вам у име Хрвата да је Струмица хрватска колико 
је ваша, вас Срба.”16

Нарочито је било занимљиво у Штипу септембра 1933, када 
је организована прослава 20-годишњице ослобођења, тј. Куманов-
ске битке заједно са десетогодишњицом организоване борбе про-
тив бугарских бандита (или „оснивања наше самоодбране”, како је 
изјавио председник штипске општине). На улицама су се тискали 
народ у ношњи и хиљаде „милиционара” у борбеној опреми. Све 
зграде су биле окићене цвећем и државним заставама, а на при-
лазима граду постављени су славолуци са пригодним натписима: 

14 V. Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929 (Makedonija, Sandžak, 
Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), INIS, Beograd, 2002, str. 347–348.

15 AJ, 38-706-885, Obzor, Zagreb, 28. 10. 1931.
16 „Прослава ослобођења Струмице”, Политика, 17. 11. 1932.
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„Брегалница 17. јула 1913. године”, „Живела војска”, „Живео Краљ 
Александар Први”, „Живела Југославија”, „Живели милиционари” 
итд. Око десетак хиљада људи са стране је дошло у Штип и било 
смештено по домовима мештана, на захтев општинског одбора. Код 
штипског официрског дома је приређен дочек народној милицији 
која је пристизала са пушком о рамену и у својој локалној ношњи. 
Уз музику штипских сокола колона је стигла до споменика гене-
ралу Михајлу Ковачевићу, где их је поздравио њихов оснивач и 
десетогодишњи председник Михајло Каламатијевић. Међу звани-
цама су били Жика Лазић, тада министар полиције, Милан Недић 
као командант Треће армијске области, те неколико сенатора и по-
сланика. У вечерњим сатима све штипске кафане и посластичар-
нице биле су крцате – свуда су се ориле патриотске песме и игра-
ла кола. Свечаност је отпочела сутрадан благодејањем у Саборној 
цркви, док је истовремено на главном тргу окружни инспектор 
Михајло Кречковић поделио 160 одликовања милиционарима и за-
служним грађанима тамошњих срезова. Маса присутног света је 
нарасла на двадесет хиљада када је пред Ковачевићевим споме-
ником одржан помен изгинулима у Брегалничкој бици, али и по-
страдалим припадницима народне милиције. Жика Лазић је у свом 
говору подсећао присутне на покровитељски однос југословенске 
државе и сва злодела која су им починили Бугари. Поновио је ка-
ко је краљ Александар „наредио да се за потребе народне само-
одбране ових крајева изда из војних магацина 25.000 државних 
пушака”.17 Организатор прославе је подсећао маршала двора да се 
у време Брегалничке битке „под оштрицама бајонета дичних нам 
шумадијских соколова” решавала судбина јужних крајева, те да је 
резултат тога „лепа српска песма слободнога и захвалнога сељака 
и варошанина” која се тих слављеничких дана орила широм Бре-
галнице.18 Каламатијевић се више пута обраћао двору за помоћ око 
организације прославе, на којој су учествовали војска штипског 
гарнизона и три хиљаде припадника народне милиције. Имао је 
чврсто обећање краља да ће му послати своју војну музику и једну 
чету гарде како би се на народ оставио „фрапантан утисак”.19

Почетком новембра 1936. слављена је, додуше нешто 
скромније, 24-годишњица ослобођења Прилепа, када је обављен 
17 „Двадесет хиљада Брегалничана прославља дан своје слободе”, Време, 22. 9. 

1933.
18 AJ, 74-221-316, л. 109, 110, писмо председника Одбора за прославу М. 

Каламатијевића маршалу двора А. Димитријевићу, 4. 9. 1933. 
19 AJ, 74-221-316, л. 108, М. Каламатијевић маршалу двора, 10. 9. 1933. 
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пренос остатака 1.800 изгинулих српских ратника у новосаграђену 
спомен-костурницу. Читава свечаност била је у знаку подсећања 
на захвалност „Марковог Прилепа” коју је на разне начине искази-
вао својим српским ослободиоцима: „ретко је било очију које ни-
су засузиле”, а оживљаване су слике некадашњих турских робова 
како грле и љубе своје ослободиоце, негују српске рањенике, док 
Прилепчанке даривају војнике одећом и храном „вадећи последњи 
килограм брашна из сандука”.20

Најпомпезнија прослава (тј. читав скуп пригодних мани феста-
ција) била је организована поводом 25-годишњице ослобођења 
Јужне Србије. Тим поводом су банске власти замолиле Министар-
ство просвете да се сви ученици основних и средњих школа распу-
сте на недељу дана а школске зграде употребе за смештај гостију.21 
Међутим, овако озбиљну организацију умало није нарушила спорост 
и неажурност уметника који је вајао споменик краљу Александру 
Карађорђевићу, због чега се чак помишљало и на померање датума 
прославе!22 Ипак, свечано откривање споменика краљевима Петру 
и Александру крај старог вардарског моста у Скопљу обављено је 
30. октобра 1937. у режији војног министра, генерала Љубомира 
Марића.23

Капитални пројекат целокупне прославе било је издавање 
луксузне Споменице 25-годишњице ослобођења Јужне Србије 
1912–1937. од 1.069 страница коју је уредио Алекса Јовановић. 
Одмах по оснивању Одбора за прославу сазрела је идеја о 
издавању једне јубиларне књиге у којој би се на научној основи, 
„исцрпно и објективно” описао напредак „јужних крајева”, како ка-
же сам приређивач у предговору ове књиге. Истовремено је било 
предвиђено њено превођење на енглески, француски и немачки 
језик како би се „отклониле заблуде које постоје о овој нашој обла-
сти у иностранству”. Иако су ангажовани најпризнатији стручњаци 
из појединих области, првенство је давано професорима и инте-
лектуалцима рођеним у Вардарској бановини. За сваку тему је 
одређивано више „резервних” аутора у случају да главни нису мог-
ли одговорити обавези и постављеном року, што додатно говори о 

20 AJ, 74-221-316, л. 229, 230, председник прилепске општине Цветко Петровић, 
23. 10. 1936.

21 AJ, 66-21-50, 16. 7. 1937.
22 AJ, 37-51-315, л. 134, 138.
23 АЈ, ОЗФ 74-5-1253.
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значају овог пројекта и притиску под којим је радио уређивачки 
одбор.24

Четврт века Кумановске битке је обележено 30. октобра 
1937. на Зебрењаку, месту где је одлучена славна битка, уз уче-
шће највиших државних функционера, старих ратника, војске, 
националних и културних установа. Самом освећењу спо-
мен -костурнице на Зебрењаку присуствовало је око 50.000 људи, а 
међу њима су се нашли представници београдске општине и група 
француских резервних официра на челу са Дезиреом Феријем. 
За ову прилику са Опленца је донето 28 застава српских пукова, 
које су дан пре свечаности дочекане у Куманову и депоноване 
у касарну 22. пешадијског пука. На дан прославе заставници су 
их изнели и стали заједно са музиком на чело поворке ратника, 
четника и грађанства, крећући се ка Зебрењаку. Из цркве Светог 
Ђорђа у Младонагоричану изнете су мошти ратника погинулих на 
кумановском и другим бојиштима. Кости идентификованих војника 
су положене у црне, металне сандуке док су остаци непознатих 
ратника сложене у 400 белих врећа. Свечана поворка са четрдесет 
свештеника пратила је лафет и камион са посмртним остацима 
српских ратника све до Зебрењака. Пред спомеником високим 
неколико десетина метара маса народа је дочекала поворку и 
присуствовала помену, након чега је митрополит Јосиф одржао 
„дирљив говор” о значају прославе. Министар војске и морнарице 
генерал Љубомир Марић је у свом језгровитом излагању подсетио 
на Први балкански рат и нагласио да „без Куманова не би било 
ни Краљевине Југославије”, док је командант пука из Куманова са 
самог споменика говорио народу о бици. Пошто су кости ратника 
положене у костурницу, војска је на оригиналним локалитетима 
извела демонстрацију тока битке, а кумановска општина је 
приредила банкет у хотелу Куманово. Наредног дана, из Скопља 
је са својом пратњом у Куманово стигао и кнез Павле. Попевши се 
аутомобилом до Зебрењака, кнез је разгледао споменик и ушао у 
костурницу положивши „кумановским херојима” два венца свежег 
цвећа у своје и у име малолетног краља Петра. Потом се спиралним 
степеницама попео на врх споменика, одакле је уз стручне ко-
ментаре генерала Марића разгледао ратне положаје на којима се 
одиграла Кумановска битка. Предвече се вратио у Куманово, где га 

24 Алекса Јовановић (уред.), Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења 
Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, XII–XIII.
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је народ поздравио бурним овацијама, а одатле је кренуо натраг у 
Скопље.25

Неговање споменичке културе имало је посебно место у по-
литици власти. Августа 1934. министар унутрашњих послова Ж. 
Лазић је предложио маршалу двора неколико мештана села Куч-
кова за одликовање јер су допринели подизању споменика краљу 
Петру Ослободиоцу. На првом месту је ипак био иницијатор акције, 
народни посланик инжењер Вељко Вељковић, који је већ био од-
ликован орденом светог Саве, али је од Лазића захтевао да га овај 
предложи за Карађорђеву звезду.26 Поред монументалне куле на 
Зебрењаку и осталих успомена на ослободилачке ратове, режим 
је водио рачуна да у свести грађана адекватно сачува и жртве 
„унутрашњег” непријатеља, које су пале у мирнодопском периоду 
на службеној дужности. Новембра 1931. награђена је скица за спо-
меник убијеном генералу М. Ковачевићу са 10.000 динара. Награду 
је добио београдски архитекта Никола Месарош, коме је такође 
поверено 150.000 динара за подизање пет и по метара високог обе-
лиска у центру Штипа.27 

У градовима Вардарске бановине је са великим пијететом 
обележаван и Дан уједињења, који се случајно поклапао са славом 
Граничне трупе. Првог дана децембра 1937. Скопље је освануло „у 
мору националних застава” које су се вијориле са државних и при-
ватних зграда. Народ је дефиловао у својој традиционалној ношњи, 
град је био специјално осветљен а увече је приређен ватромет. У 
свим верским објектима одржано је благодарење а у Народном по-
зоришту соколска академија. Истовремено, Гранична трупа је про-
славила дан када јој је 1922. предата на чување цела државна гра-
ница. Њен командант Драгиша Ковачевић је говорио о историјату 
те формације и саопштио списак одликованих припадника. Соколи 
су поподне у Соколском дому принца Томислава правили „дечје по-
село”, а свечану приредбу из два дела организовало је и католичко 
сиротиште Св. Јосифа (Поздрав краљу Петру и Боже правде).28

У Скопљу и осталим градовима Вардарске бановине редов-
но је слављен и рођендан престолонаследника Петра уз бакљаду, 
војну параду и дефиле артиљерије, тешких аутомобила, ватрогаса-
25 „Градови Јужне Србије прославили су 25-годишњицу свога ослобођења”, 

Београдске општинске новине, бр. 11, Београд, новембар 1937, стр. 756–758.
26 АЈ, 74-221-316, Предлог за одликовање грађана Вардарске бановине, 14. 8. 

1934.
27 Службени лист Вардарске бановине, бр. 101, 14. 11. 1931, стр. 3–4.
28 AJ, 38-10-39, телефонски извештај дописника ЦПБ из Скопља од 1. 12. 1937.
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ца, сокола и скаута.29 Помен преминулом краљу Александру могле 
су организовати не само државне установе већ и разни „лојални” 
субјекти. Тако је у Кавадару 22. марта 1937. локални шофер Нико-
ла Грковић са неколико чланова четничког удружења приредио по-
мен. Присутни изасланик двора је у свом извештају нагласио како 
је сиромашни шофер грчке народности заједно са ништа богатијим 
члановима четничког удружења организовао скуп из жалости за 
погинулим краљем. Међутим, догађај нису „свесрдно” подржале 
остале установе и грађани: иако је био нерадни дан, помену је при-
суствовало мало грађана, слабо се говорило о краљевим заслугама 
за јужне крајеве, док су чинодејствовала свега два свештеника и 
то најнижег ранга.30  

У нешто „борбеније”, самим тим и провокативније мани-
фестације спадале су прославе Удружења првих српских регрута 
Јужне Србије. Средином априла 1934. у прослави су учествовали 
скопски гарнизон и делегације свих пукова са територије Треће 
армијске области. Управа монопола дувана је поделила 10.000 
паклица цигарета регрутима Јужне Србије који су славили дваде-
сет година ступања у редове српске војске, док су авиони дани-
ма кружили изнад бановине бацајући летке са прогласом одбора 
за прославу. Пријављено је 12.000 учесника – „првих регрута” и 
још око хиљаду брегалничких „народних милиционара” Михајла 
Каламатијевића, те двеста коњаника-милиционара из кратов-
ско -злетовског краја предвођених војводом Мином Станковићем. 
За смештај бројних гостију коришћене су касарне, школе, логори 
са шаторима, као и 160 вагона у којима је требало да преноћи пет 
хиљада људи. Скопска општина је позвала све људе да посете град 
и обележе дан када су регрути са југа „узели српске брзометке” да 
заједно са својом браћом из Шумадије и Поморавља „гину за своје 
народно име”.31 Удружење првих регрута Јужне Србије је имало 
своје пододборе у свим среским местима Вардарске бановине а за 
славу је узело Св. Димитрија, као успомену на дан када су „ратници 
са Југа извојевали прву победу, примивши ватрено крштење”.32 

29 Вардар, бр. 117, 10. 9. 1933, стр. 1–2.
30 AJ, 74-221-316, ппук. Владимир Глишић команданту Велешког војног округа, 

23. 3. 1937.
31 Народне новине, 12. 4. 1934.
32 AJ, 38-10-38, месечни културни преглед дописника ЦПБ из Скопља за октобар 

1935. У материјалу ЦПБ спремљеном за радио-емисију се каже да је Удружење 
првих српских регрута у Скопљу формално основано тек 6. 10. 1935.
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Октобра 1937. у присуству државних органа и грађанства 
освештана је застава Првих српских регрута у Струги. Народни по-
сланик струшког среза је кумовао застави, после чега су држани па-
триотски говори о значају династије Карађорђевић за те крајеве.33 
Осим тога, сваког Петровдана (12. јула) по Вардарској бановини 
су организовани тзв. четнички дани, а главни организатор таквих 
скупштина у Битољу и Скопљу био је Коста Пећанац.34

Празничном атмосфером одисале су и годишњице оснивања 
(православних) верских храмова. Новембра 1930. слављена је 
стогодишњица битољске цркве Светог Димитрија и, према речима 
организатора, прослава је требало да буде „манифестација светог 
православља”. Том приликом је откривена и спомен-плоча осло-
бодиоцима Битоља. Један век постојања славила је исте године 
и скопска саборна црква Свете Богородице, због чега је председ-
ник црквене општине Димитрије Бојаџијевић позвао краља на све-
чаност. Иначе, октобра 1933. завршен је Храм славе на скопском 
војничком гробљу, те су се тако стекли услови да се под његову 
куполу сместе ексхумирани остаци донети са ратничких гробаља 
из Скопља и околних брда. Када се радило о муслиманским 
богомољама, држава се трудила да, као и у осталим случајевима, 
датуме њихове адаптације усклади са великим државним празни-
цима како би постигла бољи симболички ефекат. Маја 1933. ре-
новирана је Мустафа-пашина џамија у Скопљу, чија је дворана 
имала најбољу акустику на Балкану, а њено свечано отварање је 
остављено за Дан уједињења. Оснивање сибијан-мектеба и приват-
них муслиманских школа није имало потребну „државну” тежину па 
су приликом свечаних отварања у најбољем случају присуствовали 
директор Вакуфа и председник скопског улема-меџлиса.35

Симбиоза ратничког и верско-националног духа којим су 
промовисане врлине једног народа (и нескривено препоручиване 
као образац и основа здравог југословенства) најбоље се одслика-
вала током видовданских прослава. За Видовдан 1935. уприличена 
је свечаност на Газиместану, у којој је учествовао цео приштински 
гарнизон, а свесловенски печат јубилеју дао је велики соколски 
слет. Многи посетиоци су се сјатили и ка Муратовом тулбету које 
је чувао извесни Али-ефенди. „Нисам ја Арнаутин, него носим кече 

33 AJ, 74-221-316, л. 142, мајор Љубомир Колашинац команданту Вардарске 
дивизијске области, 19. 10. 1937.

34 Вардар, бр. 101, 16. 7. 1933, стр. 4; бр. 69, 26. 3. 1933, стр. 4. 
35 В. Јовановић, Вардарска бановина..., стр. 449–450.
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због јефтиноћу”, изјавио је новинару Вардара, после чега је у овом 
листу освануо малициозан наслов („Поарнаутио се због јефтиног 
кечета!”).36

*

Крајем тридесетих година мењале су се методе и однос власти 
према националним приликама у Вардарској бановини, а еволуира-
ли су и погледи старих четника. За 25-годишњицу Народне одбране 
у Јужној Србији у Скопљу се нашао Илија Трифуновић Бирчанин, 
који је, говорећи о потреби оживљавања предратног национали-
зма, истакао како се он залаже за „дефанзивни национализам”.37 
У анонимном писму из јуна 1940. које је један бивши народни по-
сланик и пензионисани пуковник упутио Драгиши Цветковићу, из-
нети су занимљиви погледи на македонско питање. Дух сепарати-
зма је преплавио Македонију, док је омладина била антидржавно 
настројена и „за нас изгубљена”, каже пуковник. Обузети психозом 
сопствене привремености, чиновници нису ни покушавали да про-
писно реагују, што је стварало утисак о безвлашћу, надолазећим 
судбоносним тренуцима и политичким преокретима који измичу 
контроли. Многи прикривени аутономаши почели су јавно да гово-
ре оно за шта су претходних деценија били сумњичени.38 Скопска 
жандармеријска чета се исцрпљивала у непрекидном праћењу и 
ослушкивању комуниста јавно протестујући што је морала да хапси 
ђаке, док су се њихови идеолошки васпитачи, иначе професори 
Филозофског факултета и Учитељске школе, слободно шетали гра-
дом.39

О драматичним променама политичке климе у Вардарској 
бановини сведочио је и сенатор Михајло Каламатијевић. Према 
његовим речима, у Штипу су некада скоро сви славили славу, да би 
се крајем тридесетих година масовно вратили „ранијем Имендану”. 
Против Каламатијевића су се сви окренули те се причало како ће га 
сменити инжењер Димитрије Караџић, који је у више наврата због 
отвореног сепаратизма премештан у Шабац и враћан на место шефа 

36 Вардар, бр. 517, 2. 7. 1935, стр. 2.
37 Вардар, бр. 153, 9. 12. 1933, стр. 2. 
38 AJ, 138-7-51а, л. 675, анонимно писмо Драгиши Цветковићу, 8. 6. 1940.
39 Izvod iz izveštaja Skopske žandarmerijske čete za februar 1940. o aktivnosti komu-

nista u Skoplju, dok. 178: Aprilski rat 1941. Zbornik dokumenata, Vojnoistorijski 
institut, Beograd, 1969, str. 572–573.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

106

техничког одељења Вардарске бановине. Штавише, уочи последње 
прекоманде у Шабац он је изјавио да ће се вратити као „гувернер 
Македоније”. У Прилепу готово да и није више било Срба па су старог 
школског надзорника Перу Димитријевића, као раритет, прозвали 
„Пера Србин”! Софијски радио је у Вардарској бановини имао јачи 
сигнал од београдског и по цео дан је емитовао вести, предавања 
и обраде македонских песама које су најављиване као бугарске 
песме из Охрида и Прилепа. У крушевској гостионици чиновници 
нису смели слушати београдски програм јер су се присутни буни-
ли и пуштали Софију, тако да је гостионичар затварао локал пре 
девет сати увече, када су емитоване вести из Београда. Девојке по 
кућама и деца по улицама све чешће певају песме „Бог убио Англију 
и Францију, зашто нам узе слободну Македонију”, „Бог да живи 
велику Германију која ће нам дати слободну Македонију”, „Моме, 
мори моме, кажи докле је Македонија? Македонија, Македонија је 
од Ниша, преко Куманова, Штипа, Кочана, па све до Егејског мора” 
и сл. Новоосновано друштво Сељачка самопомоћ било је такође 
састављено од самих аутономаша.40

Посете краља Александра Скопљу имале су за циљ, између 
осталог, да на неки начин подигну ниво „озбиљности” државне 
управе која је из године у годину еродирала. Југословенска идеја 
је све теже парирала растућем аутономизму, који су почели заго-
варати и неки државни чиновници. Међутим, краљево лично прису-
ство у „Душановом граду” обично није излазило из препознатљивог 
клишеа: чим је 9. октобра 1930. стигао на скопску железничку ста-
ницу, он се у пратњи бана Лазића и генерала Недића запутио ка 
Официрском дому. Потом је ненајављен обишао Учитељску школу, 
чије је питомце, упркос комунистичком имиџу те установе, назвао 
„апостолима народног јединства”. Након посета Великој медреси и 
Соколском дому краљ се придружио принцу Павлу у разгледању 
скопске панораме, гласно размишљајући о пошумљавању околине 
Скопља. Потом је приређен ручак у краљевском возу, на коме им 
се придружио врховни аграрни повереник Веља Димитријевић. И 
маја 1933. краљ Александар је боравио у Скопљу: прво је посетио 
зграду Народне банке и нову школу Цар Душан, а потом Трговачку 
академију, Музеј Јужне Србије, Куршумли-хан и аеродром, после 
чега се вратио у Нишку бању на лечење. Крајем маја 1934. краљ 
се поново обрео у Скопљу, овога пута поводом Духова и скопских 
свечаности, којима је присуствовало око 60.000 људи. У крипти 

40 AJ, 138-7-51а, л. 676, анонимно писмо Драгиши Цветковићу, 8. 6. 1940.
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Храма славе било је сахрањено 3.200 војника а краљ је у свом 
говору подсетио да је 1918. извршено „нераздруживо повезивање 
Мораве и Вардара”.41

Утисак о регуларности прилика у Македонији подстицан је и 
одржаван на друге начине. Током септембра и октобра 1940. млади 
краљ Петар је са својим братом од стрица Александром обилазио 
манастире по Јужној Србији уз велики публицитет у штампи.42 Ми-
лан Стојадиновић је то чинио промовишући своје економске успехе 
или спретно кокетирајући са њима. Приликом посете Санџаку пу-
цале су прангије у његову част, а нарочито бучно било је прили-
ком отварања пута Пљевља–Дурмитор.43 Почетком децембра 1938. 
у елитној згради Официрског дома је отворена изложба „Три го-
дине владе др Милана Стојадиновића”. Била је то идеална при-
лика да се скопско грађанство подсети на плодове политике која 
је, стављајући економију изнад свакодневних друштвених тензија, 
обесмишљавала сваку помисао на значај „некаквих” националних 
посебности унутар тако моћног југословенског организма.44 Свега 
пола године касније Драгиша Цветковић је у својству председни-
ка владе посетио Скопље и депримирано признао како је према 
Јужној Србији вођена погрешна политика због које је тамошњи свет 
изгубио поверење у државу.45

41 В. Јовановић, Вардарска бановина..., стр. 261.
42 Глас Југа, Божићни број, Скопље, 1940, стр. 1.
43 Вардар, бр. 593, 25. 9. 1935, стр. 1.
44 AJ, 38-10-39, телефонски извештај дописника ЦПБ из Скопља од 3. 12. 1938. За 

прва три дана изложбу је посетило скоро 20.000 људи, након чега је она, попут 
путујућег позоришта, пресељена у Битољ. Првог дана изложбе у Скопљу средњом 
салом Официрског дома су продефиловали заменик бана са начелницима 
одељења, командант Треће армијске области, градоначелник, директори 
државних установа, сенатори, конзуларни кор, те црквени великодостојници 
свих вероисповести. Изложбу је отворио председник ЦПБ Министарског 
савета Коста Луковић нагласивши да је трогодишња Стојадиновићева влада 
захваљујући својим дометима била „посебна епоха и у животу Јужне Србије”.

45 Политика, 31. 5. 1939, стр. 5–6.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

108

Summary

Vladan Jovanović, Ph. D. 

Cultivating Decreed Memory: National Celebrations  
and Jubilees in the Vardar Banovina

Key words: the Vardar banovina, Macedonia, national 
identity, memory culture, celebration of national holidays

The promotion of Yugoslavism and Yugoslav ideology in 
the Vardar banovina took place at several levels. One of the more 
subtle forms of conducting national policy in the southern part of the 
country was the celebration of various state and national holidays and 
jubilees. The government insisted on the significance of celebrating 
the anniversary of liberation from Turkish rule by organizing expensive 
public celebrations where the representatives of the military and civil 
authorities, with the presence of the paramilitary formations, the so 
called, people’s militia, glorified their own achievements and merits 
for the progress of the southern province. The central event was the 
celebration of the 25th anniversary of liberation (1937) when the 
whole Vardar banovina was marked by a recapitulation of the Yugoslav 
administration. Manifestations of a more provocative character were 
celebrations of the „anniversary of the first draftees from Southern 
Serbia” where whole garrisons of the Third Army District took part, 
parading together with the četnik (chetnik) detachments and aggressive 
„national militia” from the Bregalnica district.  Yet, public expressions 
of dissatisfaction with the existing government order on the eve of the 
Second World War and the open sympathy for the enemies of Yugoslavia 
were signs that the policy of integral Yugoslavism in the southeastern 
part of the country was defeated. Old Serbian families were rapidly 
selling their estates and like many government clerks moving to the 
north. The „Macedonian” dialect prevailed even in the busiest streets in 
Skoplje, fear disappeared and spilled over to the other side. 
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АПСТРАКТ: Чланак се бави развојем институционалних 
форми државне интервенције на тржишту стамбеног закупа 
у међуратној Европи. Иновативна шестостепена развојна 
типологија конструисана је да би омогућила компаративно 
сагледавање динамике државне интервенције између 
различитих европских држава и регија.

Кључне речи: државна интервенција, систем контро-
лисаног закупа, стамбена реквизиција, заштићени станари, 
југо источна Европа, источна средња Европа, западна 
Европа, Скандинавија

Проблематика развоја државне интервенције у домену стам-
беног закупа у европским земљама током Првог светског рата и 
у међуратном периоду још увек није нашла своје место у нацио-
налним историографијама и друштвеним наукама, као ни на ши-
рем нивоу европских и глобалних студија. Ово се нарочито одно-
си на друштвене науке у земљама тзв. економске периферије, 
укључујући ту и земље наследнице Југославије и Чехословачке. 

* Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитет у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије. Истраживање су 
финансирали Европски универзитетски институт (European University Institute) 
из Фиренце и Колеџ Имре Кертес (Imre Kertész Kolleg) из Јене. Прелиминарни 
и непотпуни резултати истраживања су били представљени на међународној 
конференцији одржаној на Криту октобра 2009. године, а објављени су у: A. R. 
Miletić, „Housing Disputes in East-Central and Southeast Europe 1918–1928. Com-
parative Perspectives on Yugoslavia, Bulgaria, Poland and Czechoslovakia”, Social 
Transformation and Mass Mobilization in the Balkan & Eastern Mediterranean Cities 
1900–1923, A. Lyberatos, Chr. Hadziiossif, (eds), (Crete University Press, 2013), 
pp. 79–100. 
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Реквизиције стамбеног простора и насилно усељавање заштићених 
станара у данашње време углавном се повезују са почетним пери-
одом институционалног насиља које су спроводиле комунистичке 
власти. Слична политика примењивана током периода којим се ба-
ви ова студија готово је у потпуности неистражена или је већ пала 
у заборав и без значајних друштвених, политичких и економских 
последица које је произвела. Овај чланак бавиће се само инсти-
туционалним аспектом динамике развоја државне интервенције у 
овој области, а у припреми је неколико чланака који ће се бавити 
другим аспектима овог феномена. Студија истражује стамбену по-
литику која је на националном, тј. покрајинском1 нивоу вођена на 
просторима европских националних држава које репрезентују ши-
ре европске регије. Студија се ослања на податке добијене из се-
кундарних извора, изузев у случају Југославије, Бугарске, Пољске 
и Чехословачке за које су коришћени примарни правни извори. 
Промене које су предмет истраживања овог чланка сагледане су у 
ширем контексту европских и глобалних догађаја. 

Системска компарација посебних националних и европ-
ских регионалних образаца стамбене политике омогућена је ино-
вативном развојном типологијом која утврђује и дефинише шест 
узастопних стадијума развоја државне интервенције у домену 
стамбених односа. Хронолошки, студија покрива период рата и 
међуратни период, међутим највећа пажња посвећена је периоду 
најинтензивније примене и развоја државне интервенције између 
1914. и 1928. Период тридесетих година прошлог века, током којег 
је систем државне контроле наставио да функционише по инерцији, 
и у смањеном обиму, само је површно покривен како би се до краја 
испратила институционална историја државне интервенције. С об-
зиром да је развој регулативе у домену стамбених односа у че-
тири земље југоисточне и источне средње Европе2 главни пред-
мет анализе ове студије – она се, у истраживачком смислу, ослања 
углавном на податке из службених новина у којима су објављивани 

1 За период пре 1918. студија се односи на територије, тј. провинције које ће 
касније ући у састав Југославије, Пољске и Чехословачке.

2 Геополитичку одредницу „источна средња Европа” (енг. East Central Europe) 
за источни део средње Европе (или западни део источне Европе) први је у 
научном раду употребио пољски историчар Оскар Халецки. В.: Oscar Halecki, 
Borderlands of Western Civilization: A History of East Central Europe, New York, 
1952. „Источна средња Европа” Халецког пружала се од Финске на северу до 
Грчке на југу. Данас се термин углавном односи на делове (бивше) источне 
Европе који политички, културолошки и ментално гравитирају земљама средње 
Европе (тј. Немачкој и Аустрији или у ширем смислу Европској унији) а опет 
нису средња Европа у том ужем смислу. У овом чланку термин источна средња 
Европа употребљавам у овом контексту. 
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одговарајући закони и уредбе. Подаци о развоју законодавства у 
другим земљама преузимани су из секундарне литературе, из чла-
нака или монографија које су посвећене феномену. 

У домену социолошких студија и историографије, у средњој 
и западној Европи и Скандинавији много је писано о општим 
питањима система контролисаног стамбеног закупа, нарочито о 
његовом развоју у периоду после Другог светског рата. Мало је, 
међутим, радова који су посвећени међуратном периоду. Изузев 
једног истраживања које је спровео и чије резултате је објавио 
Међународни биро рада (International Labour Office) Друштва на-
рода 1924. године, не постоји ниједна студија која се бави систе-
матским и целовитим прегледом стамбене политике у европским 
државама током Првог светског рата и у међуратном периоду. С 
друге стране, свега неколико студија бави се овом проблематиком 
на нивоу појединачних националних држава у међуратном перио-
ду. Ту и тамо, неки аспекти стамбене политике у међуратном пе-
риоду били су проучавани као део ширих друштвених проблема 
везаних за Први светски рат; ове студије се, међутим, односе само 
на економски најразвијеније европске земље.3

Међу радовима који се баве општим теоретским питањима 
и националним моделима ове политике по значају се истиче збор-
ник радова Стварност и митови система контролисаног закупа, под 
уредништвом Валтера Блока и Едгара Олсена, који садржи 15 веома 
подробних критичких студија са акцентом на негативне економске 
и друштвене последице система државне контроле. Студије углав-
ном покривају период после Другог светског рата у шест земаља, а 
међу ауторима су и тако звучна имена присталица економског ли-
берализма као што су Фридрих Хајек и Милтон Фридман.4 Значајан 
допринос у домену компаративних студија представљају радови 
Сузане Магри и Хокана Форсела.5 Унутар граница националних 
историографија четири земље које су предмет истраживања ове 

3 European Housing Problems since the War 1914–1923, Geneva, 1924; David Eng-
lander, Landlord and Tenant in Urban Britain, 1838–1918, Oxford, 1938; Gerald 
D. Feldman, The Great Disorder. Politics, Economics and Society in the German 
Inflation, 1914–1924, New York, 1993; Eve Blau, The architecture of Red Vienna, 
1919–1934, Cambridge Mass., London, 1999.

4 Walter Block, Edgar Olsen (eds), Rent control, myths & realities. International 
Evidence of the Effects of Rent Control in Six Countries, Vancouver, B. C., Cana-
da, 1981.

5 Susanna Magri, „Housing”, Capital Cities at War. Paris, London, Berlin 1914–1919 
(eds Jay Winter and Jean-Louis Robert), Cambridge, 1997, pp. 374–418; Håkan 
Forsell, Property, Tenancy and Urban Growth in Stockholm and Berlin, 1860–1920, 
Aldershot, 2006.
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студије феномен државне интервенције у стамбеним закупима био 
је у потпуности запостављен. 

Поред овог уводног образлагања, чланак се састоји још из 
шест делова. Први део објашњава глобални карактер феномена 
државне регулативе у односима стамбеног закупа у историјском 
контексту. Други део се бави специфичним ратним околностима 
које су погоршале стамбене прилике у европским земљама и почет-
не стадијуме државне интервенције. У овом и у трећем делу чланка 
дефинисани су главни институционални стадијуми развоја држав-
не интервенције у стамбеним односима: од предратног laissez-faire 
режима, ратног мораторијума и универзалног система контролиса-
ног закупа до праксе реквизиција и конфискација стамбеног про-
стора. Ти узастопни стадијуми су у основи шестостепене развојне 
типологије, која је у четвртом делу студије примењена као корисно 
средство у упоређивању интензитета државне интервенције у на-
ционалним државама и регионима Европе. Пети део чланка при-
ступа проблематици развоја државне интервенције у четири земље 
југоисточне и источне средње Европе које су предмет истраживања. 
У последњем, шестом делу чланка своде се закључна разматрања 
и одређује се место које установљени модели стамбене политике 
у ове две европске регије заузимају у односу на остатак Европе у 
ратном и међуратном периоду. 

Глобални контекст феномена

У европским земљама, у време просперитетног капитали-
зма 19. века, забележен је само један краткотрајни мораторијум 
на повећање стамбене ренте, који је био заведен Паризу, бом-
бардованом и под опсадом, током француско-пруског рата 1870–
1871. Поред овог случаја, модерна европска друштва у периоду 
пре Првог светског рата нису имала искуства са било којом врстом 
институционалне контроле над уговорним односима унутар стам-
беног закупа.6 Током читавог периода, све до јесени 1914. године, 
износ стамбеног закупа и друге уговорне обавезе били су пред-
мет погађања и договора искључиво непосредно заинтересова-
них страна, наиме станодаваца и закупаца. Деценијама пре 1914. 

6 О париском мораторијуму в.: John W. Willis, „Short History of Rent Control Laws”, 
Cornell Law Quarterly, 25/1950–1951, p. 65. „Деветнаести век” у овом контексту 
употребљава се у смислу Хобсбаумовог „дугог деветнаестог века” који обухвата 
период од Француске буржоаске револуције 1789. до отпочињања Првог 
светског рата у 1914. години. 
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стамбени закуп је био преовлађујућа форма обезбеђивања „крова 
над главом” у најразвијенијим eвропским економијама, а за већину 
радника и чиновника износ закупнине представљао је значајан део 
њихових месечних расхода. Како су монетарне прилике у европ-
ским земљама у то време биле релативно стабилне, удео ових рас-
хода постајао је мање-више константан у одређеном региону или 
врсти производње. Према истраживању Друштва народа из 1924, 
предратни стамбени закуп износио је до 10 одсто месечног при-
хода у Швајцарској, око 12% у Француској и Шведској и 18% у 
Мађарској и Пољској. Релативна стабилност европског капитали-
зма обезбеђивала је дугорочну постојаност ових процената све до 
јесени 1914. када су саме основе система стамбених закупа пре-
трпеле озбиљне потресе. 

Током трајања тзв. Великог рата, свеопшта патриотска 
еуфорија и манифестације солидарности са породицама војника 
на ратишту, као и појачане социјалне тензије на домаћем фронту 
подстицале су владе у земљама широм Европе да интервенишу у 
стамбеним односима. Пре или касније, у свим зараћеним и у мно-
гим неутралним земљама, стамбени закупи били су стављени под 
државни надзор. На овај начин, по први пут у историји, систем 
контролисаног закупа био је уведен у структуре капитализма на 
глобалном нивоу.7 Иако замишљен само као једна од ванредних 
ратних мера привременог карактера, систем контролисане стамбе-
не ренте преживео је у земљама средње и западне Европе и у мно-
гим земљама широм света током већег дела 20. столећа, а у некима 
је на снази и данас. 

У Немачкој и Француској, систем контролисаног закупа 
(СКЗ), који је био инаугурисан током Првог светског рата, наста-
вио је да функционише у међуратном периоду, а 1939. године по-
ново је стављен у пуно дејство у склопу мера заведених с почет-
ком новог светског рата. Сличан развој одиграо се и у Уједињеном 
Краљевству, где су последњи остаци СКЗ били ликвидирани до 
1939. када је читав систем контроле поново враћен у дејство због 
рата. У све три земље (заправо у случају Немачке само у Западној, 
СР Немачкој), систем је преживео све до средине 70-их, а у неколи-
ко немачких градова био је на снази до 80-их и чак до 90-их година 
прошлог столећа.8 У Шведској је СКЗ који је био уведен током Дру-

7 У француској литератури за систем контролисаног закупа употребљава се израз 
„système de contrôle des loyers”, у англо-саксонској литератури „rent control sys-
tem”, у Немачкој је познатији као систем заштите станара „Mieterschutz”. 

8 Fранк W. Paish, „The Economics of Rent Restriction”, Rent control, myths & re-
alities, pp. 151–154; Franz Hubert, „Germany’s Housing Policy at the Cross-
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гог светског рата преживео до 1975.9 У Канади, државна контрола 
која је заведена 1941. била је укинута 1954. у свим покрајинама 
изузев у Квебеку и Њуфаундленду. У 1974. поново је уведена у 
Британској Колумбији а две године касније у још десет канадских 
провинција. У данашње време, систем је још увек у дејству широм 
Канаде.10 У либералним Сједињеним Државама, СКЗ је и данас, 60 
година од увођења током Другог светског рата, у примени у држави 
и граду Њујорку.11

Од тренутка када је уведен у економски систем капитализма, 
СКЗ је био изложен критици присталица тржишне економије. Систем 
је наводно смањивао мобилност радне снаге и онемогућавао потре-
бан ниво одржавања зграда и станова, чиме су се генералне стам-
бене прилике само додатно погоршавале. Дугорочна примена СКЗ је 
континуирано смањивала тржишну вредност окупираних некретнина 
и тиме смањивала њихов хипотекарни капацитет на нивоу национал-
не економије. Поред осталих кривица, критичари истичу да државна 
интервенција наводно никада није испунила своју предочену дру-
штвену улогу у заштити сиромашних од експлоатације богатих. 

Добар део ове критике заиста је утемељен у примерима из 
праксе и резултатима примене система. С друге стране, у многим 
европским земљама, СКЗ је био један од значајних фактора који 
су допринели коренитој промени у структури власничких односа 
у стамбеном сектору, односно транзицији од праксе закупа стано-
ва, која је превладавала у периоду пре 1914. године, ка дугороч-
ном откупу домова које је поптпомагано државним субвенцијама. 
Према Ширли Ф. Харли, слаб или никакав профит од рентијерства, 
изазван дуготрајном применом државне регулативе у овој обла-
сти, приморао је власнике станова у Уједињеном Краљевству да 

roads”, предавање одржано на годишњем састанку Америчког удружења за 
истраживање некретнина и урбаног живота октобра 1993, доступно на:

 http://www.anst.uu.se/p/jiche227/Interntional%20Housing%20Finance/German/
German%27s%20Housing%20Policy%20at%20the%20Crossroads.pdf (страница 
посећена 13. јануара 2011); Elizabeth D. Huttman, „Policy Approaches to Social 
Housing Problems in Northern and Western Europe”, Housing Needs and Policy Ap-
proaches: Trends in Thirteen Countries (eds Willem Van Vliet, Elizabeth D. Hutt-
man, Sylvia Fleis Fava), Durham, 1985, p. 184; Karl Christian Fuehrer, „Managing 
Scarcity: The German Housing Shortage and the Controlled Economy 1914–1990”, 
German History, 13/1995.

9 Sven Rydenfelt, „The Rise, Fall, and Revival of Swedish Rent Control”, Rent control, 
myths & realities, pp. 201–202.

10 Marc Denhez, The Canadian Home: from Cave to Electronic Cocoon, Toronto, 1994, 
p. 172.

11 Joel F. Brenner, Herbert M. Franklin, Rent Control in North America and Four Euro-
pean Countries, Washington, D. C., 1977.
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их продају својим заштићеним станарима. Овај феномен је заједно 
са штедрим стамбеним субвенцијама допринео великој промени у 
процентуалном односу између броја стамбених јединица у закупу и 
приватном власништву. Данас, у Уједињеном Краљевству и широм 
западне Европе тај однос је потпуно супротан ономе од пре 1914. 
године.12 Државна интервенција у домену стамбеног закупа има ду-
гу историју развоја и примене широм света. Овај чланак бави се 
почецима ове институције, у време када је представљала само при-
времену ургентну меру и спорни правни преседан. 

Ратни мораторијум и систем контролисаног закупа  
1914–1938.

Обезбеђивање породица регрутованих војника од претера-
них издатака на име стамбене ренте био је један од приоритета 
унутрашње политике зараћених страна током рата. Поступно, ове 
мере развијале су се у правцу јединственог система заштите свих 
категорија закупаца. У исто време, нарастала је и стамбена кри-
за а потражња за стамбеним простором достиже врхунац у првим 
годинама по завршетку рата. Неколико фактора је у међусобној 
интеракцији додатно погоршавало стамбене прилике. Један од 
њих је био у вези са новим миграционим трендовима који су се 
појавили током рата. Многе од зараћених страна су биле суочене 
са значајним бројем расељених лица и ратних избеглица којима је 
требало наћи смештај. Истовремено, добар део расположиве радне 
снаге је био усмераван према погонима ратне индустрије.13 У првим 
послератним годинама, а нарочито после демобилизације, забеле-
жен је и пораст броја закључених бракова (в. Графикон 1), што 
је додатно погоршало стамбене прилике. На овај начин повећана 
је потражња за становима код новоформираних домаћинстава у 
свим овим земљама и поред великих демографских губитака које 
су претрпеле током рата.14

12 Shirley Foster Harley, „Introduction”, Housing Needs and Policy Approaches (eds 
Vliet, Huttman, Fava), p. 27.

13 Richard Bessel, „Mobilizing German Society for War”, Great War, Total War (eds 
Roger Chickering, Stig Förster), Cambridge–Washington, 2000, pp. 442–445; Klaus 
J. Bade, Migration in European History, Oxford, 2003, pp. 169–70; John Torpey, The 
Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, UK 
– New York, 2000, p. 112; Manuel Castells, The City and the Grassroots: A Cross-
Cultural Theory of Urban Social Movements, Berkeley, 1983, pp. 28–30.

14 Richard Bessel, Germany after the First World War, Oxford, 1993, pp. 175–80. 
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Графикон 1: 
Број закључених бракова (на 1.000 становника, 1910– 13=100; за 
Југославију15 и Бугарску 1910–11=100)

Извори: Mitchel, International Historical Statistics, 104–6; Статистически годишник 
на бългаското Царство 1913–22, 48; Statistická příručka Republiky československé 
(издање 1928), 319.16

С друге стране, у домену понуде станова на тржишту приметни 
су поремећаји изазвани ратом. Многе зграде су биле уништене услед 
ратних операција, док је у исто време градња нових станова и згра-
да била заустављена због мноштва неповољних ратних околности: 
зараћене стране су мобилисале грађевинске раднике, грађевински 
матријал је био преусмерен за потребе војске, предузетништво у 
овој области било је обесхрабрено и због примене државне регула-
тиве у стамбеним закупима. У неким европским земљама дошло је до 
готово потпуне обуставе грађевинарских активности (в. Табелу 1). У 

15 Референтни подаци за Југославију пре 1914. године представљени су овде као 
просечни статистички образац обрачунат у односу на предратне податке за 
Хрватску-Славонију и Србију, као најзначајније покрајине будуће југословенске 
државе.  

16 У неколико случајева Мичелови подаци нису одговарали подацима из званичних 
статистичких годишњака Бугарске и Чехословачке. У овим случајевима предност 
је дата националним статистикама ових земаља.
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Бечу је током 1918. године изграђено свега 36 нових зграда, док је, 
на пример, 1913. било 13.128 нових зграда.17 

У многим земљама, почетна мера државне интервенције у 
питањима стамбеног закупа спровођена је у оквиру тзв. ратног 
мораторијума (РМ) који се односио на продужење трајања уговора 
и одлагање плаћања станарине. На нивоу националних законодав-
става мере РМ-а биле су увођене у дејство најчешће непосредно 
по уласку земље у рат, а биле су временски ограниченог правног 
дејства и примењене само на одређене категорије становништва; 
најчешће су њима биле заштићене породице регрутованих војника 
или делови популације који су живели у близини ратних операција. 
У Немачкој, делови РМ-а су уведени уредбом од 7. августа 1914. 
која је овластила судове да одобравају одлагање плаћања стана-
рине породицама регрутованих војника.18 Када су децембра 1914. 
године носиоци власти на локалном нивоу овлашћени да успоставе 
стамбене бирое за арбитражу у свим стамбеним споровима, држав-
на интервенција је стекла шире институционалне основе које су 
превазилазиле компетенције РМ-а.19

Табела 1: Новосаграђене зграде (1913=100)20

1914. 1915. 1916. 1917. 1918.
Беч 66 36 6,4 2,3 0,2
Париз 112,4 21,2 21,5 11,6 9,9
Немачка 71,5 29,1 10 2,6
Будимпешта 88,2 61 10,4 4 11,6
Рим 110 36 29,6 9,5 13,6

Извор: European Housing Problems, p. 12.

У Италији, РМ је уведен 1916. убрзо након уласка земље у 
рат. Поред војничких породица, укључивао је и становнике рат-
них зона у северној Италији. Италијански мораторијум је установио 
обавезу плаћања половине предратне ренте.21 Француско законо-
давство из августа 1914. године утврдило је модел мораторијума 
који је имао најширу друштвену примену и најобухватнији систем 

17 European Housing Problems, p. 12.
18 Ibid., p. 324.
19 Susanna Magri, op. cit., pp. 377–378.
20 Подаци за Немачку односе се на збирне статистичке информације за 135 

немачких градова.
21 European Housing Problems, p. 17.
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заштите. Уз војничке породице и становнике 20 департмана који су 
се налазили у близини ратне зоне, он је штитио и закупце малих 
станова широм земље. Закупац који је припадао једној од наве-
дених категорија био је ослобођен обавезе плаћања читаве ренте 
након подношења локалним властима изјаве о својој немогућности 
да поднесе овај трошак. Узимајући ово у обзир, не зачуђује да 
значајан део француских закупаца није уопште плаћао станарину 
све време рата.22

Основни принципи предратног laissez-faire режима у систему 
закупа нису формално укинути увођењем одредби мораторијума. 
Мораторијум је, наиме, био замишљен као ванредна, привремена 
мера која се могла применити само на одређене категорије ста-
новништва. Његове одредбе нису имале универзални законски ка-
рактер а заштићени станари су и даље били у обавези да измире 
све своје обавезе после рата. Међутим, како су социјалне тензије 
и стамбене прилике у Европи постајале све озбиљније, РМ је у не-
ким земљама замењен или комбинован са системом контролисаног 
закупа (СКЗ) који се универзално примењивао на све категорије 
становништва. Ако се политика мораторијума може сматрати као 
део ратног провизоријума, СКЗ се указује као наговештај нове фа-
зе универзалног и неограниченог мешања државе у домен стам-
бених односа. Потпуно развијен СКЗ забележен је у готово свим 
зараћеним земљама у току или непосредно након рата; новона-
стале земље у послератној Европи су усвојиле или наставиле да 
примењује ту политику током 20-их година прошлог века. У пот-
пуно развијеној форми он се јавља током рата у скандинавским и 
другим неутралним земаљама. 

Почетком двадесетих година, СКЗ је био преовлађујући мо-
дел стамбене политике у готово свим европским земљама. Према 
том систему односа, скоро сви аспекти претходних уговорних одно-
са између власника и станара били су прописани и стављени под 
контролу државе. Готово ниједан елемент предратних уговорних 
обавеза није остао на снази у домену стамбеног закупа. Износ ста-
нарине био је регулисан законом, најчешће према износу који је 
плаћан у првој половини 1914, и није могао бити повећан без са-
гласности посебно овлашћених државних органа. Право власника 
да откаже уговорни однос било је знатно ограничено. Уколико је 
станар плаћао прописани износ станарине, обично није било ин-
ституционалног начина за станодавца да откаже закуп. Посебне 
22 Ibid., pp. 115–117; Willis, op. cit., p. 68.
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трипартитне арбитражне комисије биле су конституисане са циљем 
да помогну у преговорима, веома често, заправо, да наметну 
решење у спору између супротстављених страна. Ови одбори су се 
састојали од једнаког броја представника организација станодава-
ца и закупаца, а њима су председавала лица (најчешће из редова 
чиновника) која су именовале државне власти. Овај институцио-
нални поредак додељивао је држави одлучујућу улогу у решавању 
спорова између сукобљених страна.

Индикативно је да се први потпуно развијен модел контролиса-
не ренте појавио у Уједињеном Краљевству, наводно најли бералнијој 
држави тог времена. Систем заштите закупаца у овој земљи уведен 
је тек након великог притиска јавности и масовних орга низованих 
акција станара-закупаца у Глазгову и његовим предграђима током 
1915. године. Такозвани „рент-штрајкови” (енг. rent-strikes) подра-
зумевали су колективно неплаћање закупа станодавцима који су же-
лели да се окористе великим приливом радника у фабрике муниције 
у Глазгову. У град је наиме дошло око 20.000 нових становника, 
а цена стамбене ренте је за кратко време порасла скоро за једну 
четвртину. Овим повећањем су нарочито биле погођене породице 
војних обвезника. Случајеви присилног исељавања таквих породи-
ца изазивали су јавне протесте, чак у неким случајевима и физичке 
нападе на полицију. Било је ситуација када су огорчене жене из су-
седства бацале на њих смеће и остатке хране.23

Оно што је почело као израз комшијске солидарности прера-
сло је у снажан локални покрет који су подржле радничке партије и 
женске организације. До новембра 1915. око 20.000 домаћинстава 
у Глазгову је учествовало у обустави плаћања станарине. Велики 
протестни скуп одржан је 17. новембра 1915. уз учешће око 10.000 
станара. Пример Глазгова почели су да следе у другим градовима у 
Уједињеном Краљевству, а влада је коначно одлучила да учини не-
што након што су главни раднички синдикати подржали протест.24 
Према закону из децембра 1915, одредбе о контролисаном износу 
станарине примењивале су се само на станаре који су плаћали та-
козвану стандардну ренту (енг. standard rent), прописану на начин 
да заштити градску сиротињу. Испоставило се, међутим, да је око 

23 Castells, op. cit., pp. 28–30.
24 Ibid., pp. 28–30. О рент-штрајковима и контролисаном стамбеном закупу са 

становишта идеолошке левице в.: Bert Moorhouse, Mary Wilson, Chris Cham-
berlain, „Rent Strikes – Direct Action and the Working Class”, Socialist Register, 
9/1972, pp. 133–156.
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88% популације у Лондону и 97% становника остатка земље ужи-
вало заштиту по овом закону.25

У Француској, опште законске мере против „профитирања” у 
области стамбеног закупа биле су уведене у августу 1916. године. 
Према одредбама закона, који је био у примени за све категорије 
становништва, станодавац је могао бити кажњен новчаном казном 
или затвором због претераног повећавања ренте. Подаци из зва-
ничне француске статистике показују да се просечни износ стам-
беног закупа није мењао током рата па све до 1922. Узимајући ово 
у обзир, изгледа да је систем функционисао ефикасно у свим де-
ловима земље. Могло би се, такође, усвојити да су елементи СКЗ 
постојали истовремено са одредбама РМ-а, све до марта 1918. када 
је СКЗ коначно потиснуо све друге одредбе у заштити станара.26 
Арбитража у стамбеним споровима у Француској је показала вели-
ку меру ефикасности. Од око милион спорова између станодаваца 
и станара, државне комисије за арбитражу су наметнуле решење у 
450.815 случајева.27

Куриозитет је да је у земљама средње Европе, где је држав-
на интервенција у економији била много развијенија него на запа-
ду, универзални СКЗ уведен нешто касније, током рата. У Двојној 
монархији ратни мораторијум уопште није био уведен, већ је систем 
државне интервенције започео непосредно СКЗ-ом. У мађарском 
делу монархије, министарски савет је успоставио СКЗ и неогра-
ничено продужење постојећих закупних уговора у новембру 1916, 
док је у аустријским земљама СКЗ уведен у јануару 1917. године.28 
У Немачкој, прве одредбе које су предвиђале универзалну заштиту 
свих група станара биле су унете у уредбу од 26. јула 1917; неки 
елементи СКЗ-а били су на снази још од децембра 1914. Уредба из 
1917. омогућавала је станарима да се позову на трипартитну арби-
тражу у случају када станодавац жели да их исели. Каснији пропис, 
од 23. септембра 1918, овластио је арбитражне комисије да устано-
ве „разумни” износ станарине у сваком појединачном случају. Ар-
битражне комисије постојале су и у Аустрији. Озбиљност стамбене 
кризе у обе земље, међутим, захтевала је још више институционал-
не контроле и значајнију меру државне интервенције на стамбеном 
тржишту.

25 European Housing Problems, pp. 75–79.
26 Ibid., pp. 116–21.
27 Ibid., p. 120.
28 Ibid., pp. 360–364, 426–428. 
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СКЗ у ца рско ј Ру си ји  је би о  прво би тно  у веден у  Мо-
скви  у а в гу  сту 1915; ре  гу ли са ње  за ку пни х о дно са  у  дру-
ги м гра до ви ма  сле ди ло  је  мо ско вски  мо де л све  до  а вгу ста  
1916, ка да  је  до не т у ни ве рза лни  за ко н за  це лу  зе мљу . О во  
за  ко  но  да вство  по тврди ло  је  пре тхо дне  ме ре  и з до ме на  за шти те  
ста  на  ра  и  про пи са ло  го рњу  гра ни цу  по ве ћа ња  ре нте . На ко н па да  
ца рско г ре  жи  ма , СКЗ је  о држа ва н за  вре ме  при вре ме не  вла де  Ке-
ренско г, да  би  по сле  у спе  ха  бо љше  ви чко г пре вра та  у  зе мљи  ста-
мбе  на  по  ли ти ка  би  ла  по тпу но  ра ди ка ли зо ва на .29 Мо де л СКЗ ко ји  се  
ра зви о  у  зе мља ма  ко  је  су  у че ство ва ле  у  ра ту  при хва ти ле  су  и  не у-
тра лне  зе  мље, ко је  су  та  ко  ђе  трпе ле  е ко но мске  по сле ди це  ра тни х 
по ре ме ћа ја  у  о кру же њу . Но  рве  шка  и  Шве дска  у ве ле  су  СКЗ у  ма ју  
1916, Да нска  у  ју ну  1916, Шва ј ца рска  у  ју ну  1917, а  Хо ла нди ја  у  
ма рту  1917. У  Фи нско ј, ко ја  је  би  ла  де о  ца рства  Ро ма но ви х, ру ски  
СКЗ би о  је  у  при  ме ни  о д 1916.30 О ве  зе мље  на ста ви ле  су  да  спро во-
де  ко нтро лу  за  ку  пни х о дно са  и  то ко м прве  по ло ви не  20-и х го ди на  
про шло г ве ка .

Стамбене реквизиције и конфискације

Од свог увођења у правни систем, СКЗ је био веома успе-
шан у стишавању социјалних немира и стабилизацији стамбених 
прилика у већем делу Европе, у првом реду у западној Европи и 
Скандинавији. На трусном простору средње, источне и источне 
средње Европе, међутим, СКЗ је морао бити допуњен радикалнијим 
мерама државне интервенције. Овај екстремнији вид државне по-
литике још је више улазио у домен приватног власништва и, једним 
делом, чак и у домен приватног животног простора сопственика. 
Једна од тих мера била је спровођена у виду реквизиције „су-
вишног” или прекомерног стамбеног простора. Наиме, након што 
су први прописи о заштити станара били уведени у живот, многи 
власници изгубили су интерес за издавање својих слободних или 
неискоришћених стамбених јединица. То је било последица вели-
ких ограничења која су била заведена у домену прихода од ренте. 
У земљама средње Европе, које су током последње две године рата 
биле на корак од социјалне револуције најширих размера, државни 

29 Ibid., pp. 448–454.
30 Ibid., pp. 250–296.
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органи нису оклевали да посегну и у то, последње уточиште при-
ватности у животу богатијих суграђана. 

Реквизиција се наслањала на прописе који су установљавали 
максималну потребну количину простора, а обично је то била једна 
соба по особи за одрасле. Све преко тога могло је да буде при-
времено одузето реквизицијом и додељено онима којима је био по-
требан стамбени простор. Непријатност ове мере односила се на 
чињеницу да станове и куће најчешће није било могуће физички 
поделити, па су у истим стамбеним јединицама живели усељени 
станар и станодавац, сами или чешће са породицама. Извршна и 
веома често крајње арбитрарна одлука о реквизицији била је на 
опуномоћеном државном органу. У оквиру режима реквизиције, 
власник је имао право на накнаду која је била на нивоу станарине 
коју је прописао СКЗ, а тај износ је иначе био драстично смањен 
дуготрајним деловањем инфлације. 

Пре детаљног образлагања модела реквизиције примењених 
у различитим државама требало би дефинисати и стриктно разли-
ковати домен важења термина који се овде употребљава. Наиме, 
реквизицију у домену државне интервенције на стамбеном тржи-
шту не треба мешати са уобичајеном ратном реквизицијом коју 
војне власти предузимају на запоседнутим подручјима. Пракса 
војне реквизиције је била саставни део ратовања у готово сваком 
познатом периоду историје и нема много везе са правним контек-
стом реквизиције којом се бави овај чланак. Без обзира на то што 
су у самој основи све промене у закупним односима изазване у 
крајњој инстанци ратом, ова студија се бави само цивилним, тј. 
невојничким контекстом реквизиције.

У мађарском делу Двојне монархије мера реквизиције су-
вишног стамбеног простора заведена је уредбом од 1. новембра 
1917.31 Компетенције ове уредбе биле су проширене и ојачане у 
послератној мађарској држави 1919. године. Према овим прописи-
ма, реквизиција је примењивана на стамбени простор који је био 
процењен као сувишан, преко сопственикових „оправданих по-
треба”. На аустријској територији, пракса реквизиције уведена је 
тек после распада Монархије. У новонасталој Немачко-аустријској 
републици реквизиција је заведена на основу уредбе од 13. но-
вембра 1918. Међутим, како се стамбене прилике у Бечу нису по-
правиле, тамошњи градоначелник је увео још ригорозније одред-
бе о реквизицији у марту 1921. Овај акт је државну ингеренцију 
31 Ibid., p. 427.
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у овом домену дефинисао као „опште право реквизиције”, што 
указује на значајне промене у перцепцији односа између државних 
ингеренција и доскора неприкосновеног права сопствености. Ефи-
касност аустријских прописа осигурана је широким овлашћењима 
која су дата тамошњим стамбеним властима. Само у 1920. години би-
ло је скоро 10.000 станова, тј. делова станова који су реквизицијом 
привремено одузети у Бечу.32 У Немачкој, стамбене реквизиције су 
заведене уредбом из септембра 1918. а касније је ова институција 
додатно учвршћена законима донетим у мају 1920. и јулу 1923.33 
У Аустрији и Немачкој, реквизиција је остала у пракси до средине 
1925. године.34

Мере реквизиције које су нашле широку примену у земљама 
средње Европе нису подразумевале губитак власништва већ само 
привремено ограничење у домену располагања тим делом имови-
не. По истеку законског ограничења власник је поново могао ра-
сполагати имовином по свом нахођењу. Законска мера одузимања 
права на имовину, односно конфискација (или национализација) 
стамбеног простора забележена је у свега две европске земље: у 
Мађарској, у време краткотрајне бољшевичке републике Беле Куна 
(од марта до августа 1919) и у Русији после доласка бољшевика на 
власт. У бољшевичкој Русији, поред земљишта, зграда и станова, 
чак је и намештај у приватном власништву био конфискован. При-
ватна својина и односи закупа били су укинути па је држава могла 
наметнути апсолутну контролу над стамбеним односима. Неки еле-
менти приватне својине били су обновљени у време НЕП-а.35

Развојна типологија

На основу горе наведених описа и дефиниције развоја 
државне интервенције у области стамбених закупа могуће је кон-
струисати њену развојну типологију са шест узастопних развојних 
стадијума, којима одговара шест нивоа у интензитету примене 
државне интервенције. Развојна типологија састоји се из следећих 

32 Ibid., pp. 374–379.
33 Ibid., pp. 332–336; Dan P. Silverman, „A Pledge Unredeemed: The Housing Crisis in 

Weimar Germany”, Central European History, 1–2/1970, pp. 112–39.
34 Eve Blau, op. cit., p. 148; Richard Bessel, Germany after the First World War, p. 

192. 
35 European Housing Problems, pp. 454–456.
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шест стадијума који су описани и дефинисани у претходна два 
одељка:

1) Предратни laissez-faire режим
2) Ратни мораторијум (РМ)
3) РМ са елементима система контролисаног закупа (СКЗ)
4) Систем контролисаног закупа 
5) Мере реквизиције 
6) Мере конфискације

Развојна типологија и њена примена у ширем европском 
контексту демонстрирана је у графиконима 2, 3, 4 и 5. Са изве сним 
ограничењима типологија се показала као корисно средство за 
компарацију између модела политике националних држава и европ-
ских регија. Средњоевропски модел развоја државне интервенције 
представљен је развојем законодавства у Аустрији и Немачкој; 
скандинавски модел представљају Шведска и Финска; западноев-
ропски Уједињено Краљевство и Француска. Из графикона се види 
да је највиши ниво интензитета државне интервенције у Европи 
без Балкана и Русије, односно СССР-а, забележен на подручјима 
која су током рата била под контролом Централних сила. С друге 
стране, скандинавске земље, које су биле поштеђене рата, пока-
зале су најнижу стопу државне интервенције; од свих земаља које 
су предмет ове студије једино су Шведска и Финска успеле током 
прве половине 20-их година да се врате предратном моделу ли-
бералне економије у домену стамбеног закупа. Западноевропски 
и средњоевропски образац карактерише унеколико различита ди-
намика и ниво интензитета државне интервенције. Ипак, ова два 
обрасца конвергирају од 1925. када је у Аустрији и Немачкој уки-
нута реквизиција (в. Графикон 5). СКЗ остаје незамењив образац 
државне интервенције у њима током 20-их али преживљава инсти-
туционално и током 30-их година прошлог века.



Др Александар Р. МИЛЕТИЋ НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ СТАМБЕНОГ ЗАКУПА  
У ЕВРОПИ 1914–1938.

125

Графикон 2: Развој државне интервенције на тржишту стамбеног 
закупа у Скандинавији (1914–1938)

Извор: European Housing Problems. Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) 
РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 5) реквизиција, 6) конфискација

Графикон 3: Развој државне интервенције на тржишту стамбеног 
закупа у западној Европи (1914–1938)

Извор: European Housing Problems. Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) 
РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 5) реквизиција, 6) конфискација
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Графикон 4: Развој државне интервенције на тржишту стамбеног 
закупа у средњој Европи (1914–1938)

Извор: European Housing Problems. Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 
3) РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 5) реквизиција, 6) конфискација

Графикон 5: Просечни обрасци развоја државне интервенције на 
тржишту стамбеног закупа у Скандинавији, средњој и западној 
Европи

Извор: European Housing Problems. Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) 
РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 5) реквизиција, 6) конфискација
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Државна интервенција  
у југоисточној и источној средњој Европи

Глобални економски поремећај изазван ратом имао је 
значајан негативни ефекат чак и на неутралне европске земље, 
а у сваком случају није могао заобићи територије и становништво 
који су били непосредно укључени у ратна збивања. Становници 
Бугарске и три државе које су настале у последњим данима рата 
били су сведоци уништења стамбеног фонда и разноразних ванред-
них мера које су примењиване на стамбеном тржишту. Унутар ових 
држава, територије предратне Србије и послератне Пољске прет-
рпеле су вероватно највећи степен материјалног разарања током 
рата. Не постоји прецизан обрачун материјалне штете за Србију, 
али грубе процене указују на то да је ова земља претрпела највећу 
материјалну штету међу зараћеним државама.36 Српска престони-
ца Београд прошла је кроз трауматично искуство готово сталног 
бомбардовања током 1914. и 1915, када је уништено око 10% стам-
беног фонда.37 Велика разарања стамбеног фонда забележена су 
и на пољским територијама које су током читавог светског рата 
1914–18. и рата са совјетском војском 1919–20. биле поприште 
ратних операција. Новонастала Пољска Република имала је мањак 
од 1,5 милиона кућа укључујући ту око 75 одсто пољопривредних 
објеката.38 Мада је већи део територије Бугарске, Чехословачке и 
југословенских покрајина Аустро-Угарске био поштеђен директног 
утицаја ратних сукоба, њихово становништво је преживело сурову 
свакодневицу живота под економском блокадом и сталним неста-
шицама основних животних намирница.39 

У складу са општим развојем прилика у Европи, стамбену 
кризу у четири земље које су предмет истраживања додатно су 
отежавала већ поменута специфична миграциона кретања која је 
36 J. M. Keynes, Economic Consequences of Peace, Los Angeles, 2010, p. 56; Derek H. 

Aldcroft, From Versailles to Wall Street, 1919–1929, Berkeley, Los Angeles, 1977, 
pp. 18–23.

37 О размерама стамбене кризе в.: Peđa J. Marković, Beograd i Evropa 1918–1941. 
Evropski uticaji na proces modernizacije Beograda, Beograd, 1992, str. 95; A. R. 
Miletić, „Insights into Urban Life, Cultural Change, and Modernization in the King-
dom of Serbs, Croats and Slovenians, 1918–1928”, Ethnologia Balkanica, 10/2006, 
pp. 63–82.

38 Wojciech Roszkowski, „Poland’s Economic Performance between the Two World 
Wars”, East European Quarterly, 3/1986, p. 287.

39 Словачку је привремено окупирала мађарска револуционарна војска Беле 
Куна 1919. године. Источна Босна и делови Срема били су поприште ратних 
операција за време успешне српске контраофанзиве 1914. године. 
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покренуо рат. Иако се може претпоставити да је у ово тешко вре-
ме било лакше преживети на селу, статистика, потпуно супротно, 
бележи велики прилив становништва у градове. У великим градо-
вима Југославије и Бугарске забележен је пораст броја становни-
ка, без обзира на то што су сами ти градови били пренасељени 
и што у њима није било ни адекватног смештаја ни запослења. 
Статистички подаци за Београд су илустративни; они указују на 
пораст броја становника од 24% између 1910. и 1921, док је цело-
купно становништво предратне Србије у исто време смањено за 
исти проценат.40 Статистички подаци за остале велике градове у 
новонасталој Југославији показују сличан тренд.41 Бугарска стати-
стика за исти период (између 1910. и 1921) указује на увећање 
од 50,4% популације престоног града Софије. Становништво дру-
гог по величини града у Бугарској, тракијског Пловдива било је 
увећано за 32,17 одсто.42

У тек проглашеним новим државама Пољској и Чехословачкој 
велики број људи доселио се у нове престонице, где је постојала 
потреба за административним персоналом. Свеукупно не мање од 
187.000 нових становника или око 25% од претходне популације 
града доселило се у Варшаву између 1918. и 1920. године.43 У Прагу 
је забележено 60.000 нових становника, што је било повећање од 
9,73% у периоду између 1910. и 1921. У приближно истом периоду 
(јануар 1911 – јануар 1921) становништво предратне Краљевине 
Чешке смањило се за 0,16%, а целокупне Чехословачке за 0,1 од-
сто.44 Поред тога, и у овом делу Европе општа стамбена ситуација 
погоршана је због значајног пораста броја склопљених бракова у 
Бугарској, Југославији и Чехословачкој (в. Графикон 1) у односу на 
предратне стандарде. Укупна популацијска статистика за предрат-
ну територију послератне Пољске тешко се може прецизно обрачу-
нати па отуд немамо одговарајуће податке за ову земљу. Међутим, 
40 Број укључује демографске губитке и особе умрле/погинуле током рата: В. М. 

Ђуричић et al., Наша народна привреда и национални доходак, Сарајево, 1927, 
стр. 30.

41 Загреб је на пример имао 79.000 становника 1910, а 108.000 становника 1920. 
године. 

42 Статистически годишник на българското Царство 1913–22, София, 1924, стр. 
34–35.

43 Edward Strzelecki, „Ludnošć Warszawy 1918–1939”, Warszawa II Rzeczypospolitej 
1918–1939, (red. Marian Drozdowski), Warszawa, 1968, p. 31.

44 Бројке су обрачунате на основу података из публикација: Antonín Boháč, „Popu-
lation”, Czechoslovakia. A Survey of Economic and Social Conditions, (ed. Josef 
Gruber), New York, 1924, pp. 2–3 и Statistická příručka Republiky československé, 
Praha, 1928, str. 292.
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подаци који се односе на послератну Пољску, у периоду 1919–24, 
показују изузетно велик број склопљених бракова између 1919. 
и 1922. у односу на референтну вредност за 1924. годину.45 Да-
кле, ако се референтни индекс налази на 1924. години (= 100), 
одговарајуће вредности за 1919. и 1922. су 183 и 169. Просечна 
вредност за период 1919–22. је 162, значи за више од 60 одсто из-
над броја закључених бракова који се касније усталио током 20-их 
година прошлог века.

Следећи редови баве се институционалним развојем обра-
заца стамбене политике у Југославији, Бугарској, Чехословачкој и 
Пољској. Ако оставимо по страни Бугарску, специфичан проблем у 
анализи развоја стамбене регулативе представља сложеност прав-
ног наслеђа три новонастале државе. Наиме, Југославија, Чехо-
словачка и Пољска образоване су од територија које су раније при-
падале различитим државним и правним системима: аустријском (у 
Чешкој, Галицији, Словенији и Далмацији), угарском (у Словачкој, 
Карпатској Рутенији и Војводини), немачком (у пољској Померанији 
и Великопољској), руском (у тзв. Конгресној Пољској), хрватско-
славонском, босанско-херцеговачком, црногорском и српском. Сви 
ови различити државни и правни системи имали су посебна за-
конодавства и регулативе у домену стамбених односа. Ситуација 
постаје још компликованија када се узме у обзир и постојање по-
себних окупационих режима и марионетских држава каква је била 
на пример „Пољска Краљевина” коју су формирале немачке власти 
од окупираних руских територија. Компаративне перспективе за пе-
риод пре 1918. могу се установити једино на нивоу ових покрајина. 
Национални модели развоја државне интервенције биће смештени 
у ширу компаративну перспективу применом развојне типологије 
која је изложена у претходном делу чланка. 

Ратни мораторијум је био једна од првих мера коју су српске 
власти увеле на почетку рата 10. августа,46 а бугарске у антиципацији 
уласка земље у рат у новембру 1914. године. Овај преурањени бу-
гарски мораторијум можда је био у вези са тренутним успехом ау-
строугарске офанзиве у Србији, која се касније завршила потпуним 
поразом у Колубарској бици.47 Српски мораторијум је био једно од 

45 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1928, Warszawa, 1928, str. 61.
46 Сви датуми су заведени по новом календару, у навођењу бугарске и српске 

периодике биће наведен оригиналан датум, по старом календару, и датум по 
новом календару у загради. 

47 „Закон о обустави извршења као и току рокова”, Српске новине, 31. јул (13. 
август) 1914; „Закон за мораториума”, Държавен вестник, 28. јули (10. август) 
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првих, ако не и прво законодавство те врсте међу зараћеним стра-
нама. У обе државе, мораторијум је примењиван само на породице 
мобилисаних војника, а с обзиром на то да је у обе земље регру-
тован значајан део становништва, ефекат мораторијума у домену 
стамбених односа био је велик. Српски РМ је био на снази током 
почетног периода рата 1914–1915. и током окупације 1916–1918, 
све до проглашења нове државе. У већини случајева заштићени 
станари нису уопште плаћали станарину током рата. У аутономној 
Хрватској и Славонији почеци СКЗ били су одређени банским де-
кретом од 25. јануара 1916.48

У окупираној Србији војне реквизиције су биле део свакодне-
вице живота за све време и непосредно после рата. Реквизицијама 
расположивог стамбеног простора прибегавала је и српска али и 
француска војска када су се након успеха на Солунском фронту 
нашле на територији Србије и на југословенским земљама. Већ 
у априлу 1919. донете су прве цивилне одредбе у домену стам-
беног закупа које су биле допуњене „привременом” уредбом о 
реквизицији у мају 1919.49 Надаље, СКЗ и мере реквизиције про-
дужаване су уредбама из маја 1920. и јуна 1921. године. Законо-
давство у домену реквизиције продужавано је у неколико наврата 
све до новембра 1927, када је коначно укинуто. Југословенски СКЗ 
је трајао све до маја 1930. (в. Графикон 6).50

1914. Мораторијум у домену стамбених закупа био је предвиђен законом из 
новембра 1914: Държавен вестник, 24 октобар (6. новембар) 1914.

48 European Housing Problems, p. 440.
49 „Закон о изменама и допунама у закону о мораторијуму из 1914. године”, 

Службене новине Краљевине СХС, 19. април 1919; „Привремена уредба о 
реквизицији станова”, Службене новине Краљевине СХС, бр. 47, 24. мај 1919. 
Видети и стамбено законодавство у: Службене новине Краљевине СХС, 31. мај 
1920, 23. јун 1921. и 23. фебруар 1922.

50 „Закон о становима”, Службене новине Краљевине СХС, бр. 106, 15. мај 1925; 
„Закон о изменама и допунама...”, Службене новине, бр. 244, 27. октобар 
1926; „Уредба о становима,” Службене новине, бр. 118, 31. мај 1928; „Закон 
о уређењу сеобе лица која губе заштиту по досадањем закону о становима,” 
Службене новине, бр. 110, 16. мај 1930.
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Графикон 6: Развој државне интервенције на тржишту стамбеног 
закупа у југоисточној Европи (1914–1941)

Извори: European Housing Problems и одговарајућа национална законодавства. 
Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 
5) реквизиција, 6) конфискација

Стамбени мораторијум у Бугарској је као што смо виде-
ли санкционисан још у новембру 1914, а стављен је у дејство 
по објави рата Србији у октобру 1915. године. Већ марта 1916. 
својеврсни СКЗ је уведен владином уредбом која је проширила до-
мен важења РМ-а на све бугарске грађане, с тим да су половину из-
носа ренте плаћали они који нису били мобилисани.51 Ингеренције 
СКЗ-а биле су продужене законом од 10. априла 1917. и још два 
пута током трајања рата, али никада нису биле допуњаване мерама 
цивилне реквизиције стамбеног простора. Реквизицију, као начин 
решавања стамбених проблема, увела је тек у јануару 1920. влада 
Александра Стамболијског.52 Ова мера је најчешће поистовећивана 
са владавином земљорадника тако да након јунског преврата 1923. 
реквизиција и даље постоји формално, на нивоу законске норме, 
али фактички ишчезава из бугарске свакодневице. Штавише, бу-
гарске власти су до августа 1926. укинуле све елементе СКЗ и 
51 „Временна наредба”, Държавен вестник, 26. септембар (9. октобар) 1915, (члан 

5).
52 „Закон за наема на зданиа през време на войната”, Държавен вестник, 12. април 

1917; „Закон за облегчение на жилиштната нужда”, Държавен вестник, 20. 
јануар 1920; „Закон за облегчение на жилиштните нужди”, Държавен вестник, 
16. мај 1921. 
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реквизиције и вратиле стамбени закуп у стање предратног laissez-
faire режима (в. Графикон 6).53 

Слично случају Југославије, покрајине из којих је образова-
на чехословачка држава имале су унеколико различиту динамику 
примене мера стамбене политике пре уједињења. У Словачкој и 
Карпатској Рутенији, које су биле саставни део земаља круне све-
тог Стефана, државна интервенција предњачила је у интензитету у 
односу на чешке земље које су биле под аустријском регулативом. 
Тако је СКЗ уведен у Словачкој и Рутенији у новембру 1916, а у 
Чешкој у јануару 1917. године; реквизиција која је у Словачкој 
и Рутенији уведена у новембру 1917, у Чешкој није уведена све 
до пада Двојне монархије. Реквизиција у домену стамбене полити-
ке је уведена на целој територији Чехословачке у јануару 1919, а 
касније је продужавана и делимично модификована њена форма 
у неколико наврата све до 30. јуна 1921. када је њена примена 
престала.54 Међутим, већ следеће године реквизиција је поново 
омогућена законом од 11. јула 1922.55 

Изгледа да је у међувремену за законодавце постало про-
блематично да отворено именују меру реквизиције па је то чињено 
заобилазно. Наиме, у закону из 1922. стоји да „окружне власти мо-
гу наредити власнику [...] да током одређеног временског периода 
изда под закуп незазузете делове стамбеног простора”. Будући да 
су законодавци предвидели драстичне казне (20.000 чехословач-
ких круна56 или шест месеци затвора) за власнике уколико се оглу-
ше о наредбу, реквизиција је постојала у свему осим у дословном 
тексту закона. Закон из 1922. био је продужен законом из 1928. и 
остао је на снази све до 1938.57 Дејство норми СКЗ продужавано је 

53 „Закон за ликвидиране на отношениата между наемодателите и наемателите, 
създадени от закона за облекчение на жилиштните нужди”, Държавен вестник, 
3. мај 1926. 

54 „Nařizeni o zabirání bytů obcemi”, Sbírka zákonů, 38/1919. Дејство наредбе 
је била продужено законом од 30. октобра 1919: Sbírka zákonů, 592/1919. 
Међутим, реквизиција је остала у дејству за друге врсте закупа (изузев 
стамбених просторија) на основу закона no. 332 из 1919, а касније је ова 
одредба продужавана законима no. 304 из 1921. и no. 87 из 1923. године који 
су остали на снази до децембра 1924. године. 

55 „Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče”, Sbírka zákonů, 225/1922. 
56 Према службеној чехословачкој статистици цене за килограм брашна биле су 

између 3,67 и 4,93 круне, а за килограм кромпира око 1,5 круна. В.: Statistická 
příručka Republiky československé, Praha, 1925, str. 201. 

57 „Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče”, Sbírka zákonů, 118/1928.
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1923, 1924, 1926, 1927. и 1928. и он остаје важећи и током 30-их 
година прошлог века (в. Графикон 7).58

Графикон 7: Развој државне интервенције на тржишту стамбеног 
закупа у источној средњој Европи (1914–1938)

Извори: European Housing Problems и одговарајућа национална законодавства. 
Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 5) 
реквизиција, 6) конфискација

Истраживање почетака пољске стамбене политике још је 
комплексније него у случају Југославије и Чехословачке због изу-
зетно сложених околности ратних операција које су померале гра-
нице и јурисдикције између предратних руских, аустријских и не-
мачких провинција будуће Пољске, као и окупираних територија и 
марионетског „Пољског краљевства”. Док су аустријске и немачке 
провинције следиле матична законодавства издата у Бечу и Берли-
ну, Пољско краљевство је имало своју сопствену регалативу у овом 
домену. Законима из јула и септембра 1918. овај полуаутоном-
ни државни ентитет створио је озбиљне институционалне темеље 
СКЗ-а, који ће послужити као основа стамбене политике у потоњој 
независној Пољској.59 Законодавство из 1918. је установило по-

58 „Nařizeni o ochranĕ nájemců”, Sbírka zákonů a nařizení, 83/1918. Заштита станара 
је касније продужавана уредбама no. 671/1919, и no. 175/1920 и законима no. 
275/1920, no. 488/1921, no. 130/1922, no. 85/1923, no. 85/1924, no. 48/1925, 
no. 44/1928, no. 30/1930, no. 62/1934.

59 „Ustawa o wstrzymaniu eksmisji lokatorów”, Dziennik Praw Królewstwa Polskiego, 
no. 8 of 16 July 1918. Примена овог закона била је продужена следећим актима: 
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дробан систем заштите закупаца. Не само да станари нису могли 
добити отказ од станодаваца већ је износ станарине био стављен 
под државну контролу. Рента плаћена у руским рубљама 30. јуна 
1914. узимана је као референтна вредност за утврђивање зако-
ном прописаних станарина у 1918. години. Износ је прерачунаван 
у немачке марке и аустријске круне према предратном курсу. Иа-
ко су све ове валуте током рата биле у великој мери обезвређене 
инфлацијом, износ референтне станарине из 1914. требало је, на 
основу пољског законодавства, умањити за 10–20% у градовима 
Варшави, Лођу, Пабјаници и Згјежу. У другим местима референтна 
рента требало је да се увећа за 10–40 одсто. 

Почев од јануара и јуна 1919. законодавство новоформиране 
пољске државе наставило је и додатно проширило области при-
мене СКЗ-а наслеђеног од марионетског „краљевства”.60 Неки еле-
менти ратног провизоријума уведени су за породице војника који 
су мобилисани за време совјетско-пољског рата 1919–1921. годи-
не. Од новембра 1919. локалне власти су овлашћене да спроводе 
стамбене реквизиције. Законска основа примене мера реквизиције 
продужавана је у неколико наврата све до новембра 1923, када је 
коначно престала њена важност.61 Очигледно су стамбене прилике 
још увек биле далеко од регуларних па су мере реквизиције по-
ново уведене стамбеним законодавством из маја 1924. године. Ово 
законодавство је у значајној мери ограничило реквизицију. Држа-
ва је надаље имала право коришћења само оних станова који су 
већ били реквирирани. На пример, приликом премештаја чинов-
ника државне власти су имале право да их смештају у ове стано-
ве без икаквог права протеста власника.62 Ове одредбе пољског 

„Ustawa o przedłużeniu terminu wstrzymania eksmisji lokatorów”, Dziennik Praw 
Królewstwa Polskiego, no. 9 of 9 August 1918; „Ustawa tymczasowa o ochronie 
lokatorów”, Dziennik Praw Królewstwa Polskiego, no. 10 of 10 September 1918.

60 „Dekret o ochronie lokatorów i zapobieganiu brakowi mieszkań”, Dziennik Praw 
Państwa Polskiego, no. 8, Poz. 116, 25. januar 1919; „Ustawa o ochronie loka-
torów”, Dziennik Praw Państwa Polskiego, no. 52, Poz. 335, 1. jul 1919. СКЗ је 
поново продужен законодавством из 1921. године: „Ustawa o ochronie loka-
torów”, Dziennik Ustaw, no. 4, Poz. 19, 12. januar 1921.

61 „Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarc-
zania pomieszczeń”, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, No. 92, Poz. 498, 
11. decembar 1919; „Ustawa z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin 
miejskich dostarczania pomieszczeń”, Dziennik Ustaw, no. 33, Poz. 264, 10. maj 
1922; „Ustawa z dnia 1 czerwca 1923 r. Przedłużająca moc obowiązującą ustawy 
z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania 
pomieszczeń”, Dziennik Ustaw, no. 59, Poz. 418, 15. jun 1923.

62 „Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r.o ochronie lokatorów”, Dziennik Ustaw, no. 39, 
Poz. 406, 10. maj 1924.



Др Александар Р. МИЛЕТИЋ НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ СТАМБЕНОГ ЗАКУПА  
У ЕВРОПИ 1914–1938.

135

стамбеног законодавства продужаване су до краја постојања друге 
Пољске Републике (в. Графикон 7).63

Завршна разматрања

Судећи према карактеру стамбеног законодавства у југо-
источној и источној средњој Европи ови регионални обрасци су 
следили модел изразито интервенционистичке немачке и аустро-
угарске политике у овом домену (в. Графикон 8). Током рата, ди-
намика развоја државне интервенције била је донекле различита 
у овим државама тј. у њиховим провинцијама и окупираним об-
ластима, али до почетка 1920. у свима је СКЗ био употпуњен ши-
роким ингеренцијама у домену реквизиције стамбеног простора. 
На основу развојне типологије која је представљена у овом раду, 
реквизиција подразумева највиши степен државне интервенције на 
стамбеном тржишту за време Првог светског рата и у међуратном 
периоду, наравно, уколико се занемари бољшевичка пракса у 
СССР-у и краткотрајна епизода Беле Куна у Мађарској. Овај при-
лично висок ниво интензитета државне интервенције одржаван је 
у све четири земље чак и након што је 1925. реквизиција била 
укинута у Немачкој и Аустрији. У Чехословачкој и Пољској, након 
неуспелих покушаја да се укину, мере реквизиције су са извесним 
ограничењима остале на снази све до краја међуратног периода. 
Земље југоисточне Европе, Југославија и Бугарска, пружају сасвим 
другачију слику. 

Бугарска је била последња од четири земље која је увела 
реквизицију и прва која ју је укинула; бугарске власти су заправо 
до лета 1926. укинуле сва постојећа ограничења у домену стамбеног 
закупа. Само су неке скандинавске земље то урадиле пре Бугарске, 
док су, с друге стране, економски много либералније земље као 
што су Уједињено Краљевство, Француска и Немачка задржале СКЗ 
све до краја међуратног периода. Југославија је неколико година 
иза Бугарске такође ликвидирала државну интервенцију у овој об-
ласти. Законски оквир примене мера реквизиције у Југославији је 
истекао до краја 1917, а СКЗ је коначно укинут 1930. године. Обра-
зац стамбене политике у југоисточној Европи, дакле, у знатној мери 
63 „Ustawa z dnia 28 listopada 1928 r.o ochronie lokatorów”, Dziennik Ustaw, no. 100, 

Poz. 894, 15. decembar 1928; „Obwieszczenie ministra sprawedliwości z dnia 4 
maja 1936 r.”, Dziennik Ustaw, no. 39, Poz. 297, 5. april 1936.
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се разликује од оног који је постојао у источној средњој Европи и у 
другим деловима Европе. Гледајући само динамику развоја државне 
интервенције у домену стамбеног закупа, балкански модел, заједно 
са скандинавским, указује се као најлибералнији. Ове две европ-
ске регије, наиме, прве су се вратиле потпуном laissez- faire режиму 
предратне Европе. То наравно не значи да су политичке елите у 
овим земљама биле ватренији поборници економског либерализма, 
нити да су традиција и фактичко стање економских слобода у овим 
земљама биле испред других регија у Европи. 

Графикон 8: Државна интервенција на тржишту стамбеног за-
купа у Скандинавији, југоисточној, источној средњој, средњој и 
западној Европи (1914–1938) 

Извори: European Housing Problems и одговарајућа национална законодавства. 
Развојна типологија: 1) laissez-faire, 2) РМ, 3) РМ са елементима СКЗ, 4) СКЗ, 
5) треквизиција, 6) конфискација

Брз повратак либерализму у скандинавским земаљама може 
се објаснити чињеницом да их ратне последице нису погодиле у 
великој мери па су се лако могле вратити предратним стандардима 
економије. У случају Бугарске и Југославије ради се у првом реду о 
земљама преовлађујућег пољопривредног карактера, са релативно 
мало (нешто изнад 20 одсто) урбаног становништва, које је требало 
збрињавати мерама стамбене политике. У бугарском случају имали 
су утицаја и политички мотиви јер је радикалну стамбену политику 
персонификовао земљораднички кабинет Стамболијског па је након 
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његовог свргавања Цанковљев режим пожурио да јој стане на крај. 
У Чехословачкој и Пољској (изузев пољских источних војводстава) 
налазили су се бројни индустријски центри са бројном популацијом 
индустријског радништва и много израженијом стамбеном про-
блематиком него што је то био случај у балканским земљама. Об-
разац стамбене политике у источној средњој Европи је обухва-
тао радикалне мере реквизиције и СКЗ све до краја међуратног 
периода и као такав указује се као најизразитији модел државне 
интервенције у домену стамбене политике у Европи (без СССР-а) у 
међуратном периоду. Са изузетком Скандинавије и Совјетског Са-
веза, обрасци стамбене политике у југоисточној и источној средњој 
Европи достигли су до почетка тридесетих година прошлог века 
стадијуме најниже и највише државне интервенције на тржишту 
стамбеног закупа у Европи. Утисак је да је државна интервенција 
на економској периферији Европе једноставније изашла на крај и 
са категоријом угрожених станара у балканским земљама, где је 
државна заштита у потпуности укинута – и са категоријом власни-
ка некретнина у источној средњој Европи, где су мере реквизиције 
остале све време на снази. 

Summary

Aleksandar R. Miletić, Ph. D.

State Regulations of the Housing Rental Markets in Europe, 
1914–1938

Key words: state intervention, rent control system, requi-
sitioning, tenant protection, Southeast Europe, East Central 
Europe, Scandinavia, Western Europe

This article provides a meticulous analysis of institutional 
framework behind the state intervention in the domain of housing 
tenancy relations in Europe during the period under review. Based on 
relevant sources and a systematic comparative approach the article 
sheds light on dynamics of development of the phenomenon compared 
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between different countries and regions. A broader European viewpoint 
and the applied comparative perspectives help in identifying different 
patterns of institutional frameworks. Based on the nation-state data and 
analysis, it presents a typology of six consecutive developmental stages 
of state involvement in housing problems. Comparative perspectives 
on these policies will be facilitated by means of that typology. 

Securing the welfare of conscripts’ families against excessive 
demands of landlords was usually a priority of the belligerents’ 
domestic policies during the war 1914–18. Gradually, these measures 
were evolving towards ever more elaborated protection of almost all 
tenant groups during and after the war. At the same time, a huge 
housing crisis, coupled with increasing demand for housing became, 
apparent by the end of the war. In many countries, an initial housing 
stipulation, in the form of postponement of payments and prolongation 
of lease-contracts, was carried out through wartime rent-moratorium 
provisions (RM). The introduction of the RM provisions set a huge legal 
precedent, but it still did not formally abolish basic principles of the pre-
war laissez-faire regime in the domain of housing tenancy. After all, it 
was only designed as an extraordinary, temporary, measure limited to 
the certain categories of population. 

However, as the housing situation throughout Europe was 
becoming ever more serious during the war, moratorium schemes 
were joined with or replaced by a general rent-control system (RCS) 
in some countries, applied usually to all categories of population. 
If the moratorium policy is to be considered as a part of wartime 
provisory, the RCS appears as indication of a new stage of universal 
and unrestricted state interference in the domain of housing issues. 
While the moratorium was only anticipating the social tensions and 
public unrest at home, the RCS was directly responding to them. A fully 
developed RCS emerged and also developed in almost all belligerent 
countries during or immediately after the war; newly created countries 
in post-war Europe adopted and continued to apply these policies 
during 1920s. In a completely developed form, it was introduced in 
Scandinavian and other neutral countries also during the war. At the 
beginning of the 1920s the RCS was the predominant model of housing 
policy in almost all European countries. Under the system, nearly all 
aspects of the previous contractual relation between the owner and 
tenant were prescribed and controlled by the state authorities.

In most European states (western European and Scandinavian 
countries) the RCS proved to be successful in securing tenants’ positions; 
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it consequently also contributed to the consolidation of social conditions 
for the poor during the war scarcity. In turbulent areas of Central, 
Eastern, and East-Central and Southeastern Europe, however, it was 
to be accompanied by more radical state interference/intrusion into 
the realm of proprietors’ ownership, and even into the privacy of their 
family life. This higher level of state intervention was exercised by the 
state’s practice of requisitioning „superfluous” housing space. Namely, 
after the first regulations on tenants’ protection had been issued, many 
proprietors lost interest in renting out their vacant or unutilized housing 
units. This was especially true as the rent income had been widely 
restricted under the regulations. In Central European countries, which 
were in turmoil verging on social revolution during the last two years 
of the war, state authorities did not hesitate to interfere in this, the last 
resort of privacy in the lives of well-to-do citizens. The requisitioning, 
widely applied in countries of Central Europe, implied only a restriction 
in property rights, and did not imply a loss of ownership. Confiscation, 
(i.e. nationalization) the most radical state intervention in the domain 
of housing policy, had been recorded in only two countries, namely: 
Hungary, during provisional Bolshevik government (March to August 
1919), and Russia after the Bolsheviks came to power. In Bolshevik 
Russia, apart from land and buildings, even furniture was confiscated 
and became municipal property.

Based on the above detailed information on the development of 
the state intervention in housing market it is possible to construct a 
typology with six consecutive developmental stages or degrees (1–6) 
of the state involvement with housing tenancy and housing tenure: 
1) laissez-faire regime, 2) RM, 3) RM with elements of the RCS, 4) 
RCS, 5) requisitioning, 6) confiscation. The developmental typology 
and its application in a broader European comparative perspective are 
demonstrated in Charts 2, 3, 4, and 5. With certain limits it proves 
to be a useful tool for cross-country and cross-regional comparison 
of the legal development of the phenomenon. It is apparent from 
the charts that the highest level of the state intervention in Europe 
(Russia excluded) was recorded in the territories of the Central Powers; 
on the other hand, the Scandinavian countries, spared from direct 
impact of the war, proved to be the most devoted to the premises of 
economic liberalism. Among the countries and regions observed only 
the Scandinavian countries managed to return to the principles of free-
market in the domain of housing tenancy by the first half of 1920s. 
Western- and Central European patterns of housing policies equally 
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demonstrate somewhat different dynamics and the level of intensity of 
state intervention in the domain of private property. However, in both 
regions, the same as most of Europe, RCS proved to be indispensable 
throughout the 1920s. After Germany and Austria abolished the 
practice of requisitioning in 1925 no huge differences existed between 
basic legal patterns of state facilitated RCS on most of the European 
continent, Scandinavia, and Russia excluded. 

Judging from the basic legal provisions of housing legislation in 
Yugoslavia, Poland, and Czechoslovakia, it seems as if their authorities 
followed the Central European polices and interventionist German, 
Austrian and Hungarian housing policy patterns (see Charts 6, 7 and 
8). The pace of development of the state involvement was somewhat 
different from one country to another; however, by the end of 1919, 
in all territories, the RCS had been accompanied with excessive state 
prerogatives in the requisitioning of the housing facilities. According 
to the developmental typology this was the highest level of state 
intervention in the housing market, of course only if the Bolshevik 
practices are to be excluded from the comparison. This, rather extreme 
degree of state intervention, was maintained by all four countries, 
even after it was abolished by the Austrian and German authorities. 
In Czechoslovakia and Poland, after unsuccessful attempts to bring it 
to end, and with certain modifications, requisitioning remained in force 
till the end of the period under review. Throughout the second half of 
1920s and during 1930s the East Central European pattern of housing 
policy was the most interventionist in Europe. 

The Southeast European pattern of policy, on the other hand, 
provides us with some remarkable features, distinctive even in broader 
European comparisons. Bulgaria was the last of four countries to 
introduce requisitioning and the first to abolish it in summer 1926, 
when, in fact, all emergency measures in the domain of housing 
expired. Yugoslavia put an end to requisitioning in 1927 while the 
RCS was dismantled in 1930. In this way, by the beginning of 1930s, 
Balkan countries, Bulgaria and Yugoslavia, effectively returned to the 
pre-war laissez-faire standards which were accomplished at that time 
only by some Scandinavian countries. This is even more fascinating 
when compared with so-called core economies in France, Germany 
and Britain which kept RCS until the end of the inter-war period. The 
rationale behind these polices is certainly not for a higher appreciation 
of the free trade and market liberty in the economic periphery, but the 
fact that it was much easier to deal with housing problems of an urban 
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population in predominantly agrarian countries such as Yugoslavia and 
Bulgaria. If one excludes Bolshevik model of housing policies applied in 
the USSR and a small scale state intervention applied in Scandinavia, 
East-Central and Southeast European countries represent confronted 
patterns of the most liberal and the most interventionist housing 
policies in Europe in the period under review. 
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УДК  94(497.11)”1941”(093.2); 
 329.15(497.11)”1941”(093.2)

Раде РИСТАНОВИЋ

МЕТОДИ БОРБЕ КПЈ У БЕОГРАДУ  
ТОКОМ ЈУЛА 1941. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: Почетком јула 1941. године ЦК КПЈ издаје 
директиве и врши припреме за оружану борбу против 
окупатора и колаборациониста на територији окупиране 
Краљевине Југославије. Београд је био центар из кога је 
КПЈ руководила борбом. Овај рад представља покушај 
историографске реконструкције метода којим су се 
београдски комунисти користили у циљу имплементирања 
ових директива. Рад је писан на основу грађе, штампе и 
литературе.

Кључне речи: Други светски рат, Србија, Београд, КПЈ, 
покрети отпора, комунистички илегалци, оружане акције, 
окупатор, колаборационисти

Напад Немачке на СССР 22. јуна 1941. године распршио 
је тезу југословенских комуниста о Другом светском рату као 
империјалистичком.1 КПЈ је на дан напада издала проглас, у ко-

1 Наведени став КПЈ формулисан је на V земаљској конференцији одржаној у 
Загребу у октобру 1940. Према Резолуцији донетој на конференцији, Други 
светски рат је означен као империјалистички, у којем је једна страна имала 
за циљ „да одбрани своје колонијално царство и хегемонију коју су стекли 
победом у првом империјалистичком рату”, а друга „да завлада колонијама 
и тржиштима својих противника, да поробе независне, а нарочито мале 
незаштићене народе и стекну хегемонију у Европи и осталом свету”. Ни 
окупација у априлу 1941. године није утицала на КПЈ да измени свој став, на 
мајском саветовању одржаном у Згребу пред комунисте из Србије стављено је 
да окупљају „српски народ за борбу против империјалистичких освајача, да 
се ставе на чело национално-ослободилачке борбе српског народа, да даду 
народу јасну перспективу његове борбе, да раскринкавају пред народом сву ту 
владајућу капиталистичку клику која је крива за ову трагедију српског народа”. 
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ме се на народе Југославије апелује да се припреме за одлуч-
ну борбу.2 Позив на оружану борбу долази после говора Јосифа 
Стаљина и депеше Георгија Димитрова, секретара Извршног ко-
митета Коминтерне.3 Дан после састанка одржаног 4. јула у кући 
Владислава Рибникара у Београду, на коме је врх КПЈ разгова-
рао како да спроведе ову дикретиву, ПК КПЈ за Србију се обраћа 
српском народу следећим прогласом: „Куцнуо је час када српски 
слободољубиви народ, који је столећима гледао у великог руског 
заштитника своје националне независности, треба да се дигне на 
ноге и да одлучно постави питање свога ослобођења испод ропства 
крвожедних окупатора. Српски народ и овога пута мора оживети 
своје светле борбене традиције. Сада се ради о потпуном слому 
фашизма, о ослобођењу човечанства од тих подивљалих хорди.”4 
Да не познајемо порекло прогласа, он би по својој садржини и 
реторици могао да буде дело било ког патриотског покрета или 
појединца. Управо је у томе су штина заокрета политике КПЈ, која 
je у други план ставила класну борбу, успела да у фашизму пре-
позна реалну опасност по човечанство и своју реторику покуша 
да прилагоди осећањима широких народних маса, а све у циљу 
окупљања свих снага спремних да се боре против окупатора под 
вођством КПЈ. Облик борбе јасно је формулисан у окружници ПК 
КПЈ за Србију почетком јула 1941, у којој, између осталог, стоји: 
„Потпаљујте ратне фабрике, склади шта спремишта горива (нафте, 
бензина) уништавајте аеродроме, рушите железнице, телефонску и 

Резолуција V земаљске Конференције Комунистичке Партије Југославије, 
Зајечар, 1, Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату 
југословенских народа (даље Зборник НОР-а), том II, књ. 2, Београд, 1954, стр. 
16.

2 Зборник НОР-а, том. I, књ. 1, Београд, 1949, стр. 11–16.
3 Трећа комунистичка интернационала, или Коминтерна, основана је 1919. године 

у Москви, где јој је и било седиште. Представљала је кровну организацију 
свих комунистичких партија света, спремних да у својој земљи освоје власт 
и организују је по совјетском обрасцу. Била је уређена по централистичком 
принципу, а главни орган јој је био Извршни комитет. Без обзира на то 
што је првобитно замишљена као организација у којој ће све партије бити 
равноправне, пресудни утицај на њу имао је СССР. Постепено, ова организација 
ће постати оружје преко кога ће СССР контролисати, финансирати и давати 
главне смернице за рад осталим чланицама. Коминтерна је помагала многим 
комунистичким партијама у свету, а међу њима и КПЈ. Ова помоћ огледала се 
у давању новца, образовању комуниста на њеној територији итд. Прихватање 
наведене помоћи значило је и губитак независности за КПЈ, која од тог периода 
све своје директиве усклађује са одлукама Коминтерне. Више о овој теми: 
Branislav Gligorijević, Kominterna jugoslovensko i srpsko pitanje, Beograd, 1992; 
Милован Ђилас, Револуционарни рат, Београд, 1990, стр. 38.

4 Зборник НОР-а, том. I, књ. 1, стр. 29.
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телеграфску мрежу (...) Не опходно је потребно помоћу свију сред-
става терорисати непријатеља тако да се осети као да се налази у 
опседнутој тврђави.”5 

И у раду београдске комунистичке организације све је би-
ло у знаку новоформулисане платформе. У Виноградској улици, 
почетком јула, састао се Месни комитет (МК) у саставу Милош 
Матијевић Мрша, секретар, Ђуро Стругар, Вукица Митровић, Да-
вид Пајић, Милош Мамић и Лука Шунка, чланови, и испред ПК за 
Србију Спасенија Бабовић, која је на овом састанку, према речима 
Луке Шунке, говорила „како треба сада мобилисати сво радништво, 
јер је борба коју води Совјетски савез, борба свих радника у целом 
свету”. Даље је говорила „да је сада потребно да се са радницима 
чешће одржавају састанци и конференције и објашњавати им ка-
рактер овог рата”.6 Одлуку да се крене у покретање борбе саоп-
штио је Ђуро Стругар на састанку одржаном у Величковој улици бр 
19. Присутни су били и Матијевић, Пајић и Шунка. Стругар је, пре-
ма сведочењу Шунке, присутнима саопштио „како би сада требало 
ангажовати све наше чланство да почне са делима саботаже према 
немачкој војсци, да се почне са паљењем њихове штампе, даље са 
паљењем немачких аутомобила и гаража, паљењем жита које је 
намењено исхрани њихове војске и све што би могло да учини на 
њихову штету”.7 

На саветовању СКОЈ-а у Новопазарској улици, Љубинка 
Милосављевић је пред скојевце у Београду поставила задатак 
формирања једница, са перспективом стварања војних батаљона, 
и нагласила да у скорије време треба очекивати совјетске падо-
бранце.8

Рад по војној линији био је потпуно одвојен и није мешан са 
политичком. Кључна личност, задужена за координисање рада по 
овој линији, био је Ђуро Стругар. У рејонима су формиране јединице 
по приципу војних десетина.9 У појединим послератним сећањима 
наилазимо на тврдње да су постојали формирани и батаљони и да 

5 Архив Србије (даље АС), Покрајински Комитет Србије (даље ПКС), 2.
6 Историјски архив Београда (даље ИАБ), Управа града Београда (даље УГБ), 

Одељење Специјалне полиције (даље СП), IV-182/13.
7 Исто.
8 ИАБ, Мемоарска грађа (даље МГ) – сећање Боре Дреновца.
9 Десетина је најнижа првенствено пешадијска борбена јединица јачине од 8 до 

14 људи, којом командује десетар. Оваква формацијска подела користила се и 
у војскама античке Грчке и Рима и одржала се све до данас. „Desetina”, Vojna 
enciklopedija, knj. 2, Borda–Enc, Beograd, 1959, str. 475. 
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су ове јединице вршиле егзерцир на београдским улицама. У ре-
левантним изворима нисмо могли да пронађемо утемељење за ове 
тврдње. Међу комунистичким врхом завладала је еуфорија, јер је 
већина њих, уверена у снагу совјетског наоружања, сматрала да 
ће Немачка доживети брзи пораз. Вршене су припреме за долазак 
совјетских падобранаца тако што су сакупљана одела за њихову 
преобуку и обучаван део комунистичких илегалаца женског пола 
у давању прве медицинске помоћи.10 Саме акције против окупа-
тора и колаборациониста, према речима Благоја Нешковића, нису 
вршене према неком општем плану него су „се предузимале где ко 
стигне”.11

Организациона структура, кадрови и материјални ресурси

Рад београдских комуниста у периоду од почетка окупације 
до напада Немачке на СССР састојао се у организационом 
учвршћивању, продирању, проширењу организације и сакупљању 
наоружања.12 Успостављен је Месни комитет КПЈ за Београд. Његов 
главни задатак је био да се брине о томе да се линија КПЈ остварује 
и да развија иницијативу ћелија, осталих делова организације и 
њених чланова. Београдски комунисти су са струковне поделе 
прешли, у потпуности, на територијалну. Образовано је седам 
партијских рејона. Сваки рејон је имао свој комитет, на чијем челу 
се налазио секретар, који је био повезан са МК КПЈ за Београд. 
Чланови рејонског комитета су држали ћелије на територији свог 
рејона.13

И Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) је об-
новио своју организацију на територији Београда. Образован је 
МК СКОЈ-а за Београд, а у њему су били: секретар Лука Шунка 
и као чланови Божидар Стаменковић, Марија Рачка, Павле Лабат 
и Марко Никезић. Његова организација је такође била подељена 
на седам рејона.14 Два стуба на којима је почивао СКОЈ у пред-
ратном преиоду на територији Београда биле су организације бе-

10 Милан Дракулић, Плима, осека, плима, Београд, 1963, стр. 54.
11 ИАБ, МГ-27, сећања Балагоја Нешковића.
12 Исто.
13 Proleter, br. 28, decembar 1932, str. 2; Београд у рату и револуцији 1941–1945, 

Београд, 1984, стр. 27.
14 ИАБ, УГБ, СП-182/13.
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оградских студената и средњошколских ученика, које су имале 
своје упориште на већини београдских факултета и школа.15 Пре-
станак рада Београдског универзитета довео је до насилног преки-
да школовања студената. Оставши код својих кућа, комунистички 
оријентисани студенти су кадровски ојачали организације КПЈ на 
селу и мањим градовима, али је њиховим изостанком београдска 
скојевска организација изгубила једно од најјачих упоришта. МК 
КПЈ за Београд је за остале студенте образовао актив. Овај актив 
створио је подактиве на Медицинском, Филозофском, Техничком, 
Пољупривредно-шумарском и Правном факултету, као и на Високој 
економско-комерцијалној школи.16 

Знатно повољнија ситуација била је међу ђацима. Већина 
београдских средњошколаца живела је у Београду, и за разлику 
од Универзитета, велики број школа обновио је рад. Комунистичка 
средњошколска организација поново се повезала до краја маја ме-
сеца. Она је изузета из територијалне поделе и њоме је управљано 
преко посебног руководства, које је предводио Марко Никезић, а 
остали чланови су били: Јован Марјановић, Војислав Нановић, Бо-
ра Дреновац, Лепа Митровић, Ружица Васикић, Славка Петровић, 
Емилија Јакшић, Нада Божиновић, Саша Шокорац, Зоран Вујовић и 
Слободан Томић. Према послератном сведочењу Марка Никезића, 
средњошколско руководство је у јуну или јулу раздвојено. Један 
део водио је Бора Дреновац, а други Јован Марјановић. Школе су 
подељене између њих. Свака школа у којој је постојала скојевска 
организација имала је своје школско језгро а сваки разред разред-
ни актив.17 

Обновљен је и рад технике КПЈ у Београду. Штампарија 
Покрајинског комитета за Србију премештена је у Шумадијску ули-
цу бр. 187, у кућу „старог борца и револуционара” Цирила Жужека. 
У овој штампарији радили су: Владета Поповић, Радомир Герић и 
Цирил Жужек, а касније им се придружио Ђорђе Андрејевић Кун. 
Из ње је изашао први број часописа Пролетер под окупацијом, 

15 Више о овој теми: Miroljub Vasić, Revolucionarni i omladinski pokret u Jugoslaviji 
1929–1941, Beograd, 1977; Јован Марјановић, Београд, Београд, 1964. Поред 
литературе, добар увид у предратни рад скојевске организације у Београду даје 
и многобројна мемоарска грађа похрањена у Историјском архиву Београда.

16 Милан Кољанин, „Студенти Београдског универзитета и устанак у Србији 1941. 
године”, Збирка саопштења и прилога са скупа „Београдски Универзитет у 
предратном периоду, ослободилачком рату и револуцији”, уредник: Добрица 
Вуловић, Београд, 1983, стр. 152.

17 ИАБ, МГ, 438, сећања Марка Никезића.
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првојмаски проглас и позив упућен немачким војницима.18 Поред 
штампарије у Шумадијској улици, треба напоменути да су поједине 
организације у Београду поседовале и гештетнере преко којих су 
умножавале материјал.19

Прилог 120

полна структура мушки: 
159

женски: 
41

просечна старост година: 23

занимање
радник:

130
студент/ђак:

31
остали:

39

националност
српска:

183
остали: 

17

одслужен војни рок
одслужили:

58
нису одслужили:

142

Према одређеним подацима КПЈ је у Београду пред рат 
имала око 224 члана Партије и око 500 чланова СКОЈ-а.21 Наше 
истраживање приказано у Прилогу 1 показало је да је београдски 
кадар просечно био стар око 23 године. На 200 комуниста само се 
нешто више од ¼ могло похвалити да поседује основно знање из 
области војне обуке. Највећи број београдских комуниста долазио 
је из редова радника, затим студената и ђака. Податак да је већина 
њих била српске националности наводи нас на закључак да су ови 
младићи и девојке одрасли у средини која, између осталог, роман-
тичарски гледа на прошлост, велича слободу и жртвовање за њу. 
У складу са борбом за равноправност полова коју је водила КПЈ у 

18 Више о раду ове штампарије у: Радомир Герић, „Рад у илегалној штампарији 
1941. у Београду”, Годишњак града Београда, књ. VIII, Београд, 1961, стр. 161–
167. 

19 Гештетнер је био први канцеларијски уређај за копирање на брз начин. Изумео 
га је Давид Гештетнер 1879. године. Радио је на следећи начин: по папиру који 
је пресвучен воском писало би се оловком која би скидала восак и истовремено 
остављала траг на папиру. Тај папир је називан матрицом. Матрица би 
се стављала преко чистог папира, а мастило би се наносило ваљком и под 
притиском продирало кроз оштећења на папиру правећи копије.

20 Приказ је рађен методом случајног узорка на броју од 200 комунистичких 
илегалаца. Подаци су узимани из досијеа илегалаца које су ухапсили агенати 
Одељења специјалне полиције у периоду од јуна 1941. до марта 1942: ИАБ, 
УГБ, СП, к. 162, к. 164, к. 169, к. 180, к. 181, к. 216, к. 301, к. 432, к. 580, к. 
338, к. 300, к.397, к. 398, к. 422, к. 363, к. 357, к. 346, к. 335, к. 309, к. 336, 
к. 337, к. 338, к. 364.

21 Венцеслав Глишић, Комунистичка партија Југославије у Србији 1941–1945, 
Београд, 1975, стр. 32.
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предратном периоду, видимо да је успела да анимира већи број 
жена да приступи покрету и на територији Београда.

У предратном периоду југословенски комунисти створили су 
партију на бољшевичким принципима која је као крајњи циљ има-
ла освајање власти путем оружаног устанка. Према бољшевичкој 
доктирни цела организација морала је „да почива на људима чија 
ће свест бити испуњена само једном идејом и само једним послом 
– револуцијом.”22 „Војник револуције” морао је да поседује следеће 
особине: да је у потпуности овладао теоријом марксизма- ле-
њинизма, да је аскета у личном животу, да је је дисциплинован 
до те мере да прихвати наређење без обзира на то колико се оно 
косило са његовим моралним начелима и било опасно по његов жи-
вот, да је самокритичан, да показује иницијативу унутар партијске 
линије, да има дужи партијски али и затворски стаж и да је упоз-
нат са основама војне вештине.23 На нивоу целе организације КПЈ, 
био је мали број људи који су одговарали овом профилу и они су 
представљали руководеће језгро, које се у лето 1941. године на-
лазило у Београду. Без обзира на ову чињеницу, сви чланови КПЈ 
или они који су то желели да буду морали су тежити испуњењу 
ових захтева, што ће бити један од одлучујућих фактора у проце-
су преображаја већином младе групе радника, студената и ђака у 
војнике КПЈ. 

КПЈ је од маја месеца 1941. захтевала од свих својих активи-
ста да раде на сакупљању оружја.24 Поред ове наредбе, у том перио-
ду владало је међу београдским комунистима „опште расположење” 
према коме се сматрало да сваки комуниста мора доћи до „неког 
оружја”.25 Откупљивање и узимање наоружања од обичних грађана, 
претресање напуштених складишта југословенске војске, узимање 
од војника који су се враћали из Априлског рата, израда оружја 
у кућној радиности, представљали су методе којима су се служи-
ли београдски комунисти како би дошли до наоружања.26 Сви ови 
методи нису доносили нарочите резултате. Оружја је било мало, 
22 Коста Николић, Бољшевизација КПЈ 1919–1929: историјске последице, Београд, 

1993, стр. 21.
23 Више о овој тему у: Коста Николић, н. д.
24 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића.
25 ИАБ, МГ-338, сећања Боре Дреновца.
26 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића; ИАБ, МГ-507, сећања Александра 

Шокорца; ИАБ, МГ- 223, сећања Милије Цветића; Војислав Нановић, „Активност 
средњошколске организације СКОЈ-а у Београду у периоду од 6. априла до 
новембра 1941. године”, Годишњак града Београда, књ. 8, Београд, 1961, стр. 
125 (само су део сећања учесника која указују на примену оваквог рада).
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поготово лаког стрељачког наоружања, које је било већином непо-
уздано, због његове старости и лошег одржавања.27 

Оружана сила окупатора и колаборациониста

Београд је био од вишеструке важности за заговорнике по-
литике „новог светског поретка”, о чему нам најбоље сведочанство 
пружа пројекат који је јуну 1941. изнео државни секретар Шту-
карт (Schtuckart) о организовању „Београда као тврђаве Рајха” 
(Reichfestung Belgrade). Према овом плану Београд и његово залеђе 
требало је населити немачким живљем, како би он постао сна-
жан гарнизон са задатком да осигура немачки политички, војни и 
саобраћајни положај на Дунаву, према Србији, Хрватској, Румунији 
и Бугарској.28 Треба указати и на то да је Београд у лето 1941. 
био и центар окупационог и колаборационистичког апарата, чиме 
је одржавање реда и мира у њему било од прворазредног значаја 
за окупациону управу.

На територији Управе града Београда (УГБ) Фелдкомандату-
ра 599 била је обласна команда која је вршила окупациону власт. 
Команда града Београда (Stadtkommandantur Belgrade), како је 
ова организација касније названа, вршила је управу и надзор над 
свим објектима и установама, који су реквирирани за становање и 
смештај многобројних окупаторских јединица на територији окупи-
ране УГБ. За ове потребе формирана је Гарнизонска чета, која се 
такође могла употребљавати као алармна.29 До напуштања јединица 
посебне зоне осигурања, обезбеђење је вршила командна група и 
за те потребе располагала са 562. и 920. ландешицен батаљоном.30 
По њиховом напуштању, ове задатке преузели су један пешадијски 

27 ИАБ, МГ-27, сећања Благоја Нешковића.
28 Milan Ristović, Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/41–1944/45; Pla-

novi o budućnosti i praksa, Beograd, 1991, str. 101–105.
29 Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beograd, 

1979, str.  87.
30 Успешно окончање војних операција и припреме за напад на СССР створили 

су услове да се крајем априла започне са повлачењем јединица Друге армије 
генерала Вајкса (Weichs) из окупиране Србије. На њихово место доведене 
су 704, 714, и 717. дивизија и распоређене на територији Србије, а 718. на 
територији НДХ. Н. Ђокић, „Војноуправни командант у Србији и командант 
Србије”, Лесковачки зборник, бр. 50, Лесковац, 2006, стр. 263–264.
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пук, 64. резервни батаљон немачке полиције поретка, један до два 
ландешицен батаљона и једна до две чете војне полиције.31

Команда града Београда је вршила контролу градске те-
ри торије, а ради лакшег патролирања и чувања разних обје-
ка та територија Београда је подељена на седам стражарских 
одсе ка (Wache). Сваки одсек је био потчињен команди одсека 
(Abshnittskommando). За наведену сврху коришћен је један пе-
шадијски пук, ојачан једним до два ландешицен батаљона. Од 
јуна 1941. до пролећа 1942. године ове задатке врши ојачани 734. 
пешадијски пук немачке 704. дивизије. Сваки одсек, у зависно-
сти од величине територије коју контролише и броја објеката које 
обeзбеђује, имао је на располагању до две пешадијске чете. Ка-
ко наводи Небојша Ђокић, једна чета посадних немачких јединица 
бројала је од 140 до 200 људи.32 Остатак јединица сачињавало је 
касарну, резерву Оперативног штаба страже (Einsatzstab Wache), 
спремног у сваком тренутку да реагује у случају потребе.33 
Територија Београда, у то време, била је подељена на 16 кварто-
ва Управе града Београда. Шест стражарских одсека је покривало 
подручје од по два кварта, а седми, четири кварта.34 

Окончањем Априлског рата, Оперативна група полиције 
(Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes) 
смештена је у Београд. Своју делатност свела је на територију оку-
пиране Србије и постала директивна и надзорна установа. Опре-
тивна група полиције је наведену функцију углавном обављала 
преко Гестапоа (Geheime Stаatspolizei – Gestapo), тајне државне 
полиције. За сузбијање комунизма и марксистичког покрета је би-
ло задужено Одељење IV-а Гестапоа, на чијем челу се налазио 
Ерик Винеке (Erich Wienecke).35 Формирана је и Оперативна коман-
да полиције, која је углавном обављала оперативно-егзекутивну 
фунцију.36 

Поред полицијских служби на територији УГБ-а своју испо-
ставу (Ast-Beograd) у Београду је имала и Војна обавештајна служба 
Абвер (Abwehr), која је више била као надзорна установа него као 
непосредно оперативна, војно-административна власт. Њен град-
31 M. Kreso, n. d., str. 87.
32 Небојша Ђокић, н. д., стр. 264.
33 Исто.
34 Исто, стр. 88.
35 Nemačka obaveštajna služba (dalje NOS), knj. IV, Beograd, 1959, str. 418.
36 Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke u okupiranoj Srbiji 

1941–1944”, Istorija 20. veka, Beograd 2011/3, str. 149.
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ски обавештајни пункт (Meldekopf) био је најопремљенији и имао 
је бројне поверенике.37 Наведеној испостави била је подређена и 
група тајне војне полиције (GFP – Gruppe 20). Она је по налогу 
Аста Београд, војних судова, крајскомандатуре 599 и других војних 
власти вршила хапшења, водила истраге, прикупљала податке, из-
водила претресе итд.38

Оперативни штаб Рајхслајтера Розенберга, пропагандни 
одред Србијa (Propaganda-Apteilung „S”), испостава Министарства 
спољних послова Трећег рајха (Bevollmachtigte des Auswartigen 
Amtes beim Militarbefehlshaber in Serbien), организација Тот 
(Organization Todt-OT) и остале установе и организације нису врши-
ле полицијску власт на територији УГБ-а, али су без обзира на то 
њихови припадници, својим присуством, увећавали број наоружа-
них људи на београдским улицама чији је матерњи језик био не-
мачки.

Новоформирани окупациони апарат најјачу потпору про-
нашао је у фолксдојчерима. У предратном периоду у Београду је 
живело око 11.000 фолксдојчера. Њихов број ће до краја рата на-
расти до око 25.000 људи. Од половине априла редовне ступце у 
Општинским новинама чине огласи у којима се потражују тумачи 
и шофери немачке народности за потребе немачких окупационих 
власти у Београду.39 Неопходно је на овом месту нагласити да су 
тумачи који су радили при обавештајним и полицијским служба-
ма често искакали из свог делокруга рада и организовали агенту-
ре, одржавали везе између агената и немачких органа и др. Осим 
у пословима тумача, фолксдојчери су у Београду коришћени и за 
обезбеђивање појединих објеката и спровођење ухапшених лица.40 

За правилно сагледавање самог карактера немачког окупа-
циног система потребно је указати на његов покретачки механизам. 
То је без сваке сумње била нацистичка иделогија. У својој основи 
она је имала расистичко учење о супериорности аријевске нације, 
предодређене да влада светом, у коме би народи попут словенских 
представљали робовску радну снагу, а народи као јеврејски би, 
као оличење „апсолутног зла”, морали бити потпуно уништени.41 

37 Мuharem Kreso, n. d., str. 92.
38 NOS, knj. IV, str. 369–382.
39 Општинске новине, бр. 17, 29. 4. 1941, стр. 3.
40 Milan Koljanin, „Struktura i delovanje policije nacističke Nemačke...”, str. 151.
41 Исто, стр. 22–47.
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Јевреји и Роми су већ у априлу искључени из јавног и при-
вредног живота, наметнута им је обавеза принудног рада и оду-
зета имовина.42 Ради лакше контроле запоседнуте територије до-
нет је низ наредби. Београђанима је било забрањено кретање по-
сле 19 часова, окупљање на улицама или одржавање било каквих 
манифестација, поседовање ватреног оружја итд. На појаву прве 
грађанске непослушности окупатор је упозорио Београђане да се 
неће устезати од употребе начела колективне одоговорности.43

Обновљена је и Управа града Београда, која је задржала 
предратни делокруг рада само у оној мери уколико се није косио 
са наређењима немачких окупационих власти. Запослени у УГБ-у 
су спроводили управну и полицијску власт на територији Општи-
не града Београда и десет околних општина (великомокролушке, 
вишњичке, жарковачке, железничке, јајиначке, кнежевачке, ку-
модрашке, маломокролушке, миријевске и ресничке). Окупатор је 
Панчево, Земун и општину Бежанија изузео из надлежности УГБ-а. 
Управа града била је непосредно подређена комесару унутрашњих 
послова.44 Државну полицијску власт УГБ је на повереној јој 
територији вршила преко Одељења специјалне полиције, Кривичне 
полиције, Месне полиције, Саобраћајне полиције, полицијске стра-
же и Збора полицијских агената, као и четири одсека: финансијског, 
централне пријавнице, техничке полиције и одсека за чување мо-
рала. 45

 Идејни творац Одељења специјалне полиције био је Драги 
Јовановић. Оно је било утемељено на предратном Одељењу опште 
полиције, од кога је преузело делимично делокруг рада и кадро-
ве.46 Службеници IV одсека Одељења специјалне полиције радили 
су у предратном периоду на сузбијању делатности комунистичког 
покрета. Нећемо погрешити ако кажемо да су Божидар Бећаревић, 
42 Збирка наредби и упутстава Општине града Београда, Београд, 1941, стр. 100. 
43 Исто.
44 Бранислав Божовић, Београд под комесарском управом 1941. године, Београд, 

1998, стр. 110.
45 Бранислав Божовић, Специјална полиција у Београду 1941–1944, Београд, 

2003, стр. 30.
46 Одељење опште полиције је било пре рата надлежно за послове одржавања 

државног поретка и безбедности, праћења политичког и друштвеног живота, 
вршења надзора над сумњивим лицима, радом удружења и одржавањем 
скупова, за контролу штампе, пријављивање домаћих и страних држављана, 
одобравање разних приредаба. Из наведеног можемо закључити да је ово 
одељење представљало политичку полицију. Бранислав Божовић, Београд 
између два светска рата: Управа града Београда 1918–1941, Београд, 1995, 
стр. 198.
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вршилац дужности шефа овог одсека, и његове колеге били најбо-
љи познаваоци организационе структуре, облика деловања и са-
мих кадрова КПЈ на територији Београда. Прва хапшења комуниста 
у Београду у јуну 1941. била су продукт рада овог одсека. 47

Функцију подручних органа вршило је 16 квартова и два 
полицијска комесаријата железничке и паробродарске полиције. 
Они су представљали административне јединице које су вршиле 
полицијску власт на повереној им територији (одржавање реда и 
мира, патролирање, контрола путника, излазак на место злочина 
итд.). Делокруг рада квартова је остао непромењен у односу на 
предратни период.48 

Према предратном устројству жандармерије један њен пук 
био је одређен за обезбеђивање територије Управе града. Пук је 
био подељен у чете, а чете у водове. Вод је имао четири до десет 
или више жандармеријских станица. Станице су имале од четири 
до 20 жандарма, а једна је покривала територију 80–200 km².49 
Жандармерија је од 6. маја 1941. поново успостављена и придо-
дата Министарству унутрашњих послова, као његово IV одељење. 
Уласком у оквир Аћимовићевог министарства она је престала да 
буде помоћни род војске и од тог периода је орган државних власти 
задужен за јавну безбедност у градовима и унутрашњости.50 

Поред колаборациониста, и припадници организације Југо-
словенског народног покрета „Збор” ушли су у отворену сарадњу са 
окупатором. Љотићевци су у предратном периоду били најжешћи 
критичари комунизма. Редовно су комунисти нападани преко гла-
сила „Збора”, а учестао је био случај на београдским улицама да 
се поборници ове две идеологије физички обрачунавају. Немачка 
фелдкомандатура у Београду одобрила је рад „Збора” 25. маја, а 
њевог штаб налазио се у Београду у Крунској улици бр. 12.51

47 Више о раду Одељења специјалне полиције: Бранислав Божовић, Специјална 
полиција у Београду 1941–1944.

48 Бранислав Божовић, Београд под комесарском управом 1941. године, стр. 433–
434.

49 Бранислав Божовић, Београд између два светска рата: Управа града Београда 
1918–1941, стр.167.

50 Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије: оружане снаге српске владе 
1941–1945, Београд, 2011, стр. 18.

51 Покрет „Збор” основан је 6. јануара 1935. године. Његов главни иделог и 
челни човек био је адвокат Димитрије Љотић, Београђанин који је живео и 
радио у Смедереву. У предратном периоду ова организација борила се против 
парламентарних странка, капитализма, а за политички препород Југославије 
остварен кроз дириговану привреду и стварање сталешке државе. Разлог 
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Акције

Београђани су читајући новине од 22. јуна могли помно 
да прате дешавања на Источном фронту и информишу се да „не-
мачке операције теку по плану и успешно”, да је „пробијен низ 
јаких совјетских утврђења”, „да је огромна немачка победа и ката-
строфалан пораз совјетских трупа” и томе слично.52 Овакав начин 
извештавања није ишао у прилог тендецијама КПЈ да покрене масе 
и укључи их у борбу против окупатора. Требало је послати јасну 
поруку Београђанима да је штиво окупаторског и колаборацони-
стичког порекла „погрешан извор” за информисање. Којом методом 
су се комунисти послужили да би остварили овај циљ, сазнајемо 
из дела извештаја VII кварта: „На дан 7 јула 1941, у Жичкој ули-
ци извршено је паљење новина код колопортера и у две трафике 
извршиоци нису ухваћени”.53 Највећи број акција овог карактера 
извршавали су скојевци. У паљењу новина је учестовало обично 
троје људи, свако је имао претходно утврђен задатак: један је оти-
мао новине, други их је поливао бензином, а трећи палио шибицом.

У жељи да предупреди овакве акције, шеф Одељења 
специјалне полиције Миливоје Јовановић је, у име управника 
града, наредио да сва полицијска одељења организују „службу и 
најефикаснијим мерама онемогуће акта саботаже ове врсте”. Квар-
товским органима је наређено да поставе позорнике у близини ки-
оска.54 

Јовановићеве мере, донете у циљу спречавања акција 
паљења новина у Београду нису се у потпуности показале ефика-
сним. Oдељење специјалне полиције примило је 12. јула од квар-
товских власти извештај следеће саджине: „Око 10 часова пре под-
не, непозната лица спалила су код Карађорђевог парка, дневне 

зашто припаднике „Збора” издвајамо из колаборационистичког лагера јесте 
један део њихове идеологије који је имао јасну антисемитску ноту. Љотић 
је у индивидуализму, демократији, атеизму, па и комунизму, видео јеврејску 
инспирацију која ће послужити да Јевреји завладају светом. Према нашем 
скромном мишљењу, наведено је довољно да организацији „Збор” дамо атрибут 
квислиншка. Више о раду организације „Збор” у: Mirko Bojić, Jugoslavenski 
narodni pokret „Zbor”: 1935–1945: jedan kritički prikaz, Beograd, 1996; Младен 
Стефановић, Збор Димитрија Љотића, Београд, 1984. 

52 Ново Време, бр. 38, 24. 6. 1941, стр. 1; Ново Време, бр. 39, 25. 6. 1941, стр. 1; 
Ново Време, бр. 41, 29. 6. 1941, стр. 1.

53 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
54 ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2.
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листове, које су узели од продавца новина. Лица се нису могла 
ухватити.”55

Београдски илегалци су често, током јула, излазили на 
периферију града и вршили саботаже на телефонско-телеграфским 
линијама. Прву акцију овог карактера полицијски органи су реги-
стровали у ноћи између 12. и 13. јула, када су непознати почини-
оци на територији општине жарковачке, код места Камени мајдан, 
пресекли два телефонско-телеграфска стуба и прекинули железни-
чко- по лицијске везе на прузи Београд–Обреновац.56 За извођење 
оваквих акција билa је потребна ручна тестера и кљешта, алат који 
је у то време већина домаћинстава имала у свом поседу. Тестером 
је пререзиван дрвени стуб, а потом су спуштене жице прекидане уз 
помоћ кљешта. 

Шетајући улицама свога града, Београђани су од јула месе-
ца, поред окупаторских плаката, могли да се сусретну и са кому-
нистичким лецима. У естетском погледу, ови леци нису могли да се 
пореде са немачким, али је порука коју су носили била више него 
јасна. О овоме нам најбоље сведочи извештај VI кварта, упућен 
Одељењу специјалне полиције, у коме се, између осталог, наво-
ди: „На дан 13 јула ове године око 7,30 часова изјутра, у улици 
Гетеовој и Краља Александра нађене су истакнуте на плотовима 
и телефонским стубовима плакате са познатим комунистичким па-
ролама: ‚Ништа окупаторима’, ‚Напоље са окупаторима’, ‚Живела 
совјетска Русија’, ‚Живела борба народа’ и ‚Смрт фашизму’,” написа-
не у пет примерака тушом на креппапиру.”57 Истог дана пронађени 
су леци сличне садржине и на територији VII каврта. Починиоци 
нису пронађени.58

Тог 13. јула нису сви комунисти успели да изврше постављене 
задатке. Иван Кроло, по занимању келнер, ухапшен је у моменту 
када је „закуцавао по дрвећу плакате са комунистичком садржи-
ном”. Код њега је пронађено шест плаката, говор Јосифа Стаљина и 
три саопштења совјетског Информационог бироа. Гестапо је Крола 
предао органима IV одсека. Сутрадан су га опет преузели Немци и 
стрељали.59

55 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
56 ИАБ, УГБ, СП, IV-172.
57 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
58 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
59 АС, Збирка НОР у револуцији, к. 4, Специјална полиција (даље СП) 1. 
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Управник града Београда Драги Јовановић наредио је 13. 
јула полицијским одељењима, квартовима и комесаријатима да по-
чевши од 20 часова „наступи строга приправност, која има да траје 
до даљег наређења”. Старешине квартова морале су да појачају 
службу на територији својих квартова, а њихови службеници да се 
наоружају пушкама. Одељење Специјалне полиције требало је да 
„одреди перманентну догласну службу у вароши, а преко дана и на 
излетничким местима”. Шефу Одељења полицијске страже наложе-
но је да одреди резерву од 60 стражара, од чега је 30 требало да 
буде распоређено у касарни, а 30 у Централној пријавници. Даље 
се у наредби каже да у случају појаве „ма кавих нереда, акта са-
ботаже и слично, органи имају одмах најефикасније интревениса-
ти (хватањем и употребом оружја) и сваки покушај још у почетку 
спречити”.60

Нови леци осванули су већ сутрадан рано ујутру на једној од 
бандера у Книћаниновој улици са натписом „Ништа окупаторима” и 
„Живео друг Стаљин”. Квартовске власти које су их нашле оцениле 
су да због начина на који су писани (на парчадима грубе хартије 
и веома грубим рукописом) „дају веома неозбиљан карактер”. Из-
вршиоци овог дела нису пронађени.61 

Бројне установе и организације окупационог апарата сме-
штене у Београду су имале на располагању многобројна моторна 
возила за своје потребе. Испред београдских зграда били су пар-
кирани најразличитији модели, од луксузних аутомобила до војних 
камиона. Овако „усидрени” представљали су лак плен за комуни-
сте, о чему сазнајемо више из следећег извештаја квартовских ор-
гана: „На дан 14. јула о.г. непознато лице покушало је да запали 
у Златиборској улици (данашња Вукице Митровић) испред гараже 
‚Шкода ауто сервис’ немачки аутомобил бр. 42185, бацивши на исти 
флашицу са запаљеним бензином.” Нападач је побегао не успевши 
да изврши задатак. Екипе за паљења возила састојале су се од 
двоје до четворо људи. По претходно направљеном плану, један 
би поливао бензином возило, други би палио, а остали би чували 
стражу.

Постојећи капацитети београдске телефонске централе ни-
су могли да задовоље потребе окупатора. Немци су изградили до-
пунске везе којима су повезане поједине јединице и установе.62 

60 ИАБ, УГБ, СП, IV-162/2.
61 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
62 M. Kreso, n. d., str. 92. 
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Каблови за ове телефонско-телеграфске линије били су окачени 
на дрвећу, а поједини су се вукли по земљи. На дан 14. јула око 
21. час узалуд је ађутант Војне команде немачке војске, смештене 
у гимназији „Краљ Александар” у улици Миодрага Давидовића, по-
кушавао да телефоном добије свој стан, нико се није јављао. Су-
традан је прегледан кабл и констатовано да је на „два места исечен 
и то у удаљености од 100 метара од споменуте гимназије.” Истог 
дана око 20 часова „поново је исечен телефонски кабал, и то на 
раскршћу Булевара војводе Путника и Булевара кнеза Александра 
Карађорђевића, а то у непосредној близини Вајфертове пиваре и 
Ортопедског завода”. Кабл је пресечен у правцу севера и југа и 
тиме „уништено 500 метара кабла тј. 2 точка /шпуле/ од по 250 ме-
тара”. Надлежни органи посумњали су да је саботаже од 14. и 15. 
јула извршило исто лице. 

Поводом ових дешавања, грађанима Београда се обратио ге-
нерал Фон Шредер, војни командант у Србији, следећим речима: 
„Пружам београдском становништву прилику да покаже своју соли-
дарност у борби против рушилаца јавног поретка и безбедности и 
наређујем да само становништво преузме на себе чување каблова 
који су постављени по разним улицама.”63

Поред превентивних, окупатор је користио и репресивне ме-
ре како би зауставио акције, о чему сведочи чланак са насловне 
страна новина Ново Време од 18. јула, у коме стоји да „и поред опо-
мене учињене тек пре два дана и досадашњих строгих против мера, 
неодговорни комунистичко-јеврејски противнародни елементи по-
кушали су ноћас да изврше дела саботаже на јавним постројењима 
на територији града Београда. Због тога је данас стрељано 16 ис-
такнутих комуниста и јевреја. У случају понављања оваквих дела, 
приступиће се истим против мерама.”64 

63 Формирана је стража од цивилног становништа, која је на тероторији I, IX, XII 
и XIII кварта имала задатак да чува каблове. Замишљено је да се за ове сврхе, 
по претходно састављеном списку, позивају „исправна” пунолетна лица (изузев 
Јевреја и Рома). Стражари су били распоређени на сваких сто метара, обично 
код места сa бујном вегетацијом, која су се органима чинила као идеална за 
вршење саботаже. Кабловима није нико смео да се приближи, захтевано је 
да се и људи из телефонске централе посебно легитимишу. Служба је трајала 
24 часа, а почињала је у 18 часова. Квартови су предвиђени као место где су 
стражари могли да се одморе и где су могли да им донесу храну. Полицијски 
службеници кварта су обилазили, надзирали и оцењивали рад сваког стражара. 
За неодазивање и „најмању лабавост” у служби била је предвиђена најстрожија 
казна. Ново Време, бр. 62, 18. 7. 1941, стр. 1; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.

64 Ново Време, бр. 62, 18. 7. 1941, стр. 1.
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Сви они који мисле да је исписивање политичких паро-
ла на фасадама зграда појава која одликује само данашње време 
изненадиће се када прочитају извештај писара VII кварта од 18. 
јула: „Част ми је исвестити Господина старешину, да ми је данас 
Михајловић Јанко бив. кафеџија са станом у ул. Приштинској бр. 
30 пријавио да се у овој улици појављују натписи по зидовима од 
кућа садржине ‚гроб фашизму и живео савез са Русијом’.” Натписе 
су исти дан грађани прекречили, што није обесхрабрило ауторе да 
у истој улици сутрадан напишу нове.65

Живот је становницима овог дела Приштинске улице тих 
јулских дана доносио нова узбуђења. Поново је Михајловић оба-
вестио кварт да је неколико дана после исписивања парола у овој 
улици „лепо обучен господин млађих година за кога ближих пода-
така нема, а непознаје га, бацио једну сјајну плочицу под немачки 
аутомобил који се је налазио у тој улици и исти запалио”. Присутни 
грађани су видевши пожар „одмах пришли са кантама песка и воде” 
и спречили његово ширење.66

Леци комунистичке садржине налажени су и на територији 
VII кварта. Службеници овог кварта пронашли су 18. јула летке 
који су носили следеће поруке: „Гроб фашизму” и „Живео савез са 
Русијом”. Растурачи нису ухваћени.67

Рентијер Драгутин Вукомановић, са станом у улици Трнав-
ска бр. 19, обавестио је органе VI кварта да је 19. јула „у свом 
дворишту нашао 4 комунистичка летка, јутрос рано”. Вукомановић 
је предао кварту следеће прогласе и сопштења: „Све за пораз фа-
шистичких разбојника!!! Све победе, праведне ствари Совјетског 
савеза за ослобођење наших народа!” са потписима: „Централни 
Комитет Савеза Комунистичке Омладине Југославије”, „Саопштења 
совјетског информационог бироа”, „Саопштења совјетског инфор-
мационог бироа од 2 јула” и „Говор друга Стаљина од 3 јула 1941 
год”.68 

Председник општине мирјевске Сретен Николић, 20. јула 
1941, извештава старешину V кварта да је тог дана, око 10.30 ча-
сова пре подне, у зграду Општине дошао грађанин „од поверења” 
Петар Матић и изјавио да је на територији те општине видео 
једну преполовљену телефонску бандеру, која је пала у кукуруз. 
65 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
66 Исто.
67 Исто.
68 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
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Жандармеријска станица кварта је изашла одмах на лице места и 
утврдила да је на једној од њива пресечена тестером, од неопозна-
тог лица, телефонска линија Београд – Велико Село, па је на овај 
начин на наведеној линији прекинут телефонски саобраћај. Испи-
тани сведок, Даринка Лазаревић, која живи од места догађаја на 
200 метара, изјавила је да је видела четворицу младића обучених 
у грађанско одело, од којих је један носио тестеру. Сутрадан је на 
терен изашла комисија коју су чинили, један немачки официр и 
један чиновник Дирекција пошта и телеграфа и констатовала да су 
жице покидане рукама када је бандера пала на земљу. Починиоци 
нису пронађени.69

Одељењу специјалне полиције стиже извештај IV кварта 
следеће садржине: „На дан 21. јула 1941. год. око 20 часова и 30 
минута у логору Немачке војске на Ташмајдану запаљен је шатор 
у коме је била смештена муниција, ручне бомбе и разни експоло-
зив.” Немачке власти и референт за пожаре извршили су увиђај 
и нису могли да констатују прави узрок пожара. Извршилац није 
пронађен.70 Према послератном сећању Војислава Нановића, у то 
време члана средњошколског актива, ову акцију је наредио Марко 
Никезић. Поред Нановића, у њој је учествовало још петоро лица.71 

Аутомобили паркирани испред ауто-сервиса „Шкода” поново 
су се нашли на удару комунистичких илегалаца 21. јула. Скојевац 
Радован Ћосић, звани Бата, обавестио је Александра Шокорца, 
такође скојевца, да у једној малој улици на Врачару „редовно стоји 
по неколико немачких камиона пред неком мањом гаражом или 
сервисном радионицом”. У извођењу напада, поред ове двојице 
скојеваца, учествовало је још једно лице. План је био да Шокорац 
и Ћосић запале возило, док је трећи скојевац требало да чува стра-
жу.72 Да план није остао само на „папиру”, сазнајемо из следећег 
извештаја старешине VII кварта: „Око 13 часова известио је овај 
кварт власник ауто сервиса ‚Шкода’ у Златиборској улици да су 
око 12:30 часова два непозната младића у пролазу поред наведене 
радионице где се налазило шест војних камиона на задњем делу 
једног камиона посули једну флашу бензина и потпалили па затим 

69 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
70 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/IV.
71 Војислав Нановић, „Активност средњошколске организације СКОЈ-а у 

Београду...”, стр. 112.
72 ИАБ, МГ-507 сећања Александра Шокорца.
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одмах побегли у непознатом правцу.” Пожар је интервенцијом рад-
ника одмах угашен, а штета је причињена само на гумама.73

Немачка оружана команда је известила Одељење Специјалне 
полиције „да су на дан 23. јула два младића од 15 до 16 година 
бацила једну горућу боцу бензина на један докнадни (дограђени 
– примедба Р. Р.) део немачке поштанске дирекције пред кућом у 
Симиној ул. бр. 23”. Ватра је одмах угашена а младићи су побегли 
у непознатом правцу.74

Комунисти су наставили да прекидају телефонско- телe-
графске линије на периферији града. Старешинa V кварта изве-
штава 23. јула Одељење Специјалне полиције „да је у ноћи између 
21. и 22. јула тек. године иза села Малог Мокрог Луга на реону овог 
кварта, на 9 километру од Београда за Смедерево, поништена теле-
фонско-телеграфска бандера – Стуб број 155 и пресечене жице, од 
непознатих починитеља.” Патрола која је вршила увиђај је конста-
товала да је стуб пресечен тестером, а жице покидане клештима и 
да су ово дело „извршила стручна лица, а не обични радници или 
сељаци”.75 Исте ноћи пресечен је и један телеграфско-телефонски 
стуб и покидане жице у атару општине маломокролушке на деветом 
километру пута Београд–Смедерево.76 Извршиоци ниједног од ова 
два дела нису ухваћени.

У намери да спречи извођење ових и сличних саботажа на 
повереној му територији, старешина V кварта је донео следећу 
наредбу: „да се од сада и дању и ноћу на територији општине 
Вишњичке, Миријевске, Мало-Мокролушке, и Велико-Мокролушке, 
путем општинске страже чувају пољски плодови, телеграфски сту-
бови и телеграфске мреже, мостови” и „други самоуправни објекти, 
као и остала приватна имовина”. За извршавање ове дужност по-
ред полицијских органа биле су предвиђене и општинске патроле и 
страже. Стражаре су бирали председници општина, а њихова слу-
жба била је уређена по истоветном принципу као и код грађанске 
страже УГБ-а, једина разлика је што су општински стражари носили 
секире, које је требало да им послуже „да савладају криминалног 
противника”.77

73 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
74 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XXI.
75 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
76 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/V.
77 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
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Став КПЈ према онима који спроводе било какав облик 
сарадње са Немцима био је јасан, они су сматрани „слугама окупа-
тора”. Због оваквог става београдски приватни предузетници на-
шли су се у незавидном положају. Долазак великог броја војника 
у турбулентном ратном времену могао је да обезбеди сигурне при-
ходе, а могуће и пораст промета, с једне, али је с друге стране, 
услуживање „људи у униформама” доносило ризик да се та лица и 
имовина нађу на удару комуниста. Први напад овог карактера из-
веден је на имовину тапацирера Чедомира Недељковић. У његову 
гаражу у улици Захумској бр. 26 је 22. јула око 21,10 часова, кроз 
разбијен прозор, убачена бомба. Бомба је експлодирајући „на не-
колико места само избушила један стари ауто марке ‚Фијат’ који се 
налазио у гаражи”. Према изјави власника штета је износила око 
5.000 динара. Увиђајем је утврђено да су ово дело извршили ко-
мунисти „у циљу саботаже, али извршилац није пронађен и поред 
тога што је узет његов лични опис”.78

Истог дана „око 21,20 часова избио је пожар на тавану у 
циглани Илије Милишића, у улици Светог Николе бр. 41, у чијој 
је штали било смештено неколико коња немачке војске”. Надле-
жни органи истрагом нису могли да установе узрок пожара, али су 
закључили да „постоји велика вероватноћа, да је и ово дело из-
вршено од стране лица комунистички настројених у циљу сабота-
же”. Таван је изгорео до пола, а штета је, према процени власника, 
била 100.000 динара.79

Агент УГБ-а на раду при VIII кварту Обрад Бугарчић, 23. 
јула, пронашао је „приликом обиласка реона кварта у улицама 
Ријечкој испред бр. 1 и Краља Звонимира испред бр. 54 летке-бил-
тена који су били сакривени на улазу у двориште поменутих кућа”. 
Према изјави станара, билтени су бачени око 10 часова пре подне, 
а лица „која су ово растурала нису видели”.80 Поводом ове акције 
Валтер (Јосип Броз Тито) у депеши од 27. јула пише Деди (Изврш-
ном комитету комунистичке интернационале): „24. јула у Београду 
је распарчано преко 25000 прогласа ЦК КПЈ и ПК Србије с позивом 
на борбу.”81

78 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
79 Исто.
80 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIII.
81 Број од 25.000 раздељених прогласа је преувеличан јер КПЈ није имала 

капацитете да одштампа оволику количину летака, а када бисмо и претпоставили 
да јесте, сигурно је да би ова акција оставила трага у релевантним изворима 
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На дан 25. јула, власници аутомобила у Београду имали су по-
себног разлога да страхују. Први напад се одиграо у Иванковачкој 
улици „око 13 часова и 45 минута испред куће код броја 25”, „не-
позната лица покушала су да упале аутомобил П.К.В Бр. 460076, 
власништво немачке војске”. Пролазници су брзо угасили пожар, 
тако да је на аутомобилу „начињена мања материјална штета”. По-
чиниоци нису ухваћени „али се за њима интензивно трага”.82

Следећа акција изведена је у улици Краља Петра. Непозната 
лица покушала су да запале немачки аутомобил „тим путем што су 
на точак аутомобила бацили једну флашицу са извесном запаљивом 
течношћу”. Пожар је одмах локализован „тако да аутомобил није 
претрпео велику штету”.83 

Напади су се ређали из сата у сат. У Кондиној улици, испред 
зграде бр. 26 „непозната лица покушала су да упале аутомобил 
П.К.В. II. бр. 55 848, власништво немачке војске, на тај начин, што 
су испод аутомобила просули флашицу бензина и запалили”. По-
жар је угашен, а на аутомобилу је причињена мања материјална 
штета.84

Где су комунистички илегалци поново дејствовали, сазнајемо 
из следећег извештаја II кварта: „Непознати злочинац покушао је 
испред зраде у Задарској улици број 2, да упали један немачки 
аутомобил, регистрован под ознаком ‚П.К.Б’ – број 36075, који је 
испред горње зграде паркиран.” На аутомобилу није причињена 
штета. Према исказу сведока ученице Ранке Шћепановић, напад је 
узвршио Јеврејин Исак Н. звани „Гута” и „Еди”, „који је успео да по 
извршеном покушају побегне у непознатом правцу”.85

Последњи напад тога дана извршен је око 21 час и 30 ми-
нута, када је у Белгијској улици испред броја 6 покушано паљење 
аутомобила Антона Брунера, шефа персонала немачког ауто-сер-
виса. Квартовске власти о овом догађају известио је Жика Вујачић, 
код кога је Брунер живео као подстанар. Паљење је покушано тако 
што је флаша са бензином положена на задњи точак на тај на-
чин да капље на запаљену крпу. Услед брзе интервенције Бруне-
ра, Вујачића и једног комшије, осим резервне гуме која је нагоре-

и мемоаристици. - Документи централних органа КПЈ НОР и револуција (1941–
1945), приредио Р. Вујошевић, књ. 1, Београд, 1985, стр. 129.

82 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
83 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
84 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/3.
85 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
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ла, возило није претрепело већа оштећења. Вујачићева супруга је 
изјавила да је код места догађаја „на растојању од 20 до 30 метара 
спазила два дечака, једног старог 16 год, а једног 14 год, који су 
бежали у супротном правцу”.86

Командант Београда Фон Кајзенберг је тражио од управни-
ка града да се поводом покушаја паљења немачких аутомобила 
на дан 25. јула „спроведе најстрожија истрага и кривци приведу 
заслуженој казни”. Одмах је уследила наредба Јовановића свим 
квартовским органима да „проведу најхитнију истрагу и трагање 
за непознатим лицем и да о резултатима истраге поднесу писмене 
извештаје”.87 

Старешина VI кварта известио је Одељење Специјалне 
полиције да су „у току ноћи 25 и 26 јула ове године, непозната 
лица засекла један телефонски стуб у ул. Војводе Пећанца, испод 
саме ‚Звездаре’ а код бр. куће 46”. Починиоци су успели само да 
прережу стуб на пола и на овај начин да га накриве. Телефонске 
жице су остале нетакнуте.88

Са новим даном у Београду дошли су и нови напади на мо-
торна возила. Комунистички илегалци намерили су се по трећи пут 
у јулу месецу на возила паркирана испред сервиса „Шкода”, сме-
штена у Златиборској улици бр. 34. О новом нападу сазнајемо више 
из дела следећег извештаја Жандармеријске станице VII кварта: 
„Данас 26. јула 1941 године око 16.30 часова известио је сопстве-
ник ауто гараже ‚Шкода’ у Златиборској улици бр. 34 Сувајџић Ду-
шан, да су два непозната младића привукла се немачким војним 
теретним аутомобилима који су стајали на улици пред његовом га-
ражом који су имали једну белу флашу од ½ литре са бензином, 
исту разбили о задњи део аутомобила.” Пожар је угашен брзом 
интервенцијом радника гараже. Изузев гуме на задњем точку која 
је поцрнела, камион није претрпео већа оштећења.89

Следећи напад извршиле су скојевке Зорка Божовић, уче-
ница музичке школе, и Нада Атанасијевић, ученица петог разреда 
гимназије. Оне су се нашле по договору 26. јула у 16 часова у 
улици Краљице Наталије. Флашицу од 100 грама бензина, за по-
требе паљења аутомобила, обезбедила је Божовићева. Трагале 
су за погодном метом улицама Девојачком и Краља Милана, да 
би у Симиној, испред броја 23 у 17 часова приметиле једно во-
86 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VIX.
87 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/II.
88 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VI.
89 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/VII.
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зило немачке поштанске службе. Шта се даље одиграло сазнајемо 
из следећих речи Зорке Божовић: „Пришле смо том аутомобилу, 
исти сам ја полила бензином, затим бацила флашицу а Нада је 
одмах после тога са шибицом овај ауто запалила.”90 Са прозора 
оближње зграде све ово је посматрао немачки радиотелеграфиста 
Фриц Вајдеман. Након што је позвао остале војнике да гасе пожар, 
Вајдеман је кренуо у потеру за скојевкама. Изгубио је из видокру-
га Наду Атанасијевић, али је уочио да је Зорка Божовић ушла у 
једну од оближњих кућа и кренуо за њом. Узалуд је Божовићева 
покушала да обмане Вајдемана тако што је променила део одеће 
и легла у кревет, он је препознао и привео Фелджандармерији.91 
Ватра у возилу је брзо угашена, тако да оно није претрпело већу 
штету. Зорка Божовић је на ислеђењу изјавила да је на паљење 
аутомобила наговорио Јеврејин Елијас Алмозлино. Упућена је 3. 
септембра у логор на Бањици. Ни то што је имала само 16 година, 
ни њено признање да је погрешила ни понуда њених најближих 
властима да узму њих као таоце у замену за њу, нису уродили пло-
дом. Окупатор је био неумољив, Зорка Божовић је стрељана 16. 
септембра 1941. у Београду.92 Ово није било једино стрељање које 
је окупатор спровео као меру кажњавања. Након овог случаја 29. 
јула погубљена су и 122 лица јеврејске националности.93

Месни комитет КПЈ за Београд је донео одлуку да се запали 
гаража „Форд” у Гробљанској улици (данас Рузвелтова). Ова гара-
жа је припадала немачкој окупационој сили, а у њој су се, поред 
хале за паркирање возила, налазили сервис за поправку моторних 
возила и складиште резервних делова.94 За изршиоце задатка иза-
брани су скојевци који су дејствовали у том крају Београда.95 У 
акцији су учестовали: браћа Драгутин и Љубомир Ленард, Алек-
сандра Павловић, Милош Миђашевић, Драгољуб Младеновић, Рато-
мир Ђелмаш, Филип Мацура и Драгица Ускоковић.96 Саботажа је из-
ведена 26. јула око 22 часа. Према извештају који је послат шефу 
Полиције безбедности и службе безбедности у Берлин, гаража је у 
90 ИАБ, УГБ, СП, IV-92/2.
91 ИАБ, Заповедник службе безбедности и полиције безбедности (даље БДС), 

Б-91.
92 Logor Banjica: logoraši: knjige zatočenika koncentracionog logora Beograd–Banjica 

(1941–1944), priredili: Evica Micković, Milena Radojčić, tom I, Beograd, 2009, str. 
74.

93 ВА, Немачка окупаторска војска (даље НА), к. 32, бр. рег. 14/1-а.
94 ВА, НА, к. 32, бр. рег. 14/1-а.
95 Воја Лековић, „Београд успомене на једно лето”, Годишњак града Београда, књ. 

8, Београд, 1961, стр. 94. 
96 Београд у рату и револуцији, 1941–1945, Београд, 1984, стр. 162.
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потпуности изгорела. Ватра је прогутала 19 камиона и аутомобила, 
целокупне залихе гума и резервних делова, а 10 аутобуса је тешко 
оштећено. У овом извештају се даље наводи да у време саботаже 
окупатор ниje чуваo овај објекат.97 Поред Берлина и Москва је оба-
вештена о овој саботажи, Валтер извештава Деду: „Дигнуто је у 
зрак 80 камиона и складиште бензина у гаражи ‚Форд’”.98 

На примеру од 7. јула видели смо да су комунисти спрово-
дили синхронизоване акције паљења новина у Београду. Нова 
заједничка акција је заказана за 27. јул тачно у седам часова. 
Одељењу специјалне полиције IV кварта тога дана је достављена 
је пријава следеће садржине: „Павелић Ружа, трафиканткиња, са 
станом у улици Мајке Јевросиме бр. 1, пријавила је овом кварту да 
су јој дана 27 јула т.г. око 7 часова ујутру дошла два младића у 
трафику у улицу Таковска бр. 11, и запитали је зашто продаје но-
вине које шире лажне вести. Покупили су новине бацили на улицу 
полили бензином и запалили.” Нападачи су запалили „20 комада 
листа ‚Време’ 10 комада листа ‚Донауцајтунг’, 14 комада разних не-
мачких ‚Илустрација’ укупна штета износила је 124 динара.”99 Ружа 
Павелић је проценила да младићи имају око 17 година.

Скојевци Јован Гајгер, Александар Шокорац и Милорад То мић 
су покушали истог дана да запале новине у близини Ботаничке баш-
те.100 Колико су успеха имали у овој намери сазнајемо из следећег 
извештаја IV кварта: „Пристаде без позива Милутин Николић прода-
вац новина, са станом у улици Ђушиној бр. 18 у IV кварт па пријави: 
‚Око 7 часова ујутру био сам у улици Варшавска пред кућом бр. 1 и 
продавао новине наишла су три младића отприлике стара 18 годи-
на један је био у грао капуту плав сув висок гологлав, други тегет 
одело висок сув велике црне косе гологлав, а трећи средњег раста 
гологлав смеђ, један од њих пришао ми је затражио новине дао сам 
му, други је извадио флашицу полио ми корице од новина а трећи 
извадио шибицу и покушао да упали, ја сам приметио узео циглу 
и једног погодио у руку.’”101 Полиција је одмах у овом делу града 
направила блокаду и извршила рацију у којој су ухапшени Томић 

97 ВА, НА, к. 32, бр. рег. 14/1-а.
98 Поред наведеног извештаја упућеног у Берлин, поводом ове акције пронашли 

смо и извештаје Одељења специјалне полиције и жандармерије али ни у једном 
од њих не наилазимо на податак од 80 запаљених камиона, што нас наводи на 
закључак да се и у овом случају вероватно ради о преувеличавању. АЈ, ЦК КПЈ 
– КИ, 1941/25; ВА, к. 52, бр. рег. 3/1-1; ИАБ, УГБ, СП, IV-44/IV.

99 Исто.
100 ИАБ, МГ-507, сећања Александра Шокорца.
101 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/ IV.
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и Шокорац, док је Гајгер успео да побегне са бензином. У станицу 
кварта доведен је нападнути продавац на суочење. Дежурни жан-
дарм показивао је ухапшене Николићу, а када је на ред дошао Шо-
корац, продавац је кратко рекао „није ни овај”.102

Паљење новина извршено је и на Чукарици. О самом току 
акције сазнајемо из следећих речи жандармеријског наредника 
Стојана Вељковића: „У 8 30 часова Добривоје Нешић стар 12 год 
продавац новина са станом у Прокоп бр. 41 да су му 3 лица непо-
зната одузела 40 комада новина Ново Време, и спалила код кафане 
‚Американац’ у Високој улици и његовој мајци 10 комада спалили.” 
Починиоци нису ухваћени.103 

Скојевска група, на чијем челу је био радник Лука Кулић, 
добила је задатак да спали новине на трафици код Аутокоманде. 
Према сећању Кулића, у овој акцији су, поред њега, учествовали 
Мирко Кецман, обућар, и још један „омладинац”, а Иван Вондарчек 
звани Вањка, члан IV рејонског комитета, контролисао је акцију. 
Као мета, изабрана је трафика у улици Војводе Глигора (данашња 
Устаничка). Скојевци су се нашли неколико минута пре седам часо-
ва испред трафике, а затим се према послератном сећању Кулића, 
одиграло следеће: „Мирко се обратио трафиканту речима ‚Чико, 
молим те дај ону муштиклу’, тако да се трафикант окренуо да ски-
не муштиклу са зида. Чим се он окренуо Мирко је свукао новине, 
овај омладинац је полио бензином, а ја креснуо шибицу.”104 По из-
вршеном задатку скојевици су се дали у бекство. Код Душановачке 
пијаце су се растали, али нису успели сви тог дана да безбедно 
стигну кући, Кецман је пошао у правцу Пашиног брда где су га 
Немци ухапсили.105 На ислеђењу је тврдио да га је на ово дело на-
говорио случајни пролазник. Према свему судећи, иследници су 
поверовали у ову причу, будући да је Кецман за ово дело осуђен 
само на 14 дана затвора.106

102 ИАБ, МГ-507, сећања Александра Шокорца.
103 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XIV.
104 ИАБ, МГ-152, сећање Кулић Луке.
105 У допису квартовских власти упућеном Одељењу специјалне полиције, који нас 

извештава о овом догађају, наводи се да је ухапшен Мирко Текери, обућар. 
Овде се ради о грешци квартовских власти, јер се из досијеа Мирка Кецамана 
види да је он ухапшен 27. јула због паљења новина у улици Војводе Глигора, а 
то је по завршетку рата посведочио и Кулић. ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; ИАБ, УГБ, 
СП, IV-21/51. 

106 Овај, у то време двадесетдвогодишњи обућарски радник није дуго остао на 
слободи, ухапшен је 7. септембра 1941. у друштву колеге Ивана Кемпла, код 
кога су пронађени комунистички билтени. На новом ислеђењу Кецман није 
више имао простора за маневар и признао је да је био део комунистичке ћелије 
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И трафике у центру Београда тога дана нашле су се на уда-
ру београдских илегалаца. Ћелија сипматизера из кројачке радње 
„Коларић”, са територије III партијског рејона, добила је зада-
так да запали новине на трафици која се налазила на углу улица 
Кнез Михајлове и Књегиње Љубице. У акцији је учествовало, пре-
ма сећању Драгомира Диклића, троје или четворо људи, а он је у 
име рејона био задужен да провери резултате.107 О каквим резул-
татима је Диклић 27. јула имао да извести „вишу везу” сазнајемо 
из следећег извештаја жандармерије: „Два комунистичка бандита 
упали су у киоск на углу Кнез Михајлове и Књегиње Љубице ул. 
из истог покупили новине које су посули бензином и запалили.”108 

Поред спаљивања новина 27. јула извођене су и акције 
другачијег карактера. Немачка 599. фелдкомандатура обавестила 
је УГБ да је „дана 27. јуна 1941. око пет часова бачена бакља на 
немачку шталу”. Дежурни стражар локализовао је пожар, „а цивил-
но грађанство које у околини станује упозорено је да ће код понов-
ног нападаја бити повучено на одговорност”.109 

На иницијативу Миливоја Николића, партијска организација 
II рејона направила је план да запали гаражу Немачке команде 
смештене у Масариковој бр. 3. У извођењу акције учествовали су: 
Јован Кокот, Миливоје Николић, Јован Јовановић и Петар Јеловац.110 
Паљење је извршено 27. јула око 18:30. У то време у гаражи се на-
лазио Адолф Неквасил, шегрт, који је по овом случају надлежним 
органима изјавио да је око 18.30 часова дошао у двориште „један 
младић”, ушао у његов стан и, претећи му револвером, наредио да 
не излази напоље. Неквасил је након неког времена чуо како „не-
што пуцкара у дворишту”, а затим изашао, видео да се дими неко-
лико аутомобила „и да се свет искупио”.111 

Ватрогасци су после интервеције, која је трајала око сат и 
по, успели да угасе пожар. Изгорела су три путничка и један полу-
теретни аутомобил, укупна штета процењена је на 80.000 динара. 

у обућарској радионици „Американац” и да је као комуниста палио новине 
27. јула. Упућен је у логор на Бањици 24. септембра, као „штетан по јавну 
безбедност и поредак у земљи”, одакле је изведен на стрељање 17. октобра 
1941. ИАБ, УГБ, СП, IV-44/X; Logor Banjica: logoraši, priredili: Evica Micković, 
Milena Radojčić, tom I, str. 112.

107 ИАБ, МГ-2, сећања Дикић Драгомира.
108 ВА, Нда, к. 52, ф. 1, д. 2.
109 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/XX.
110 ИАБ, МГ-363, сећање Ердељан Живана.
111 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/I.
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Налази Одељења кривичне полиције су показали да је пожар из-
вршен уз помоћ фосфорних коцкица величине 2 цм, које су подмет-
нуте испод седишта. Без обзира на то што је Неквасил негирао да је 
учествовао у паљењу гараже, чињеница да се нашао на лицу места 
у „време преко обичаја” навела је истражне органе на закључак 
„да се у то време задржао само да би саботеру показао распоред 
гараже”.112 Адолф Неквасил није успео да стигне до пунолетства (у 
то време имао је само 17 година), изведен је из логора 15. августа 
1941. и стављен пред стрељачки вод.113 

Ови напади су натерали окупатора на пооштравање мера у 
Београду, о чему нас обавештава Обнова од 28. јула: „Пошто је 
плански рад на подизању главног града Београда, који је обећавао 
толико успеха, ометан злочиначким и неисказиво безумним еле-
ментима, појављује се потреба да се, ради олакшавања рада орга-
на безбедности, поново заведе нека врста опсадног стања, које је 
раније у општем интересу било ублажено.” Полицијски час је према 
овој наредби почињао радним даном у 20 часова, а викендом од 19 
часова. Ово није важило за Јевреје, који су смели „да се појављују 
на улици само од 6–18 часова”.114 

Да београдски илегалци нису много марили за ове мере, све-
дочи следећи извештај старешине V кварта: „У ноћи између 28 и 
29 јула на километру 11. пута Београд–Смедерево, у атару општи-
не, Калуђерачке, среза Врачарског пресечена је до пола телеграф-
ска-телефонска бандера”. Бандера је остала да стоји у усправном 
стању али су све жице исечене. На лице места стигле су немачке 
војне јединице и вратиле „у првобитно стање телефонске мреже”. 
Починиоци нису пронађени.115

И власти Независне Државе Хрватске су констатовале да ме-
ре окупатора у Београду не доносе резултате, о чему нас обаве-
штава следећи део извештаја Пријавног уреда за хрватско домо-

112 У својим послератним сећањима Живан Ердељан, један од организатора акције, 
наводи да Неквасил није учествовао у овом паљењу и да се ту нашао случајно. 
Треба указати и на податак да се у књизи Београд у рату и револуцији 1941–
1945 као главни извршилац паљења означава Адолф Неквасил. Наведена 
монографија нема научни апарат, а приликом претраживања релевантних 
извора нисмо нашли ниједан податак који би потврдио изнету тврдњу, што нас је 
навело да акцију паљења гараже у Масариковој на овај начин интерпретирамо. 
ИАБ, МГ-363 сећање Ердељан Живана; Београд у рату и револуцији 1941–1945, 
стр. 165.

113 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/I.
114 Обнова, бр. 20, 28. 7. 1941, стр. 1.
115 ИАБ, УГБ, СП, IV-44/А.
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бранство: „Комунистичке саботаже у Београду и поред преузетих 
мјера од стране немачких војних власти не престају: међу последње 
догађаје спада паљење велике гараже ‚Балкан’ у Београду, којом 
приликом је изгорило 40 аутомобила; 27 т.мј. паљене су по Београ-
ду све новине; узимане су од колопортера и спаљиване на улици и 
то Ново Време и Донауцаитунг.”116

Према подацима које смо успели да сакупимо из извештаја 
колаборационистичких и окупационих органа, комунистички по-
крет отпора у Београду је у јулу укупно извео 33 акције, од чега 
девет акција паљења окупаторске и колаборационистичке штампе, 
10 напада на моторна возила, пет напада на објекте окупатора, 
два напада на објекте грађана и седам акција пресецања телеко-
муникационих линија. Склони смо да закључимо да се београдски 
комунисти нису показали довољно ефикасни у извођењу акција 
и да нису успели да нанесу значајну штету окупатору. Пример 
који најбоље сведочи у прилог овој тези јесу покушаји паљења 
и онеспособљавања моторних возила. Од десет акција оваквог 
карактера ниједна није резултирала паљењем возила у потпуно-
сти, шест пута је проузрокована мања материјална штета, а оста-
ле акције нису проузроковале штету. Комунистички активисти су 
успешнo вршили акције пресецања телекомуникационих линија. 
Од седам акција оваквог карактера, шест је било успешно, али 
њихов ефекат је био само тренутан, јер су теренске екипе истог 
дана поново успостављале везу. Акције као што су спаљивање но-
вина, дељење и лепљење плаката и писање парола говоре нам 
да је КПЈ настојала да утиче и на обичне грађане, а све у циљу 
анимирања маса и њиховог укључивања у борбу против окупато-
ра и колаборациониста. Окупатор и колаборационисти су енергич-
но одговорили превентивним и репресивним мерама, али упркос 
овој чињеници, београдски комунисти су наставили са акцијама. 
Околности као што су недостатак кадрова и материјалних ресур-
са потребних за извођење борбених акција у урбаним условима, 
али и снага окупатора и колаборациониста, били су непрелазна 
препрека на путу КПЈ да у јулу 1941. године од Београда направи 
„опкољену тврђаву”.

116 ВА, Фонд Независна Држава Хрватска, к. 84, ф. 5-1, д. 19.
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Summary

Rade Ristanović

Methods of Communists Resistance Combat  
in Belgrade during July 1941

Key words: WWII, Serbia, Belgrade, Communist Party of 
Yugoslavia, Resistance, communist illegals, armed actions, 
occupier, collaborationists

At the beggining of July of 1941 the Central Comittee of 
Communist Party of Yugoslavia (CPY) gave orders and prepared for 
armed combat with occupiers and collaborationists on the territory of 
occupied Kingdom of Yugoslavia. Belgrade was the center from which 
CPY led this combat. In this article we are reconstructing the methods 
that were used by Belgrade communists in the goal of implementing 
above mentioned orders.

According to the data we have collected from the reports of 
collaborationists and occupiers, communist resistance in Belgrade had 
33 actions in July, from which: 9 actions included burning occupiers 
and collaborationists press, 10 attacks on vehicles, 5 attacks on 
occupiers objects, 2 attacks on objects of citizens and 7 actions of 
cuting telecommunication lines.

Circumstances like lack of personnel and material resources 
needed for army combat in urban areas, but also strength of occupiers 
and collaborationists were impassable obstacle for CPY to make „a 
battle fortress” of Belgrade.
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УДК 364-053.2(=163.3/.6)(497.2)”1945”(093.2); 
 327:364(497.2:497.1)”1945”(093.2)

Мр Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ

„У СВАКОМ БУГАРИНУ ИМАЛИ СМО ОЦА,  
А У БУГАРКИ МАЈКУ”.  

ЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЦА У БУГАРСКОЈ 1945. ГОДИНЕ*
„Ако те питају зашто је Долорес, 

реци, рођена у болу – dolor”1

АПСТРАКТ: Акција збрињавања око 12.000 југословенске деце у 
Бугарској током 1945. године представља једну од најзначајнијих акција 
југословенске државе на пољу дечије заштите у периоду после Другог 
светског рата. Анализа заједничке акције југословенских и бугарских 
власти на збрињавању најугроженијих категорија деце из Југославије 
представља покушај да се прикажу: бројни социјални проблеми са 
којима се суочавала нова власт, механизми уз помоћ којих је социјална 
проблематика решавана, као и капацитети којима је југословенска држава 
располагала у борби са катастрофалним последицама рата, које су у 
миру биле највећи непријатељ једне од најбројнијих и најугроженијих 
друштвених група – деце. Рад анализира све фазе акције збрињавања 
југословенске деце у Бугарској и представља покушај да се допринесе 
разумевању специфичних и не увек добрих југословенско-бугарских 
односа. 
Кључне речи: Југославија, Бугарска, деца, Други светски рат, дечији 
домови, Централна младешка комисија Отачественог фронта Бугарске, 
УСАОЈ, Одељење за заштиту матера, деце и младежи Министарства 
социјалне политике ДФЈ, Централна управа југословенских дечијих 
домова у Бугарској

Збрињавање југословенске деце у Бугарској током 1945. 
године већ је представљало предмет интересовања истори-

1 Dr Saša Božović, Tebi, moja Dolores, Beograd, 1980, str. 32, (treće, dopunjeno izda-
nje). Др Саша Божовић (1912–1995) описала је у својој чувеној књизи околности 
под којима је као заточеница логора у Каваји (Албанија), у болници у Тирани 
родила ћерку и дала јој име Долорес. Долорес Божовић је рођена 9. новембра 
1941. Умрла је 7. марта 1943. током битке на Неретви, у селу Шћиту код Прозора 
од последица хладноће, глади и изнемоглости. Име је добила по Долорес Ибарури. 
Књига њене мајке, др Саше Божовић, доживела је више издања. Штампана је у 
тиражу од преко 70.000 примерака. Проглашена је за најчитанију књигу у СФРЈ 
1980. године. Долорес Божовић постала је симбол страдања деце у Југославији 
током Другог светског рата. Овај рад је посвећен њима.

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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чара.2 Организовање и спровођење једне од најзначјнијих и 
најобимнијих акција југословенских послератних власти на 
пољу социјалне и здравствене заштите до сада је анализира-
но искључиво у светлу редефинисања југословенско-бугарских 
односа након септембра 1944. и образовања владе Отачестве-
ног фронта.3 У том смислу, збрињавање око 12.000 југословенске 
деце објашњавано је искључиво мотивима које треба тражи-
ти у настојањима новоуспостављеног режима у Бугарској да се 
у што краћем временском року превазиђе тешко наслеђе недав-
не прошлости а Бугарска као доскорашњи окупатор једног де-
ла југословенске територије4 прикаже као партнер на кога се у 
будућности може и мора рачунати. Ова врста анализе доста је до-
принела разумевању спољне политике новог југословенског ре-
жима, којој је Балкан у првим годинама после Другог светског 
рата представљао једно од најзанчајнијих поља интересовања.5 
Постојећи прикази збрињавања југословенске деце у Бугарској то-
ком 1945. посебно доприносе разумевању околности под којима 
је дошло до укључивања бугарских трупа у борбе против не-

2 Посебно су значајни радови историчара Стојана Танева (Стоян Танев, „Масовото 
движение в България за подпомагане на югославските деца в България през 
1944–1945 г”, Исторически преглед, 2–3, София, 1969, стр. 234–253) и Петра 
Драгишића (Petar Dragišić, „Zbrinjavanje jugoslovenske dece u Bugarskoj 1945. 
godine”, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2001, str. 103–109; Petar Dragišić, Jugoslov-
ensko-bugarski odnosi 1944–1949, Beograd, 2007, str. 270).

3 Војни удар је извршен у ноћи између 8. и 9. септембра 1944. у Софији када 
је на власт дошао Отачествени фронт. Petar Dragišić, Jugoslovensko-bugarski 
odnosi 1944–1949, Beograd, 2007, str. 22.

4 Бугарска војска је започела размештање својих трупа на југословенској 
територији 18. априла 1941. на основу сагласности Немачке. Окупирала је 
Вардарску Македонију (осим дела струшког, дебарског, кичевског, гостиварског, 
тетовског среза и дела Преспе), део југоисточне Србије (пиротски и врањски 
округ), подручје између Тимока и југословенско-бугарске границе код Зајечара, 
део гњиланског среза, Витине, Качаника и Сириничке жупе. Накнадно је 
бугарска окупациона зона на Косову била проширена на подручје лапског, 
митровачког и вучитрнског среза. На основу Хитлерове директиве из децембра 
1941. јединице бугарског окупационог корпуса преузеле су контролу над пет 
округа у Србији (нишки, лесковачки, крушевачки, моравски, зајечарски). 
Јануара 1943. Бугарима је препуштена територија западне Србије све до Дрине 
са Краљевом, Ужицем, Рашком и Новим Пазаром. Након проширења бугарске 
окупационе територије у лето 1943. у правцу севера, све до Дунава, јединице 
бугарске војске држале су под својом контролом скоро целу Србију. Исто, стр. 
14–15.

5 Покретање питања стварања заједничке државе са Бугарима, рад на јачању 
у Албанији и подршка Демократској армији Грчке у грађанском рату у овој 
земљи значајни су показатељи амбициозне политике коју је нова југословенска 
држава покушала да води на Балкану. Исто, стр. 7.
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мачких јединица на тлу Југославије,6 започињања преговора о 
формирању југословенско-бугарске федерације,7 бледских прего-
вора8 и потписивања Уговора о пријатељству, сарадњи и узајамној 
помоћи.9 

Рад који је пред читаоцима покушаће да, не заобилазећи до 
сада истражен контекст, пружи увид у друге аспекте заједничке 
акције југословенско-бугарских послератних власти која је, веро-
ватно, спасла животе бројних југословенских дечака и девојчица. 
Фокус анализе биће на детету као представнику, у годинама после 
рата, најбројније и најугроженије друштвене групе, којa у новијој 
историографској продукцији у Србији ипак не остаје на маргини 
историјског памћења.10

6 Улога бугарске војске у операцијама на тлу Југославије дефинисана је 5. октобра 
1944. на састанку Ј. Б. Тита са представницима бугарске владе у Крајови. Том 
приликом договорена је и материјална помоћ за НОВЈ. У наредном периоду 
бугарске јединице су учествовале у ослобођењу: Власотинца, Лесковца, Беле 
Паланке, Равне Дубраве, Белог Поља, Ниша, Подујева, Бујановца, Гњилана, 
Приштине, Косовске Митровице, Новог Пазара, Куманова. Трупе Прве бугарске 
армије су учествовале у операцијама на Сремском фронту. Почетком априла 
1945. део бугарских јединица прешао је Муру и ушао у Чаковец. Бугарски 
војници учествовали су у ослобођењу: Доњег Михољца, Будаковца, једног села 
код Ђурђевца, једног код Вировитице и три код Копривнице. Бугарска војска је 
учествовала у ослобођењу Птуја и Марибора. Исто, стр. 26–31.

7 Преговори о стварању југословенско-бугарске федерације су вођени уз 
присуство бугарског и југословенског руководства али и совјетске, британске и 
америчке дипломатије у јесен и зиму 1944/45. До стварања федерације никада 
није дошло. Исто, стр. 59–80.

8 Преговори о склапању и потписивању Уговора о пријатељству, сарадњи и 
узајамној помоћи између Југославије и Бугарске вођени су на Бледу од 30. јула 
до 1. августа 1947. Исто, стр. 126.

9 Југославија и Бугарска су потписале Уговор о пријатељству, сарадњи и узајамној 
помоћи након разговора две делегације у Варни–Евксинограду, 27. новембра 
1947. Потписивање Уговора био је врхунац југословенско-бугарских односа у 
периоду до 1948. и доношења Резолуције Коминформа након чега долази до 
суштинске промене југословенске спољне политике. Исто, стр. 138.

10 Неки од најзначајнијих радова су: Milan Ristović, Dug povratak kući. Deca izbe-
glice iz Grčke u Jugoslaviji 1948–1960, Beograd, 1998; Childhood in South East 
Europe: Historical perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century, (eds 
Miroslav Jovanović, Slobodan Numović), Belgrade–Graz, 2001; Sociologija detinj-
stva, (ur. Smiljka Tomanović), Beograd, 2004; Srbija u modernizacijskim procesima 
19. i 20. veka. Žene i deca, (ur. Latinka Perović), 4, Beograd, 2006; Sanja Petrović 
Todosijević, Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji 1947–1954, Beograd, 2008; Radina Vučetić, „Diznizacija detinjstva i 
mladosti u socijalističkoj Jugoslaviji”, Istorija 20. veka, 3, Beograd, 2011, str. 185–
204; Сања Петровић Тодосијевић, „На путу. Репатријација деце припадника 
немачке националне мањине у Југославији после Другог светског рата (1948–
1956)”, Токови историје, 3, Београд, 2012, стр. 190–225.
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Социјално збрињавање деце у Југославији  
после Другог светског рата

Према прорачунима Владете Вучковића са којима је југо-
сло венска држава наступила на Мировној конференцији у Паризу 
1947. године, Југославија је у рату изгубила 1.706.000 становни-
ка.11 Страдање деце у Другом светском рату представља посебно 
значајан сегмент истраживања због тога што тачан број дечака и 
девојчица који су изгубили животе на територији Југославије ника-
да није утврђен. Сви постојећи прорачуни страдалих односили су 
се, у највећем броју случајева, на структуру страдалог становни-
штва по југословенским републикама и по етничкој структури.

Подаци о тачном броју деце која су била директно погођена 
последицама рата врло су оскудни у првих десет година после ра-
та. О прецизнијим цифрама скоро да се не може говорити пре 1956. 
Према попису деце палих бораца и жртава фашистичког терора 
од 1. септембра 1956, у Југославији је живело 88.360 деце палих 
бораца и 19.370 деце жртава фашистичког терора.12 Бројке од 
300.000 „деце жртава рата”, 280.845 „без оба или једног родитеља”, 
320.000 „којима је хитно била потребна помоћ државе у храни, 
обући и одећи по окончању ратних сукоба”,13 које су први пут из-
нете и пре окончања рата у Југославији, у јесен 1944, искључиво 
су процене послератних југословенских органа који су се бавили 
збрињавањем социјално угрожене деце, суочених са тешким иза-
зовима посла који су обављали.

Питање социјалног збрињавања деце посебно добија 
на значају ако се зна да су после Другог светског рата деца 
представљала једну од најбројнијих друштвених група. Анализа 
структутуре становништва по животном добу на основу резултата 
11 По подацима Богољуба Кочовића из 1985. године, број жртава Другог светског 

рата у Југославији износи 1.014.000 (Bogoljub Kovačević, Žrtve Drugog svet-
skog rata u Jugoslaviji, Sarajevo, 1990, drugo izdanje). По подацима Владимира 
Жерјавића из 1989, тај број је нешто већи и износи 1.027.000 страдалих (Vladi-
mir Žerjavić, Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, Zagreb, 
1989).

12 По републикама: Србија (дпб – 29.774; жфт – 9.671); Хрватска (дпб – 16.299; 
жфт – 6.252); Словенија (дпб – 7.703; жфт – 2.497); Босна и Херцеговина 
(дпб – 30.447; жфт – /); Црна Гора (дпб – 1.963; жфт – 419); Македонија 
(дпб – 2.204; жфт – 531). Архив Србије, 115-34, О бризи о деци палих бораца 
(захваљујем се на подацима историчару Ненаду Лајбеншпергеру).

13 Rada Prelić, „Savez pionira Jugoslavije – Trajni oblik društvene brige o deci”, 
Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za pomoć deci Jugoslavije 1948–1971, Beo-
grad, 1971, str. 183.
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пописа из 1948. и 1953. године указује на једно од наважнијих 
обележја тадашњег југословенског друштва: после Другог светског 
рата живело је сразмерно много становништва млађих и сразмер-
но мало старијих годишта. По попису из 1948. деца до навршене 
четрнаесте године живота чинила су 32,4% укупног броја станов-
ника, док су одрасле особе старости преко шездесет година чи-
ниле свега 9,5% укупног броја становника Југославије.14 Карак-
тер младог југословенског друштва још више долази до изражаја 
када се анализирају прилике по различитим областима. Деценију 
након окончања рата, деца узраста до десет година старости чи-
нила су 21,13% становништва. Највише малишана до десет годи-
на је живело у најнеразвијенијим деловима Југославије: на Косову 
и Метохији 29,96%, у Босни и Херцеговини 27,48%, Македонији 
26,01%, Црној Гори 25,47%, Словенији 18,76%, Србији 18,63%, 
Хрватској 18,48% и Војводини 15,14% од укупног броја становника 
на наведеној територији.15 

Недостатак статистичких података за 1944. и 1945. може се 
надоместити неким од описа неповољних околности под којима су 
живели бројни југословенски малишани, пре свега они који су били 
суочени са ратним разарањима и страдањима. 

У посебно тешкој ситуацији налазила се Србија, која је 
ослобођена у јесен 1944. године. Великом броју ратом угрожене 
деце, како оне из Србије тако и избегличке деце са територије 
НДХ, од пролећа 1945. почеле су да се придружују бројне, веће 
или мање, групе босанске деце. Јануара месеца 1945. Повереништ-
во социјалне политике Председништва АСНОС-а писало је Пове-
реништву социјалне политике АВНОЈ-а како није у могућности да 
обезбеди најнужније намирнице (маст, брашно, пиринач, кромпир, 
пасуљ, воће, шећер, сируп и воћне сокове) до „идуће жетве”, тј. 
у наредних шест месеци, за потребе прехрањивања 350.000 де-
чака и девојчица ратне сирочади погинулих бораца НОВ и ПОЈ, 
ратних заробљеника, избеглица, оних који су још увек у борби, 
као и деце из социјално угрожених породица. Ситуација у Србији 

14 Архив Југославије, Архив Јосипа Броза Тита, Кабинет председника Републике 
II-7-A, Извештај о здравственом стању народа и здравственој служби. 
Деца узраста до четрнаест година чинила су у: Португалији 29,7%, Грчкој 
29,6%, Холандији 29,3%, Румунији 28,9%, Финској 28,2%, Италији 26,7%, 
Чехословачкој 24,3%, Данској 22,9%, Норвешкој 23,1%, Шведској 22,4%, 
Француској 22,2%, Енглеској и Велсу 21,4% и Белгији 20,8% од укупног броја 
становника.

15 Исто.
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описивана је као катастрофална: „Порушени градови и вароши, 
попаљена и опустошена читава села имала су као најтежу последи-
цу страдање породица са малом децом. Окупатор и његови помага-
чи својим зверским поступањем нанели су непосредно смрт огром-
ном броју српске деце, а велики број чији су родитељи поклани, 
стрељани али и насилно одведени на рад, где су највећим делом 
пали као жртве фашистичког терора, лагано умиру без довољно за-
штите и најнеопходнијих услова за живот. Србија исцрпљена неће 
бити у могућности да исхрани своју децу, а још мање да осигура 
појачану исхрану за ону децу чији су организми услед трогодишњег 
гладовања потпуно оронули. Кожне болести, туберкулоза као и 
најстрашније слепило, то су последице слабе исхране које свакод-
невно констатујемо код наше деце. Недовољно одевена, и апсолут-
на немогућност да се текстил и обућа добију у нашој исцрпљеној 
земљи, одакле је окупатор исцедио и најскривеније изворе, наша 
деца у огромном броју формално скапавају од студи...”16

Иако се ослобођење чекало са великим нестрпљењем, тек 
ослобођени градови нису представљали најбезбеднија места за жи-
вот деце. Свега десетак дана након ослобођења Београда, 2. но-
вембра 1944. године градске власти су упозориле: „Родитељи, ви 
сте најближи својој деци и ви сте највећи њихови пријатељи. Ви 
својој деци највише можете помоћи да се сачувају. Упозорите их 
одмах на опасност која им прети од опасног оружја које је мрски 
непријатељ посејао по нашем граду, у намери да убија нашу децу, 
нека не дирају неиспаљену муницију, већ, чим је нађу, нека одмах 
обавесте руске војнике. Они ће се постарати да то убитачно оружје 
отклоне и учине безопасним за вас и вашу децу.”17 

Суочена са читавим низом крупних социјалних проблема, од 
којих је збрињавање ратне сирочади и социјално угрожене деце 
био само један у низу, југословенска држава, која је све до маја 
месеца 1945. била у рату, морала је „упослити” све своје капаци-
тете. Показало се да су капацитети у борби са социјалним брига-
ма минимални. Недовољно изграђен систем социјалних установа, 
у рату додатно руиниран а у јесен и пролеће 1944/45. због ратне 
ситуације у којој се земља налазила додатно узурпиран од војске, 
није представљао адекватан ослонац. 
16 АЈ, Министарство социјалне политике, 642-8-23, Допис Повереништва социјалне 

политике Председништва АСНОС-а Повереништву социјалне политике АВНОЈ-а, 
6. јануара 1945.

17 „Родитељи чувајте нашу децу од експлозија непријатељског оружја”, Политика, 
2. новембра 1944.
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Без довољно изграђеног система установа за бригу о деци, 
држава је била у могућности да највећем броју малишана понуди 
пре свега смештај у „туђе породице”, што се у пракси показало као 
лоше и краткотрајно решење.18 Проналажење „туђих породица” би-
ло је приоритет из два разлога. Децембра 1945. године Одељење 
за заштиту матера, деце и младежи Министарства социјалне по-
литике констатовало је да се овакав вид збрињавања деце сматра 
бољим јер се услед недостатка адекватних зграда велики број деце 
не може у кратком временском року сместити по домовима. Поред 
тога, збрињавање деце по породицама је било далеко јефтиније 
за државу. Адекватна „потрага” за породицама које би се прихва-
тиле улоге старатеља непосредно по окончању ратних сукоба, ис-
поставило се, није била могућа. Због алармантности проблема тј. 
лошег психо-физичког стања у ком су се деца налазила, породице 
су биране без адекватне провере и селекције. Смештај у „туђе по-
родице” показао се врло брзо као лоше решење за многе дечаке и 
девојчице, који су у новим срединама и тзв. породичном окружењу 
више третирани као помоћна радна снага него као деца којој је по-
требна нега, брига и љубав. 

Да би овакав вид збрињавања деце ставила под већи над-
зор, држава је приступила збрињавању деце по дечјим насеоби-
нама. Дечје насеобине су осниване ради породичног збрињавања 
„деце палих партизана и бораца ЈА, жртава фашистичког терора, 
као и остале потпуно незбринуте деце без родитеља”. На овај на-
чин су удомљавана „здрава деца” узраста од три до 14 година која 
су размештана у једном месту (селу, граду, варошици) по „туђим 
породицама”. Насеобина је морала имати најмање 40 деце.19 

Домови за децу без родитељског старања нису представљали 
првобитан избор, али је „стање на терену” указивало на чињеницу 
да се проблем дечије заштите може и мора решити пре свега пу-
тем установа колективне дечје заштите. Већ у децембру 1944. 
израђен је Правилник за пословање групних дечјих домова и кон-

18 Размештање деце без родитељског старања по породицама било је у годинама 
док се рат још увек није завршио а посебно по окончању Другог светског 
рата један од најпримењиванијих видова збрињавања деце у Југославији. 
По стандардима савремене педагошке науке тога доба породица се сматрала 
„природном средином за васпитање детета”. АЈ, 642-6-17, Закључци са скупа 
Међународна недеља за децу жртве рата одржаног у Цириху, 22. септембар 
1945.

19 АЈ, Министарство народног здравља ДФЈ, 671-8-13, Упутства за оснивање, 
организацију и вођење дечјих насеобина.
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центрисаних дечјих насеља у Банату.20 Колике су биле могућности 
југословенске државе на крају претпоследње ратне године најбоље 
говоре дефинисани принципи којих је требало да се придржавају 
сви органи којима је поверена реализација Правилника. Као први и 
најважнији принцип дефинисана је смерница да „у великој оскуди-
ци материјалних средстава и спремног особља, средства и особље 
треба искористити на такав начин и за такву децу, да се малим 
средствима што већем броју деце очува голи живот”. Званичан став 
југословенске државе је био да се на првом месту треба побринути 
„да деца добију стан, храну, најпотребније одело и одрасле чуваре 
који су способни да децу очувају од грубих несрећних случајева и 
злочиначких напада”.21 У остварењу јасно формулисаног приори-
тета одређеним категоријама деце давала се предност. Тако су на 
првом месту била школска деца јер се сматрало да „са најмањим 
материјалним средствима и са најмањим бројем особља” може да се 
помогне „највећем броју деце”.22

20 АЈ, 671-8-13, Нацрт Правилника за пословање групних дечјих домова и 
концентрисаних дечјих насеља у Банату израђен на основу тачке 6 одлуке 
Повереника за социјалну политику Националног комитета ослобођења 
Југославије бр. 273 од 8. децембра 1944. године, 24. децембар 1944.

 Правилник за пословање групних дечјих домова и концентрисаних дечјих 
насеља у Банату предвиђао је оснивање ових домова и насеља на територији 
Баната. Бројне, ранијом одлуком конфисковане а затим и напуштене куће, 
пре свега банатских Немаца, послужиле су као простор за смештај и бригу 
о деци без родитељског старања. Групни дечји домови су представљали 
стручне установе за смештај, збрињавање, социјалну и здравствену заштиту 
и васпитање „ратне сирочади, незбринуте избегличке и друге социјално тешко 
угрожене деце без породичног старања, а која се из ма којих разлога не могу 
збринути и повољно заштитити у концентрисаним дечјим насељима”. Групни 
дечји дом су чинила два или више дечјих домова у којима живи најмање 200, 
односно највише 1.000 деце, који се удружују у једну групу дечјих домова, чиме 
постају једна административно-економска јединица са заједничком локалном 
централном административном управом. Елементарна јединица за смештај 
деце у концентрисаним дечјим насељима била је сеоска кућа са постојећим 
или напуштеним „домородачким домаћинством”. Концентрисано дечје насеље 
се могло образовати само тамо где се у „збијеном насељу” налазило најмање 40 
кућа за смештај најмање 200 деце.

21 АЈ, 671-8-13, Нацрт Правилника за пословање групних дечјих домова и 
концентрисаних дечјих насеља у Банату израђен на основу тачке 6 одлуке 
повереника за социјалну политику Националног комитета ослобођења Југо-
славије бр. 273 од 8. децембра 1944. године, 24. децембар 1944.

22 Исто. Након школске деце, приоритет се давао „старијој предшколској деци”, 
„одојчади на сиси”, „млађој предшколској деци”. На самом зачељу налазила 
су се „вештачки храњена одојчад” за коју се сматрало да су „у сиромашном 
и аљкавом амбијенту готово сва изгубљена, било да се налазе у родитељској 
кући, било да су смештена у дечје домове” и „идиоти, деца са тежим душевним 
манама и неизлечивим болестима”.
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На овај начин дефинисани принципи јасно су указивали 
на чињеницу да је „проблем превазилазио моћи” државе. Суоче-
ни са превеликим бројем деце којој је хитно требала помоћ да би 
се одржала у животу, у ситуацији у којој су непрекидно присти-
зале нове групе деце, органи социјалног старања били су примо-
рани да посегну за решењем које би бар донекле „релаксирало” 
државу у настојањима да збрине све оне којима је помоћ била по-
требна. Крајем 1944. Београд је био порушен град пун рањеника 
и грађана који су једва састављали крај с крајем. „Војска” деце 
морала се пребацити на неко друго место. Војводина се наметала 
као најбоље могуће решење у датом тренутку. Пре свега, својим 
природним богатствима она је представљала идеално место за опо-
равак и одмор ратом измучене деце. Друго, током Другог светског 
рата Војводина је у великој мери остала поштеђена великих ратних 
разарања. Треће, упоредо са ослобађањем војвођанске равнице 
текао је и процес исељавања и логорисања војвођанских Немаца 
тако да су многа војвођанска, пре свега банатска места била го-
тово испражњена.23 Управо су бројне куће банатских Немаца по-
служиле као зграде будућих дечијих домова који ће у наредном 
периоду „прекрити” читав овај део Југославије. Збрињавање десе-
тине хиљада ратне сирочади, социјално угрожене деце захтевало 
је озбиљну припрему и логистику. То је подразумевало и постојање 
одређене инфраструктуре коју, у овом случају, нису могли да чине 
искључиво стамбени, ненаменски објекти већ и васпитачки кадар, 
23 Припреме за евакуацију војвођанских Немаца почеле су да се врше тек након 

капитулације Румуније 23. августа 1944. године тј. у тренутку када је фронт 
почео значајно да се приближава североисточним границама Југославије. Слаба 
организација, паника која је настала услед приближавања фронта, неодлучност 
немачког, у највећем проценту сељачког становништва да напусти своја имања, 
која ће им са целокупном имовином бити конфискована одлуком АВНОЈ-а од 21. 
новембра 1944, допринели су томе да управо они делови Југославије у којима 
је живело највише Немаца буду најслабије евакуисани. Из југословенског дела 
Баната евакуисано је свега 20.000 Немаца не рачунајући оне који су служили 
у немачким војним и полицијским јединицама ван покрајне. Због погоднијег 
тј. западнијег положаја у односу на фронт и Банат, знатно боље су „прошли” 
Немци из Бачке и Срема. Од планираних 200.000 из Бачке је евакуисано 
60.000–70.000 људи, не рачунајући 40.000 бачких Немаца који су служили 
у немачким јединицама. До 7. новембра 1944, када је завршена евакуација 
тзв. треће зоне, из Срема је евакуисано 90.000 Немаца, док их се око 43.000 
налазило у разним немачким јединицама. Они који су остали тј. нису могли или 
нису желели да беже, до јуна месеца 1945. затворени су у логоре за Немце у 
Војводини. По званичним подацима крајем 1945. и почетком 1946. у логорима 
у АП Војводини било је 105.740 Немаца, док их је 6.000 било на слободи. Z. 
Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 333–346, 351; Zoran Janjetović, 
„Nemice u logorima za folksdojčere u Vojvodini 1944–1948”, Srbija u modernizaci-
jskim procesima, (ur. Latinka Perović), 2, Beograd, 1998, str. 500.
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који једва да је подмиривао потребе постојећих установа дечије 
заштите. Могућност да се деца упућују у Банат представљала је, у 
том смислу, само делимично решење.

Одлазак

Иако још увек у рату, нова југословенска власт водила је 
више него интензивну спољну политику. Њен карактер посеб-
но је долазио до изражаја у односу према балканским суседима. 
Доласком владе Отачественог фронта на власт у септембру 1944. 
године, Бугарска је, могло би се рећи преко ноћи, улогу окупа-
тора југословенске територије заменила улогом партнера на свим 
пољима па и на пољу социјалног старања. Могућност да на извесно 
време прими неколико хиљада југословенских малишана, док се 
не опораве и не буду спремни за повратак кући, показала се као 
идеална у циљу демонстрације нове, мирољубиве и добросусед-
ске политике. За разлику од Југославије, чији су поједини делови 
територије у јесен и зиму 1944. личили на згаришта, Бугарска је, 
иако у рату, остала поштеђена разарања и великих људских губи-
така. Постојећи систем болница, санаторијума, различитих уста-
нова за бригу о деци, у којима је радио стручан кадар, могао је да 
прихвати и подмири потребе угрожене југословенске деце којима 
је помоћ била хитно потребна.

Акција упућивања деце у Банат и Бугарску замишљена је 
као јединствена акција унутар које различите активности допуњују 
једна другу. Означена је као Акција за упућивање деце у дечије 
домове у Бугарској и групне дечије домове и концентрисана дечија 
насеља у Банату. У многим званичним документима и штампи она 
се водила и као Акција за колонизацију и смештај деце. Њена 
реализација званично је отпочела у децембру 1944. године. 

Основни детаљи у вези са привременим боравком југо-
словенске деце у Бугарској тј. „технички план о спровођењу акције 
за припремање и настањивање у Бугарској 10000 југословенске де-
це” усаглашен је на састанку представника и иницијатора акције,24 
Централне омладинске комисије при Националном комитету Отаче-

24 АЈ, 642-8-23, Допис Повереништва за социјалну политику НКОЈ генералу 
Вујовићу, начелнику Економског одељења Врховног штаба НОВЈ, 2. јануар 
1945.
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ственог фронта25 и представника Уједињеног савеза антифашитич-
ке омладине Југославије,26 у Београду 21. децембра 1944. годи-
не. Од тог дана па до 15. јануара 1945.27 када је први транспорт 
југословенске деце кренуо из Нишке Бање у Бугарску, заједничком 
акцијом различитих служби мобилисан је велики број појединаца 
и организација који ће током наредних годину дана бити актери 
једне од најзначајнијих акција збрињавања деце у периоду после 
Другог светског рата не само у Југославији већ и у читавој Европи. 

Већ 29. децембра Повереништво за социјалну политику 
НКОЈ издало је обавештење на основу кога је требало приступити 
хитном прикупљању, како се истицало, „мушке и женске деце 
од 5–15 година, првенствено деце палих бораца НОВ и ПОЈ, де-
це инвалида и осталих жртава НО борбе, деце активних бораца 
НОВ и ПОЈ и избегличке деце”.28 Истога дана Повереништво со-
цијалне политике Председништва АСНОС-а упутило је окружним 
народноослободилачким одборима и Извршном НОО за град Београд 
упутство на основу кога је на територији Србије требало приступити 
прикупљању следећих категорија деце: „србијанске деце” палих бо-
раца НОВ и ПОЈ и осталих жртава народноослободилачке борбе као 
и деце активних бораца, деце инвалида НОВ и ПОЈ, деце активних 
бораца НОВ и ПОЈ и избегличке деце из Хрватске, Словеније, 
Македоније, Црне Горе и Санџака која се налазе у дечијим домовима 
на територији Србије или су смештена у тзв. туђим домаћинствима.29 
Народноослободилачки одбори су уз помоћ локалних организација 
УСАОЈ-а добили задатак да до 15. јануара пошаљу спискове деце 
коју је требало упутити у Бугарску са територија њихових округа. 

25 Испред Централне омладинске комисије састанку су присуствовали: Борис 
Николов, Георги Кост. Георгиев, Станко Рангелов, Славчо Стојанов и Ангел 
Калинов. АЈ, 642-8-23, Записник са састанка представника Централне 
омладинске комисије при Националном комитету Отачественог фронта и 
представника УСАОЈ-а, 21. децембар 1944.

26 Испред УСАОЈ-а састанку су присуствовали: Неда Марковић, Емилија Јакшић, 
Ева Домањи. Исто.

27 „Прихватилиште за слање деце у Бугарску, у Нишкој Бањи претвара се у дечју 
болницу”, Политика, 2. март 1945.

28 АЈ, 642-8-23, Одлука Повереништва за социјалну политику НКОЈ-а, 29. 
децембар 1944.

29 Са територије града Београда – 1.000, београдског округа – 200, ваљевског 
округа – 200, моравског – 150, нишког – 200, пожаревачког – 200, топличког 
– 100, ужичког – 300, чачанског – 200, шабачког – 300, зајечарског – 350, 
кра гујевачког – 200, крушевачког – 200, лесковачког – 200, врањског 100, 
пи ротског – 100. АЈ, 642-8-23, Допис Повереништва за социјалну политику 
Председништва АСНОС-а окружним народноослободилачким одборима и 
Извршном НОО за Град Београд, 29. децембар 1944.
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На списковима су се могла наћи имена оних дечака и девојчица који 
су претходно прошли здравствену проверу и за које је констатовано 
да су здрави.30 Након прикупљања, прегледа и евиденције деце 
на територији округа, она су упићивана у сабирна прихватилишта 
округа тј. у Београд, Неготин, Зајечар, Аранђеловац, Врњачку 
Бању, Шабац, Лесковац31 и Ужице.32 Смернице дате у упутству 
предвиђале су да деца у сабирним прихватилиштима пролазе још 
један круг здравствене провере. Ту су снабдевана одећом и обућом 
за пут и затим су упућивана у Централно прихватилиште у Нишу или 
Београду, одакле су након последњег круга здравствене провере 
кретала на пут у Бугарску.33 Поред чланова Акционог одбора за 
руковођење акцијама упућивања деце у дечје домове у Бугарској и 
концентрисана дечја насеља НКОЈ-а у Банату који су били задужени 
за организовање одласка деце,34 јануара месеца 1945. године, 
Повереништво за социјалну политику НКОЈ-а је именовало чланове 
Централне управе југословенских дечијих домова у Софији. Главни 
задатак новоуспостављеног тела био је да непосредно надгледа 
рад установа у којима су била смештена југословенска деца у 
Бугарској али и да као орган, најпре Повереништва за социјалну 
политику НКОЈ-а а потом и Министарства социјалне политике Владе 

30 Здравствену проверу су обављали месни санитарни органи. Неке од смерница 
изнетих у упутству прослеђеном НОО 29. децембра 1944. посебно су се 
односиле на децу оболелу од шуге, кожних обољења и туберкулозе. Упутство 
је предвиђало да се „посебна пажња” обрати на децу која имају симптоме 
неког од кожних обољења. У таквим случајевима увек је требало консултовати 
дерматолога. Деца оболела од туберкулозе нису долазила у обзир за пут. Исто. 

31 Није сваки округ имао централно прихватилиште. Често су поједина при-
хватилишта примала децу са територија суседних округа. У београдском при-
хватилишту су била децу са територије ваљевског и пожаревачког округа. 
Прихватилиште у Врњачкој Бањи је примало децу са територије крушевачког 
и чачанског округа а лесковачко прихватилиште децу са територије врањског 
округа. Деца из пиротског, топличког и моравског округа одлазила су директно 
у Централно прихватилиште које се налазило у Нишу. АЈ, 642-8-23, Допис 
Повереништва за социјалну политику Председништва АСНОС-а окружним 
народноослободилачким одборима и Извршном НОО за Град Београд, 29. 
децембар 1944.

32 У Ужицу је био смештен прихватни центар за децу из Ужица, околине, Санџака, 
југоисточне Босне и Црне Горе. АЈ, 642-23-8, Допис Повереништва за социјалну 
политику НКОЈ-а Одељењу за заштиту матера, деце и младежи Повереништва 
за социјалну политику АСНОС-а, 8. фебруар 1945.

33 АЈ, 642-8-23, Допис Повереништва за социјалну политику Председништва 
АСНОС-а окружним народноослободилачким одборима и Извршном НОО за 
Град Београд, 29. децембар 1944.

34 „Акциони одбор за упућивање деце у дечје домове у Бугарској”, Политика, 27. 
јануар 1945.
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ДФЈ, комуницира са југословенским органима, пре свега Акционим 
одбором.35

Штампа која је излазила на ослобођеним територијама 
детаљно је пратила спровођење акције одласка југословенске 
деце у Бугарску. Доскорашње присуство бугарских војника као 
окупатора на југословенској територији отварало је бројна питања 
у вези са оправданошћу акције и потенцијалном безбедношћу 
деце. Јавност је била преплављена гласинама о намери Бугара да 
југословенску децу држе као таоце које треба убијати у случају 
погибије бугарских војника на фронту у Југославији. Говорило 
се о избијању револуције у Бугарској у којој ће сва деца бити 
„поклана”. Веровало се да се деца у Бугарску шаљу на рад и да 
ће од њих „правити сапун”. Овакве „испаде” југословенске вла-
сти су приписивале „пропаганди народних непријатеља” и „про-
тува” које, по мишљењу званичника, нису желеле да акција успе.36 
Да би се спречило ширење непријатних гласина које су посебно 
обесхрабрујуће деловале на родитеље, договорено је да бугарски 
радио три пута недељно (средом, суботом и недељом) од 16 до 16.15 
часова емитује емисије за Југославију које су се могле пратити преко 
Радио Београда. У ситуацији у којој су, у послератним приликама, 
саобраћајне и поштанске везе биле изузетно слабе, могућност 
да преко радија дођу до информација о својој деци, за родитеље 
који су се могли домоћи ретких радио- апарата представљала је 
несвакидашњу радост. Поред тога што су били у прилици да слушају 
пригодне емисије о животу у појединим домовима, родитељи су 
могли и да чују „глас” своје деце која су путем емисија остављала 
личне поруке и саопштења.

Да би се читава акција, која је спровођена у највећој могућој 
оскудици и немаштини, приказала што афирмативније, Политика 
је редовно обавештавала читаоце о „полету” са којим деца одлазе 
на пут. Аутор текста објављеног 18. јануара 1945. описивао је 
„неуморном дечјом песмом о борби и слободи” „оживеле” у ра-
ту „опустеле алеје паркова упропашћених за време окупације” у 
Нишкој Бањи. Посебан акценат стављан је на „свест” најмлађих, 
који су приликом одласка подједнако радо певали о борби и слободи 
свесни да их управо овакве песме „везују за родитеље који су дали 
свој живот у борби за слободу”. Песма их је спајала са „отаџбином” 
и „браћом, која им указују гостопримство, дивећи се борбености” 

35 Исто.
36 P. Dragišić, n. d., str. 107.
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југословенских народа „против заједничког непријатеља – мрског 
хитлеризма”.

Иако организована са великим ентузијазмом нових југо сло-
венских власти, акција збрињавања југословенске деце у Бугарској 
током 1945. била је скопчана са низом проблема, чије је решавање 
захтевало, већ на самом почетку, одступање од многих смерница 
датих на састанку представника Централне омладинске комисије 
НК ОФБ и представника УСАОЈ-а 21. децембра 1944. и у одлуци 
Повереништва за социјалну политику НКОЈ-а од 29. децембра 
1944. године.

Допис дечијег дома у Врњачкој Бањи Одељењу за заштиту 
матера, деце и младежи Повереништва социјалне политике НКОЈ-а 
од 30. децембра 1944. илустративно говори о проблемима са којима 
су се суочавали НОО и управе дечијих домова по сабирним центри-
ма у намери да сакупе и организују децу са територија својих окру-
га за пут. У првим месецима после рата телефонске везе Београда 
са унутрашњошћу су биле у прекиду. Немогућност комуницирања 
са централним прихватилиштима у Београду и Нишу стварала је 
огромне проблеме локалним организацијама задуженим за даљи 
транспорт деце.37 Као несавладив проблем наметало се питање 
транспорта деце од мањих окружних места до сабирних центара и 
од сабирних центара до Београда и Ниша.38

Деца, пре свега избегличка, налазила су се у врло лошем 
здравственом стању. Поред тога што су била најбројнија међу 
„голима и босима”, многе од ових дечака и девојчица било је те-
шко „очистити” од „ваши” и спремити за пут, иако су деца из ове 
категорије била означена као социјално угрожена група којој треба 
указати најхитнију помоћ.39

И поред мноштва потешкоћа, у првим данима после рата 
као највећи проблем из домена дечије заштите наметао се про-
блем снабдевања деце храном, обућом и одећом. Забрињавајуће 
звучи допис Повереништва социјалне политике Председништва 
АСНОС-а упућен Повереништву социјалне политике НКОЈ-а од 16. 
јануара 1945. у коме се каже: „Ово Повереништво развија овај 
рад на збрињавању наше деце и младежи, у коме раду наилази 

37 АЈ, 642-8-23, Допис Дечјег дома у Врњачкој Бањи Одељењу за заштиту матера, 
деце и младежи Повереништву за социјалну политику НКОЈ-а, 30. децембар 
1944.

38 Исто.
39 Исто.
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на највеће тешкоће у погледу одевања и облачења деце. Стање је 
одела тако тешко, да се помоћ у исхрани често не може пружити 
што родитељи и старатељи нису у могућности да голу и босу децу 
доводе до обданишта и трпеза, где се обезбеђује скупна исхрана 
деце. Исто тако и одашиљање деце у Бугарску и Банат довело би се 
у питање, ако се хитно не обезбеди већа количина одела и обуће 
за децу која одлазе. До сада за прве транспорте деце у Банат и 
Бугарску, снабдевање деце оделом и обућом је било могуће што 
су највећим делом црпене резерве из магацина постојећих дечијих 
установа. Како се већ те резерве исцрпљују неопходно је потребно 
да се најхитније набави материјал и приступи изради одела, рубља 
и обуће, како би смо на време израдили потребну количину да се 
не доведе у питање већ одређени план даљег транспорта деце за 
Бугарску и Банат.”40 

Због свега наведеног транспорти југословенске деце која су 
од јануара до марта месеца 1945. интензивно одлазила за Бугар-
ску нису увек изгледали онако како је првобитним планом било 
замишљено. Уместо сите и одевене деце на пут су неретко кретале 
групе полугладних и полуодевених, босоногих, лакше и теже обо-
лелих дечака и девојчица. 

Први транспорти југословенске деце упућени су у Бугар-
ску средином јануара 1945. године. До средине марта, када је по 
свим расположивим подацима, упућен последњи, тринаести транс-
порт, у Бугарској се налазило око 12.000 деце. На основу подата-
ка Централне управе југословенских дечијих домова у Бугарској 
и Младешке комисије при Освободилној фронти из марта месеца 
1945. у Бугарској се налазило 11.219 југословенских дечака и 
девојчица,41 који су били распоређени у 143 дома42 на територији 

40 АЈ, 642-8-23, Допис Повереништва социјалне политике Председништва АСНОС-а 
Повереништву за социјалну политику НКОЈ-а, 16. јануар 1945.

41 Нема података о броју деце смештене у дом у месту Ставноско (плевенска 
област). АЈ, 642-8-23, Преглед југословенских дечјих домова по областима 
у Бугарској и на основу података Централне управе југословенских дечјих 
домова у Бугарској (Софија) и Младешке комисије при О. Ф, 10. март 1945.

42 Формулација „дом” не односи се искључиво на установу дечијег дома. У 
цитираном прегледу под „домом” се сматрају све врсте установа у којима су деца 
била смештена. Док су здрава деца распоређивана у већ постојеће или за ову 
потребу инпровизоване дечије домове, болесна деца су, најпре, удомљавана 
у здравственим установама (у чувеној Александровској, универзитетској 
болници (софијска област) било је смештено 36 деце; у санаторијуму у Тревни 
(плевенска област) било је смештено 45 деце итд.). На основу грађе фонда 
Министарства социјалне политике ДФЈ, Архива Југославије, види се да је 
одређени број дечака и девојчица предшколског узраста био смештен у тзв. 
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целе земље.43 На основу података из новембра месеца 1945. види 
се да се у Бугарској налазило 11.845 деце. Од скоро 12.000 дечака 
и девојчица највише их је било са територије Србије (9.542). У овај 
број улазила су избегличка деца са територије целе Југославије 
која су у тренутку одласка у Бугарску била смештена у Србији. Од 
9.542 деце, 2.048 је било без родитељског старања.44 

Југословенско особље

Заједно са децом у Бугарску су упућени, како је било пре-
двиђено првобитним договором, југословенски кадрови. Пошто 
је у тренутку одласка деце у Бугарску, држава била у рату, сви 
ангажовани на договореној акцији морали су бити мобилисани.45 
У том смислу, акција одласка југословенских учитеља, васпитача 
и лекара у Бугарску није била добровољна већ обавезна. Тешка 
ситуација у којој се земља налазила, мањак свих а понајвише 
кадрова какви су били потребни за акцију збрињавања југосло-
венске деце у Бугарској, захтевали су врло флексибилан однос 
према квалификацијама појединаца. У недостатку професионалних 
учитеља и васпитача, у Бугарску је пре свега упућено чланство 
Уједињеног савеза омладине Југославије, коме је држава по-

туђим породицама. Овај број деце, по свему судећи, био је занемарљив у 
односу на број институционално удомљене деце. Исто.

43 Софијска област (11 домова са 613 деце); варненска област (15 домова са 
2.429 деце); бургаска област (9 домова са 1.033 деце); русенска област (4 
дома са 715 деце); пловдивска област (11 домова са 1.304 деце); старозагорска 
област (15 домова са 1.262 деце); плевенска област (47 домова са 2.790 деце); 
врачанска област (34 дома са 1.276 деце). Исто.

44 Из осталих делова Југославије у Бугарској је било смештено: из Босне (1.053 
– 59 обезбеђен смештај, 994 необезбеђен смештај); из Црне Горе (918 – 
773 обезбеђен смештај, 137 необезбеђен смештај); из Војводине (142 – 
нема података); из Хрватске (37 – 23 обезбеђен смештај, 14 – необезбеђен 
смештај); из Словеније (47 – 43 обезбеђен смештај, 4 необезбеђен смештај); 
из Македоније (112 – 60 обезбеђен смештај, 52 необезбеђен смештај). АЈ, 
642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству 
социјалне политике ДФЈ, 10. новембар 1945.

45 У допису Повереништва за социјалну политику НКОЈ генералу Вујовићу, 
начелнику Економског одељења Врховног штаба НОВЈ се види да су за 
професора педијатрије на Медицинском факултету др Матију Амброжића и 
његовог заменика др Миливоја Сарвана тражена војничка одела, шињели и 
капе јер су у Бугарску упућивани као мобилисана лица. АЈ, 642-8-23, Допис 
повереништва за социјалну политику НКОЈ генералу Вујовићу, начелнику 
Економског одељења Врховног штаба НОВЈ, 2. јануар 1945.
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верила задатак организације и упућивања деце у Бугарску. За 
разлику од школованих учитеља, који су се уз одређене напоре 
могли „пронаћи”,46 професионални васпитачки кадрови били су 
реткост, због чега су у огромном проценту регрутовани из редова 
југословенских омладинаца. 

Тешко је рећи колико је учитеља и васпитача упућено у 
Бугарску. У јануару месецу 1945. године тамо се већ налазило 
140 учитеља и 170 васпитача. С обзиром на динамику доласка47 
југословенских транспорта претпостављало се да их је до марта 
месеца, када је у Бугарску стигао и последњи транспорт, морало 
бити око 500.48

Иако обавезан, рад у Бугарској је био плаћан. Донета је 
одлука да учитељи и васпитачи примају месечну надокнаду, која 
је требало да задовољава њихове „најнужније” потребе у висини 
од, скромних, 1.000 динара.49 Током читавог боравка у Бугарској 
исплата утврђеног износа показаће се као велики проблем, због 
чега су учитељи и васпитачи често изражавали своје незадовољство 
скрећући пажњу на врло лоше услове у којима раде и живе. 

Проблематична селекција кадрова који су упућени у Бугарску, 
као и немогућност државе, која се суочавала са катастрофалним 
последицама рата у првим данима мира, да задовољи потребе 
својих грађана на раду у Бугарској несумљиво су утицале и на 
квалитет рада учитеља и васпитача.

У периоду од јануара до октобра месеца 1945, када се 
већина југословенске деце вратила у земљу, Бугарску су посетиле 
две државне комисије чији је задатак био да изврше преглед стања 
на терену. Прва комисија50 извршила је преглед домова у периоду 
46 Просветни кадрови су били неопходни и у земљи. Већина школа у Србији 

почела је да ради од јануара месеца 1945. године. Због катастрофалних услова 
у којима се одвијала настава у основним школама до краја школске 1944/45. 
сматрало се да нова школска година 1945/46. мора стартовати регуларно 1. 
септембра 1945. у далеко бољим и прихватљивијим условима за одвијање 
наставе.

47 Транспорти су стизали на неколико дана. АЈ, 642-8-23, Допис Централне 
управе дечјих домова југословенске деце у Бугарској (Софија) Повереништву 
социјалне политике НКОЈ-а, 11. јануар 1945.

48 Исто.
49 АЈ, 642-8-23, Одлука Акционог одбора за смештај и колонизацију деце, 30. 

март 1945.
50 За чланове комисије именовани су: Вера Јовановић Крстић, представник Ми ни-

старства социјалне политике, др Славица Ћетковић, представник Министарства 
народног здравља, др Богдан Стојсављевић, представник Министарства про-
свете, Јелена Вујевић, представник Повереништва просвете АСНОС-а, Косара 
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од 17. до 27. априла 1945. године. Комисија је изнела озбиљне 
примедбе на рачун стања у дечијим домовима. Најозбиљније 
замерке биле су упућене Централној управи југословенских дечијих 
домова у Бугарској, мада комисија није пропустила да изнесе бројне 
примедбе на рачун органа у земљи који су направили озбиљне 
пропусте приликом упућивања деце у Бугарску.51 Мада за нијансу 
бољи, извештај јунске комисије био је, такође, негативан. Већ 
након априлског извештаја, Министарство социјалне политике ДФЈ 
је једног од главних криваца за лоше стање југословенских дечијих 
домовима у Бугарској видело у Централној управи. Сматрало се да 
је, без обзира на све пропусте које су направили државни органи 
приликом упућивања деце, недопустиво да Управа након пет месеци 
боравка у Бугарској нема јасан и прецизан увид у распоред и бројно 
стање деце по домовима, иако су се они налазили под непосредном 
контролом Управе као органа Министарства социјалне политике 
ДФЈ.52 Ставове априлске донекле су ублажили ставови јунске 
комисије која је потврдила недостатак Управе „на терену”, али је, 
поред тога, скренула пажњу и на озбиљне проблеме са којима се 
Управа суочава. Пре свега, изнет је став да се под непосредном 
контролом Централне управе налази 190 домова, са којима се 
због слабих поштанских и лоших саобраћајних веза, недостатка 
адекватног превозног средства врло лоше комуницира. Извештај 
јунске комисије скренуо је пажњу на бројне захтеве које је Управа 
упућивала Министарству у циљу побољшања ситуације на терену. 
Централна управа је имала озбиљне замерке на рачун нестручног 
васпитачког и наставног кадра који је упућиван у Бугарску. Посебно 
је истицана неспремност југословенских кадрова да промовишу 
боравак деце у Бугарској као „средство за продубљивање братских 
односа наших народа”, што је био један од главних разлога 
упућивања деце у Бугарску. Тако се истицало да „са стране наших 
другова који су са децом отишли у Бугарску боравак деце схваћен 
је првенствено с његове материјалне стране тј. да се деци омогући 
што бољи смештај, исхрана, здравствена нега итд. и око тога се 

Видаковић, представник Повереништва социјалне политике АСНОС-а, Славка 
Анаф, представник Главног одбора Црвеног крста. АЈ, 642-8-23, Решење 
Министарства за социјалну политику ДФЈ на предлог Акционог одбора за 
смештај и колонизацију деце у Бугарској и Војводини о упућивању комисије за 
преглед дечјих домова у Бугарској, 4. април 1945.

51 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарства 
за социјалну политику ДФЈ другу Матићу, председнику Централне управе 
југословенских дечјих домова у Бугарској, 13. јун 1945.

52 Исто.
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кретао највећи део њиховог општења са Бугарима на доста места у 
грубој форми постављања кратких писмених или усмених захтева 
који су понекад прелазили оквире најнужнијих потреба. Сматрало 
се да је по некада изражаван негативан однос деце према Бугарима 
био проузрокован негативним коментарима југословенског особља 
о Бугарима.”53 

Деца

Долазак југословенских дечака и девојчица узраста од пет 
до петнаест година у Бугарску стављао је организаторе акције пред 
низ проблема. Жеља да им се помогне била је једно, а расположиве 
могућности бугарске и југословенске државе и рад на збрињавању 
прилично шаренолике групе од 12.000 деце – нешто сасвим 
друго. Пре свега у Бугарску су упућивана деца од којих су многа 
у претходне четири године прошла све страхоте рата. Пишући о 
многим аспектима живота југословенске деце у Бугарској, Радмила 
Бунушевац је на страницама Политике оставила описе тешких 
психичких стања у којима су се налазили многи дечаци и девојчице: 
„Бугарски дечаци дошли су им у госте са својим фудбалом. Али 
лоптом се играју бугарска деца, она праве грају, а наши пионири 
седе мирно на клупама и само посматрају. Трифко Живковић је 
родом из села Млакве, општина Рашево, срез Власеница, округ 
Сарајево. – Али моје Млакве, мога села више нема... Попаљено... 
Отац је био партизан. Тукао се са усташама, па му промрзле ноге 
и остао од другова. Али је рекао да неће усташама пасти шака, па 
се сам заклао. А мајка? О њој не зна ништа. А браћа? Брат Петко 
Алемпић био је борац у Бирчанском подручју. Како је то Трифко 
остао сасвим сам на свету? Кад је била прва офанзива, ми смо из 
Млакве избјегли у Тиквар. После се моја чељад вратила у Млакву, 
а ја сам остао са нашим овцама, јер нисмо са њима могли ђа онамо, 
ђа овамо, ако опет буде офанзива. И била је опет офанзива... Затим 
је пошао у партизане. – Ђакад сам био борац, ђакад сам чувао 
говеда, а највише сам пошту носио... Носим писмо, а наиђе Шваба. 

53 АЈ, 642-8-23, Извештај комисије за преглед дечјих домова у Бугарској обра-
зованој по одлуци Министарства социјалне политике ДФЈ а на основу решења 
од 12. јуна 1945, 9. јул 1945.
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Ја се сакријем у грмић, он прође, а ти писмо даље носиш... Никад 
га нису ухватили, а два пута је био рањен у ногу и то на Јелици.”54 

Одлазак деце у Бугарску подразумевао је ригорозну 
здравствену контролу која се до поласка на пут морала проћи бар 
три пута. Долазак у Бугарску, са изузетком посебних транспорта 
микотичне и аденопатичне деце, суочио је домаћине са значајним 
бројем болесне деце међу малишанима који су на пут упућивани као 
здрави. Међу њима је било највише туберкулозне, аденопатичне, 
микотичне и деце оболеле од трахома тј. деце оболеле од тада 
врло распрострањених болести. Болест у поодмаклом стадијуму, 
скромни услови за оздрављење, у случају неке деце су били кобни. 
У дому југословенске деце у Севлијеву, 19. фебруара 1945, умро 
је Милош Јеремић.55 Неколико месеци касније, у Државној болници 
у Плевену умро је шестогодишњи Слободан Стошић из Ниша од 
последица туберкулозног менингитиса.56

Да рад са децом у ванредним условима није био нимало лак, 
али и да органи задужени за упућивање деце у Бугарску нису увек 
добро радили свој посао, показао је случај из марта месеца 1945, 
када је дописом Централне управе Повереништво социјалне по-
литике НКОЈ-а обавештено да ће се петорица дечака из дома у 
Карнобату, за које се испоставило да имају преко четрнаест го-
дина, вратити у земљу јер се сматрало да би „задржати их даље у 
Бугарској било од штете и по осталу децу и по углед наше земље”. 
Ретка су сведочанства која на упадљиво сликовит начин говоре о 
одрастању социјално угрожене и, како се говорило, „беспризор-
не” градске деце у предвечерје и непосредно по окончању Дру-
гог светског рата: „Сви су набавили каме и утицали на другу децу 
да и она набаве. Са изјавама да су били партизани, успели су да 
придобију децу за себе и да их приволе на најнемогућије изгреде. 
Сваки акт васпитача и учитеља увек су извртали, мало је рећи под-
смеху. Правилније као дела људи, који су непријатељи деце, па 
није редак случај да који од ових дечака дигне каму на било којег 
васпитача или учитеља. У тој групи Милан Петровић био је певач у 
54 „Пионири које је родила народноослободилачка борба. Деца-борци, и на 

опоравку у Бугарској, интересују се само за успехе Југословенске армије и за 
поразе непријатеља (Озбиљне дечје сузе које су виделе крв и смрт, згаришта 
родног дома, унакажена тела родитеља)”, Политика, 18. март 1945.

55 АЈ, 642-8-23, Допис Централне управе дечјих домова југословенске деце у Бу-
гарској (Софија) Повереништву социјалне политике НКОЈ-а, 21. фебруар 1945.

56 АЈ, 642-8-23, Допис Централне управе дечјих домова југословенске деце у 
Бугарској Министарства социјалне политике ДФЈ бугарском министарству 
народног здравља, 21. децембар 1945.
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једној најсумљивијој кафани у Београду ‘Подземни рај’ (угао Бал-
канске и Гепратове). Отворено код другова пред децом разговара 
о свом сексуалном животу, којега је почео да води са 13 година. 
За другарице пионирке, кад полази у дом код њих, деци изјави, 
да иде код курви. Према учитељици Петарнељ Вери иступио је на 
начин као што је навикао да приступа женама из ‘Подземног раја’. 
Исти је рекао другарици Марији Скорић да би желео да спава код 
девојчица у женском дому и да ни једна од њих не би ујутру више 
била девојка. Он је вођа те групе која је покушала да организује 
разне сексуалне аномалије међу мушком децом. Са тим су почели 
код деце придобијајући децу разним поклонима: цигаретама и нов-
цем. Иста група преко ноћи из судова истресе воду, мокри у њих, а 
потом сипа прах од угља, те ујутру дају мањој деци да пију. Било је 
случајева и обољења. Има извесних ствари, које се у овом рефера-
ту не могу изнети, исте ће усмено изложити спроводник тих дечака, 
васпитач Никола Младеновић. Иста деца праве интриге по граду и 
у својој поквареној машти измишљају сличне односе код учитеља и 
васпитача. Даље иду по кафанама, играју рулет, коцкају се и пију. 
Састају се код проблематичних жена у Карнобату које примају од 
њих новац. Одлазе код ремсиста и говоре да су комунистичка ом-
ладина... Приликом сваког од ових изгреда поменути дечаци су 
узимани на одговорност. Тврдокорно порицају све акте и чврсто 
обећавају да ће се поправити, другарски и партизански, давали 
су нам реч, заклињали су се пред сликом Титовом, Стаљиновом и 
Лењиновом сликом да ће од сада бити исправни у сваком погледу, 
а одмах иза леђа правили су сличне и још горе изгреде.”57 Накнад-
ним разговором утврђено је да се ради о деци из сиромашних бео-
градских породица коју родитељи нису могли издржавати па су их 
лично преко надлежних НОО пријавили за пут.58 Поред родитеља 
који нису били у могућности да се старају о својој деци, међу мно-
гима који су пријављивали децу за пут били су и родитељи који су 

57 АЈ, 642-8-23, Одлука учитеља и васпитача југословенских домова у Карнобату 
Централној управи дечјих домова југословенске деце у Бугарској (Софија), 27. 
фебруар 1945.

 За Београд су враћени: Милан Петровић (1931), Томислав Стојановић (1930), 
Станислав Бабић (1930), Гојко Рогановић (1930) и Драгољуб Радовић (1931). 
Сва петорица допутовала су у Бугарску транспортом од 29. јануара 1945. 
Никола Младеновић је одређен за васпитача који је требало да их „спроведе” 
до Београда. До Централног прихватилишта у Крунској 5 успео је да допрати 
једино Гојка Рогановића док су му остала четворица побегла – двојица у 
Софији, двојица на путу од београдске железничке станице до Централног 
прихватилишта. АЈ, 642-8-23, Извештај, 23. март 1945.

58 Исто.
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бар на неко време желели да склоне децу из великих градова какав 
је био Београд. Тако су се међу децом упућеном за Бугарску нашла 
и многа деца из „добростојећих” породица. Мирослав Самарџија, 
службеник Министарства социјалне политике ДФЈ је забележио: „У 
свом раду на транспортовању деце у Бугарску приметио сам да је у 
Бугарску отишао један број деце која су економски добро стајала, 
сем тога отишао је и известан број морално угрожене деце од 26. 
јануара о. г. (IV транспорт из Београда) који је упућен у Рушчук и 
околину. Међу том децом један добар део је био врло добро оде-
вен, неколико их је понело чак и музичке инструменте, који су 
били њихова лична својина. У разговору са њима сазнао сам, да су 
она упућена преко Отсека за социјално старање реонских НОО у 
Београду.”59

Родитељи

Покушај да се докучи и опише расположење деце која ће 
релативно дуго бити одвојена од куће, истраживача ставља пред 
још већи изазов када треба одговорити на читав низ питања која 
се односе на расположење оних који су се од деце опраштали – 
њихових родитеља. Већ у марту 1945. у једном од извештаја са 
терена се говори о слабим могућностима за комуникацију између 
деце и забринутих родитеља: „Пошта слабо или никако не функ-
ционише. Деца пишу по неколико писама родитељима и обрнуто, 
али се пошта не добива. Родитељи плачу, протестују, свађају се, 
вређају нас, не дају нам мира, ради тога што им дете није писало 
и не знају где је. Непријатељска пропаганда на њих много утиче, 
па су нестрпљиви, неспокојни, немирни и мисле увек на несрећу и 
најгоре и ако је стање сасвим обрнуто. Ово питање је најактуелније 
и треба најхитније решавати.”60 Многи родитељи нису успели да 
остваре ниједан контакт са својом децом током читавог њиховог бо-
равка у Бугарској. По правилу, до њих нису долазиле информације 
о стању у ком се налазе малишани. Из писма Митра Џинкића из 
Милића се види да од 17. јануара, када му је син Ненад Џинкић 

59 АЈ, 642-8-23, Писмо Милоша Самарџије, чиновника Министарства за социјалну 
политику ДФЈ Одељењу за заштиту матера, деце и младежи Министарства 
социјалне политике ДФЈ, 23. април 1945.

60 АЈ, 642-8-23, Извештај о прегледу југословенских дечјих домова у Бугарској у 
времену од 27. фебруара до 10. марта 1945. г.
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упућен у Бугарску, до 17. септембра 1945, када је упутио своје пис-
мо Централној управи југословенских дечијих домова у Бугарској, 
није добио ни једну једину вест о сину. На основу даље преписке 
се види да му је прва информација о стању дечака прослеђена тек 
8. новембра 1945. тј. девет месеци по растанку са дететом.61 Забри-
нути родитељи су писали и по неколико писама очекујући да ће до-
бити бар неку информацију. Дирљиво звучи писмо Боже Алексића 
из Београда који је у новембру 1945. године писао: „Молим да ми 
јавите шта је са мојим дететом Оливером Алексић из Београда ни-
како не могу за њу чути узалуд шаљем депеше препоручена писма 
и никаквог одговора сада апелујем на Вас да будете добри да ми 
нешто јавите за њу и ако можете првом приликом да је пошаљете 
за Београд она се налази у Кожној клиники Алек: Болници бојим се 
слабије обучена а зима је паће да пропадне од зиме молим јави те 
ми како је она а жеља ми је дајепошаље те чим буде ишао транс-
порт за Београд (пошаљите је) Ако одговор не добијем од Вас не 
знам шта да радим морам се обратити пре ко посланства од дете 
никаквог гласа као даје у Аустралији одговори те ми унапред Вам 
Хвала.”62 У најтежој ситуацији су били родитељи четири стотине 
дечака и девојчица који су и након повратка последњег транспорта 
у октобру 1945. остали на лечењу у Бугарској. Многи од њих су 
веровали да им деца више нису жива. Бројни су дописи који звуче 
попут писма Илије Н. Раичевића из Љешког Поља који је тек по 
повратку другова свога сина из Бугарске сазнао за његову тешку 
болест и лечење у Софији.63 Љути због овакве ситуације, споре 
дистрибуције информација, многи родитељи су реаговали бесно 
тражећи да им се деца без обзира на ситуацију у којој се налазе 
хитно врате. Јованка Тодоровић из Крагујевца се интересовала за 
своју унуку Десанку Михаиловић и тражила да „исту неизоставно и 
хитно упуте кући”.64 Покушавајући да утичу на ситуацију која није 
зависила од њих, родитељи су се служили различитим „истинама”, 
„лажима” или „полулажима” да би се поново састали са својом де-

61 АЈ, 642-8-23, Писмо Митра Џинкића из Милића упућено Централној управи 
дечјих домова југословенске деце у Бугарској, 17. септембар 1945.

62 АЈ, 642-8-23, Дописница Божа Алексића из Београда (улица Супилова 36) 
упућена Централној управи дечјих домова југословенске деце у Бугарској, 15. 
новембар 1945.

63 АЈ, 642-8-23, Молба Илије Н. Раичевића из Љешког Поља (Црна Гора), 11. 
октобар 1945.

64 АЈ, 642-8-23, Телеграм Јованке Тодоровић из Крагујевца (улица Дринчићева) 
упућен Централној управи дечјих домова југословенске деце у Бугарској, 15. 
новембар 1945.
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цом. Тако је Марија Видовић, мајка Драгутина Видовића из Београ-
да, који се налазио на лечењу у санаторијуму код Варне, тражила 
да јој се дете „пошаље кући хитно здраво или болесно јер му је 
отац тешко болестан”.65 У земљи тек изашлој из рата многи грађани 
су често мењали своје пребивалиште. Да ли као избеглице или као 
„кадрови” које је требало распоредити на другу дужност и у други 
град, родитељи су били у великој стрепњи да ли ће због промене 
стана и пребивалишта успети да преузму своје дете када за то дође 
време и када се врати кући. Тако су родитељи Игора Јермоленка 
из Алексинца благовремено обавестили Централну управу дечијих 
домова у Бугарској да дете не треба упућивати транспортом до 
Ниша већ до Београда, где ће га у Централном прихватилишту у 
Крунској 5 дочекати пензионерка Зорка Ненадовић, јер су они у 
међувремену из Алексинца премештени у Војводину.66

У Бугарској

Без обзира на бројне проблеме који су се јављали у 
вези са организацијом живота југословенске деце у Бугарској, 
комуникацијом са родитељима и појединачне примере који указују 
на алармантност ситуације, општи је утисак, изнет у различитим 
дописима, обавештењима и извештајима, да су, с обзиром на окол-
но сти под којима су живела претходне четири године, југословенска 
деца могла да буду задовољна храном, смештајем, нешто мање 
снабдевеношћу обућом и одећом. Са становишта времена у коме 
се акција збрињавања југословенске деце у Бугарској спроводила, 
солидна храна67 и смештај представљали су врховни критеријум на 
основу ког су изношене процене о квалитету живота југословенских 
дечака и девојчица у овој земљи. У извештају који је настао након 
прегледа појединих југословенских дечијих домова у Бугарској 
65 АЈ, 642-8-23, Телеграм Марије Видовић из Београда (улица Стевана Прво-

венча ног 24) упућен Централној управи дечјих домова југословенске деце у 
Бу гарској, 30. новембар 1945.

66 АЈ, 642-8-23, Писмо родитеља Игора Јермоленка упућено Централној управи 
дечјих домова југословенске деце у Бугарској, 27. новембар 1945.

67 Све до лета 1945. када је Бугарску погодила велика суша и када је ступила 
на снагу Уредба о забрани клања стоке, храна у домовима у којима су била 
смештена југословенска деца оцењивана је као довољна и квалитетна. АЈ, 642-
8-23, Извештај комисије за преглед дечјих домова у Бугарској образованој по 
одлуци Министарства социјалне политике ДФЈ а на основу решења од 12. јуна 
1945, 9. јул 1945.
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током фебруара и марта месеца стоји: „Кад се узме, под каквим 
су околностима прикупљана: оголела, боса, изнурена, исцрпљена, 
мршава, бледа, изгладнела, тешкоће до поласка у Бугарску итд. 
онда је њихово здравље заиста одлично. Поправљени, ојачани, 
заокругљених лица, црвени и једри, одебљани, то се примећује 
на огромној већини. Појединци се хвале како су на тежини добили 
од 1–7 кг. за месец и по.”68 Деца су распоређивана по: школским 
зградама, интернатима за бугарску децу, летовалиштима, јавним 
зградама и вилама „које су биле власништво фашиста”. Многи 
домови су током боравка југословенске деце пребачени из градова 
у бање и смештени у хотелске зграде или под велике шаторе. Није 
био редак случај да у једном кревету спава по неколико деце.69 
Према подацима изнетим у извештају јунске комисије 80% до 90% 
деце добило је одело, ципеле,70 два пара веша и два пара чарапа.71

Боравак југословенске деце у Бугарској био је организован 
тако да је поред елементарног збрињавања и удомљавања 
подразумевао и похађање школе. Школски рад у прихватилиштима 
и домовима у Бугарској извођен је према упутствима Министарства 
просвете Србије. Тамо где је било услова, где су се налазили већи 
домови, деца су дељена по разредима. У мањим домовима, настави 
су заједно присуствовали основци и гимназијалци. За децу која 
похађају занате било је предвиђено да шегртују у већим предузећима 
или мањим занатским радионицама.72 Образовно- васпитни процес 
подразумевао је поред похађања наставе и: рад по секцијама, 
певање у хору, похађање дилетантских секција, рецитовање, 
политичке часове, прављење зидних новина, слушање радија.73 
Квалитет образовно-васпитног процеса који се одвијао у Бугарској 
једногласно је оцењиван као врло лош и проблематичан. Након 
повратка у Југославији, отворено је постављано питање да ли 
се гимназијалцима који су претходну школску годину провели у 

68 АЈ, 642-8-23, Извештај о прегледу југословенских дечјих домова у Бугарској у 
времену од 27. фебруара до 10. марта 1945. г.

69 АЈ, 642-8-23, Извештај комисије за преглед дечјих домова у Бугарској 
образованој по одлуци Министарства социјалне политике ДФЈ а на основу 
решења од 12. јуна 1945, 9. јул 1945.

70 Ципеле су у првим годинама после рата спадале у најдефицитарнију робу. По 
правилу су биле врло лошег квалитета. Пошто су им релативно брзо пропале, 
већина деце остала је боса. Исто.

71 Исто.
72 Исто.
73 АЈ, 642-8-23, Извештај о прегледу југословенских дечјих домова у Бугарској у 

времену од 27. фебруара до 10. марта 1945. г.
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Бугарској може дозволити да пређу у следећи разред или ће морати 
да га понове.74 

Боравак великог броја деце, којој је била потребна хитна 
помоћ, у појединим местима у Бугарској у великој мери је утицао на 
солидарност појединаца који су различитим гестовима били спрем-
ни да помогну. Поред тога што су радо делили оно што су имали, 
односећи храну и друге потрепштине до домова у којима су била 
смештена деца,75 Бугари су викендом угошћавали југословенске 
малишане. Да би лакше комуницирала са својим домаћинима, 
југословенска деца су два пута недељно похађала наставу бугар-
ског језика.76 Током боравка југословенске деце у Бугарској орга-
низован је велики број манифестација којима су обележавани ра-
зличити датуми из бугарске и прошлости југословенских народа.77

Највећу солидарност испољавали су парови спремни да 
усвоје децу која су била сирочићи. Трогодишња Боса Ћулибрк, која 
се у Југославију вратила са тзв. „необезбеђеном децом”, т ешко је 
поднела растанак од Илије Исака Ароја и његове супруге из Сли-
вен Бање код којих је била смештена током читавог боравка у 
Бугарској. Мада се радило о изузетно малом детету без родитеља, 
које није имало где да се врати, захтеву за усвајање девојчице се 
није могло удовољити јер до краја 1945. у Југославији није био до-
нет закон о усвајању.78 Многи брачни парови су били спремни да 
издржавају децу која су потицала из сиромашних породица. Миха-
ил Христов Русев, помоћник Државне болнице у Бургасу, и његова 
супруга били су спремни да све до краја школовања издржавају 
девојчицу Загорку Виторовић из Ваљева, о којој су се бринули до 
њеног оздрављења од упале плућа и шарлаха. У својој молби Ми-
хаил Русев је написао: „Пошто ја и моја супруга немамо деце, а 
малу смо Загорку много заволели, а она се осећала као код своје 

74 АЈ, 642-8-23, Извештај комисије за преглед дечјих домова у Бугарској 
образованој по одлуци Министарства социјалне политике ДФЈ а на основу 
решења од 12. јуна 1945, 9. јул 1945.

75 АЈ, 642-8-23, Извештај о прегледу југословенских дечјих домова у Бугарској у 
времену од 27. фебруара до 10. марта 1945. г.

76 АЈ, 642-8-23, Извештај др Николе Мирчева, начелника одељења Комесарства 
за извршење услова о примирју министру спољних послова и вероисповести, 
25. април 1945.

77 АЈ, 642-8-23, Извештај о прегледу југословенских дечјих домова у Бугарској у 
времену од 27. фебруара до 10. марта 1945. г.

78 АЈ, 642-8-23, Молба Илије Исака Арона за кооптацију Босиљке Ћулибрк која се 
преко Централне управе дечјих домова југословенске деце у Бугарској (Софија) 
достављала Министарству социјалне политике ДФЈ, 24. новембар 1945.
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куће, желимо да је узмемо за своје дете. Њена мајка удала се по 
други пут, доста је сиромашног стања, а има осим Загорке још троје 
деце и живи наводно у Ваљеву. У колико њена мајка не би при-
стала да усвојим дете, сагласан сам да узмем дете код нас док не 
порасте и сврши школе, а затим могла би да се врати опет кући.”79

Поред позитивних и пре свега људских реакција, боравак 
југословенске деце у Бугарској изазивао је и негативне реакције. 
За многе Бугаре домови у којима су била смештена југословенска 
деца су доживљавани као „силом наметнут терет”. Са највиших 
места у Бугарској стизале су информације о писмима и усменим 
приговорима грађана „зашто се толико даје на југословенску децу 
када ни бугарска нису опскрбљена”. Бугарску и југословенску страну 
највише је, ипак, бринула друга врста порука. На неколико места 
у Бугарској, у Пловдиву, Казанлуку, Бургасу и Варни, забележени 
су непријатни инциденти отвореног напада на југословенску децу 
подстакнути од бугарских фашиста. У једном од извештаја се 
каже: „Тако на пр. организују бугарску децу да на нашу набацују 
камењем, псујући им Тита, називајући их циганима, пребацујући 
им што су дошли у Бугарску да им једу хлеб и сл. У Бургасу је на 
дан победе на манифестацијама један пијани фашиста истргао из 
руку нашем пиониру југословенску заставу и згазио је. У Казанлуку 
неки бугарски војници без разлога шамарају децу, у Варни је ушла 
у дом једна фашисткиња с намером да баци бомбу и сл...”80

Повратак

Непријатни испади, повремено али ипак константно изра-
жа вање негодовања бугарског јавног мњења, негативне после-
дице суше која је погодила Бугарску у лето 1945. били су неки 
од кључних разлога повратка југословенске деце кући. Са друге 
стране, окончањем рата у Југославији, драстично се променила 
ситуација у земљи. И ако под врло тешким условима, живот је по-

79 АЈ, 642-8-23, Молба Михаил Христов Русева за кооптацију Загорке Виторовић 
из Ваљева која се преко Централне управе дечјих домова југословенске деце 
у Бугарској (Софија) достављала Министарству социјалне политике ДФЈ, 20. 
новембар 1945.

80 АЈ, 642-8-23, Извештај комисије за преглед дечјих домова у Бугарској 
образованој по одлуци Министарства социјалне политике ДФЈ а на основу 
решења од 12. јуна 1945, 9. јул 1945.
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чео да се нормализује а већину деце која су се налазила у Бугарској 
очекивао је почетак нове школске 1945/46. 

Прве одлуке о повратку привремено збринуте деце у Бу-
гарској и Банату донете су 15. маја 1945. на Конференцији 
одржа ној у Министарству социјалне политике ДФЈ.81 Прва група 
југословенске деце вратила се из Бугарске већ крајем јуна 1945. 
године.82 Озбиљнијем организовању повратка југословенске деце у 
земљу приступило се у јулу месецу, а Главни одбор за евакуацију 
деце из Бугарске основан је августа месеца 1945.83 Задатак 
новооснованог одбора је био да организује повратак југословенске 
деце из Бугарске и обезбеди смештај социјално угрожене деце у 
домовима у Србији тј. да наложи „надлежним властима да оспособе 
на територији Србије домове за пријем око 4000 незбринуте деце 
и болнице за неколико стотина болесне деце”. На основу података 
који су стигли из Софије и оних који су уз помоћ АФЖ-а и УСАОЈ-а 
прикупљени на терену, Главни одбор је успео да утврди тачан број 
деце коју је требало евакуисати из Бугарске (11.845) и бројно стање 
деце коју је требало упутити у различите делове земље. Утврђен 
је број социјално угрожене деце коју је требало распоредити по 
домовима по школској тј. узрасној доби и број болесне коју је тре-
бало распоредити по болницама. На основу приспелих података 
извршен је њихов распоред по транспортима.84 Мада је сукцесивно 

81 Састанку су присуствовали: из Министарства социјалне политике ДФЈ министар 
др А. Кржишник, виши саветник Слободан Видаковић, из Министарства 
социјалне политике Србије министар Ж. Ђермановић, помоћник министра проф. 
др Костандиновић, начелник С. Аранђеловић и из извршног НО града Београда 
члан Славка Парента. AJ, 642-8-23, Записник са конференције одржане 15. 
маја 1945. у Министарству социјалне политике ДФЈ по питању збрињавања оне 
деце из других федералних јединица која се налазе у Београду и у дечијим 
домовима у Банату и Бугарској, 15. мај 1945.

82 Први транспорт југословенске деце која су се вратила у земљу крајем јуна 
месеца 1945. године састојао се од три групе деце. У првој, најбројнијој групи 
(53) налазила су се „тешко васпитљива деца” која су упућена кућама и у Дом 
за васпитање у Апатину. У другој групи (22) налазила су се деца коју је одмах 
требало упутити кућама. Трећу групу (6) чинили су малишани које је требало 
упутити на болничко лечење. Од њих шесторо, петоро је било, како се наводи, 
„душевно заостало”. „Један транспорт наше деце вратио се из Бугарске”, 
Политика, 30. јун 1945.

83 АЈ, 642-8-23, Одлука о формирању Главног одбора за евакуацију деце из 
Бугарске Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарства социјалне 
политике ДФЈ, 3. август 1945.

84 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству 
социјалне политике ДФЈ, 10. новембар 1945.
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повлачење требало да отпочне још 15. јула,85 већина деце почела 
је да напушта Бугарску, по накнадно утврђеном плану, 10. августа 
1945.86 Већина их је враћена до 12. октобра 1945.87 Повратак је 
извршен у 19 транспорта. У првих 12 транспорта налазила су се 
деца која су враћена родитељима.88 У наредних шест транспорта 
налазила су се деца коју је требало сместити у домове.89 У 
последњем, деветнаестом транспорту налазила су се болесна деца. 
Након повратка већине, око 400 дечака и девојчица је остало на 
даљем опоравку до краја 1945. године.90 Због помањкања већег 
прихватилишта у Софији, транспорти су, уместо сваки други дан 
са по 1.000 деце, полазили сваки трећи дан са по 550 до 600 деце. 
Деца су транспортована у пратњи наставног, васпитачког и меди-
цинског особља у санитетским и обичним возовима.91 Повратком 
већине чланова Централне управе у Југославију 22. октобра 1945. 
окончана је акција збрињавања југословенске деце у Бугарској. 92 
Повратак деце из Бугарске и Баната подразумевао је организовање 

85 AJ, 642-8-23, Записник са конференције одржане 15. маја 1945. у Министарству 
социјалне политике ДФЈ по питању збрињавања оне деце из других федералних 
јединица која се налазе у Београду и у дечијим домовима у Банату и Бугарској, 
15. мај 1945.

86 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству 
социјалне политике ДФЈ, 10. новембар 1945.

87 АЈ, 642-8-23, Допис Централне управе домова југословенске деце у Бугарској 
Министарству социјалне политике ДФЈ, 6. октобар 1945.

88 Родитељима је упућено 7.316 деце. Једно дете је упућено у СССР. АЈ, 642-8-23, 
Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству социјалне 
политике ДФЈ, 10. новембар 1945.

89 У домове је упићено 3.718 деце. Исто.
90 У Бугарској је остало 389 деце (140 оболело од трахома; 129 оболело од 

трихофитије; 68 оболело од активне аденопатије; 15 оболело од туберкулозе 
костију; 14 оболело од активне туберкулозе плућа; 23 оболело од других 
болести). Исто.

 Првих 120 дечака и девојчица из ове групе упућено је у Југославију 25. новембра 
1945. године. АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи 
Министарства социјалне политике ДФЈ Саобраћајном одељењу Главне управе 
жељезница Министарства саобраћаја ДФЈ, 22. новембар 1945.

91 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству 
социјалне политике ДФЈ, 10. новембар 1945.

92 Неки чланови Централне управе напустили су Бугарску 12. октобра 1945. са 
последњим транспортом југословенске деце. После 22. октобра у Бугарској 
су са мањом групом оболеле деце која ће се у земљу вратити до краја 1945. 
остали: Иван Перић, др Станко Рупека, Љубица Ковачевић, Добрила Филиповић 
и Невена Рупека. АЈ, 642-8-23, Допис Централне управе домова југословенске 
деце у Бугарској Министарству социјалне политике ДФЈ, 6. октобар 1945.
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прихватилишта у: Београду,93 Нишу,94 Јагодини,95 Великој Плани,96 
Ужицу.97 Накнадно је требало организовати прихватилишта у Босни 
и Херцеговини и Црној Гори. Највећи број деце прошао је кроз 
прихватилишта у Београду98 и Нишу.99 Деца су стизала до већих 
прихватилишта, првенствено оних у Београду и Нишу, где су их 
преузимали курири које одредило Министарство социјалне политике 
ДФЈ, који су их, ређе појединачно а чешће у већим групама, 
спроводили до мањих прихватилишта или директно до надлежних 
народних одбора. Народни одбори су издавали потврде које су 
представљале гаранцију да ће деца бити предата родитељима.100

Питање повратка деце без родитеља отворено је и на 
неки начин решено на конференцији одржаној 15. маја 1945. у 
Министарству социјалне политике ДФЈ. Том приликом процењено је 
да се за потребе око 5.500 дечака и девојчица лишених родитељског 
старања, колико их је у том тренутку било међу децом смештеном 
у Бугарској и Банату, до краја године мора организовати читав 
низ „посебних домова” како би питање њиховог привременог али 
и знатно трајнијег смештаја било решено. Читав посао поверен је 
Министарству социјалне политике Србије. Акција је спроведена 
уз финансијску подршку: Министарства социјалне политике ДФЈ, 
Министарства индустрије ДФЈ, Министарства трговине и снабдевања 
ДФЈ и Управе државних добара.101 Иако је планом изнетим на овој 
конференцији било предвиђено да сукцесивно повлачење деце из 
Бугарске и Баната почне већ средином јула, средином јуна 1945. је 
констатовано да су за претходних месец дана у Србији оспособљена 
два дома за смештај 700 деце: у Нишу и Матарушкој Бањи. У истом 
93 За прихват деце из Београда, ваљевског и шабачког округа и са територије 

других република. АЈ, 642-8-23, Записник са седнице Акционог одбора за 
смештај и колонизацију деце у Бугарској одржане 12. јуна 1945. у Министарству 
социјалне политике ДФЈ ради организовања повратка деце из Бугарске.

94 За прихват деце са територије: Ниша, Зајечара, Лесковца, Врања, Прокупља, 
Крушевца, Чачка, Ужица, Новог Пазара. Исто.

95 За прихват деце из: јагодинског и крагујевачког округа. Исто.
96 За прихват деце из: београдског и пожаревачког округа. Исто.
97 За прихват деце из: санџачког округа и Црне Горе. Исто.
98 5.898 деце. АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи 

Министарству социјалне политике ДФЈ, 10. новембар 1945.
99 3.669 деце. Исто.
100 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарству 

социјалне полтике ДФЈ, 22. јун 1945.
101 AJ, 642-8-23, Записник са конференције одржане 15. маја 1945. у Министарству 

социјалне политике ДФЈ по питању збрињавања оне деце из других федералних 
јединица која се налазе у Београду и у дечијим домовима у Банату и Бугарској, 
15. мај 1945.
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периоду пронађене су зграде за смештај још 1.900 деце. Ниједна од 
зграда није располагала адекватним инвентаром због чега се нису 
могле сматрати смештајем који задовољава минималне критеријуме 
за боравак и живот деце.102 До почетка новембра месеца 1945. 
године у Србији је оспособљено око 50 домова103 за смештај око 
4.000 деце. 

Повратак југословенске деце из Бугарске био је пропраћен 
великом медијском пажњом. Државно филмско предузеће снимало 
је долазак прва три транспорта.104 Тадашња Политика редовно је 
обавештавала читаоце о организованим дочецима на Железничкој 
станици у Београду. Популаризација повратка требало је да послужи 
продубљивању добросуседских односа Југославије и Бугарске. 
Доласку првог већег транспорта 11. августа 1945. присуствовали 
су високи државни функционери др Антон Кржишник, министар 
социјалне политике ДФЈ, и Милица Дедијер Кићевац, начелница 
Одељења за заштиту матера, деце и младежи. О томе је Политика  
писала: „Много пре доласка воза сливају се на станични перон и 
дугачке поворке наших пионира са транспарентима, са заставама 
на којима на летњем сунцу блеште петокраке. Пионири певају. 
Пароле, написане читким словима пионирске руке, кличу 
друговима које нестрпљиво очекују многобројни пионири из 
београдских рејона: Добро дошли, жељно очекивани! Живели 
наши пионири који се враћају са опоравка из братске Бугарске! 
Живело братство пионира Југославије и Бугарске! Живео наш 
друг Тито!”105 Престонички листови су описивали атмосферу која 
се преносила и на београдске улице: „Са београдске станице 
деца су марширала под југословенским и бугарским заставама 
са петокраком звездом, кличући Демократској Фредеративној 
Југославији, Отачественофронтовској Бугарској, маршалу Титу, 

102 АЈ, 642-8-23, Записник са седнице Акционог одбора за смештај и колонизацију 
деце у Бугарској одржане 12. јуна 1945. у Министарству социјалне политике 
ДФЈ ради организовања повратка деце из Бугарске.

103 Домови су организовани у: Београду, Нишу, Матарушкој Бањи, Ваљеву, 
Рибници, Боговађи, Обреновцу, Вучју, Грделици, Врњачкој Бањи, Блацу, 
Куршумлијској Бањи, Прекадину, Лебану, Врању, Пожаревцу, Малом Црнићу, 
Петровцу, Великом Поповцу, Ракинцу, Александровцу, Крагујевцу, Књажевцу, 
Неготину, Бору, Смедеревској Паланци, Јагодини, Параћину, Брусу, Милошевцу 
итд. АЈ, 642-8-23.

104 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера, деце и младежи Министарства 
социјалне политике ДФЈ Државном филмском предузећу, 18. септембар 1945.

105 „Први транспорт наше деце која се враћају из Бугарске срдачно је дочекан у 
Београду”, Политика, 12. август 1945.
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генералисимусу Стаљину, Георги Димитрову и скандирајући: 
Москва–Београд–Софија.”106

Акција збрињавања деце у Бугарској и након повратка 
југословенских дечака и девојчица требало је да послужи у сврху 
даљег зближавања две земље. Током новембра месеца 1945. го-
дине југословенска држава је доделила 56 ордена истакнутим 
појединцима из Бугарске и Југославије.107 Истога месеца Југославију 
је посетила група представника бугарског Отачественг фронта који 
су поред Београда посетили: Сарајево, Загреб и Љубљану.108

 *   *   *

На самом почетку највећег сукоба у историји човечанства, 
који ће не случајно понети епитет „тоталног рата”, Винстон Черчил 
је приметио: „Ово је рат незнаних ратника”. Алудирајући на обим 
и размере Другог светског рата, за кога се и пре него што је почео 
могло претпоставити да ће ретко кога поштедети, славни ратни 
британски премијер је, пре свих страхота са којима ће се свет 
суочити, покушао да скрене пажњу на цену коју ће човечанство 
морати да плати када сви положе оружје и када дојучерашњи 
заклети непријатељи буду морали да седну за исти, преговарачки 
сто. У том смислу могло би се рећи да је питање: која је цена рата? 
увек у директној вези са питањем: која је цена мира? На сличан 
начин вероватно су размишљали мештани бројних градова и вароши 
када су раме уз раме са припадницима Народноослободилачке 
војске Југославије, као ослободиоци, у њихова места умарширали 
и припадници, до јуче, окупаторске бугарске војске. Сличне утиске 
вероватно су делили припадници Народноослободилачке војске 
Југославије када су постали свесни да тешко стечен капитал бораца 
у рату против фашизма морају делити са дојучерашњим борцима 
на страни фашизма али и бројни појединци ангажовани при 
различитим повереништвима за социјално старање и бригу о деци 
када је постало јасно да ће управо велико и значајно историјско 

106 „Долазак трећег транспорта наше деце из Бугарске”, Политика, 23. август 1945.
107 АЈ, 642-8-23, Похвално писмо које је Министарство социјалне политике ДФЈ 

упутило Младешкој комисији ХК ОФ.
108 АЈ, 642-8-23, Допис Одељења за заштиту матера деце и младежи Министарства 

социјалне политике ДФЈ Саобраћајном одељењу Главне управе жељезница 
Министарства саобраћаја ДФЈ, 22. новембар 1945.
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помирење бугарске и југословенске државе отворити могућност 
за реализацију акције која би могла спасти хиљаде живота 
југословенских малишана. Разумевање околности и сагледавање 
свих фаза акције збрињавања југословенске деце у Бугарској 
током 1945. године представља покушај да се докучи управо ова 
врста биланса. 

Summary

Sanja Petrovic Todosijević, M. A.

„Every Bulgarian Man Was Our Father  
and Every Bulgarian Woman Our Mother”. 

Yugoslav Children in Bulgaria in 1945

Key words: Yugoslavia, Bulgaria, children, Second World 
War, children’s homes, Bulgarian Homeland Front Central 
Commission for Youth (Centralna mladeška komisija 
Otačestvenog fronta Bugarske), USAOJ, Ministry of Social 
Policy of DFY – Department for Protection of Mothers, Children 
and Youth, Central Administration of Yugoslav Children’s 
homes in Bulgaria

A drive to provide care for about 12 000 Yugoslav boys and 
girls in Bulgaria in 1945 was organized to arrange temporary care for 
children whose parents fought in NOV (People’s Liberation Army) and 
POJ (Partisan Detachments of Yugoslavia), children victims of Fascist 
terror and socially vulnerable children. It was part of a large initiative 
of the new Yugoslav state named Drive to Send Children to Children’s 
Homes in Bulgaria, Children’s Groups Homes and Concentrated 
Children’s Communities in Banat. The drive to provide shelter and care 
for Yugoslav children in Bulgaria took place from the middle of January 
up to the middle of October 1945 when most Yugoslav children returned 
home from Bulgaria. The drive to temporarily provide care for Yugoslav 
children in Bulgaria can be seen in the light of redefining Yugoslav-
Bulgarian relations in autumn of 1944 culminating on November 27 
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1947 with the signing of a Treaty of Friendship, Co-operation and 
Mutual Assistance between Yugoslavia and Bulgaria. Analysis of one of 
the most important drives undertaken in the field of social protection 
by the new Yugoslav state shows: that the new Yugoslav regime was 
faced with serious social problems, that although it had moderate state 
capacities at its disposal it had mechanisms that the social services 
could use in order to partially alleviate the severe consequences of 
war and survive the first days of peace. The drive to provide care for 
Yugoslav children in Bulgaria encountered many problems that could 
not have been foreseen. Although food, accommodation and treatment 
of children in Bulgaria was evaluated as adequate, writers of numerous 
reports on the state of Yugoslav children’s homes in Bulgaria drew 
attention to the difficult financial position of the Yugoslav personnel 
in Bulgaria, incompetence and superficiality at work which were direct 
consequences of one of the largest problems the Yugoslav state 
was facing, that is, the issue of personnel, the bad or non existent 
communication between parents and children due to communications 
and postal services breakdown. However, the possibility to at least 
temporarily relocate from Yugoslavia, where the war was still fought 
when the they left the country, was the only hope for survival for many 
of the children because among them were those who had lost everyone 
and everything in the war.
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УДК 316.356.2-055.623(497.11)”196/...”; 
 347.632(497.11)”196/...”

Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ

ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ:  
ДРУШТВЕНА ПРАКСА И СВАКОДНЕВИЦА  

ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА*

АПСТРАКТ: Једнородитељске породице обухватале су 
различите породичне облике. У раду је највише пажње по-
свећено оним породицама у којима су мајке живеле саме 
са децом, што је у пракси био најчешћи случај једно-
родитељског породичног домаћинства. Указано је на од-
нос социјалистичке државе према једнородитељским по-
родицама и на правни статус ванбрачног детета, али и 
на друштвену праксу у свакодневном животу током друге 
половине двадесетог века. У тексту су изнети поједини 
кванти тативни показатељи о ванбрачним рађањима, једно-
родитељским породицама и сл. које су нудили различити 
извори.

Кључне речи: једнородитељске породице, ванбрачна 
рађања, развод, деца, законодавство

Увод

Свекупност промена које је доносио двадесети век, силовит 
прогрес и напредак у многим сферама живота људи, али и руши-
лачка снага његових тамних епизода утканих у историју и сећање 
људског рода, обликовала је живот на много начина. Готово да не-
ма сегмента свакодневице људи који је остао недодирнут и ван 
његових економских, социјалних и политичких токова. Развојни 
* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 

наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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процеси покренути у двадесетом веку условљавали су друштвене 
промене, рефлектовали се на стварност и обликовали је, доводили 
до трансформисања друштвених група, мењајући и ону основну – 
породицу. Друга половина века је са становишта развоја и промена 
породице и породичне структуре у Европи била веома динамична. 

Првих деценија двадесетог века у Србији су постојали ра-
зличити типови породице, од нуклеарне, заступљене претежно у 
градовима, преко проширеног породичног домаћинства, па до по-
родице сложеног типа, која се најчешће одржавала по селима.1 
Након Другог светског рата интензивирана деаграризација, као и 
пораст популације градског становништва, све више људи који су 
живели и радили у градовима, у новом окружењу, под другачијим 
условима живота, начина и организације рада у односу на оне 
који су постојали на селу, рефлектовали су се и на породицу. Про-
цес урбанизације био је један од основних чинилаца који су ути-
цали на мењање породичне структуре и традиционалног модела 
породице. Поред урбанизације, ширења индустрије и све већег 
запошљавања становништва у индустрији и услужним делатности-
ма, на њу је снажно утицао и мењао је још један значајан чинилац 
– масовно запошљавање и образовање жена. Мере модернизације 
социјалистичке државе, једнакост правног положаја жене и му-
шкарца, масовније образовање и продужено школовање свих, а 
посебно женске популације, те повећана економска самосталност 
жене, базирана на чињеници да је проценат запослених жена био 
већи него раније, одражавали су се и на породицу. Међу факто-
рима који су доприносили променама односа у породици била је 
формално-правна равноправност жене остварена након рата, по-
степено урушавање неједнакости полова, те процеси еманципације 
женског становништва.2 

1 Процеси трансформације породичне задруге, посебног типа сложене породице, 
одвијали су се у другој половини 19. века, a почетком 20. века оне су нестајале. 
Видети више: М. Митерауер, Кад је Адам копао, а Ева прела: Историјско-
антрополошки огледи из прошлости европске породице, Београд, 2001; V. Erlih, 
Jugoslovenska porodica u transformaciji, Zagreb, 1971. 

2 К. Казер уочава и као кључне тачке у растакању патријархалних структура 
наводи: равноправност жене, промене у односима родитеља и деце, те наследно 
право. K. Kazer, Porodica i srodstvo na Balkanu: Analiza jedne kulture koja nestaje, 
Beograd, 2002, str. 447.
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Другу половину двадесетог века3 карактерисао је и про-
цес нуклеаризације породице,4 а промене у броју чланова 
домаћинства биле су један од основних елемената и показатеља 
њене трансформације. Континуиран је био процес уситњавања 
породице.5 На промене структуре породице утицало је и опадање 
наталитета и смањење природног прираштаја становништва, по-
себно изражено од средине педесетих година. Томе је доприноси-
ло и ширење контроле рађања, спречавања нежељених трудноћа, 
те готово епидемијске размере побачаја у Србији од седамдесетих 
година.6 Било је уочљиво смањење броја деце која се у просеку 
рађају по једној жени, континуирано је опадала стопа укупног фер-
тилитета. Процес демографског старења становништва7 и продуже-
на старост карактеристична за другу половину двадесетог века, од-
сликавали су се на породицу и њене облике. То је условило пораст 
броја старачких домаћинстава, али и смањење броја закључених 
бракова. Либерализација развода брака,8 пораст удела ванбрач-
них рађања у укупном броју живорођених, те алтернативне форме 
заједничког живота, такође су урушавали темеље традиционалне 
породице.9 Међу разноликим породичним облицима све учесталије 
су биле оне у којима су деца живела са једним родитељем.

3 У Србији и на простору бивше Југославије, током друге половине 20. века, за 
већину становника најприхватљивији оквир за заснивање породице и форма 
заједничког живота био је брак и поред свих промена које су настајале у 
социјалистичкој држави. Уз трансформације породице, брак је опстајао и то 
у релативно високом проценту. Упркос континуираном тренду смањења броја 
закључених бракова у послератном периоду, брак је у Србији доминирајући 
облик и заједница живота. 

4 Најзаступљенија је била нуклеарна породица, коју су сачињавали родитељи и 
деца, али су у великом проценту постојале и проширене породице. Видети: М. 
Благојевић, Родитељство и фертилитет. Србија деведесетих, Београд 1997, стр. 
34; Демографска статистика 1997, Савезни завод за статистику, Београд, 1999, 
стр. 27; The World`s Women 2000, Trends and Statistics, New York, 2000, str. 50. 

5 Видети: M. Bobić, „Domaćinstva Srbije na početku trećeg milenijuma socio-demo-
grafska analiza”, Sociologija, Vol. XLVI, 2004.

6 В. Гудац Додић, Жена у социјализму, Београд, 2006, стр. 140–150; М. Рашевић, 
Ка разумевању абортуса у Србији, Београд, 1993.

7 Видети више: М. Рашевић, „Популационо старење у Србији”, Геронтологија, 1/ 
2009, стр. 87–99.

8 Од средине педесетих година двадесетог века до краја осамдесетих у Србији 
је лагано растао проценат разведених бракова, уз колебања по годинама. 
Деведесетих година број развода је опадао и смањивала се стопа разведених 
бракова на хиљаду становника.

9 Међу ауторима који су се на различите начине бавили проучавањем породице 
навешћемо само неке: Анђелка Милић, Марина Благојевић, Мирјана Бобић, 
Мина Петровић, Александра Павићевић, Драгана Стјепановић-Захаријевски.
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Једнородитељске породице: терминологија

Породице које чини само један родитељ са дететом или ви-
ше деце назвају се једнородитељске породице. Сам термин за 
означавање домаћинства у којем се о деци стара и са њима жи-
ви један родитељ мењао се временом. Током деветнаестог ве-
ка постојао је континуитет у дефинисању, односно у друштвеној 
конструкцији различитих типова породице, које готово увек 
конотирају неки девијантан облик породице „од напуштене деце до 
неудате мајке, од копилета до једнородитељске породице, свакој 
је приписан одређен друштвени ризик”.10 Једнородитељска поро-
дица конструисана је као облик који је повезан са ризиком, јер се 
подразумевало да такав породични облик води ка делинквенцији. 
Термин једнородитељска породица односио се на различите поро-
дичне облике, мајке са децом које се или нису удавале или су се 
развеле, удовице итд.11 

После Другог светског рата многе породице остале су без 
мушкараца погинулих током рата. Деца су често живела сама са 
мајкама, или су пак изгубила оба родитеља. Породице у којима 
су недостајали један или оба родитеља настајале су на ра-
зличите начине. Другачији узроци доводили су до формирања 
једнородитељских породица. Неудате жене које су родиле децу, 
као и разведене којима су после развода она припала, у пракси 
су биле чешћи случај него очеви сами са децом. Тако није само на 
овим просторима. У Европи доминирају жене у једнородитељским 
породичним домаћинствима.12 Стога су и термини који те породич-
не облике прате углавном повезани са женама. „Породица само-
хране мајке”, „ванбрачна мајка са децом”, „крња породица” или пак 
„непотпуна породица”, неки су од прихваћених термина којима су 
у прошлим временима означаване породице које су чинили један 
родитељ, уместо оба, и деца. Појам „породица самохране мајке” на-
глашава девијантност саме улоге мајке, стављајући акценат на њу 
као јединoг храниоца, у односу на друге „нормалне” категорије по-
родице. Тиме се ова породица третира као угрожена, материјално 
или морално. „Ванбрачна мајка” са децом, термин је који такође 

10 M. Segalan, Sociologija porodice, Clio, 2009, str. 193.
11 Исто.
12 Највиши удео жена је у Португалији (94%), док је највећи удео очева у 

једнородитељским породицама у Данској, Луксембуру и Финској (20%). Т. 
Цузјек-Семов, С. Кос, „Улога самохране мајке у друштву” (http://obiteljskicen-
tar-kzz.hr/teme/02/uloga_samohrane_majke_u_drustvu.htm.).
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отвара и наглашава дефицијентност породице и указује на један 
„нелегитиман” и „аморалан” статус мајке. Израз „крња” или „не-
потпуна” породица конотира девијантност структуре породице.13 
Призвук друштвене девијације одсликава терминологија којом су 
означаване те породице у послератној документацији. Оне су че-
сто дефинисане као „дефицитарне”.14 У литератури су називане и 
„квантитативно дефицијентне”, „неуравнотежене”, „непотпуне” по-
родице, дакле означаване су терминима који сугеришу да се ради о 
некаквим породицама „другог реда”.15 Седамдесетих година дваде-
сетог века појављује се идеолошки неутралнији термин, „једно или 
двородитељска породица”, који је без квалификација и у погледу 
пола.16

Једнородитељске породице у послератном раздобљу нису 
формирале само неудате мајке са децом. Настајале су и након разво-
да брачних парова који су имали децу, губитком једног родитеља, 
његовом смрћу или нестанком, лишавањем родитељског права, ду-
жом одсутношћу родитеља и др.17 У складу са начином њиховог на-
станка, оне могу бити формиране као једнородитељске подродице 
од самог почетка, али, услед различитих узрока, то могу постати и 
касније. Такав облик породице није нов друштвени феномен, мада 
је за социолошку науку постао посебно занимљив од шездесетих 
година, када је традиционална породица била обухваћена многим 
променама.18

Усмеравана стварност: изједначавање правног статуса 
брачне и ванбрачно рођене деце

Односи родитеља и деце у послератном раздобљу регули-
сани су бројним законима, а статус ванбрачног детета помиње већ 

13 А. Милић, Социологија породице, Београд, 2001, стр. 190, 191.
14 Архив Југославије, (даље АЈ) 142, А-471, Саветовања, реферати, Ј. Вељковић, 

1968.
15 D. Maleš, „Usporedba stavova roditelja iz potpunih obitelji i obitelji s jednim rodite-

ljom prema poželjnosti osobina za dječake i djevojčice”, Društvena istraživanja, 
časopis za opća društvena pitanja, Zagreb, god. 4, 1995, br. 4–5, str. 518. 

16 А. Милић, н. д., стр. 191.
17 M. Исић, В. Гудац Додић, Жена је темељ куће. Жена и породица у Србији током 

двадесетог века, Београд, 2011, стр. 145–147.
18 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, „Za” i „о” jednoroditeljskim obiteljima, 

Zagreb, 2006, str. 8.
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први послератни устав. Највиши правни акт социјалистичке држа-
ве, Устав ФНРЈ из 1946, на нивоу начела, обавезе родитеља према 
деци рођеној у браку дефинише на једнак начин као и оној рођеној 
ван брака, те констатује да се „положај ванбрачне деце уређује 
законом”.19 Даља изградња правног система социјалистичке држа-
ве почивала је на низу закона и прописа који су разрађивали 
уставна начела.20 Основним законом о браку (1946) етаблиран је и 
потврђен принцип једнакости права и обавеза родитеља према де-
ци, те старања око издржавања и васпитавања.21 Деца из пониште-
них и неважећих бракова, као и деца рођена ван брака по правима 
су у односу на своје родитеље изједначена са децом која су рођена 
у браку. У случају развода, суд је био дужан да одлучи коме ће од 
супружника бити додељена деца на васпитавање, а истовремено 
да обавеже другог супружника на давање издржавања, сразмерно 
његовим имовинским приликама. Руководећи се првенствено инте-
ресима детета, суд је одлучивао о томе коме ће оно бити додељено. 
Крајем 1947. године донет је још један закон који је третирао и 
правно регулисао односе родитеља са децом из брака, као и оном 
рођеном ван њега – Основни закон о односима родитеља и деце.22 

Уколико је један родитељ умро или је лишен родитељског 
права, децу заступа други родитељ, а ако су родитељи разведени 
или је брак неважећи или поништен, заступа их родитељ коме су 
деца одлуком суда поверена. Дужности и права испуњава један 
родитељ сам и ако је други услед тешке болести и сл. спречен 
да врши своје право. Сва законом предвиђена права и дужности 
родитељи имају према брачној и ванбрачној деци, као што и једни 
и други имају исте дужности и права према својим родитељима.

Поступак за утврђивање очинства ванбрачног детета засни-
вао се на признању оца са којим мајка не живи у браку. О тац де-
тета је признање очинства давао пред матичарем или писменом 
изјавом. Било је потребно да то буде уписано у извод из матич-
не књиге рођених, уз неопходну сагласност мајке. Други начин за 
утврђивање очинства ванбрачног детета био је путем суда. Тужбу 
је могла покренути мајка ванбрачно рођеног детета, дете или његов 
старатељ. Мајка или старатељ детета могли су поднети тужбу у року 
19 Устав ФНРЈ 1946, Службени лист ФНРЈ 1946, члан 26.
20 Међу законима ране социјалистичке државе из области породичног права били 

су и Основни закон о браку, Основни закон о старатељству, Закон о усвојењу и 
Основни закон о односима родитеља и деце.

21 Основни закон о браку, Службени лист ФНРЈ, 9. април 1946, члан 6. 
22 Основни закон о односима родитеља и деце, Службени лист ФНРЈ 1947.
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од пет година од рођења детета, а дете у року од пет година после 
навршеног пунолетства. Дете рођено ван брака добијало је поро-
дично име своје мајке, а могло је добити и породично име оца уко-
лико су се тако договорили и споразумели отац и мајка. Ванбрачно 
дете могло је добити и породично име очуха ако су се мајка и очух 
у томе сложили, а ако је дете старије од четрнаест година, за то 
је био потребан и његов пристанак. Кад је путем суда утврђено ко 
је ванбрачни отац, он је имао обавезу издржавања детета једнаку 
као и према детету рођеном у браку. Закон је предвиђао могућност 
да ванбрачни отац има обавезе према мајци детета око трошкова 
везаних за трудноћу и порођај, те да је дужан да је издржава три 
месеца пре и после порођаја.23 Дужност издржавања мајке после 
порођаја касније је продужена на временски период од годину да-
на.

Начело једнакости права брачне и ванбрачне деце импле-
ментирано је у законодавство социјалистичке државе. Устав СФРЈ 
из 1963. године изједначавао је брачну и децу рођену ван брака 
по правима и дужностима у односу према родитељима,24 а Устав из 
1974. то чини у потпуности.25 

Наредних година регулисање материје везане за брачне и 
породичне односе, старатељство, усвојење и сл., у оквиру истих 
уставних координата и идејних приступа, прешло је у надле жност 
републичког и покрајинског законодавства. Законодавство је 
првенствено било фокусирано на дете и заштиту његовог интереса. 

Поједностављена је процедура којом се окончавао брак. Вре-
меном је олакшан раскид брачне везе коју супружници више нису 
желели. За то је, поред осталог, био довољан и споразум супру-
жника. Развод брака у социјализму је постепено постао формал-
ност. Судска пракса по питањима брачне и ванбрачне заједнице у 
послератном раздобљу није била у потпуности изједначена, тако 
да су судови исте или сличне ситуације различито решавали.26

23 АЈ, 117, 236, В. Демајо, М. Дединц, В. Кордић, реферат: Жена у породичном и 
радном праву ФНРЈ, 1956.

24 У Уставу је записано: „Деца рођена ван брака имају иста права и дужности 
према родитељима као и деца рођена у браку”. Устав СФРЈ, 1963, члан 58.

25 ”Деца рођена ван брака имају иста права и дужности као и деца рођена у 
браку”, Устав СФРЈ, 1974, члан 190.

26 АЈ, 142, А–471, Саветовања, реферати, Б. Косањевац, 1968.
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Закон је забрањивао ванбрачни живот пунолетне особе са 
малолетним лицем које је напунило четрнаест година.27 Упркос за-
брани, таквих је веза било, нпр. на Косову и Метохији.28

Ванбрачна заједница је у погледу појединих права постепе-
но изједначавана са брачном ако у време заснивања ванбрачне 
заједнице нису постојале брачне сметње.29 Након престанка за-
једничког живота жене и мушкарца, свако од њих је, под услови-
ма предвиђеним законом, могао остварити право на издражавање 
од другог. То се могло остварити само ако је ванбрачна заједница 
трајала дуже30 или ако су имали заједничку децу.31

Једнородитељске породице у бројкама

Различити типови једнородитељских породица, условљени 
другачијим путевима настанка, али и другим факторима, некада 
су били резултат избора, одлуке о независном и самосталном жи-
воту, а некада нужност, до њих је водио скуп околности које су за 
једнородитељске породице значиле дестабилизацију, материјалну 
и другу угроженост. Најчешћи узроци заснивања једнородитељских 
породица били су ванбрачно рађање и развод.

Већину једнородитељских породица у послератном раздобљу 
формирале су мајке са децом. Различите су биле судбине и животи 
27 Интересантно је да ванбрачна заједница малолетника није била законом за-

брањена уколико је била израз њихове слободне воље. А. Павићевић, „Сло-
бода од родитеља, Живот савремене омладине у Србији у светлу процеса 
демократизације друштва”, Свакодневна култура у постсоцијалистичком пери-
оду у Србији и у Бугарској – Балканска трансформација и европска интеграција, 
Зборник Етнографског института САНУ, 22, Београд, 2006, стр. 259.

28 АЈ,142, А–471, Б. Косањевац, 1968.
29 До Другог светског рата, „фактичким заједницама је било признато да могу 

бити основ за заснивање одређених права”. А. Павићевић, „Брачни и породични 
живот”, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, стр. 83. Одлуком 
Националног комитета из 1944. године, „брачној жени као и ванбрачној” 
признаје се право „на државну помоћ ако се њен муж, односно хранилац налази 
у заробљеништву, болници итд”. АЈ, 142, А–471, Б. Косањевац, 1968.

30 У судској пракси време трајања заједнице није било једини параметар.
31 Закон о браку и породичним односима није прецизирао шта се подразумева 

под формулацијом „да је заједница живота трајала дуже времена”, већ је то 
остављено судској пракси. У правној литератури постоје гледишта да се дуже 
постојање ванбрачне заједнице не може прихватити ако је она трајала мање 
од пет година, али и таква схватања да би као дуже време трајања ванбрачне 
заједнице требало сматрати време од најмање три године. И. Бабић, Коментар 
закона о браку и породичним односима, Београд, 1999, стр. 336.
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жена које су родиле децу ван брака. Неке од тих мајки живеле су у 
стабилним заједницама које су се од брачних разликовале само по 
томе што нису биле административно институционализоване, или 
су накнадно оформиле брак с очевима своје деце. Мајке које су 
живеле саме с ванбрачном децом најчешће су биле у неповољнијем 
положају, без обзира на то да ли је очинство признато или није. 
Тешки материјални и социјални услови живота били су реалност 
за многе неудате мајке. Оне често нису биле запослене, нису има-
ле никакву стручну спрему, ни стан. Почетком шездесетих година 
ванбрачне мајке су биле већином домаћице (више од 40%), радни-
це (око 25%) углавном без квалификација, пољопривреднице (око 
20%). Завршиле су само основну школу, а веома често ни њу.32

Истраживања откривају да је до краја двадесетог века у 
Србији највећи удео ванбрачних рађања био управо код жена које 
нису завршиле било какве школе, и тај удео се временом повећавао, 
док је најнижи био код најобразованијих жена. Занимања мајки 
које су ванбрачно родиле децу почетком двадесет првог века 
такође показују да је већина њих била незапослена или су биле 
издржавана лица.33

Аутори који су анализирали карактеристике ванбрачних 
рађања у Србији током друге половине двадесетог века и који су 
у фокус свог истраживања, поред осталог, укључили и етничку 
припадност мајке, уочили су да: „С етничког аспекта гледано, као 
основна импресија се свакако издваја висина удела ванбрачних 
рађања међу Ромкињама”.34 Од почетка седме деценије прошлог 
века па до 2008. највећи удео ванбрачних рађања je код Ромкиња. 
Тај удео је код жена ромске националности константно био на ни-
воу преко половине од укупног броја њихових живорођења. Почет-
ком седамдесетих (1971) од укупног броја живорођене деце коју су 
те године оне родиле, 53,5% била су ванбрачно рођена деца. Удео 
деце рођене ван брака 2000. године код Ромкиња био је 74,0%, да 
би у 2008. био још виши 83,8%.35 

Педесетих година (1955–1961) просек ванбрачног рађања на 
нивоу Југославије био је око 7%. Према анкетама које су спроведе-
не на појединим подручјима социјалистичке државе, око 29% деце 
32 Историјски архив Београда, (даље ИАБ), Конференција за друштвену активност 

жена, к. 5, 1962. 
33 G. Panev, B. Stanković, „Karakteristike vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 

i početkom 21. вeka”, Stanovništvo, 2/ 2010, str. 12, 13.
34 Исто, стр. 16.
35 Исто.
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позакоњено је накнадним браком родитеља, око 39% ванбрачно 
рођене деце било је са оба родитеља који су живели у конкуби-
нату као сталној заједници, око 17% било је у некој „непотпуној 
породици”, углавном са мајком, а у осталим случајевима положај 
ванбрачне деце није могао бити утврђен или су она умрла.36 

Неудате мајке ретко су покретале поступак за утврђивање 
очинства. Судска пракса из педесетих година показивала је да су 
ванбрачни очеви које су мајке тужиле, у судском поступку често 
били упорни у порицању очинства. Тврдили су да нису имали ника-
да сексуалне односе са дететовом мајком или да је мајка одржавала 
везе и односе са другим мушкарцима, а неки су чак током поступка 
за утврђивање очинства покушавали да докажу стерилитет.37

Године 1953. у Србији је од свих породица око 11% било 
само са мајком, док их је само с оцем било готово пет пута мање.38 

На основу других извора у Југославији је те, 1953. године, 
од укупно 4.253.000 породица било око 710.000 једнородитељских 
(16,7%). Од тога, око 600.000 породица чиниле су мајке са децом 
(14,1%), а око 110.000 очеви са децом (2,6%). У седмогодишњем 
периоду од 1955. до 1961, број живорођене ванбрачне деце у Ју го-
славији је био 260.414 (или 14 на 1.000 становника). У том периоду 
број разведених бракова био је 145.899, а број деце из разведених 
породица 65.241.39 

Средином шездесетих година, 1965, према подацима Конфе-
ренције за друштвену активност жена, на ужем подручју Србије ван-
брачно рођене деце било је око 12%, на Космету 8%, у Војводини 
16%, а у Београду 8,5%. Подаци показују да је удео ванбрачних 
рађања у главном граду био испод републичког просека. Те године 
се у Југославији родило 33.745 ванбрачне деце. Образовна струк-
тура њихових мајки била је неповољна. Нешто мање од 13.000 не-
удатих мајки било је без икакве школске спреме, око 17.000 није 
до краја завршило основну школу, а око 2.550 је завршило само 
њу. Ниво њиховог образовања и чињеница да често нису биле за-
послене говори о тешком животу тих жена и њихове деце. Неке од 
њих одбацила је породица и средина у којој су живеле. Било је пу-
36 Hrvatski državni arhiv, Zagreb (dalje HDA), Konferencija za društvenu aktivnost 

žena Hrvatske 1945–1990 (dalje KDAŽH), fond 1234, Problemi odgoja i uzdržavanja 
djece u nepotpunim porodicama.

37 HDA, isto. 
38 Статистички билтен 298, Београд, 1964, стр. 100. 
39 HDA, KDAŽH, Dr M. Juračić, Suradnja sudova i socijalnih službi u rešavanju pro-

blema odgoja i uzdržavanja djece u nepotpunim porodicama.
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но малолетних мајки. Деца чије мајке нису имале ни запослење ни 
стан често су била смештена у дом или у хранитељске породице.40

Број ванбрачних рађања у другој половини двадесетог века 
у Србији није све време имао константан пораст, већ различита 
кретања. Од средине педесетих па до почетка осамдесетих година 
постојала је тенденција опадања броја ванбрачно рођене деце. Од 
тог времена до краја века број деце која су рођена ван брака у 
континуираном је порасту. Удео ванбрачне деце у укупном броју 
живорођених, међутим, имао је у послератном периоду израженији 
тренд раста. У Србији без покрајина у укупном броју живорођене 
деце удео оне рођене ван брака био је 1950. године 5,6%, 1960. 
– 11,2%, а 1970. – 11,8%. Десет година касније забележен је не-
што нижи проценат ванбрачно рођене деце од свих живорођених, 
9,4%. Њихов удео је 1990. био 13,1, а 1995. још виши – 16%. 
Поједини аутори уочавају четири потпериода: време од 1950. до 
1960. које карактерише повећање учешћа ванбрачних рађања; 
раздобље од 1960. до 1970. одликовала је релативна стабилност 
достигнутог нивоа; следећих десет година, од 1970. до 1980, ка-
рактерише опадајући тренд; и време од 1980. до 2008. означено је 
као време поновног повећања удела ванбрачних рађања. 41

Од укупног броја рођене деце у Хрватској ван брака је 1980. 
рођено 5,1%, 1990. – 7%, пет година касније 7,5%, а 2000. – 9%. 
У Хрватској је учешће једнородитељских породица у укупном број 
свих породица 1971. било 11,4%, 1981. – 10,8% (9% са мајком и 
1,6% са оцем), десет година касније 12,4% (10% са мајком и 2,4% 
са оцем), а 2001. – 15% (12,5% са мајком и 2,6% са оцем). Тренд 
превладавања једнородитељских породица са мајком осетан је и у 
21. веку, јер је међу самохраним родитељима пет пута више мајки 
него очева (12,5% свих хрватских породица чине мајке са децом, а 
2,5 % очеви са децом).42

Мајке ванбрачне деце и у наредним деценијама избегавале 
су да покрећу поступак пред судовима за утврђивање очинства. По-

40 ИАБ, Конференција... к. 8, Састанак о оснивању специјализоване институције 
за заштиту ванбрачне мајке и детета, 1971.

41 G. Panev, B. Stanković, „Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i 
početkom 21. veka u širem evropskom kontekstvu”, Stanovništvo, (48) 1/2010, str. 
10, 11. Процентуални удео ванбрачних рађања у укупном броју живорођених 
углавном се увећавао брже него што се увећавао њихов укупни број, што је био 
резултат дивергентних кретања деце рођене у браку и ван њега, односно број 
живорођене деце у браку је опадао а растао број ванбрачно рођене. Исто.

42 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d., str. 9.
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даци за поједине округе у бившој Југославији показују да је 1963. 
године захтев за утврђивање очинства, од око 500 деце рођене 
ван брака, покренут само у 11 случајева. Социјална неадаптација 
младих људи који су долазили у градове, у то време уочена је као 
један од узрока формирања „дефицитарних породица” и ванбрач-
них рађања. Многа ванбрачна рађања везана су за девојке које су 
долазиле у градове и нису имале никакав смештај ни запослење, 
постајале су подстанарке и проналазиле посао као неквалифико-
ване раднице или кућне помоћнице. Нису могле да се врате својим 
породицама јер их нису прихватале, одбацивале су их са децом 
коју су ванбрачно родиле. Неке од њих подносиле су молбе за 
смештај деце у установе социјалног старања. Живот у веома те-
шким социјалним и материјалним приликама утицао је на то да не-
ке мајке напусте своју децу.43 

Упркос повећању броја ванбрачних рађања, није растао 
број признатих очинстава. Године 1980. у Србији је било признато 
48,6% деце рођене ван брака, а 1991. мање, свега 37,2%.44 Да се 
проценат признатих очинстава временом углавном смањивао, све-
доче и подаци према којима је почетком шездесетих година више 
од половине очева ванбрачно рођене деце у централној Србији и 
Војводини признало очинство, а у последњој деценији двадесетог 
века мање од трећине.45

Опадао је и проценат накнадног склапања брака родитеља 
ванбрачно рођене деце. Родитељи сваког петог ванбрачно рођеног 
детета 1960. накнадно су склопили брак, средином осамдесетих 
сваког десетог, а 2004. тек сваког тридесет трећег детета.46

У последњој деценији двадесетог века једнородитељских по-
родица мајки са децом има све више. Проценат њиховог учешћа у 
укупној структури свих породица од 1991. године до почетка 21. 
века имао је нагли раст и увећан је скоро за 50%. На такав пораст 
утицало је пре свега повећање ванбрачних рађања, али и друге 
околности и узроци, као што је пораст морталитета средовечних 

43 HDA, KDAŽH, Rad organa starateljstva na pitanjima zaštite djece iz razvedenih bra-
kova, vanbračne djece i alimentacionih davanja, Zagreb, 1964. Podaci su za kotar 
Bjelovara.

44 А. Павићевић, „Брачни и породични живот”, Приватни живот код Срба у 
двадесетом веку, Београд 2007, стр. 85.

45 Од 2000. године проценат признања очинства ванбрачне деце поново се 
повећавао. Panev G., Stanković B., „Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj 
polovini 20. i početkom 21. veka u širem evropskom kontekstu”, str. 6.

46 Исто, стр. 7.



Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ:  ДРУШТВЕНА ПРАКСА  
И СВАКОДНЕВИЦА ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

219

генерација, посебно мушкараца, и повећање броја развода. Проце-
нат деце рођене ван брака на простору централне Србије 1991. био 
је 13,5% од свих рођених, 1997. – 18,8%, а 1999. године 19,7%.47 

На прелазу миленијума пораст ванбрачних рађања у Србији 
је изражен и све више неудатих мајки рађа децу. На хиљаду 
живорођених 1999. било је око 200 живорођених ван брака, а де-
сет година касније око 232.48

Рађања ван брака на овим просторима била су мање резултат 
одлуке жена да заснују породицу изван брака или да живе саме са 
својом децом, а више других околности. Подаци о школској спре-
ми и занимању неудатих мајки крајем двадесетог века, упоређени 
са стањем из претходних раздобља, откривају да није дошло до 
великих промена у њиховом образовном нивоу и професионалном 
статусу.49 Највише мајки ванбрачно рођене деце током 1997. имало 
је завршену само основну школу. Од укупног броја, 72% су би-
ле издржавана лица. То је у први план доводило питање њиховог 
материјалног положаја. Оне су често живеле у сиромаштву.50 Упра-
во се пораст броја самохраних мајки доводи у везу са све већим 
порастом сиромашних жена. 

У породичној структури становништва Србије почетком два-
десетпрвог века мајке које су биле саме са децом чиниле су 11,4% 
породица (очеви 3,3%), од тога у градовима 13,8% (очеви 3,6%), а 
у осталим насељима 8,4% (очеви 3,1%). У централној Србији мајке 
са децом чиниле су 11,1%, (очеви 3,4%), а у Војводини 12,0% 
(очеви 3,1%).51

Једнородитељске породице јесу и она домаћинства која су чи-
нили разведени родитељ и деца која су му после развода додељена. 
Развод је један од честих узрока настанка једнородитељских поро-
дица. Осим формирања једнородитељских породица, након разво-
да брачног пара успостављане су и друге породичне форме, што 
сведочи о могућностима да се породица обнови и конституише на 
различите начине. 

47 M. Bobić, „Domaćinstva Srbije na početku trećeg milenijuma socio-demografska 
analiza”, Sociologija, Vol. XLVI, 2004, str. 363. 

48 Основни демографски показатељи становништва Републике Србије за 1999 и 
2009, Републички завод за статистику.

49 Демографска статистика 1997, стр. 197. 
50 В. Гудац Додић, „Жена у социјализму: сфере приватности”, Приватни живот код 

Срба у двадесетом веку, Београд, 2007, стр. 181–183.
51 Ј. Предојевић, „Домаћинства и породице”, Становништво и домаћинства Србије 

према попису 2002, (приредио Г. Панев), Београд, 2006, стр. 273.
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У целокупном послератном раздобљу, после развода деца су 
најчешће додељивана мајци. Породични раскиди за жене су често, 
не само на овим просторима, значили живот у немаштини, погото-
во онда када нису имале образовне или стручне квалификације, 
ни неки економски иметак.52 Фокусираност државе на интерес 
малолетног детета након развода брачног пара изражена, поред 
осталог, у установљавању законске обавезе давања издржавања, 
у пракси није увек постизала циљ. На различите начине супру-
жник којем није додељено дете покушавао је да избегне плаћање 
алиментације. У целокупном послератном раздобљу свакодневни 
живот је откривао дискриминацију над женама и децом из разведе-
них бракова, чак и када је то закон забрањивао. Анкете спроведе-
не у различитим периодима, по појединим предузећима и центрима 
за социјални рад, показују да велики проценат разведених жена 
није добијао издржавање за своју децу. Почетком шездетих годи-
на, истраживање Центра за социјални рад у Београду обухвати-
ло је око 200 деце. Према истраживању, родитељи деци најчешће 
нису исплаћивали алиментацију (у 65% случајева). Редовно ју је 
исплаћивао тек сваки четврти родитељ. Око осам одсто анкети-
раних родитеља давало је издржавање повремено и нередовно. 
Разведени родитељи су се договарали о школовању, васпитавању, 
лечењу и другим питањима везаним за подизање деце само у 3,5% 
случајева. Деца су се веома ретко виђала са другим родитељем, 
готово сваки други (48%) уопште није виђао своју децу.53 

Неке разведене мајке које су биле без средстава за издржа-
вање деце нису тражиле алиментацију упркос томе што су за то 
имале законску основу. Плашиле су се да не изгубе децу, те ни-
су подносиле никакве захтеве. Многе разведене мајке нису зна-
ле своја права. Посебан проблем била је наплата алиментације од 
оних очева који нису били у сталном радном односу а живели су 
код својих родитеља.54

52 М. Сегалан, н. д., стр. 195.
53 В. Гудац Додић, „Жена у социјализму: сфере приватности”, стр. 176–177.
54 HDA, KDAŽH, Rad organa starateljstva na pitanjima zaštite djece iz razvedenih bra-

kova, vanbračne djece i alimentacionih davanja, Zagreb, 1964.
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Стање у другим земљама

Упоредни преглед удела ванбрачно рођене деце у укупном 
броју живорођених на овим просторима и стања у другим земљама 
показује да је ванбрачно рађање учесталије у развијеним држава-
ма и већини европских земаља, посебно у скандинавским.55

Учешће ванбрачних рађања у укупном броју живорођених 
од седамдесетих година највише је у земљама северне Европе, а 
посебно на Исланду где је процентуално учешће таквих рађања 
деценијама највеће. Следе Данска и Шведска, почетком осамдесе-
тих рођења ван брака ту су чинила више од 40% у укупном броју 
живорођених. На Исланду је тренд интензивног раста настављен и 
касније, док је у Данској и Шведској био умеренији. Удео ванбрач-
них рађања у земљама западне Европе, са изузетком Аустрије, од 
ниског, почетком седамдесетих година, имао је до краја века ин-
тензиван раст. У истом раздобљу, најнижи удео ванбрачног рађања 
имале су земље јужне Европе.56 

Друга истраживања такође потврђују да су ванбрачна рађања 
у Шведској и Данској веома заступљена, према њима она досежу 
50% од укупног броја живорођене деце. Тако висок проценат ван-
брачно рођене деце, међутим, забележен је и у Естонији, а нешто 
нижи у Бугарској, где је износио 38%. У Француској, Холандији и 
Великој Британији проценат деце рођене ван брака је око 35%, а у 
Немачкој, Шпанији и Италији до 15%.57

У односу на друге земље Европе, Србија је према уделу ван-
брачних рађања у укупном броју живорођених заузимала различи-
те позиције. Године 1970. Србија је са 11,8% била међу земљама 
са највишим уделом ванбрачних рађања, након Исланда, Шведске, 
Естоније и Аустрије. Године 1990, тај проценат био је 13,1%, те 
се Србија налазила у средишњем делу међу европским земљама. 
И поред пораста учешћа ванбрачних рађања у наредним година-
ма, она је са 22,8% у 2008. била „у доњем делу европске листе”. 
Ниже учешће имало је само 11 држава, укључујући и све бив-
ше југословенске републике осим Словеније, затим Белорусија, 
Украјина и Молдавија, те Грчка и Кипар.58

55 The World`s Women 2000, Trends and Statistics, New York, 2000, str. 36. 
56 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 15–18.
57 М. Новаков, „Једнородитељске породице”, Социолошки преглед, vol. XLVI, 2012, 

no. 3, стр. 395.
58 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 19, 20. 
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У САД-у је забележен пораст броја ванбрачно рођене де-
це, и то од 7% у 1970. до 31% у 1990. години. У истом перио-
ду, само за две деце није, удвостручен је број деце која су живе-
ла у једнородитељским породицама у САД-у. Почетком последње 
деценије двадесетог века проценат деце која су живела са оба био-
лошка родитеља био је тек нешто виши од половине – 50,8%.59

У већини европских држава од краја шездесетих година два-
десетог века евидентан је пораст кохабитација, али је темпо тог 
раста био различит. Предњачиле су нордијске земље и Францу-
ска. По распрострањености кохабитација на средишњем нивоу су 
биле Холандија, Белгија, Луксембург, Велика Британија, Немачка 
и Аустрија, док их је знатно мање било у Ирској, a још мање у 
земљама јужне Европе. Пораст кохабитација, међутим, није био 
увек од пресудног значаја за ниво ванбрачних рађања.60 

Почетком последње деценије двадесетог века, највиши удео 
једнородитељских породица са децом до 18 година старости у 
укупном броју био је у Америци, 23,5%, потом у Шведској 22,3%, 
Данској 22%, Холандији 18,1%, Канади 16,8%, Немачкој 15,7%, 
Француској 11,9% и Шпанији 8,6%.61

Једнородитељске породице као извориште сиромаштва

Самохране мајке, које су са својом децом чиниле већину 
међу једнородитељским породицама, у највећем броју случајева су 
у целом послератном раздобљу биле без школе, незапослене или 
издржавана лица. Управо због тога, њихове продице биле су изло-
жене великим материјалним тешкоћама. 

Истраживања, како она урађена на простору бивше Југо-
славије тако и у другим земљама, показују да су једнородитељске 
породице углавном биле сиромашне. За њих је карактеристичан 
висок ризик и распрострањеност сиромаштва, оно прати живот са-
мохраних мајки и њихове деце, те је заједница живљења са бабом 
и дедом некада била једино решење.62 Једнородитељске породице 

59 М. Новаков, н. д., стр. 395.
60 G. Panev, B. Stanković, n. d., str. 3, 4.
61 Новаков, н. д., стр. 395, 396.
62 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d., str. 11.
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и у савременим условима у Србији често живе у оквиру прошире-
них породица.63 

Самохрани родитељи нису увек могли да прибаве својој деци 
све што им је неопходно, па је већина деце из тих породица живела 
у неповољнијем економском окружењу од друге деце. За децу из 
једнородитељских породица карактеристична је виша стопа сиро-
маштва него за њихове вршњаке из других породичних модалитета. 

Висок ризик од сиромаштва надвија се над једнородитељским 
породицама и у другим земљама и он је знатно већи од просечног. 
Једнородитељске породице у Великој Британији карактеристичне 
су по томе што их заснивају млађи родитељи који нису запослени 
и сагласно томе прати их висока стопа сиромаштва. У Норвешкој је 
ситуација повољнија јер су стопе сиромаштва знатно мање, услед 
веће запослености и велике државне помоћи. У Немачној и Аустрији 
ризик од сиромаштва ових породица сличан је ризку код других об-
лика породице, али се оне значајно ослањају на различите видове 
помоћи.64

Свакодневица

Општа кретања и токови друштвеног развоја, те изградња 
законодавства и правног система социјалистичке државе били 
су оквир у којем су дефинисане појединачне животне ситуације 
једнородитељских породица. У свакодневицу породичног живота 
било је уплетено и на њу утицало мноштво различитих чинила-
ца. Свакодневни живот ванбрачно рођене деце, деце из разведе-
них бракова и сл. био је детерминисан и обликован међудејством 
различитих фактора. Друштвена вредновања, која су поред мо-
дерних схватања била обликована и традиционалним моралом и 
идеологијом, одсликавала су се на стварност и свакодневицу људи. 
У том склопу треба посматрати друштвену праксу и свеукупан од-
нос према једнородитељским породицама. Специфична позиција 
једнородитељских породица отварала је бројна питања која су се 
манифестовала на економском, социјалном и психолошком плану. 
63 Свака трећа једнородитељска породица у Србији живи у оквиру проширене 

по родице. М. Петровић, „Промене брачности и породичних модела у пост со-
цијалистичким земљама: закаснела и непотпуна или специфична друга де-
мографска транзиција?”, Становништво, 1/2011, стр. 67.

64 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, n. d.
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Став окружења према једнородитељским породицама, 
вредно вања и прихватања су била условљена начином на који су 
оне настале. Однос према једнородитељским продицама, показују 
истра живања, зависио је од тога да ли су оне настале ванбрачним 
ро ђењем, разводом брака, смрћу једног од родитеља или другим 
путем.65 Друштвена заједница, као ни непосредно окружење ни-
су на исти начин реаговали и подједнако прихватали удовице, ра-
зведене жене и неудате мајке. Традиционално најповољнији однос 
је био према женама које су остале саме са децом услед смрти 
супруга, те се на ове породице гледало благонаклоно, за разлику 
од жена које су ванбрачно родиле децу и по правилу наилазиле на 
неприхватање и осуду. Такви ставови околине су се временом по-
степено мењали. 

Различити ставови и схватања у социјалистичкој држави ни-
су били само рефлексија свакодневице из живота људи већ је про-
тивуречан однос према ванбрачним заједницама и неудтим мајкама 
постојао и међу комунистима и функционерима у државној власти. 
Извештај секретара Комитета за социјално старање средином 1947. 
године открива и однос према женама које су живеле у ванбрач-
ним заједницама. „Наш Устав као и све остало наше законодавство 
не признаје дивље бракове и наше жене ни у ком случају не могу 
имати права нити се изједначити са брачним женама. Удове по-
гинулих бораца које се преудају неће да се венчавају због тога 
што би венчањем изгубиле право на помоћ те после малих несу-
гласица напуштају свога мужа и неће да живе са њим. Стога свим 
оним удовама које су се преудале треба обуставити новчану помоћ 
без обзира да ли су склопиле грађански брак или не... Јасно је да 
помоћ припада деци уколико се мајка преуда и уколико се та деца 
(приходом са имања) не би могла издржавати. Деци народна власт 
одређује старатеља који води бригу о њима.”66 

Животне ситуације жена које су родиле децу ван брака често 
су биле бремените тешкоћама, а понекада се и однос партијских 
организација према тим мајкама супротстављао идеологији родне 
егалитарности, одсликавао инфериорност жене, различит третман 
и друштвене неједнакости међу половима. „Има случајева да су 
мајку због ванбрачне трудноће искључивали из СКОЈ-а, док отац 

65 S. Grozdanić, „Jednoroditeljske obitelji prema uzrocima njihova nastanka”, Ljetopis 
socijalnog rada, 7 (2000–2001), br. 2, str. 169–182.

66 АЈ, Кабинет за социјално старање Владе ФНРЈ, 33, 23, Министарству социјалног 
старања НР Србије, Б. Савић, 17. 6. 1947.



Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ:  ДРУШТВЕНА ПРАКСА  
И СВАКОДНЕВИЦА ТОКОМ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

225

исто скојевац или партијац није сносио никакве последице. Неки 
судови одбијали су да истражују очинство.”67 Све то је условило 
раст броја чедоморстава.

Таква друштвена пракса истрајавала је и у наредним годи-
нама. Записи из педесетих показују да су се родитељи према својој 
деци из ванбрачних веза и из разведених бракова, „па и када су 
комунисти”, понашали веома неодговорно, на различите начине из-
бегавали да им дају издржавање или их се одрицали. „Због тога 
у неким случајевима децу и не уписују у матичне књиге. Има и 
појава двоженства, чак и код комуниста и официра, који на основу 
директне обмане, како органа власти, тако и самих жена, склапају 
нове бракове поред тога што у другом месту одржавају неразведен 
брак и не помишљају да га раскину.”68 На такве појаве није скрета-
на пажња у јавности нити су оне судски процесуиране. 

Седамдесетих година у Београду је у неким фабрикама 
текстилне и прехрамбене индустрије (Партизанка, Беко, Зеленгора, 
Истра, БПК), у којима је по правилу било пуно запослених радница, 
био релативно висок проценат самохраних мајки, до 30%. Није им 
пружана нека значајнија помоћ. Добијале су неколико дана више 
годишњег одмора и симболичан број додатних бодова за доделу 
стана. Уколико је рад организован у три смене, оне су, као и остали 
запослени, радиле и у трећој смени. Самохране мајке које су 
имале малу децу могле су радити и прековремено, уз добровољну 
сагласност. Извесне олакшице и првенство имале су приликом 
уписивања деце у јаслице.

Искуства неудатих мајки говоре о понижењима која су до-
живљавале и различитим осудама јавности. Ванбрачно рођена 
деца често нису имала исти друштвени статус као она рођена у 
традиционалној породици.69 Дуго времена је по селима била 
уобичајена пракса да девојке које су ванбрачно родиле дете отерају 
из родитељске куће, те су оне биле приморане да иду у већа места 
и градове, тражећи посао.

Ни крајем двадесетог века реакције околине на ванбрачно 
рађање нису увек биле повољне. Случај младе жене води нас у се-
ло удаљено од главног града тек седамдесетак километара. Неуда-
та жена је родила дете и наставила да живи код својих родитеља, 

67 АЈ, Антифашистички фронт жена, 141, 33, Извештај о стању дечије заштите у 
ФНРЈ, 1948. 

68 АЈ, Кабинет председника Републике, II-2/16, 11. 9. – 1. 10. 1953, к. 39.
69 АЈ, 142, А–471, 1966.
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који су их прихватали. У сеоској средини, међутим, тај догађај 
наилазио је на осуду. Критици су били изложени посебно њени 
родитељи, јер су у потпуности прихватали унуче и околности под 
којима се родило.70

Развитком законодавства у социјалистичкој држави само је 
делимично отклоњена „љага и терет са ванбрачне мајке која је 
много векова морала сама да носи све последице морала једног 
друштва које ју је због тога кажњавало доживотним понижавањем... 
Економска независност жене, могућност склапања брака по вољи и 
из љубави, заштита коју ће закони свакако дати жени, обавезе на 
коју Устав обавезује родитеље према ванбрачном детету, заштита 
уопште мајке и детета, једном речју – услови равноправности же-
не, смањиће многе личне несреће и пробелеме многих унижених 
жена.”71 

Таква пракса није била карактеристична само за Србију. 
Поједине анкете и истраживања спроведена у раздобљу социјализма 
и на другим подручјима Југославије нису приказивала повољније 
стање већ су се утапала у општу слику.

Једнородитељске породице третиране су у извесном смислу 
као проблематичне, извориште проблема који се манифестују на 
психолошком, педагошком и социјалном плану.72 Те породице су 
посматране као ризичне, а деца из њих склонија различитим видо-
вима поремећаја понашања. Таквим гледиштима у прилог је ишла 
и статистика, која је показивала да је међу малолетним делинквен-
тима био велики број оних који су потицали из једнородитељских 
породица. Према анкетама спроведеним у омладинским прихвати-
лиштима у Загребу 1955. године, од 383 анкетирана „одгојно за-
пуштена питомца” 68% потицало је „из непотпуних обитељи само-
храних мајки”.73

Савет за социјалну заштиту града Загреба, подстакнут 
чињеницом да је велики проценат малолетних делинквената поти-
цао из породица у којима су деца живела сама са мајком, спровео 
је крајем 1956. године анкету о животним условима самохраних 
мајки и њихове деце. Анкетиране су 202 самохране мајке. Више од 
70 А. Павићевић, н. д., стр. 85.
71 АЈ, 141, 33, М. Митровић, Равноправност жене, заштита деце, брак и породица 

у новом Уставу.
72 АЈ, 142, А–471, Ј. Вељковић.
73 HDA, KDAŽH, Savjet za socijalnu zaštitu narodnog odbora grada Zagreba, Saradnja 

organa javnog tužioštva i sudova u rješavanju problema porodica samohranih ma-
jki, 2. 7. 1957. 
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половине, 124, биле су незапослене жене. Оне које су биле запо-
слене углавном су радиле у индустријским предузећима као радни-
це и службенице. Узорак је обухватио укупно 323 малолетна дете-
та, од којих је већина, око 60 посто, рођена у браку, а 40 посто као 
ванбрачна деца. Mајкe су најчешће биле разведене жене, потом 
неудате мајке које су родиле ванбрачно децу, а најређе удовице.

Посебно забрињавајући су подаци, наводи се у документу, 
о томе како су се очеви понашали према својој деци, било да се 
ради о деци разведених родитеља или о ванбрачној деци. Стати-
стика сачињена према наведеној анкети показује да се очеви често 
уопште нису бринули о деци, и то очеви деце незапослених мајки 
у 41,6 посто случајева, а очеви деце мајки које су биле запослене 
у 27% случајева. Многи би се тек повремено укључили са неком 
малом помоћи. О деци се бринуло 4,7 посто очева оне деце чије су 
мајке биле запослене и 2,5% из групе незапослених мајки. У просе-
ку, око четири посто очева разведене деце или оне која су рођена 
ван брака континуирано се бринуо о својој деци.

На тешке социјалне услове у којима су живели значајно је 
утицала и неповољна образовна структура мајки, које најчешће ни-
су имале никакве квалификације. Нешто више од половине незапо-
слених мајки није имало никакве сталне приходе, већ су повремено 
обављале поједине послове, прале рубље по кућама, помагале око 
припреме хране итд. Жене које су радиле често су децу остављале 
код куће, где су их углавном чували старији брат или сестра. Према 
анкети, четвртина од укупног броја деце била је сама код куће без 
ичијег надзора у време док су им мајке радиле. 

Ниједна од анкетираних жена није користила услуге серви-
са или слично, јер је то за њих било прескупо. Напротив, и када 
су биле запослене, настојале су да после радног времена пронађу 
још какав посао, најчешће је то био рад по туђим кућама, не би ли 
додатно зарадиле. Тада нису имале нимало слободног времена ни 
одмора и често су биле веома исцрпљене. То се неповољно одража-
вало на њихово здравље, али и на децу. Такав начин живота поне-
када је стварао потенцијално опасне ситуације по децу самохраних 
мајки, што су релативно високи проценти о делинквенцији деце из 
ових породица потврђивали.74

Бројни бракоразводни поступци означени су као исходиште 
могућих тешкоћа и опасности за децу из разведених бракова, јер 

74 Исто.
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она након развода, наводи се у документу са краја педесетих, дола-
зе у лошији положај. Посебно је била наглашена важност покушаја 
мирења родитеља, поступка који је у пракси имао више формална 
обележја, а који је потенцијално могао имати много већи значај са 
становишта интереса деце. Такође, указано је и на законску оба-
везу родитеља, који су дужни да се заједно старају и издржавају 
своју малолетну децу. У пракси, међутим, већ од покретања бра-
коразводног поступка, сва брига о деци углавном је почивала на 
њиховим мајкама. Тако је настајала ситуација коју открива наведе-
на анкета. Мајка која нема довољно средстава за живот принуђена 
је да, поред редовних кућних обавеза и бриге о деци, проналази 
додатне послове, да би их прехранила. 

Положај ванбрачно рођене деце био је још тежи, јер је брига 
очева о њима била још мања. Подаци за подручје града Загреба из 
1956. године откривају низак проценат признавања очинства, 20% 
од укупног броја ванбрачно рођене деце.75 

Истраживање урађено у Хрватској, које је у свом фоку-
су имало ставове према самохраном родитељству, указује, поред 
осталог, да мушкарци генерално према томе имају „мање позити-
ван став”, а перципиран однос друшта разликује се у зависности од 
самог начина на који су родитељи постали самохрани, али и према 
полу.76 Перципирани став друштва је позитивнији према смохраним 
родитељима удовцима и удовицама него што је према разведеним 
и неожењеним очевима, а још неповољнији према разведеним или 
мајкама које се уопште нису ни удавале. Најнеповољнији је однос 
према мајкама које су ванбрачно родиле децу.77 

Једнородитељска породична домаћинства сусретала су се са 
бројним проблемима, неки су били карактеристични за све поро-
дице, традиционалне и оне формиране кроз друге породичне об-
лике, неки су у једнородитељским породицама још више били на-
глашени, а неки су били специфични. Од израженијих економских 

75 Исто.
76 Анализирани су ставови родитеља који су имали различит брачни статус. 

Истраживачки узорак је обухватао 384 родитеља из двородитељских и 376 
из једнородитељских породица из четири града у Хрватској. Ограничења тог 
истраживања, која отежавају генерализацију његових закључака, односе се 
на чињеницу да су испитаници из узорка били само из градске популације, у 
тридесетим годинама, те да је у подузорцима испитаника био већи степен оних 
са вишим образовањем него што је њихов удео у укупној популацији Хрватске. 
Z. Raboteg-Šarić, N. Pećnik, „Stavovi prema samohranom roditeljstvu”, Revija za 
socijalnu politiku, svezak 17, 1/2010, str. 21.

77 Z. Raboteg-Šarić, N. Pećnik, n. d.
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и финансијских тешкоћа, незапослености, нерешеног стамбеног 
питања, у породицама са једним родитељем потцртани су и про-
блеми реализовања алиментације, организовања и усклађивања 
радног времена и родитељске улоге, недостатка или недовољне 
подршке друштва, недовољног познавања законских прописа, све 
до психолошких проблема. Додатна зарада за живот породице би-
ла је константна преокупација многих самохраних родитеља. То се 
често неповољно одражавало на односе са децом, јер је смањивало 
могућности за заједничко време проведено са њима. 

Према појединим истраживањима међу основним проблеми-
ма са којима се сусрећу самохрани родитељи јесу они везани за 
надзор и бригу над дететом, што је посебно наглашено у односу 
самохране мајке и мушког детета, мањак слободног времена које 
родитељ може да посвети детету, ефекти развода или одсуства 
другог родитеља на успех деце у школи и односе са вршњацима, 
проблеми који настају као последица нове везе родитеља са неком 
другом особом итд. Подршка друштва овим породицама у остварењу 
њихове родитељске улоге није била довољна.78 У породицама само-
храних мајки недостатак оца као модела за идентификацију такође 
је значајан проблем са којим се деца из једнородитељских породи-
ца често суочавају. 

Друштвено неприлагођено понашање и делинквенција чешћи 
су код деце из једнородитељских породица у односу на децу из по-
родица са оба родитеља. Једнородитељске породице су изложе-
не повећаним ризицима и када се ради о учесталости зависничког 
понашања деце. Оне спадају у ризичне групе за стварање зависно-
сти од алкохола или дроге. Статистика открива да деца из разведе-
них бракова имају пет пута већи ризик од зависничког понашања, 
при чему је зависност од алкохола најчешћи облик зависности.79 

Закључак

У другој половини двадесетог века у Србији је евидентан по-
раст броја једнородитељских породица и удела ванбрачних рађања 
у укупном броју живорођених, мада је тај раст успоренији него 

78 S. Fišer, N. Marković, K. Radat, J. Ogresta, „Za” i „о” jednoroditeljskim obiteljima, 
str. 12.

79 Исто, стр. 14. 
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у многим другим државама Европе. Различити чиниоци и процеси 
утицали су на пораст броја једнородитељских домаћинстава, пого-
тову оних породица у којима је мајка била сама са децом. Другачији 
путеви водили су до заснивања ових породичних домаћинстава, 
пре свих ванбрачна рађања и разводи. У послератном раздобљу 
и једни и други су углавном имали тенденцију раста, али су у 
појединим периодима бележили стагнацију или били у паду. То је 
имало одраза и на проценат учешћа једнородитељских породица 
међу свим осталим облицима породичних домаћинстава. Слабљење 
традиционалног система друштвених вредности, све већа економ-
ска и друге врсте независности жене, делимично су урушавали 
брак и традиционалане породичне везе. Брак се, међутим, и даље 
одржавао као преовлађујућа форма заједничког живота. Различи-
ти ставови и схватања у социјалистичкој држави нису били само 
рефлексија свакодневне праксе из живота људи већ је противу-
речан однос према ванбрачним заједницама и неудатим мајкама 
постојао и међу комунистима и функционерима у државној вла-
сти. Многе једнородитељске породице биле су изложене великим 
економским тешкоћама и немаштини. Убедљиву већину међу овим 
породицама, како у прошлости тако и данас, чине самохране мајке 
са децом. Такве породице су често биле извориште сиромаштва, 
те се може говорити и о феминизацији сиромаштва. Управо због 
материјалних прилика, незапослености родитеља, стамбене оску-
дице, многе једнородитељске породице остајале су под окриљем 
проширених породица.
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Summary

Vera Gudac Dodić, Ph. D.

Single Parent Families: Social Practice and Daily Life  
in the Second Half of the Twentieth Century

Key words: single parent families, nonmarital childbearing, 
divorce, children, legislation

Families that consist of one parent instead of two are called 
single parent families. Terminology dealing with and denoting these 
family forms has changed in time but has almost always up to the 70s 
of the 20th century, when the term single parent family was accepted, 
had a negative connotation and was connected with a certain social 
risk. The legal standing of children born to married or not married 
couples, relationship of parents and children, paternity establishing 
procedure and so on were all subject to legal regulations of different 
legal power since the time of the early socialist state. The quantitative 
index given in this paper shows an increase of nonmarital births rates 
in the total number of live births. Social practice and attitude taken 
towards single parent families in daily life depended on the reasons why 
such families were formed. A whole series of circumstances opposed 
the proclaimed ideology of gender equality and reflected the deeply 
rooted social values. 
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ЕМИГРИРАЊЕ ИЗ СРБИЈЕ  
ОД ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА ДО ДАНАС.  
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АПСТРАКТ: У раду су представљени кључни проблеми еми-
грирања из Србије од шездесетих година 20. века до данас. 
У уводном делу концизно је приказан историјат емигрира ња 
са југословенског простора од краја 19. века. Анализиран 
је, затим, велики талас „гастарбајтерске” еми грације из 
Србије и осталих делова тадашње Југославије 60 -их и 
70-их година, али и „одлив мозгова” карактеристичан 
за емигрирање из Србије током 90-их година. У раду су 
изнети и подаци о дознакама дијаспоре, које за Србију 
представљају значајан извор девизних прихода. 

Кључне речи: Србија, емиграција, гастарбајтери, одлив 
мозгова, Југославија

Миграције представљају један од најважнијих процеса у 
савременој српској историји. Унутрашње миграције, условљене 
економским, али и политичким разлозима, значајно су мењале де-
мографску структуру српских градова и села. Осим унутрашњих, 
српску историју су од краја 19. века обележилa и интензивна спољна 
емигрирања. У више емиграционих таласа Србију су у последњих 
стотинак година напустиле стотине хиљада њених грађана, што је 
довело до стварања велике српске дијаспоре, пре свега у Северној 
Америци (Сједињене Америчке Државе и Канада) и западној Ев-
ропи. Мотиви емигрирања су најчешће били економске природе. 
Бежало се од сиромаштва и насељавало на просторима на којима 
се живи боље. Многи српски емигранти одлазили су, међутим, и из 
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политичких разлога. Тако су после завршетка Другог светског рата 
многи припадници поражених страна у рату (попут четника Драже 
Михаиловића) напустили Југославију страхујући од одмазде режи-
ма Јосипа Броза Тита. 

Улф Брунбауер је у својој периодизацији емигрирања са 
југословенских простора од краја 19. до распада социјалистичке 
Југославије регистровао четири велика таласа емигрирања:

1) масовно емигрирање у прекоокеанске земље, пре свега 
са подручја Јадранског приморја и његовог залеђа, од краја 19. 
века до Првог светског рата,

2) емигрирање ниског и средњег интензитета у међуратном 
периоду,

3) масовно емигрирање од средине 60-их до почетка 70-их 
година,

4) рестриктивна имиграциона политика у западној Европи 
од средине 70-их и током 80-их година, уз емигрирање на основу 
спајања породица.1

У првој деценији 20. века из Аустро-Угарске је у Сједињене 
Америчке Државе емигрирало близу 350.000 Срба, Хрвата и Словена-
ца, што је чинило око 16% укупног броја становника који су у између 
1901. и 1910. године из Хабсбуршке монархије емигрирали у САД.2

Емигрирање из Аустро-Угарске  
у Сједињене Америчке Државе 1901–1910.3

Националност Број емиграната
Чеси и Словаци 422.757

Пољаци 399.152
Србо-Хрвати и Словенци 345.502

Мађари 315.459
Немци 253.225
Јевреји 152.364
Рутени 141.634
Остали 115.883
Укупно 2.145.977

1 Ulf Brunnbauer, „Jugoslawische Geschichte als Migrationsgeschichte (19. und 20. 
Jahrhundert)”, Schnittestllen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in 
Südosteuropa. Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag, Ulf Brun-
nbauer, Andreas Helmedach, Stefan Troebst, (ur.), München, 2007, str. 114.

2 Исто.
3 Исто, стр. 115.
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У периоду између два светска рата из Југославије се највише 
одлазило током 20-их година. У овом периоду најинтензивније се 
емигрирало од 1927. до 1930. Највећи број грађана југословенске 
краљевине је земљу напустио 1930. (близу 40.000). До поновног 
интензивирања емигрирања је дошло 1939, пред почетак Другог 
светског рата. Исте године забележен је и највећи број емиграната 
који се вратио у Југославију. Од прекоокеанских земаља, највише 
Југословена емигрирало је између 1921. и 1939. у Сједињене Аме-
ричке Државе (71.190), Аргентину (44.423), Канаду (33.606) и 
Бразил (23.864). Од европских земаља за југословенске емиграна-
те су, према подацима за период 1927–1939, најпривлачније биле 
Француска и Немачка.4 

Према подацима Министарства иностраних послова Кра ље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца из 1926. године, у прекоокеанским 
земљама тада је живело близу 750.000 Југословена, од којих је 
око 600.000 било насељено у Сједињеним Америчким Државама. У 
укупном броју Југословена у прекоокеанским земљама удео Срба 
био је знатно мањи од удела Хрвата и Словенаца и износио је тада 
свега 18%.5

Исељавање из Србије и Југославије је настављено и после 
рата. Мотиви исељавања били су превасходно политички и еко-
номски. Политички противници Титовог режима чинили су спе-
цифичну емигрантску заједницу, која је у иностанству наставила 
борбу против југословенског система. Према југословенским по-
дацима из 1952. године, у иностранству се налазило око 94.000 
југословенских политичких емиграната. Око 34.000 њих је живело 
у Европи, око 26.000 у Сједињеним Америчким Државама и Кана-
ди, а око 22.000 у Латинској Америци. Највећи број југословенских 

4 Исто, стр. 116–117. Од домаћих аутора емигрирањем из Југославије пре Другог 
светског рата у последње време бавили су се Весна Ђикановић и Александар 
Милетић: Vesna Đikanović, „Iseljenici kao predmet vojnog interesa jugoslovenske 
države u periodu između dva svetska rata – prilog istraživanju odnosa jugoslovenske 
države i iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama”, Vojnoistorijski glasnik, 2, 
2009, str. 131–147; Vesna Đikanović, Iseljavanje u SAD. Jugoslovensko iskustvo 
1918–1941, Beograd, 2012; Vesna Đikanović, „Iseljeničko pitanje kao predmet od 
javnog interesa u Kraljevini Jugoslaviji”, Tokovi istorije, 1–2, 2009, str. 7–20; Vesna 
Đikanović, „Amerika uprkos svemu – ilegalno useljavanje u SAD 1919–1941. go-
dine”, Tokovi istorije, 4, 2007, str. 137–152; Aleksandar Miletić, Journey under 
Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes in Global Context, 1918–1928, Beograd, 2009.

5 Весна Ђикановић, „Исељеништво из Краљевине СХС”, Токови историје, 2008, 
1–2, стр. 321–322.
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политичких емиграната чинили су српски емигранти, којих је тада 
било око 40.000.6

Српска десничарска емиграција је деловала у оквиру више 
емигрантских организација. У документу југословенског Државног 
секретаријата за иностране послове из 1970. године, као десни-
чарске су означене емигрантске организације Срба: Српска народ-
на одбрана (седиште у Чикагу, филијале у Канади, СР Немачкој, 
Аустрији, Француској, Шведској и Аустралији), Српски култур-
ни клуб Свети Сава (седиште у САД-у, огранци у СР Немачкој, 
Француској, Енглеској, Швајцарској, Италији и Белгији), Удружење 
бораца краљевске југословенске војске Дража Михаиловић (седи-
ште у САД-у, одбори у Канади, Енглеској, СР Немачкој и Аустралији), 
Покрет српских четника – Равна Гора (седиште у САД-у, одбори у 
Енглеској, СР Немачкој, Француској, Канади и Аустралији), Збор 
(седиште у СР Немачкој, огранци у Енглеској, Француској, САД-у 
и Аустралији), Јужнословенски демократски савез (седиште у СР 
Немачкој, огранци у САД-у и Енглеској), Савез ослобођења (се-
диште у Енглеској, огранци у Француској, Шведској, САД-у и Ка-
нади), Српски омладински покрет – Отаџбина (основан у САД-у, 
а према извештају СИП-а настојао је да формира групе и у СР 
Немачкој, Швајцарској, Белгији и Шведској), Српски четнички цен-
тар (основан у САД-у, настојао да формира организацију у Евро-
пи), Удружење Југословена у Шведској, као и Српски национални 
одбор. У извештају СИП-а из 1970. наведено је и да је тада било 
актуелно и настојање емиграције у Сједињеним Америчким Држа-
вама да тамо оснује Српску академију наука и уметности.7

Политички емигранти су одлазили и на другу страну гво-
здене завесе. Према југословенским подацима, 1964. године је у 
земљама ИБ-а боравило 3.413 емиграната из Југославије. Највећи 
број емиграната из Југославије је боравио у Бугарској, Албанији и 
Совјетском Савезу.8

6 Радмила Радић, Држава и верске заједнице 1945–1970, Београд, 2002, стр. 
292.

7 Архив Југославије (АЈ), Социјалистички савез радног народа Југославије, 
142, ф-474, Државни секретаријат за иностране послове, Проблеми везани за 
активност политичке емиграције и потреба сталне и координиране протуакције, 
5. 6. 1970.

8 Момчило Митровић, Слободан Селинић, „Југословенска информбироовска 
емиграција у источноевропским земљама 1948–1964”, Токови историје, 1–2, 
2009, стр. 34. 
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Југословенски емигранти  
у источноевропским земљама 1964. године9

СССР 430
Бугарска 1.300
Албанија 980
Мађарска 235
Румунија 290
Чехословачка 160
Пољска 18

Укупно 3.413

Највећи талас емигрирања из Србије и осталих делова 
Југославије током социјалистичког периода југословенске историје 
започео је 60-их и трајао је до почетка 70-их година прошлог века. 
Овај емиграциони талас био је усмерен пре свега према земљама 
западне Европе. Масовно емигрирање из Социјалистичке Фе-
деративне Републике Југославије у то време било је условљено 
комбинацијом економских разлога. Са једне стране, слаба економија 
социјалистичке Југославије довела је до преоптерећења тржишта 
радне снаге, због чега је дошло до увећања броја Југословена који 
су били у потрази за послом. У исто време у земљама западне Ев-
ропе убрзани привредни раст довео је до повећане потребе за до-
пунским изворима радне снаге.10 

9 Исто. 
10 О економској емиграцији из Југославије од шездесетих година видети, између 

осталог: Vladimir Ivanović, Geburtstag pišeš normalno: jugoslovenski gastarbaj-
teri u SR Nemačkoj i Austriji: 1965–1973, Beograd, 2012; Владимир Ивановић, 
„Брантова источна политика и југословенска економска емиграција у СР 
Немачкој”, 1968 – 40 година после, Радмила Радић (ур.), Београд, 2008, стр. 
275–292; Радмила Радић, „Исељавање становништва са југословенског простора 
половином педесетих година”, Историјски записи, бр. 1–2/1999, стр. 143–173; 
Слободан Селинић, „Економска емиграција из Југославије шездесетих година 
XX века”, 1968 – четрдесет година после, Радмила Радић (ур.), Београд, 2008, 
стр. 549–573; Ivana Dobrivojević, „U potrazi za blagostanjem: odlazak jugoslo-
venskih državljana na rad u zemlje zapadne Evrope 1960–1977”, Istorija 20. veka, 
2, 2007, str. 89–100; Петар Драгишић, „Југословенски економски мигранти у 
Аустрији од почетка 60-тих година до распада Југославије”, Токови историје, 
1–2, 2009, стр. 55–64; Петар Драгишић, „Клубови југословенских радника у 
западној Европи седамдесетих година”, Токови историје, 1, 2010, стр. 128–
138; Петар Драгишић, „Југословенска економска емиграција у Швајцарској 
шездесетих и седамдесетих година XX века”, Годишњак за друштвену историју, 
2, 2012, стр. 65–76; Petar Dragišić, „Ein Volk unterwegs. Migranten aus Serbien 
1971–2002”, Themenportal Europäische Geschichte (2010) http://www.europa.
clio-online.de/2010/Article=447.
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Потребе развијених западноевропских земаља за увозом до-
пунске радне снаге и растући притисак на југословенском тржишту 
рада довели су до интензивног емигрирања више стотина хиљада 
Југословена у земље западне Европе и тако значајно увећали 
тамошњу југословенску дијаспору. У документу југословенског Ко-
митета за рад и запошљавање из 1978. подвучени су кључни ра-
злози који су довели до великог таласа економске емиграције из 
социјалистичке Југославије 60-их година прошлог века:

„Текући прираштај активног становништва и значајне резер-
ве у радној снази унутар активног пољопривредног и издржаваног 
становништва, недовољне могућности за брже повећање запосле-
ности у земљи и одређенија оријетација привреде на квалитетније 
привређивање и рационалније коришћење живог рада (радне сна-
ге – П. Д.) били су, нарочито у периоду између 1965. и 1970. годи-
не један од основних узрока одласка наших грађана на привремени 
рад у иностранство.”11

У Европи је 1973. радило око 900.000 југословенских 
„гастарбајтера”, да би се четири године касније тај број смањио за 
трећину. До наглог смањења емигрирања Југословена после 1973. 
дошло је услед заустављања запошљавања иностране радне снаге 
у кључним имиграционим земљама. Док је 1973. у иностранство на 
рад отишло око сто хиљада, у наредним годинама просечно је еми-
грирало двадесетак хиљада југословенских радника годишње.12

Највећи део економских емиграната из Југославије насе-
лио се у земљама немачког говорног подручја. Више од полови-
не југословенских „Gastarbeitera” радило је седамдесетих година у 
Савезној Републици Немачкој. Велики број Југословена био је за-
послен и у Аустрији – готово 200.000 – 1973. године. У Швајцарској 
је те године радило 35.000 имиграната из Југославије.13 Према 
југословенским изворима, у периоду од 1964. до 1969. удео еми-
граната из Социјалистичке Републике Србије у укупном броју 
југословенских емиграната који су у том периоду, посредством 
служби за запошљавање, напустили земљу био је мањи од удела 

11 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.

12 Исто. Године 1974. – 20.000, 1975. – 24.000, 1976. – 27.000, 1977. – 25.000.
13 Исто.
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СР Хрватске и СР Босне и Херцеговине, па чак и СР Словеније, и 
износио је 17,6%.14

Југословенски грађани на привременом раду у Европи  
1973. и 1977. године (у 1.000)15

1973. 1977.
СР Немачка 535 350
Аустрија 195 120
Француска 75 58
Швајцарска 35 25
Шведска 25 25
Холандија 12 8
Белгија 5 4
Луксембург 1.5 1
Италија 7 6
Данска 5 4,5
Остале европске земље 4,5 13,5
Укупно европске земље 900 615

У години распада Југославије (1991) према српским офи-
цијелним подацима у иностранству је живело око 270.000 грађана 
Србије, односно грађана са подручја централне Србије и Војводине 
(дакле без Косова). Распад СФРЈ и оружани конфликти који су 
започели у лето 1991. су на простору читаве бивше Југославије 
произвели велики број жртава и огромну материјалну штету. Иа-
ко централна Србија и Војводина, до 1999, нису биле непосред-
но погођене ратом, деведесете године су на Србију оставиле ка-
тастрофалне последице. Велики пад квалитета живота мотивисао 
је хиљаде грађана да напусте Србију и започну живот у богатијим 
и безбедним земљама Запада. Велики талас исељавања из Србије 
је 90-их година знатно увећао српску дијаспору. Према подацима 
српског пописа из 2002, број грађана Србије (централне Србије 
и Војводине) који су радили у иностранству и чланова њихових 

14 АЈ, 142, ф-475, Радна група Савјета извршног вијећа сабора за односе са 
иноземством, Запошљавање наших грађана у иноземству, мај 1970.

15 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

240

породица се у периоду од 1991. до пописа 2002. увећао за око 
150.000.16 

Подаци из српских пописа из 1991. и 2002. године показују 
да је највећи број грађана Србије у иностранству тада живео у 
Савезној Републици Немачкој, Аустрији и Швајцарској. Велики број 
њих је живео, према подацима из ова два пописа, и у Француској. 
Током 90-их година значајно је увећан број српских радника и чла-
нова њихових породица у Италији. Док је 1991, према подацима 
српског пописа, у Италији живело тек нешто више од 5.000 грађана 
Србије (из централне Србије и Војводине), тај број је деценију 
касније био четири пута већи.17 

Наведени подаци односе се на држављане Србије за које је 
пописом установљено да живе у иностранству. Многи припадници 
српске дијаспоре, међутим, немају српско држављанство. Српске 
власти процењују да данас изван границе Србије живи између 3,5 
и 4,5 милиона Срба, од којих многи немају држављанство Србије.18

Српски држављани у иностранству 1991. и 2002. године  
(из централне Србије и Војводине)19

Држава Централна 
Србија 1991.

Централна 
Србија 2002.

Војводина 
1991.

Војводина 
2002.

Немачка 46.291 79.199 20.938 23.600
Аустрија 58.623 75.922 8.437 11.922

Швајцарска 33.559 60.365 3.882 5.386
Француска 21.097 25.255 1.260 1.815

Италија 5.022 18.084 387 2.344
САД 5.160 12.608 1.976 3.632

Шведска 7.796 11.236 2.133 2.813
Канада 5.162 8.458 1.106 2.450

Аустралија 3.748 5.693 1.317 1.797
Друге државе/ 

непознате 
државе

34.963 47.361 6.086 14.929

Укупно 221.421 344.151 47.522 70.688

16 Goran Penev, Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, Beo-
grad 2006, 97.

17 Исто, стр. 98.
18 http://www.dijaspora.gov.rs/trecina-srba-u-rasejanju/ (април 2013).
19 Goran Penev, Stanovništvo i domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, 98.
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Суочен са појачаним притиском на тржиште рада, кому-
нистички режим је 60-их година отворио врата емигрирању ви-
шка југословенске радне снаге. Власти у Југославији су, међутим, 
биле свесне опасности да се миграциони талас претвори у „brain 
drain”. Отуда се настојало да се у иностранство извезе пре све-
га радна снага нижег образовног нивоа, док је, са друге стране, 
отежавано емигрирање високообразованих Југословена. У доку-
менту Савезне службе за рад из 1970. године под насловом „Не-
ки елементи политике запошљавања у иностранству” прецизно су 
дефинисани тадашњи принципи југословенске емиграционе поли-
тике: омогућавање запошљавања у иностранству пре свега рад-
ницима из „неразвијених подручја”, слање у иностранство углав-
ном неквалификоване радне снаге, односно довођење начина 
запошљавања Југословена у иностранству „у склад са интересима 
и потребама” југословенске привреде.20 Резултат таквог контроли-
саног одлива радне снаге била је доминација мануелних радника у 
укупној структури југословенске гастарбајтерске емиграције 60-их 
и 70-их година прошлог века. Тако су крајам седамдесетих, према 
југословенским проценама, око 80% југословенских радника у ино-
странству чинили „нестручни” радници, док је квалификованих и 
висококвалификованих било око 18%. Високо стручно образовање 
поседовало је тек 0,2% југословенских радника у иностранству.21

Такав тренд променио се почетком 90-их година. Распад 
Југославије, ратови и санкције које су уследиле довели су до дра-
матичног пропадања Србије, што је изазвало нови велики талас 
емигрирања. Овог пута земљу је напустио и велики број високоо-
бразованих људи. Привредни слом Србије током 90-их година до-
вео је до драматичног пада животног стандарда, што је значајно 
умањило мотиве високообразованих грађана Србије да остану у 
земљи. Са друге стране, њихове квалификације омогућавале су им 
брзу интеграцију у земљама у које су имигрирали и давале наду у 
успешно етаблирање у новој средини. 

У својој познатој књизи Срби. Историја, мит и разарање Ју-
гославије (Тhe Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia), 
Тим Џуда је у наслову поглавља о одливу мозгова из Србије деве-

20 АЈ, 142, ф-475, Савезни савет за рад, Неки елементи политике запошљавања у 
иностранству, новембар 1970.

21 АЈ, 142, ф-740, Савезни комитет за рад и запошљавање, Извештај о остваривању 
политике запошљавања, запошљавања у иностранству и постепеног враћања 
југословенских грађана са привременог рада у иностранству у 1977. години, 
март 1978.
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десетих година прошлог века сублимирао суштину овог процеса 
– Губитак за Србију, добитак за Канаду. Како наслов поглавља го-
вори, Џуда се фокусирао на одлазак младих и образованих људи 
из Србије у Канаду. Џуда у својој књизи пише о „интелектуалном 
осиромашењу Србије” током деведесетих и редовима испред канад-
ске амбасаде у Београду, која је, према британском новинару, била 
„најбоље место за осматрање ове појаве”. У Канаду су одлазили не 
само грађани Србије већ и, како је то Џуда формулисао, „остаци 
образованих средњих класа из Крајине, Срба који су напустили 
Хрватску, као и босанских Срба”. Према наводима у његовој књизи, 
канадска амбасада у Београду је током 1992. дневно примала 10–
15 захтева за усељење у Канаду, да би тај број драматично порас-
тао наредне године, када је примала по 150 захтева за усељеничке 
папире. Интересовање за емигрирање у Канаду је наставило да 
расте, па је до 1995. број захтева за усељење у Канаду порастао 
на 300 до 500 дневно, односно на 100.000 на годишњем нивоу. 
До Канаде, међутим, успела је да дође само мањина оних који су 
поднели захтеве. Канада је одобравала 7.000 усељеничких виза 
годишње, од чега је половина била резервисана за избеглице.22

Канада је у процесу одобравања усељеничких захтева фор-
сирала кандидате са бољим образивањем. Најмање једну трећину 
србијанских кандидата којима је одобрено усељење у Канаду чи-
ниле су „високо квалификоване и високообразоване особе”. Чинов-
ник канадске амбасаде у Београду констатовао је да је „квалитет 
миграната одличан”, те да су они „високо квалификовани и лако се 
прилагођавају”.23

Према неким проценама, у периоду од 1979. до 1994. године 
Србију је напустило око 1.600 научника, односно око 10% укупног 
броја запослених научника у Србији. Највећи број српских научни-
ка земљу је, међутим, напустио после почетка југословенске кризе, 
па је у периоду од 1990. до 1994, према једном истраживању које 
је 90-их спроведено у Србији, земљу напустило више од 900 науч-
ника. Највише научника Србију је, према истом истраживању, на-
пустило 1993. године. У периоду од 1979. до 1994. највише српских 
научника емигрирало је у прекоокеанске земље. Близу 35% еми-
грирало је у Сједињене Америчке Државе, 28,1% у Канаду, а 9,2% 
у Аустралију. Од европских земаља највише српских научника је 
у том периоду емигрирало у Велику Британију (8,2%) и Немачку 

22 Tim Džuda, Srbi. Istorija, mit i razaranje Jugoslavije, Beograd, 2003, str. 249.
23 Исто.
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(6,1%). Србију су у првом реду напуштали они који су се бавили 
различитим областима природних наука (електроника, физика, ма-
тематика, хемија, медицина).24

Интензитет „одлива мозгова” из Србије током 90-их година 
посебно јасно илуструје пример београдског института „Михајло 
Пупин”. Институт је, наиме, у периоду од 1990. до 1994. године 
ради одласка у иностранство напустило чак 116 научника.25 

Тим Џуда је у својој књизи оценио да је интензивно еми гри-
рање српских научника током деведесетих било изазвано комби-
нацијом мотива. Са једне стране, мотиви за одлазак су били еко-
номски, будући да су зараде српских научника током ратова деве-
десетих година биле вишеструко редуковане у односу на предратни 
период. Са друге стране, санкције Уједињених нација довеле су до 
међународне изолације научне заједнице у Србији, што је готово 
онемогућило научни рад.26 То је свакако додатно мотивисало многе 
српске научнике да деведесетих каријеру наставе у иностранству.

Емигрирање сарадника института Михајло Пупин 1990–1994.27

Година
Број сарадника

који су емигрирали
1990. 6
1991. 8
1992. 26
1993. 52
1994. 24

Укупно 116

Одлив мозгова из Србије није прекинут ни после завршетка 
епохе ратова. Последњих година посебно је упадљиво емигрирање 
лекара из Србије, пре свега у Немачку.28 Показатељ великог 
интересовања српских лекара за одлазак у иностранство су, између 
24 Vladimir Grečić, Vlastimir Matejić, Đuro Kutlača, Obrad Mikić, Migracije visokostručnih 

kadrova i naučnika iz SR Jugoslavije, Beograd, 1996, str. 34–36.
25 Исто, стр. 59.
26 Tim Džuda, n. d., str. 250.
27 Исто.
28 „Одоше доктори на запад”, Вечерње новости, 11. 8. 2013.
 http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:295882-Odose-

doktori-na-zapad (приступљено 28. 8. 2013); „Немци траже лекаре из Србије”, 
Вечерње новости, 15. 8. 2012. (приступљено 28. 8. 2013) http://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/aktuelno.290.html:392927-Nemci-traze-lekare-iz-Srbije
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осталог, бројни захтеви за издавање „сертификата добре праксе”, 
који је потребан за запошљавање у иностранству. Од почетка 2013. 
до августа исте године поднето је око 650 таквих захтева.29 

Екстремно негативан аспект емигрирања из Србије је свака-
ко одлив мозгова, који је интензивиран деведесетих. Ипак, таласи 
емиграције од 60-их година имали су и своје позитивне ефекте. 
Емигрирањем неквалификоване радне снаге ублажаван је притисак 
на југословенско и српско тржиште рада. Осим тога, попут осталих 
земаља извозника радне снаге – и Србија је снажно профитирала 
и профитира од дознака њених емиграната. И у социјалистичком 
периоду и после распада Југославије у Србију су улазиле (и улазе) 
велике суме гастарбајтерског новца. 

Према југословенским проценама редовна зарада југосло-
венских радника у Савезној Републици Немачкој је 1968. године 
износила око 630 немачких марака (DM) нето, односно три пута ви-
ше од просечног личног дохотка у тадашњој Југославији. Осим то-
га, југословенски гастарбајтери у СРН остваривали су и зараду на 
основу прековременог рада. Трошкови гастарбајтера у СР Немачкој 
за становање и храну су у том периоду, према југословенским про-
ценама, износили око 300 DM. На основу тих података у Југославији 
је тада процењивано да је просечан југословенски емигрант био 
у стању да уштеди 300 DM месечно. У документу југословенског 
Савета за рад из 1970. изнете су немачке процене о дознакама 
југословенских радника у СР Немачкој упућеним у Југославију у пе-
риоду од 1964. до 1969. године. Према тим подацима, југословенски 
радници у СР Немачкој су 1964. године у Југославију послали 104 
милиона немачких марака. У наредним годинама уследио је стални 
раст дознака југословенских гастарбајтера па је 1969. укупни из-
нос дознака југословенске емиграције у СР Немачкој износио око 
пола милијарде немачких марака.30 

29 „Ове године 650 лекара одлучило да оде у иностранство”, Вечерње новости, 3. 8. 
2013. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:447187-
Ove-godine-650-lekara-odlucilo-da-ode-u-inostranstvo (приступљено 28. 8. 2013) 

30 АЈ, 142, ф-475, Савезни савет за рад, Неки елементи политике запошљавања у 
иностранству, новембар 1970. 
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Дознаке југословенских радника у Савезној Републици Немачкој 
1964–1969. (у милионима DM)31

1964 1965 1966 1967 1968 1969

104
131

191 197
239

503

Значајан раст дознака југословенских емиграната започео је 
почетком 70-их, да би почетком 80-их укупни износ дознака прешао 
суму од четири милијарде долара годишње. У периоду до средине 
80-их година рекордна вредност донација југословенске емиграције 
забележена је 1981. када је процењено да су југословенски еми-
гранти у земљу послали преко пет милијарди америчких долара.32

31 Исто.
32 Waltraut Urban, „Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Jugoslawien 

1955–1985”, Otmar Höll, Österreich und Jugoslawien: Determinanten und Perspe-
ktiven ihrer Beziehungen, Wien, 1988, str. 385.
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Дознаке југословенске емиграције 1968–1985.33

Година
Дознаке

(у милионима US $)
Година

Дознаке
(у милионима

US $)
1968. 222 1977. 2.097
1969. 333 1978. 2.890
1970. 576 1979. 3.396
1971. 798 1980. 4.050
1972. 1.071 1981. 5.100
1973. 1.398 1982. 4.360
1974. 1.621 1983. 2.900
1975. 1.696 1984. 2.888
1976. 1.884 1985. 2.651

Србија данас спада у земље са највећом сумом дознака 
добијених од емиграције. Према подацима из извештаја Светске 
банке Migrations and Remittances Factbook 2011, Србија се 2010. 
године налазила на двадесетом месту на светској листи земаља са 
највећом сумом примљених дознака из иностранства. Те године 
је српска дијаспора у матицу „упумпала” чак 5,6 милијарди аме-
ричких долара. Више новца од Србије те године су од емигације 
добиле: Индија, Кина, Мексико, Филипини, Француска, Немачка, 
Бангладеш, Белгија, Шпанија, Нигерија, Пакистан, Пољска, Либан, 
Египат, Велика Британија, Вијетнам, Индонезија, Мароко и Руска 
Федерација.34

Србија је, према подацима из истог извештаја, високо по-
зиционирана и на листи земаља са највећим уделом дознака из 
иностранства у укупном бруто домаћем производу. Удео дознака 
из иностранства у бруто домаћем производу је 2009. износио чак 
13%. Већи удео дознака у бруто домаћем производу те године су 
имали Таџикистан (35%), Тонга (28%), Лесото (25%), Молдавија 
(23%), Непал (23%), Либан (22%), Самоа (22%), Хондурас (19%), 
Гвајана (17%), Салвадор (16%), Јордан (16%), Киргизија (15%), 
Хаити (15%), Јамајка (14%) и Босна и Херцеговина (13%).35 

33 Исто.
34 Migrations and Remittances Factbook 2011, 2nd Edition, World Bank, 2011.
35 Исто.
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Првих 30 земаља у свету по висини примљених дознака  
у 2010. години (износи у милијардама US $)36

Индија
Кина

Мексико
Филипини

Француска
Немачка

Бангладеш
Белгија

Шпанија
Нигерија
Пакистан
Пољска

Либан
Египат

Велика Британија
Вијетнам

Индонезија
Мароко

Руска Федерација
Србија

Украјина
Румунија

Аустралија
Бразил

Гватемала
Холандија
Колумбија

Јордан
Португалија

Салвадор

0 10 20 30 40 50 60

55
51

22.6
21.3

15.9
11.6
11.1

10.4
10.3
10

9.4
9.1

8.2
7.7
7.4
7.2
7.1

6.4
5.6
5.6
5.3

4.5
4.3
4.3
4.3
4.1
3.9
3.8
3.7
3.6

Подаци Светске банке указују на значајан раст сума које 
српска дијаспора шаље у Србију последњих година. Од 2003. до 
2009. висина дознака српске емиграције је удвостручена. Док је 
2003. у Србију на овај начин ушло око 2,7 милијарди, шест година 

36 Исто.
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касније је из дијаспоре стигло око 5,4 милијарде америчких дола-
ра.37

Дознаке српске дијаспоре 2003–2009. (у милијардама US $)38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

1

2

3

4

5

6

2.66

4.13
4.65 4.7

5.38 5.54 5.41

Наведени подаци показују да процес емигрирања из Србије 
има и своје позитивне и своје негативне стране. Емиграциони та-
ласи су од средине 60-их година довели до одлива вишка радне 
снаге, чиме је значајно умањен притисак на југословенско и српско 
тржиште рада. Осим тога, српска емиграција је новцем слатим у 
земљу позитивно утицала и наставља да утиче на животни стан-
дард у Србији. Ефекат таквог новчаног прилива би свакако био и 
позитивнији када би од укупне суме коју дијаспора шаље „кући” 
више новца било одвојено за инвестирање у српску привреду.39 
Најнегативнији аспект емигрирања у новијој историји Србије је од-
лив мозгова, који је био нарочито интензиван током криза и ра-
това 90-их година, а њиме је у значајној мери угрожен развојни 
потенцијал Србије. 

37 Исто.
38 Исто.
39 http://www.novosti.rs/vesti/planeta.301.html:430516-Draskovic-Privuci-investici-

je-iz-dijaspore (април 2013).
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Summary

Petar Dragišić, Ph. D.

Emigration from Serbia from the Sixties  
of the 20th Century until the Present 

 A Quantitative Review
Key words: Serbia, Gastarbeiter (guest workers), emigration, 
brain drain, Yugoslavia

The most intensive wave of emigration in the history of 
Yugoslavia was launched by the Yugoslav labor market crisis in the 60s. 
Most of the emigration from Serbia and other parts of Yugoslavia were 
directed primarily at the developed countries of Western Europe that 
had an increased need for the import of workers. According to Yugoslav 
statistical data, more than 900 000 Yugoslav „gastarbeiters” (guest 
workers) worked in Western Europe in 1793. Most Yugoslavs worked in 
the Federal Republic of Germany and Austria. 

According to domestic statistic data circa 270 000 citizens of 
Serbia (excluding Kosovo) were working abroad in 1991 the year that 
Socialist Federative Republic of Yugoslavia disintegrated. A new wave 
of emigration from Serbia was initiated by a severe economic crisis, 
after the break up of the country, a result of the wars that had been 
fought on the territory of Yugoslavia. The census of 2002 showed that 
more than 400 000 citizens of Serbia (excluding Kosovo) were living 
abroad. However, the Serbia diaspora is much larger. It is estimated 
that today between 3.5 and 4.5 million Serbs with or without Serbian 
citizenship live abroad. The emigration wave of 90s was characterized 
by the fact that a significant number of highly educated citizens of 
Serbia left the country which was and is now a heavy blow to the 
development potential of Serbia.

The paper presents data on the remittances sent by the Serbian 
emigrants, which according to the World Bank sources amounted 
to 5 billion dollars annually for the period 2007 to 2009. Received 
remittances constitute as high as 13% of the Serbian GDP. A year later, 
according to World Banka data, Serbia was ranked 20th on the list of 
countries with the highest remittances received from abroad. 
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Др Александар РАКОВИЋ

ЏОН ЛЕНОН, ЛЕВИЧАРСКИ АКТИВИЗАМ  
И ЈУГОСЛОВЕНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ*

АПСТРАКТ: Рад приказује како је југословенска јавност 
гледала на политички активизам Џона Ленона и његову 
наклоњеност комунизму од краја шездесетих до Ленонове 
смрти 1980. године. Приказано је и Леноново интересовање 
за југословенски самоуправни социјализам, који је сматрао 
најбољим путем ка комунизму (1971). Рад је писан на 
основу архивске грађе Канцеларије председника СФРЈ 
из Архива Југославије (АЈ), југословенске и иностране 
штампе, домаће и стране научне литературе.

Кључне речи: Џон Ленон, Југославија, самоуправни соци-
јализам, марксизам, троцкизам, хипи покрет

Током вишедеценијске правне борбе за декласификацију 
FBI-фајлова о Џону Ленону, амерички историчар Џон Винер је успео 
2006. да се избори и за нека документа која су пружала уоквирење 
слике америчких власти о Ленону као „радикалном левичару”.1 

Међу документима приказаним јавности у децембру 2006. 
било је и писмо директорa FBI-а Џеја Едгара Хувера које је 25. 
априла 1972. упутио Херију Халдеману, најближем сараднику аме-
ричког председника Ричарда Никсона. У писму је изричито стајало 
да је Џон Ленон заинтересован за активности екстремне левице у 
Британији, да је комуниста, односно да је симпатизер троцкиста.2 

1 Tariq Ali, „John Lennon, the FBI and me”, The Guardian, 20 December 2006
2 J. Edgar Hoover, The „Haldeman Memo” About John Lennon, http://news.rapgenius.

com/J-edgar-hoover-the-haldeman-memo-about-john-lennon-lyrics, приступљено 
16. децембра 2013.

* 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 и технолошког развоја 
Републике Србије.
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Заправо, ништа ново и непознато. Ленон је јавно говорио да је ко-
муниста. Поред осталог и за југословенску штампу.

У помало ироничном коментару на овом писмо, које је дуго 
скривано од јавности као посебно поверљиво, један од мислилаца 
Нове левице у Великој Британији и лидер Међународне маркси-
стичке групе (троцкисти) – Тарик Али – казао је да оно што је било 
тајно за амерички естаблишмент било посве јавно на британском 
тлу. Тарик Али је потврдио да је Ленон био симпатизер троцкиста, 
да је финансијски излазио у сусрет Међународној марксистичкој 
групи и да је имао чак и веће планове везане за ову организацију. 
Али је у Гардијану подвукао да су неке информације о томе, које су 
испливале из грађе FBI-а, извесно дошле из прислушкиваних теле-
фонских разговора које су он и његов пријатељ Робин Блекбурн 
(данас познати британски историчар) водили пред невидљивим 
ухом MI5.3

Ленон je финансирао још једну троцкистичку политичку гру-
пу у Великој Британији – Револуционарну радничку партију, којој 
је посветио песму Working Class Hero (1970).4

И америчка и британска служба ишле су трагом чињенице 
да је Џон Ленон био склон комунистичким погледима. Трагао је за 
„идеалним комунизмом”, о чему је говорио, а на том путу сливали 
су му се погледи изворног марксизма, троцкизма, (каткад) маоиз-
ма, југословенског самоуправног социјализма, ирског република-
низма и други.

Вратимо се кратко у време Битлса јер овај феномен пружа 
уводну слику за сагледавање Леноновог снажног утицаја на свет-
ску јавност током његовог пацифистичког активизма, односно по-
литичког левичарења. 

Кратак осврт на Битлсе  
и југословенску рецепцију „ливерпулских буба”

Од 1963. Битлси су господарили топ-листама Велике 
Британије, Сједињених Америчких Држава, Аустралије, других 
земаља западног света али и много шире. Британска јавност је 
признала постојање феномена „битлманије” након наступа Битлса 
3 Tariq Ali, „John Lennon, the FBI and me”, The Guardian, 20 December 2006.
4 Слободан Лазаревић, Досије Ленон, Београд, 2001, стр. 267–268.
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у телевизијској емисији Sunday Night at the London Palladium 13. 
октобра 1963. године.5 Исти феномен запљуснуо је Сједињене Аме-
ричке Државе у фебруару 1964, када је њихове телевизијске на-
ступе у емисији Ed Sullivan Show пратило прво око 73 милиона, а 
затим око 70 милиона Американаца.6 Од 1960. до 1966. свирали су 
у Великој Британији, Западној Немачкој, Сједињеним Америчким 
Државама, Француској, Данској, Шведској, Холандији, Хонг Кон-
гу, Аустралији, Новом Зеланду, Италији, Шпанији и Јапану. Битлси 
су 15. августа 1965. на Шеј стадиону у Њујорку одржали до тада 
највећи концерт у историји популарне музике пред преко 55.000 
људи.7 Својом музиком су објединили свет. Састав је расформиран 
1970. године.

Ево како је феномен битлманије гледан из Југославије.
Дописник Спорта и света из Велике Британије В. Игњатовић, 

који се после дужег времена проведеног у Југославији вратио у 
Енглеску, писао је у децембру 1963. како није могао да препозна 
Острво на којем су „владали Битлси”, састав који је потекао из рад-
ничких ливерпулских породица. Игњатовић је рекао да је у питању 
„психоза која влада Енглеском”, да за Битлсима „лудују и стари и 
млади”, да је почела „ера Битлса”.8 

Слично је о Битлсима у децембру 1963. писао Ритам. Према 
овом магазину, „Велика Британија говори о њима из сата у сат”, 
„најозбиљнији листови пишу о њима у финансијским рубрикама(!), 
социолози због њих држе ванредне састанке, а полиција због њих 
тражи појачања и повишицу плате”.9 Вечерње новости су писале 
да су Битлси на америчкој турнеји 1964. зарађивали чак „хиљаду 
долара за минут”10 и да „после инвазије Битлса”, „мода из [лондон-
ског] Сохоа” тим трагом „осваја Америку”.11

Било је различитих тумачења феномена битлманије. Читаоци 
НИН-а су у марту 1964. били у прилици да прочитају оштру критику 
„нове културе”, проистеклу из пера познатог британског новинара 
Пола Џонсона. Он је напао изјаву британског конзервативног ми-
5 Ian MacDonald, Revolution in the Head: The Beatles’ Records and the Sixties, Lon-

don, 2005, str. 396–415.
6 Bill Harry, The British Invasion: How The Beatles and Other UK Bands Conquered 

America, Surrey, 2004, рр. 28, 34–42.
7 Ian MacDonald, n. d., str. 416–439.
8 „Острвом владају ’срећни чупавци’”, Спорт и свет, 31. децембар 1963.
9 „’Skakavci’ nad Velikom Britanijom”, Ritam, 1. decembar 1963.
10 „Хиљаду долара за минут!”, Вечерње новости, 23. септембар 1964.
11 „Енглеска мода осваја Америку”, Вечерње новости, 30. октобар 1964.
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нистра за информације Вилијема Дидса, који је рекао да су Битлси 
„весници једног културног покрета међу младима који може по-
стати део историје нашег доба”, и негативно је оценио интензитет 
интересовања које су према Битлсима показивали конзервативци, 
британска краљица и младе британске дипломате у Вашингтону, 
које су се „отимале” за аутограме чланова ливерпулске групе.12

У априлу 1964. Ритам је пренео делове студије социолога Ко-
лина Флечера о популарности Битлса и импликацијама ове појаве 
на друштво. Флечер је закључио да је утицај Битлса на британ-
ску омладину „педагошки” и „друштвено позитиван” јер су њихове 
песме васпитно деловале на делинквентску омладину у Ливерпулу, 
која се од криминала окренула ка музици и игри, да је музика Бит-
лса превазишла социјалне и образовне поделе јер је подједнако 
слушају средњошколци, студенти и радничка омладина.13

Младост је у мају 1964. писала да британски премијер Алек 
Даглас Хоум, конзервативац, назива Битлсе „својим најбољим ам-
басадорима”, а Харолд Вилсон, лабуриста који је исте године по-
стао нови премијер, током предизборне кампање „певуши” Битлсе 
и додељује им награде за најбоље уметнике.14 Никола Караклајић 
је из Велике Британије јавио да су Битлси „активно укључени” у 
предизборну кампању лабуриста, који су проценили да је то за 
њих од великог значаја.15 ТВ новости су две године касније писале 
да су „чупавци помогли” победу лабуриста.16 Дуга је известила да 
и неки чланови британске краљевске породице слушају Битлсе.17 
Спорт и свет је у јесен 1964. јавио како је британски министар 
трговине Едвард Хит рекао да су Битлси повећали британске де-
визне резерве,18 а у марту 1965. је известио да су пословни потези 
Битлса у стању да уздрмају лондонску берзу.19 НИН је у децембру 
1967. из стране штампе пренео да су, због девалвације фунте, од 

12 „Битлси и размишљања о једној генерацији”, НИН, 8. март 1964.
13 „Fenomen ‘Bitlz’ u svetlosti sociologije. 4.000 njih i 4 ’bube’”, Ritam, 15. april 1964.
14 „Ritual i ritam. Fenomen Bitlsi”, Mladost, 6. maj 1964.
15 „Jedno popodne sa Klifom Ričardom”, Duga, 17. maj 1964. Дуга је у још једном 

чланку писала о подршци коју су Битлси давали лабуристима: „Bitlsi”, Duga, 12. 
april 1964.

16 „Чупавци помогли Вилсону да победи”, ТВ новости, 9. април 1966.
17 „Popularnost Bitlsa i dalje raste”, Duga, 24. maj 1964.
18 „Понуда за откуп ’битлса’: 10.000.000 долара”, Спорт и свет, 13. октобар 1964.
19 „Битлси потресају лондонску берзу”, Спорт и свет, 2. март 1965, пренето из 

Експреса (Express).
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старе величине Британске империје остали само „Битлси, [мане-
кенка] Твиги и агент 007”.20

Упркос томе што су у југословенској јавности у првој по-
ловини шездесетих из године у годину све више преовладавала 
мишљења да је омладина која слуша Битлсе (односно рокенрол) 
социјалистичка и да је морал младих Југословена сасвим другачији 
од морала њихових родитеља, већи отпори према бит моди (ду-
ге косе односно „битлс фризуре” младића и мини сукње девојака) 
трајали су све до 1966, када је током више полемика у које су 
били укључени партија, медији, наука и јавне личности победило 
мишљење да се социјализам није „венчао с кратком фризуром”.21

Када је о Битлсима реч, Дуга је у октобру 1964. од сто бео-
градских средњошколаца тражила мишљење о овом саставу. Скоро 
половина анкетираних била је за Битлсе, а против је била четврти-
на анкетираних. Обе групе су сматрале да је популарност Битлса 
„кратког века”. Највећи број анкетираних је мислио да су Битлси 
„типични и неминовни продукт нашег времена” и „најизразитији 
симбол једног новог времена; једне нове генерације”.22 Насупрот 
мишљењу о пролазности, наредне године су показале супротно. 
НИН је у марту 1968. објавио текст, преузет из америчке штампе, у 
којем је стајало да „озбиљни музичари пажљиво слушају Битлсе и 
оцењују њихов посао као камен међаш у развоју музике”.23 

Новинар Плавог вјесника Вељко Деспот је успео да у Лондо-
ну у пролеће 1967, али сасвим у пролазу, постави Полу Макартнију, 
Џорџу Харисону и Џону Ленону неколико питања у вези са будућим 
албумом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Када је чуо ода-
кле Деспот долази, Ленон је рекао „чак из Југославије”, па „то је 
прилично далеко, зар не?”24 У социјалистичкој Југославији шезде-
сетих, па и касније, Џон Ленон и друге водеће рокенрол звезде 
Запада били су идоли омладине исто тако као и хероји Народно-
ослободилачке борбе.25 После Ленонове смрти (1980), дело овог 
рокенрол револуционара није било у фокусу нове генерације мла-

20 „Олупина звана Британска империја”, НИН, 10. децембар 1967, преузето из 
Шпигла (Spiegel) и Њусвика (Newsweek).

21 Александар Раковић, Рокенрол у Југославији 1956–1968: изазов социјалистичком 
друштву, Београд, 2011, стр. 477–507.

22 „Mladići iz Liverpula na ‚optuženičkoj klupi’”, Duga, 11. oktobar 1964.
23 „Битлси пионири музике”, НИН, 3. март 1968.
24 „Čak iz Jugoslavije?”, Plavi vjesnik, 20. april 1967.
25 Radina Vučetić, Koka-kola socijalizam: amerikanizacija jugoslovenske popularne 

kulture šezdesetih godina 20. veka, Beograd, 2012, str. 222.
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дих Југословена, који су пронашли западне попкултурне узоре свог 
времена.26 

Битлси су, дакле, током постојања утицали на политичке, 
финансијске, културне, модне, научне и стручне токове и ми-
шљења. Југословенска јавност је сазнала да су чланови Битлса из 
радничких породица, да њихов политички ангажман доприноси по-
беди лабуристичке (радничке) партије, да су музиком објединили 
социјалне слојеве у Великој Британији, да је угледање на њих до-
бро за сузбијање делинквенције. Битлси су били позитиван при-
мер. Но, њихова политичност тек је требало да се покаже у правом 
светлу.

„Жиреви за мир” и писмо југословенском председнику

Турбулентно време за амерички милитаризам почело је 
1967. када су се хипи идеје и имиџ ширили међу тамошњом леви-
чарском омладином. И хипици и студенти, често хипици-студенти, 
долазили су из породица америчке средње класе. Активисти Но-
ве левице у Сједињеним Америчким Државама, конгломерату ра-
зних формалних и неформалних антиратних организација и група, 
схватили су да уз себи близак хипи покрет могу да створе снагу 
разорну по естаблишмент који је дубоко угазио у Вијетнамски рат. 
У овој интеракцији политичког левичарења, психоделичног рока и 
слободне љубави, свету је пренета порука која је говорила против 
рата, против расне сегрегације и против империјализма.27

У јануару 1968. хипици су добили своје „политичко кри-
ло” под именом Омладинска интернационална партија (The Youth 
International Party) или „јипи”. Та група младих људи, коју су пред-
водили Еби Хофман и Џери Рубин, заступала је ставове радикалне 
левице. Ови политични хипици су имали намеру да на разне начи-
не понизе америчку власт. Од Че Геваре су правили попкултурну 
икону, вијорили су заставама Вијетконга, а за LSD веровали да је 
покретач субверзивног деловања.28 Ленон им се 1971. придружио 
носећи беџ с ликом Маоа, чији је пут претходно осуђивао у песми 
26 Zoran Janjetović, Od internacionale do komercijale: popularna kultura u Jugoslaviji 

1945–1991, Beograd, 2011, str. 288–289.
27 Martin A. Lee, Bruce Shlain, Acid Dreams: The Complete Social History of LSD: The 

CIA, The Sixties, and Beyond, New York, 1985, pp. 130–133.
28 Исто, стр. 159–163.
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Revolution (1968).29 Хофман и Рубин су сматрали да би Џон Ленон, 
који је имао велики утицај на пацифисте, имао снагу да шестоме-
сечном америчком турнејом 1972. уједини њихов покрет и утиче на 
збацивање с власти председника Ричарда Никсона.30

Југословенска јавност је пратила политички активизам Џона 
Ленона и његове супруге Јоко Оно. Посебну пажњу привукла је 
акција „Жиреви за мир” усмерена против Вијетнамског рата, али и 
против поделе на блокове Истока и Запада. Ленон и Јоко су 15. јуна 
1968. у порти катедрале у Ковентрију засадили два жира за мир у 
свету.31 Један жир је био окренут ка истоку а други ка западу, како 
би се на симболичан начин спојиле источне и западне културе.32 
Ово је био само увод у акцију ширих размера – глобално деловање 
популарног брачног пара.

Загребачки Поп експрес је 5. маја 1969. на насловној страни 
известио о пацифистичкој кампањи Џона Ленона и Јоко Оно под 
називом „ЖИР” што је требало да симболички укаже на „МИР”. Пре-
ма овом листу, Ленон је на конференцији за штампу у Лондону, у 
соби препуној новинара, показао коверту са два жира и рекао „ово 
је наш сљедећи корак ка покушају очувања мира у свијету”. „Јоко 
и ја намјеравамо сваком државнику свих земаља у свијету послати 
једну овакву коверту с два зрнца сјемена, са ова два жира”. Јоко 
је додала: „и ако то они желе”, „ми ћемо отићи у те земље и за-
садити их сами”. Ленон је нагласио: „Мир не може чекати. Мислим 
да ће то бити најпозитивнији потез досада учињен за очување ми-
ра. Бит ће то много боље од свих тих лажних осмјеха и руковања 
која гледате по новинама”. Поп експрес је известио да присутни на 
конференцији за штампу „нису знали да ли би им се смијали или 
би их схватили озбиљно”. Ипак, у загребачком листу су закључили 
„можда ће и велике ствари израсти из два мала жира”.33

Џон Ленон и Јоко Оно су у лето 1969. послали председни-
ку Титу два храстова жира. Адресирали су пошиљку на „марша-
ла Јосипа Броза Тита, председника СФР Југославије”. У писму је 

29 Jon Wiener, Come Together: John Lennon in His Time, New York, 1991, p. 18.
30 Tom Hejden, „Neprijatelj države: tajni rat protiv Džona Lenona”, Sećanja na Džona 

Lenona, prir. Joko Ono, Beograd, 2007, str. 91–93; Слободан Лазаревић, н. д., 
стр. 51–53.

31 John C. Winn, That Magic Feeling: The Beatles’ Recorded Legacy, Volume Two, 
1966–1970, New York, 2009, p. 146.

32 Walter Everett, The Beatles As Musicians: Revolver Through the Anthology, New 
York, 1999, p. 162.

33 Pop express, 5. maj 1969.
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стајало: „Шаљемо Вам два жива бића – жиреве – с надом да ћете 
их засадити у Вашој башти, да израсту за светски мир као два 
храста”.34 Пакет је у генерални секретаријат председника СФРЈ 
стигао 11. септембра 1969.35 У генералном секретаријату или про-
токолу председника СФРЈ је 8. октобра 1969. одлучено да се жире-
ви пошаљу на преглед а потом у резиденцију председника СФРЈ.36 
Шеф протокола СФРЈ Владимир Шестан је замолио председника 
СФРЈ за одлуку да ли да се југословенска амбасада у Лондону за-
хвали Џону Ленону и Јоко Оно на „симболичном дару”.37 Помоћник 
шефа протокола председника СФРЈ Вељко Велашевић је 22. окто-
бра 1969. писао југословенској амбасади у Лондону да се захвали 
Џону Ленону и Јоко Оно на „симболичном гесту”. На истом листу је 
руком забележено да се тиме овај предмет ставља ад акта.38

Према Џону Винеру, иако су жиреви у лето 1969. послати 
на адресе свих светских лидера, само су канадски премијер Пјер 
Трудо и израелска премијерка Голда Меир засадили жиреве у славу 
мира у свету.39 Према сећањима Џона Ленона, жиреве је засадио и 
неко од скандинавских лидера као и етиопски цар Хајле Селасије, 
још „нека краљица”, много више светских лидера му је одговори-
ло, али је било мало њих који су разумели смисао акције. С друге 
стране, Ленон је био задовољан што је акција „Жиреви за мир” 
имала већи одјек код светских политичара од акције у којој су Јоко 
и он у Амстердаму и Монтреалу лежали у креветима за мир у свету 
(1969).40 

Док се за кампању са жиревима везује песма The Ballad of 
John and Yoko, кампању с лежањем у кревету пратила је песма Give 
Peace a Chance.

Југословенска штампа је 1969. пропратила и Ленонов про-
тестни гест враћања ордена Британске империје који је 1965. као 

34 АЈ, Канцеларија председника Републике, фонд 837, К 129, V-6-a, Писмо Џона 
Ленона и Јоко Оно председнику СФРЈ Јосипу Брозу Титу, лето 1969.

35 АЈ, Канцеларија председника Републике, фонд 837, К 129, V-6-a, Лист с 
пријемним печатом, датумом и грубим преводом Леноновог писма, број 02 5/89, 
11. септембар 1969.

36 АЈ, Канцеларија председника Републике, фонд 837, К 129, V-6-a, дезауторизована 
белешка, 8. октобар 1969.

37 АЈ, Канцеларија председника Републике, фонд 837, К 129, V-6-a, недатована 
белешка Владимира Шестана.

38 АЈ, Канцеларија председника Републике, фонд 837, К 129, V-6-a, Допис Вељка 
Велашевића амбасади СФРЈ у Лондону, број 02 5/107, 22. октобар 1969.

39 Jon Wiener, n. d., str. 91.
40 Jann Wenner, Lennon Remembers, London – New York, 2000, p. 42.
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члан Битлса примио од краљице Елизабете. Ленон се на то одлучио 
због британске подршке рату у Вијетнаму и Бијафри (Нигерији).41

Џон Ленон и југословенски социјализам

Утисак о југословенском социјализму као најкоректнијем си-
стему појављивао се с времена на време у утицајним хипи кругови-
ма на Западу. За то има убедљивих аргумената:42

Сличности у смерницама хипи контракултуре у Сједињеним Америчким 
Државама и државној и друштвеној политици Југославије – шездесете 

године 20. века

Хипи контракултура Југославија

Расни антисегрегационизам Равноправност свих раса и нација

Нова левица, неомарксизам Марксизам, самоуправни социјализам

Пацифизам, 
антиимперијализам, 

разумевање за ослободилач-
ке покрете

Мирољубива коегзистенција, 
антиимперијализам, несврставање, 

разумевање за ослободилачке покрете

Сексуалне слободе, сексуал-
на револуција, феминизам

Сексуална еманципација није спутавана, 
законски прописи су јој ишли у прилог

Рокенрол Рокенрол (од 1966. у Партији  
прихваћен као музика младих)

Употреба психоделичних дро-
га

Сценаристи бродвејске Косе, Џејмс Радо и Џером Рагни су, 
без аутора музике Галта Макдермота, 20. јуна 1969. одгледали 
југословенско извођење овог мјузикла у Атељеу 212.43 Радо је но-
винару Борбе изјавио да је Коса „првенствено политички мјузикал”, 
да је обрадован што се приказује у социјалистичкој земљи, а Рагни 
је додао да је за југословенску представу добро што у Југославији 
„нема више буржоазије и притиска њених предрасуда”. Рагни је по-
себно нагласио, а ово је веома важно јер је заиста био у питању ве-

41 „‚Beatlesi’ pred raspadom”, Pop express, 20. decembar 1969.
42 Александар Раковић, н. д., стр. 558. 
43 Датум Радове и Рагнијеве посете београдској Коси се утврђује према њиховом 

интервјуу који су у Београду дали Борби 22. јуна 1969. након представе, као 
и чињенице да је, према Борбином „Водичу кроз Београд”, Коса у претходној 
недељи играна само 20. јуна 1969.
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лики комплимент југословенским властима и уређењу: „Сви су овде 
[у Београду] тако весели, љубазни, лепи. Чини ми се као да се само 
једе, пије и пева. Ја овде не видим оних проблема о којима ‘Коса’ 
говори. Нема беспућа и не видим потребе да млади Југословени 
траже прибежиште у дрогама”.44

Велику пажњу југословенске јавности привукле су Леноно-
ве изјаве за британску и америчку штампу о ваљаном карактеру 
социјализма у Југославији. Позната је његова сугестија изнета у 
британском троцкистичком листу The Red Mole (8–22. марта 1971) 
да би радници на Западу требало да погледају ка југословенском 
социјализму. Ленон је казао: „волео бих да одем тамо [у Југославију] 
и видим како то делује”.45 Интересантно су му звучале вести из 
Југославије да су предузећа и фабрике дати на управљање радни-
цима.

Младост је 1971. писала да Ленон креће путем политичког 
радикализма, у борбу против „буржоаског друштва”, да наводи 
пример Југославије у којој су се „ослободили спољашњих прити-
сака” и да га занима „како функционише њихово [југословенско] 
самоуправљање”.46

Стигао је моменат да Ленон о томе каже своје мишљење у 
југословенској штампи.

Повод за интервју Вјесника у сриједу (1971) са Џоном Ле-
ноном била је његова серија интервјуа за штампу америчке нове 
левице у којима је „споменуо своју голему жељу да види шта се 
то догађа у Југославији”. На почетку разговора Ленон је упитао 
Милеса „шта има ново у Југославији”, а Јоко додала „немате појма 
како нас то занима”. Константин, који се с њима срео 1969. у Ам-
стердаму, подсетио их је да им је тада причао о југословенском 
социјалистичком самоуправљању. Појаснио је „да ми желимо по-
казати да се може остварити нешто што досад нитко није остварио: 
комунизам плус особна слобода плус високи животни стандард. Са-
мо, ми то не радимо зато да бисмо свијету показали да је то могуће. 
Ми то радимо ради себе у првом реду. Ми ни од кога не тражимо да 
учи од нас.” Ленон је на то додао: „Ја сам много слушао и читао о 
томе шта се догађа у вас. Јоко и ја били бисмо пресретни ако бисмо 
могли посјетити вашу земљу да то све видимо! Да разговарамо с ва-
шим људима, с вашим студентима, радницима и интелектуалцима, 
44 „Један тренутак са Џеромом Регнијем и Џемсом Радом”, Борба, 22. јун 1969.
45 Jon Wiener, n. d., str. 153.
46 „Bitls ‚radikal’”, Mladost, 9. decembar 1971.
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да им говоримо о нашим идејама, да им покажемо своје филмове...” 
Ленон је нагласио да му из Југославије стижу „јаке вибрације”: „Ја 
не припадам никаквој партији, па ни комунистичкој, али су све 
моје симпатије на страни комунизма. Вјерујем у комунизам као 
систем којем припада будућност човјечанства. Наравно, вјерујем 
у онај прави комунизам... у онај за који вјерујем да га управо 
ви Југославени настојите створити”. Милес је на крају, међутим, 
закључио да Ленону, који „потпуно искрено воли Југославију”, ипак 
„нису јасне неке ствари” јер „ не би поставио апсурдно питање да ли 
је у Југославији допуштена продаја његове плоче ‘Власт народу’”.47 
Реч је о сингл плочи Power to the People (1971).

Важан део разговора Константина Милеса и Џона Ленона ти-
цао се односа британског естаблишмента према Битлсима. Ленон 
је казао да је у време битлманије схватио „да нас владајућа каста 
искориштава, злоупотребљава за своје сврхе. Видите, тада, у оно 
вријеме, нама је било смијешно кад је комунистичка штампа писала 
да смо ‘оруђе капитализма и империјализма’. Видим да није много 
погријешила.” Милес је кроз питање констатовао да су Битлси за-
иста одиграли улогу „оруђа естаблишмента” јер су „канализирали 
нагомилану омладинску енергију, енергију незадовољства и про-
теста, у сигурне и мирне воде: дуга коса, лупање по гитари, рево-
луционарно одијевање умјесто револуционарне активности”. Ленон 
је одговорио да су Битлси ипак имали улогу „тројанског коња”: „по-
могли смо младим људима да почну мислити друкчије, да се ‘осло-
боде’ терета и присила традиција, да почну еластичније мислити”.48

Ленон је, дакле, југословенској јавности потврдио да је ко-
муниста и да је заинтересован за самоуправни социјализам, што је 
претходно могло да се прочита на страницама британске и америчке 
левичарске штампе. Ленон је имао намеру да се са Јоко Оно лично 
увери у успех радничке класе у Југославији. У том смислу је и казао 
да су Југословени на путу да створе комунизам по његовој мери. 
Ово је требало да се посматра као велики успех југословенских 
власти да убеде познате хипике у исправност југословенског 
социјалистичког пута. Ленона и Јоко, а пре тога Радоа и Рагнија, 
па и друге.

47 „Bitlsovski san bila je puka laž”, Vjesnik u srijedu, 4. avgust 1971.
48 Исто.
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Ленонова смрт на страницама југословенске штампе

После Леноновог ангажмана на ирском питању,49 његов по-
литички допринос полако је силазио са сцене. Вијетнамски рат је 
завршен 1975. године, а Џубокс је 1977. пренео Ленонову изјаву 
да би више желео да га памте као „великог борца за мир” него као 
музичара.50

Нажалост, атентат на Џона Ленона у Њујорку (8. децембра 
1980) односно његова смрт вратила је великог Битлса на странице 
југословенске штампе.

Најопширније је о трагичном догађају писала београдска По-
литика. Дописник Политике из Њујорка Ј. Густинчич описао је како 
је атентатор Марк Дејвид Чепмен убио Ленона. Густинчич је под-
сетио на велики животни пут Џона Ленона, чији је крај упоредио 
са истоветним судбинама Џона Кенедија и Мартина Лутера Кинга.51 
Подвукао је да су актуелни и будући председник Сједињених Аме-
ричких Држава, Џими Картер и Роналд Реган, дали различито инто-
ниране изјаве после атентата на Ленона. Док је Картер казао да је 
дух Џона Ленона „дух читавог једног поколења” и заложио се јачу 
контролу приватног наоружавања, Реган је рекао да Ленонова смрт 

49 Осврнимо се кратко и на Ленонову изјаву за Вјесник у сриједу да су Битлси ипак 
били „оруђе капитализма и империјализма” и да тада тога нису били свесни. 
Тих година чланови Битлса себе су видели као британски састав. Нису критички 
размишљали о томе како је британски естаблишмент користио њихову музику 
за своје потребе. Међутим, животно сазревање и нове невоље у земљи порекла 
Џона Ленона и Пола Макартнија – Ирској – улили су овој ливерпулској двојци 
нову протестну ноту. Кључни догађај у њиховом идентитетском преокрету, од 
британског ка ирском, догодио се у 30. јануара 1972. након масакра у Дерију 
(Лондондерију) у Северној Ирској, где је британска војска убила тринаест 
ирских активиста за људска права и ранила још толико. Овај историјски 
догађај назван је „Крвава недеља”. (Massacre at Derry, by Civil Rights Move-
ment (nd, 1972), http://cain.ulst.ac.uk/events/bsunday/mad.htm, приступљено 
17. децембра 2013). Џон Ленон и Пол Макартни рођени су у Ливерпулу, у 
римокатоличким породицама ирског порекла. После масакра у Дерију њихов 
ирски патриотизам је испливао на површину. Ленон је 1972. снимио Sunday 
Bloody Sunday и Luck of the Irish, a Макартни Give Ireland Back to the Irish. Према 
Младости, органу Социјалистичке омладине Југославије, Ленон је на масакр у 
Дерију могао само да одговори песмом Sunday Bloody Sunday („Lenon: u tride-
setoj ima još mnogo da se radi”, Mladost, 14. decembar 1972). Отишао је и кор ак 
даље. Пружио је јавну подршку Ирској републиканској армији, војном крилу 
левичарске партије Шин фејн. Још увек није утврђено да ли је био донатор 
Ирске републиканске армије (Слободан Лазаревић, н. д., стр. 274–275). Јоко 
Оно је казала да је Ленон „себе понекад сматрао стопостотним Ирцем” („Lennon 
‚considered himself Irish’”, The Belfast Telegraph, 21 June 2012).

50 „John Lennon”, Džuboks, februar 1977.
51 „Убијен Џон Ленон”, Политика, 10. децембар 1980.
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„трагичан догађај” али да не треба појачавати контролу за лично 
оружје.52 Политика је писала и о истрази америчке полиције против 
атентатора.53

Загребачки Вјесник је објавио опширну Танјугову вест из 
Њујорка да је Ленон „безразложно” убијен и да је „завршио жи-
вот као жртва насиља”.54 Загребачки Вечерњи лист је на насловној 
страни објавио да је убијен Џон Ленон.55 Београдске Вечерње но-
вости су на насловној страни објавиле да је Ленона убио „душевно 
поремећени” Чепмен. 56 На средњим странама Вечерњих новости 
дате су слике из живота Џона Ленона, од Битлса па све до момента 
његове смрти где је приказана скрхана Јоко Оно.57

Сећања на живот и дело Џона Ленона објавили су београд-
ски НИН и љубљанска Младина. Поред осталог, Петар Поповић је у 
НИН-у указао на Ленонов политички ангажман на пољу пацифизма, 
права радничке класе и људских права уопште. Поповић је нагла-
сио да је свет изгубио „великог и необичног јунака” и „чудесног 
идола”.58 Борис Богатај је у Младини написао да је Ленон био „му-
зичар, сликар, политички идеолог и музички ексцентрик”.59

Београдски Јеж је поводом смрти Џона Ленона објавио књигу 
са прикупљеним домаћим и страним текстовима о његовом животу, 
раду и смрти. Међу бројним текстовима је био и чланак из бео-
градског Зум репортера у којем је подвучено Леноново политичко 
левичарење, као и то да се ругао онима који су га називали „хисте-
ричним марксистом”.60

Југословенска штампа је трагичној судбини Џона Ленона по-
светила важан простор: од насловних страна до извештаја сталних 
дописника, од некролога до животописа. Управо то је Ленон и за-
служио. И као борац за праведнији свет и као велики уметник и као 
пријатељ Југославије. 

Бранко Вукојевић је 1979. у Џубоксу писао: „Ленон је био 
изразито левичарски оријентисан. Међутим, у његовим политич-

52 „Анатомија јавног убиства”, Политика, 11. децембар 1980.
53 „Убица је волео ‚Битлсе’”, Политика, 11. децембар 1980.
54 „Tragičan kraj utemeljitelja ‚Beatlesa’”, Vjesnik, 10. prosinca 1980.
55 „‚Beatlesi’ nikada više zajedno”, Večernji list, 10. prosinca 1980.
56 „Оптужен за убиство”, Вечерње новости, 10. децембар 1980.
57 „Нема више Џона”, Вечерње новости, 10. децембар 1980.
58 „Нема више Битлса”, НИН, 14. децембар 1980.
59 „John Lennon”, Mladina, 18. decembra 1980.
60 Lenon, Beograd, 1981, str. 31–37.
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ким погледима није било система који би ту активност претворио у 
делотворан ангажман. Слогани из његових песама су и поред ис-
крености често одавали фигуру салонског радикала који има добре 
намере и ефектно говори, али ствари сагледава прилично површно 
и идеалистички.”61

Не слажем се с тим што је Вукојевић написао. Наиме, Ленон 
није био „салонски радикал”. Како би то могао да буде човек који 
је због својих идеала био изложен прогону америчког и британског 
естаблишмента, који је зарад противљења империјализму ризико-
вао сопствену безбедност, који је подршком левичарским покре-
тима у свету дошао под стални надзор тајних служби. Ленон јесте 
лутао марксистичким водама, налазио је инспирацију у разним ру-
кавцима, али зашто би то био недостатак? Неспорно је да је себе 
сматрао комунистом, као и да му је у једном периоду политичког 
трагања, почетком седамдесетих, најинспиративнији путоказ био 
југословенски самоуправни социјализам.

61 „Lennon i Harrison”, Džuboks, 22. jun 1979.
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Summary

Aleksandar Raković, Ph. D.

John Lennon, Leftist Activism and Yugoslav Socialism

Key words: John Lennon, Yugoslavia, self-managing soci-
alism, Marxism, Trotskyism, hippy movement

John Lennon’s pacifist, anti-imperialist, and communist political 
stands attracted worldwide public attention at the turn of the sixties and 
seventies of the 20th century. The Yugoslav public was also interested 
in his stands and was specially intrigued by Lennon’s sudden interest 
in the Yugoslav socialist self-management  system (1971). Not only did 
he write about it, but Lennon gave an interview to the Yugoslav press 
saying that the Yugoslav system of self-managing socialism was on the 
best path to communism. Later, especially after Lennon’s death (1980), 
his left-wing views that sometimes intersected with Marxism were 
underscored in the Yugoslav public. According to what he publically 
said, John Lennon was and remained a friend of socialist Yugoslavia. 
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Александар ЛУКИЋ

ЈОВАН ДУЧИЋ И ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ  
О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ИДЕЈИ 1929. ГОДИНЕ∗

АПСТРАКТ: Рад анализира до сада непознате текстове 
два истакнута српска интелектуалца и политичара, 
Јована Дучића и Љубомира Стојановића. У средишту 
анализе налазе се њихове идеје о југословенству. 
Уједно су представљени и неки битни моменти њиховог 
живота и рада.

Кључне речи: Јован Дучић, Љубомир Стојановић, 
југословенска идеја, српска идеја

Обојица су била пореклом из Херцеговине, чувени међу 
својим, српским родом. Један, рођени Херцеговац из Требиња, као 
успешан дипломата и још већи песник и књижевник, био је чувен 
и међу Србима и међу другим европским народима. Други, иако 
је коренима припадао Херцеговини, био је већ у другом колену 
рођени Србијанац Ужичанин, ништа мање чувен као велики науч-
ник, принципијелан и честит човек. Први је био Јован Дучић, један 
од највећих српских песника, други Љубомир Стојановић, један од 
највећих српских и југословенских научника.

Јован Дучић (1872–1943), потоњи први југословенски ам-
басадор, рођен је у сиромашној породици Андрије и Јоке Дучић.1 

1 Јован Скерлић, Историја нове српске књижевности, Београд, 1953, стр. 435–
435; Радован Поповић, Књига о Дучићу, Београд, 1992; О Јовану Дучићу. 
Зборник радова поводом педесетогодишњице смрти, Београд, 1996; Слободан 
Витановић, Јован Дучић у знаку Атене. Песникова размишљања о нацији, 
историји, држави и политици, Београд, 1997; Коста Ст. Павловић, Јован Дучић, 
Београд, 2001, стр. 8, 18, 22; Миодраг Митић, Поете у фраку, Београд, 2002. 

* 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, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.
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Ос,вну школу је завршио у родном Требињу, трговачку у Мостару, 
где се и настанио са мајком после очеве смрти. Од 1890. похађао је 
учитељску школу у Сарајеву, потом у Сомбору 1893. године, где је, 
„пропуштен кроз пречанско-војвођански филтер”, дипломирао исте 
године као учитељ за српске школе.2 Учитељевао је у Бијељини, у 
Босни и Херцеговини, две османске покрајине које су од 1878. биле 
под аустроугарском окупацијом, али је због свог националног ра-
да и родољубивих песама („Ој Босно” и „Отаџбина”) био прогоњен 
од аустроугарске полиције – земаљска влада за Босну забрани-
ла му је рад у свим српским школама 1894. године. Успео је да 
се запосли у српском манастиру Житомислићу код Мостара, где је 
остао две године. Потом је отишао да студира на Филозофском фа-
култету у Женеви. Оскудног материјалног стања, намеравао је да 
школовање заврши у року од две и по године, што се није оствари-
ло. Захваљујући помоћи пријатеља и стипендији српске краљевске 
владе дипломирао је 1906.3

Ступање Јована Дучића у дипломатију није било лако, ни-
ти без потреса. После свршених студија у Женеви покушао је да 
добије посао у Министарству иностраних дела Краљевине Србије. 
Његову молбу од јануара 1907. године министар-председник Ни-
кола Пашић је само делимично услишио – одредио је да му се 
исплаћује 150 динара месечно „под погодбом да се врати у Босну 
и Херцеговину и тамо по инструкцијама ради док себи не отвори 

2 „Сомбор је за њега била Anstand-Schüle и то се осећало на њему целога века. 
По природи питом, он је ту ухватио ‚пелцере‛ лепог и културног понашања, а да 
је хтео да призна, он би и сам морао рећи да Сомбору и његовој препарандији 
дугује себе. Он се ту формирао и сазрео” (Милан Јовановић Стојимировић, 
Портрети према живим моделима, Нови Сад, 1998, стр. 133).

3 М. Митић, н. д., стр. 13. У Женеви и Паризу Јован Дучић је дошао под утицај 
парнасоваца, затим симболиста, и упознао се са мислима и погледима 
оновремених француских књижевника и филозофа. Песников савременик 
Драгољуб Јовановић се сећао да „Ренана увек студира; Монтења увек држи код 
узглавља, ишчитава га често и с љубављу као што се мирише ружа; Буржеа 
воли због његовог схватања човека и живота, а Бареса због његове уметничке 
форме... не заноси [га] Анатол Франс, али није рекао зашто” (Драгољуб 
Јовановић, Медаљони, књ. I, Београд, 2008, стр. 210; К. Ст. Павловић, н. 
д., стр. 138). Други Дучићев савременик, Милан Јовановић Стојимировић је 
сматрао да су немачка култура и уметност такође имале велики утицај на 
Јована Дучића: „Дучић је знао немачки и он је читао на немачком (нарочито је 
ценио Burghardt-a...), али је он стално побијао вредност немачке књижевности 
и уметности, па и културе уопште, бојећи се да му неко не би узео за зло ако 
би говорио другачије... он је читао и немачке песнике у оригиналу, али је то 
крио, међутим он би се с времена на време нехотице открио неким цитатом 
или алудирањем на Гетеа, Хајнеа итд” (М. Јовановић Стојимровић, н. д., стр. 
134–135).  
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положај”.4 У БиХ је Дучић радио као дописник београдског листа 
Политика, али се већ од наредне 1908. године нашао на „нацио-
налном задатку”  у Италији. Српска влада послала га је у Рим да 
организује пропаганду против аустроугарске анексије БиХ. Пока-
зао је одличне резултате и као писац и као дипломата, али, на-
жалост, није могао да спречи за Србе неповољан развој догађаја. 
Српска влада није заборавила његову делатност у Риму, те је после 
три године тешког рада постављен за аташеа (писара) прве класе 
Српског краљевског посланства у Софији, код посланика Миросла-
ва Спалајковића.5 

Као и већина дипломата од каријере, Јован Дучић је морао 
да читавог свог службовања води рачуна о томе да „без заштитни-
ка” нема ни озбиљнијег напредовања у дипломатској служби. За 
прво његово унапређење била је потребна протекција и заузимање 
Слободана Јовановића, српског правника и писца, и Јована 
Скерлића, српског књижевног критичара и југословенског идео-
лога, код тадашњег министра иностраних дела Србије Милована 
Миловановића. У време Првог светског рата упознао се и зближио 
са Александром Карађорђевићем, регентом и потоњим краљем, 
што се показало изузетно значајним за његово напредовање у 
југословенској дипломатији.6

После Софије Јован Дучић је постављен за секретара По-
сланства Краљевине Србије у Риму 1912, а потом је 1914. године 
премештен у Атину код посланика Живојина Балугџића. Већ у Риму 
је показао манир да може да разговара без икаквих потешкоћа и 
са личностима много вишим по рангу од њега, што му је скоро по 
правилу успевало (на пример, успешно је преговарао са председ-
ником грчке владе Венизелосом). После Првог светског рата на-
предовао је у југословенској дипломатији врло брзо, службовао је 
у Мадриду, Атини, Женеви и Каиру. Због једне непријатне афере 
са Милутином Јовановићем, сестрићем Николе Пашића, децембра 
1927. је стављен на располагање и у том положају је остао све 
до фебруара 1930. године.7 Управо док је био „на расположењу”, 
Јован Дучић је у другој половини 1929. чланком о југословенству 
дао у јавности несумњиву подршку краљевом личном режиму и 
владајућој идеологији интегралног југословенства.

4 М. Митић, н. д., стр. 25.
5 Исто, стр. 26.
6 Исто, стр. 26–27.
7 Исто, стр. 44–47.
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Љубомир (Љуба) Стојановић (1860–1930), Ужичанин поре-
клом „из невесињске” и „ратничке” Херцеговине, син Васе пушкара 
и мајке Саре, школовао се у Ужицу, Шапцу и Београду.8 У Београду 
је на Великој школи завршио Историјско-филолошки факултет, да 
8 У српској историографији нема политичке биографије Љубомира Стојановића. 

Постоји велики број списа о његовом животу и раду, које је сам написао или 
су написали његови савременици, као и више белешки у енциклопедијама, 
на основу чега је у историографији и објављено неколико радова. Сећања 
савременика су: Јован М. Жујовић, „О Љубомиру Стојановићу”, Српски 
Књижевни Гласник, књ. XXX, бр. 5, 1. јули 1930, стр. 342–345; Љубомир М. 
Давидовић, „Сећања на Љубу Стојановића”, исто, стр. 345–349; Војислав С. 
Вељковић, „Љуба Стојановић као јавни радник”, исто, стр. 355–357; Јаша 
М. Продановић, „Љубомир Стојановић”, исто, стр. 358–361; Александар 
Белић, „Љубомир Стојановић човек и научник”, исто, стр. 349–355; А. Белић, 
„Љубомир Стојановић”, Јужнословенски филолог, књ. IX, Београд, 1930, стр. 
297–316; Владимир Ћоровић, „Љубомир Стојановић”, Прилози за књижевност, 
језик, историју и филозофију, књ. XI, св. 1–2, Београд, 1931, стр. 1–29; 
Павле Поповић, „Сећања на Љубомира Стојановића”, исто, стр. 30–44; Милан 
Решетар, „Из писама пок. Љуб. Стојановића”, исто, 45–53; Милан Грол, Из 
предратне Србије. Утисци и сећања о времену и људима, Београд, 1939, стр. 
107–122; Урош Џонић, „Љубомир Стојановић”, Годишњица Николе Чупића, књ. 
XL, Београд, 1931, стр. 170–185; Милан Јовановић-Стојимировић, Портрети 
према живим моделима, Нови Сад – Сремски Карловци, 1998, стр. 83–86. 
Историографски радови о деловању Љубомира Стојановића: Dragovan Šepić, 
„O misiji Lj. Stojanovića i A. Belića u Petrogradu 1915. godine”, Zbornik Historijskog 
instituta Jugoslavenske akademije, knj. 3, Zagreb, 1960, str. 449–497; Александар 
Младеновић, „Запис о Љубомиру Стојановићу”, Ужички зборник, књ. IX (1980), 
стр. 21–27; Драгоје Тодоровић, „Љубомир Стојановић на професорском испиту”, 
исто, стр. 29–78; Љубинка Трговчевић, „Јован Цвијић и Љубомир Стојановић о 
будућој југословенској држави. Преписка из 1917. и 1918. године”, Годишњак 
града Београда, књ. XXXVII, Београд, 1990, стр. 193–205; Mira Radojević, 
„Ljubomir Stojanović u Prvom svetskom ratu”, Istorija XX veka, br. 2/2000, str. 
9–29; зборник радова Љубомир Стојановић – живот и дело, Ужице, 2002; Љ. 
Трговчевић, „Идеје Љубомира Стојановића о будућој југословенској држави 
током Првог светског рата”, Глас Српске академије наука и уметности, бр. 
CDXV/2010, књ. 26, стр. 81–93. У Ужицу је 2002. у оквиру Учитељског факултета 
одржан научни скуп о Љубомиру Стојановићу, на основу кога је објављен 
зборник радова Љубомир Стојановић – живот и дело, у коме је стављен 
нагласак на његово филолошко и књижевно стваралаштво, а у само два чланка 
је приказано политичко деловање. Богумил Храбак је уопштено приказао и 
анализирао политичку делатност Љубомира Стојановића (Богумил Храбак, 
„Љубомир Стојановић – политичар”, зборник радова Љубомир Стојановић – 
живот и дело, стр. 365–389). Митар Миљановић је само на основу појединих 
делова политичких списа и без ширег контекста, тенденциозно закључио да се 
„Љубомир Стојановић у потпуности уздржава од тога да укаже на несумњиву 
чињеницу да су Срби на челу са династијом Карађорђевића увелико криви за 
оно што их је своједобно снашло у односима са Хрватима, али у становитом 
смислу и за оно што их у тим односима сналази у последњем десетљећу 20. 
столећа”, те да је „повијесна истина, да се Стојановић у појединим ставовима 
у овој књижици (Љубомир Стојановић, Срби и Хрвати, Београд 1928. – прим. 
Александар Лукић) опасно приближава хрватским (шовинистичким) ставовима 
Стјепана Радића и антисрпским ставовима и опредјељењима Коминтерне и КПЈ 
као секције у њеном саставу” (Митар Миљановић, „Политички списи Љубомира 



Александар ЛУКИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ И ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ  
О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ИДЕЈИ 1929. ГОДИНЕ

271

би потом наставио да се усавршава као државни питомац у Бе-
чу, Петрограду, Берлину и Лајпцигу, где је стекао велико фило-
лошко и лингвистичко знање. Припадао је оној генерацији која је, 
помогнута млађим нараштајима и заједно са њима „осуђена на... 
политичку и националну борбу”, са великим успехом настављала 
започето дело ослобођења српског народа.9 Напокон, њихов на-
пор је био крунисан победама у балканским и Првом светском рату 
остварењем идеје ослобођења и уједињења највећег дела српског 
народа у новоствореној југословенској држави.

Са јаким осећајем за правду и морал, за које су му савре-
меници увек одавали признање и које му ни велики политички 
противници нису спорили, Љуба Стојановић није могао, као ни 
генерације блиске његовој, да остане изван политике у коју су га 
уводиле жеље за остварењем већих друштвених слобода и права 
српског народа.10 Савременик и поштовалац, Милан Грол се сећао 
да је он „орловским стремљењем, високо и право... био рођен са-
мо за политику широких замаха, националну и моралну. Две по-
буде, национална и морална, биле су му главне... У демократи-
зму Стојановићевом морални моменат” био је „изнад социјалног, 
у идејама о слободи... битнија заштита достојанства човековог 
него његових интереса”.11 Александар Белић, један од ученика 
Љубе Стојановића, приметио је да је „његова љубав према народу 
и његово схватање дужности према земљи одлучивало... о прав-
цу који ће дати и своме животу и раду”.12 Иако га је од политике 
одбијала „безобзирна и несавесна демагогија” Народне радикалне 
странке (НРС) у политичком животу обреновићевске Србије, ипак 
је први пут у политику ступио, „са резервом”, у време „владанов-
штине” 1897, гласајући управо за радикалске кандидате, јер је ра-
дикална странка, „каква је да је, тада била боља од осталих”.13 
Од Ивањданског атентата на краља Милана Обреновића 1899. и 
суровог прогона радикала Љубомир Стојановић се, између осталог, 

Стојановића”, зборник радова Љубомир Стојановић – живот и дело, стр. 389–
399).

9 M. Radojević, n. d., str. 11.
10 Као пример политичког морала и принципијелности Љубе Стојановића савре-

меници су често наводили чињеницу да је, као председник српске краљевске 
владе на челу самосталског кабинета 1905–1906, он „први у нашој историји 
спровео тако слободне изборе да је влада остала у мањини” (Драгољуб 
Јовановић, Медаљони, књ. III, Београд, 2008, стр. 87).

11 Милан Грол, н. д., стр. 115–117.
12 А. Белић, „Љубомир Стојановић”, стр. 312–313.
13 M. Radojević, n. d., str. 12.
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посветио и политици. У друштву са Јашом Продановићем, Јованом 
Жујовићем, Љубомиром Живковићем, Љубомиром Давидовићем, 
Радојем Домановићем и другим незадовољницима опортунистич-
ком политиком НРС и њених вођа (у првом реду Николе Пашића), 
одвојио се убрзо после Мајског преврата 1903. од партије и осно-
вао Самосталну радикалну странку (СРС). Већином срж ондашње 
интелектуалне елите, самостални радикали су се прогласили „мо-
ралном жандармеријом” и истакли захтев за чишћење јавног живо-
та од корупције, непоштења, неначелности. У страначки програм 
унели су и остварење идеје југословенства, коју је тада прихва-
тио и Љуба Стојановић. Услед ретко виђене принципијелности, до-
следности и политичког поштења он је био међу најужим вођством 
СРС од њеног оснивања па све до јануара 1912. године.14 Тада је, 
незадовољан што је у клупској већини све више „вејао опортуни-
стички дух”, а странка „почела губити своју начелну основицу,... 
са треском и увредом” поднео оставку на све партијске функције.15

Без обзира на својевољно удаљавање од страначког вођства, 
Љуба Стојановић није престао да се интересује за политичке и 
националне послове. У балканским ратовима је учествовао као 
добровољац у Ибарској војсци, док је у Првом светском рату неко 
време био у важним мисијама српске краљевске владе. После рат-
ног пораза Србије у јесен и зиму 1915. године и изгнанства њене 
политичке елите и војске, није се безусловно укључивао у нове 
задатке које му је предлагала српска влада. У фебруару 1916. је 
одбио да иде у мисију у Шведску, а у априлу исте године поново у 
Русију.16 Ратни пораз, дотадашња политика Николе Пашића и ко-
начно Солунски процес 1917. убрзали су његово опредељење да 
јавно иступа као републиканац. После рата се вратио у Србију и 
у новој држави, заједно са Јашом Продановићем, основао 1920. 
Југословенску републиканску странку (ЈРС), чији је председник 
остао све до смрти 1930. године.17

14 Бављење политиком Љубомир Стојановић је крунисао теоријским приказом и 
анализом система државне управе у Краљевини Србији. Оштроумно је уочио 
и указао на главне недостатке парламентарне владавине, у првом реду на 
створено и неконтролисано партијско чиновништво које је својим радом штетило 
и странкама из којих је потицало (Љ. Стојановић, О државним чиновницима, 
Београд, 1911).

15 M. Radojević, n. d., str. 13–15.
16 D. Šepić, „O misiji Lj. Stojanovića i A. Belića u Petrogradu 1915. godine”, str. 449–

497.
17 Б. Глигоријевић, „Државно и друштвено уређење Југославије у гледиштима 

српских републиканаца”, Историја 20. века, бр. 2, Београд, 1985, стр. 8–15.
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Љубомир Стојановић је, са њему својственом енергијом, у 
политичком животу новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца (СХС) проповедао републиканске идеје и борио се за њихово 
остварење. Будући да је имао огроман ауторитет, његово мишљење 
и погледи изазивали су пажњу јавности међуратне југословенске 
државе. У оквиру републиканске идеје разматрао је проблеме 
демократије, парламентаризма и државности, трагао за њиховим 
решењима и отворио нека суштинска питања. У време оснивања 
ЈРС почетком 1920. године већ је био изградио основу својих ре-
публиканских погледа и начела, која је касније током политич-
ког рада у КСХС унеколико мењао руковођен стеченим искуством 
на политичком терену нове државе, али од најважнијих – идеја 
демократије, образовања федеративне републике југословенских 
народа – није одустао.18 

На основу различитог историјског искуства југословенских 
народа, њиховог међусобног непознавања и врло ниске политичке 
свести о условима постојања и потреби одржања грађанске демо-
кратске државе, Љуба Стојановић је сматрао да је тип председнич-
ке „американске” федеративне републике и демократије најбољи за 
југословенске политичке прилике.19 Међутим, искуство швајцарске 
федеративне републике и идеје и пракса француског политичког 
живота били су ближи размишљањима и схватањима већини прва-
ка ЈРС, услед чега су у програму странке будућу југословенску ре-
публику предвидели изграђену на принципима швајцарске и фран-
цуске државности и републиканске демократије. Као предедник 
ЈРС Љуба Стојановић је прихватио одлуку већине Главног одбора 
странке, али се није одрекао својих погледа и поред страначког 
програма увек је приликом јавних предавања и говора образлагао 
своје политичке идеје. Како је временом, због неслагања српских 
политичких партија и Хрватске републиканске сељачке странке 
(од 1925. Хрватске сељачке странке) Стјепана Радића око облика 
државног уређења, политички живот југословенске монархије ула-
зио у озбиљну кризу, и Љуба Стојановић се у политичким наступи-
ма средином двадесетих година озбиљно бавио проблемом српско-
хрватских односа уопште. С обзиром на то да су Хрвати, предвођени 
Стјепаном Радићем, одбијали до 1925. године да признају легитим-
ност нових југословенских власти, а с друге стране нису јасно ис-

18 Љ. Стојановић, Републикански погледи на неколико савремених питања, 
Београд, 1919. 

19 Исто.
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казивали шта желе, Љуба Стојановић се питао колико су искрено 
1918. ступили у нову југословенску државну заједницу. Био је један 
од ретких Срба који су отворено критиковали недостатак свести 
Хрвата о потреби одржања јаке југословенске државе и поручио 
им да, уколико нису задовољни суживотом са Србима и желе своју 
државу, слободно то и кажу, али и сносе последице такве одлуке.

*

У српској историографији је већ уочено да је крај XIX и по-
четак XX века био време у којем мало који Србин није учествовао 
у националној и државној политици, вољно или невољно у односу 
на околности у којима се у одређеном тренутку нашао.20 Иста суд-
бина није заобишла ни песника Јована Дучића ни научника Љубу 
Стојановића, с разликом што је први, као поданик Аустроугарске 
монархије, углавном делао у политици националног ослобођења 
српског и југословенских народа, док је други, као држављанин 
слободне Србије, поред рада на националном ослобођењу Срба, 
учествовао и у унутрашњој политици српске државе. Ни током бор-
бе за ослобођење и уједињење Срба и, од 1914. југословенских 
народа, као ни после стварања заједничке југословенске државе 
1918. године ни један ни други нису долазили у ближи додир у 
свом политичком раду.21 

Међутим, образовање југословенске државе као унитар-
не монархије Карађорђевића са политичком превлашћу српске 
грађанске елите изазвало је противљење заговорника децентра-
лизоване федеративне државне форме, у првом реду Хрвата, про-
тив нове југословенске заједнице. Временом се проблем државног 
уређења није решавао, него је уз себе везивао и многе друге про-
блеме  у суштини сложене и разнородне југословенске државе. По-
литичка напетост и српско-хрватски сукоб око облика државног 
уређења доживели су врхунац и делимичан расплет јуна 1928. го-
дине убиством првака Хрватске сељачке странке у Народној скуп-

20 M. Radojević, n. d., str. 11.
21 Иако су били свесни различитог историјског развитка југословенских народа 

и брзине оствареног југословенског уједињења 1918, после образовања југо-
словенске државе нашли су се на супротним политичким гледиштима. Јован 
Дучић је прихватио унитаризам и монархију, док се Љуба Стојановић залагао 
за републиканско федеративно уређење државе.
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штини Краљевине СХС које је извео Пуниша Рачић, посланик На-
родне радикалне странке. Краљ Александар Карађорђевић је излаз 
из државне кризе видео у успостављању личног режима и 6. јануара 
1929, после краћих консултација са првацима највећих политичких 
странака у земљи, прогласио диктатуру с циљем пропагирања и 
утемељења идеологије интегралног југословенства.22 Намеран да 
створи у пракси једну југословенску нацију, краљ је безобзирно и 
нагло раскидао са традицијама, насупрот чињеници да се у ствар-
ности свест његових разнородних поданика споро мењала.

Краљевој политици интегралног југословенства Јован Дучић 
је пружио подршку чланком у Политици одмах после доношења за-
кона о преименовању и подели државе. Међутим, ово није био његов 
први иступ на пољу унутрашње политике југословенске државе и 
покушај да писаном речју утиче на побољшање унутрашњих прили-
ка Краљевине СХС. Током двадесетих година XX века неколико пу-
та се оглашавао тим поводом,23 а његови погледи на југословенску 
идеју и њено остварење сежу у прошлост пре Првог светског ра-
та, када је чинио прве кораке као један од бораца за национално 
ослобођење и уједињење српског народа.24

Крајем XIX века Јован Дучић је сматрао да је требало да 
југословенски народи најпре сарађују у књижевности и култури, да 
се кроз њих упознају и по могућству приближе, па да после духов-
ног сједињења поступно остваре политичку сарадњу и уједињење. 
Нагло и преурањено југословенско уједињење могло је бити опа-
сно, будући да је требало времена да се пажљиво отклоне бројне 
препреке политичкој сарадњи врло често „закрвављене браће”.25 
Идејну основу југословенства није налазио ни у „млаком словен-
ству”, ни у „одвратном илирству”, нити у „таштом југословенству”.26 
Негујући у првом реду културно зближавање и уједињење Срба 
и Хрвата пре политичког, није показивао занимање ни за За-
дарску, оносно Ријечку декларацију, ни за потом успостављену 
српско- хрватску коалицију у аустријском парламенту, као ни за 
рад Југословенског одбора током Првог светског рата. Држао се 

22 Todor Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature (1929–1935), Beograd, 
1969, str. 9–23, 63–72.

23 Јован Дучић, „Два Рибникара”, Политика, 6, 7, 8. I 1924, стр. 1–2; Исти, „Кнез 
Иво Војновић”, Политика, 31. VIII 1929, стр. 1; Исти „За вечни спомен Змају”, 
Српски књижевни гласник, 1. X 1929, стр. 420–421.

24 С. Витановић, н. д., стр. 79–122.
25 Исто, стр. 141.
26 Исто, стр. 141–142.
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правца којим је ишла Краљевина Србија, и када је тај правац ре-
зултирао стварањем једне југословенске државне творевине, он је 
био спреман, као и већина Срба, да је искрено прихвати.27

У новонасталим околностима после 1918. године Јовану 
Дучићу је у схватању сродне етничке скупине Срба и Хрвата 
најприхватљивије било словенство, „оно још неиздиференцирано 
осећање етничке припадности у крајевима који се могу сматрати 
зонама” прожимања Срба и Хрвата, православаца и католика. На 
уму је имао крајеве Срема, Славоније, посебно Далмације и јужног 
приморја око Дубровника и Боке Которске, за које је био присно 
емотивно везан, и где се пре образовања модерне српске и хрватске 
нације у многим духовима етничко буђење остваривало преко појма 
словенства у коме се садржавало и хрватско и српско осећање. 
Становници ових области језик којим су писали нису називали 
српски, нити хрватски, већ „нашки”, „домаћи”, „словенски”.28 Неко 
време Јован Дучић је сматрао да је словенство могло да послужи 
као, иако историјски превазиђена, али идејно употребљива основа 
југословенства у оквирима заједничког живљења у новој држави. 
Свестан недостатака југословенског уједињења изведеног на брзи-
ну, истицао је да ће „нам и у будуће” требати „војничке врлине 
какве смо увек имали; али”, наглашавао је, „ако хоћемо да живи-
мо у организованом европском свету, онда... требају и грађанске 
врлине какве нисмо до сада никада имали”.29 Уколико је држава 
хтела да постоји, морала је прво да постане сродно друштво, од-
носно „људска гомила повезана културним везама, заједничким 
менталитетом, сличним наравима и истоветним укусима”.30 У овом 
суштински унитаристичком схватању, веровао је да је држава само 
оквир у којем је требало да се врши процес прожимања и стапања 
југословенских народа. Међутим, баш у том погледу ствари нису 
биле идеалне.31

Унутрашњи политички проблеми и размирице око обли-
ка државног уређења временом су све више оптерећивали и ко-
чили развитак југословенске монархије. Поводом предстојеће 
десетогодишњице смрти браће Рибникар 1924, Јован Дучић је у 
листу Политика (чији су они били оснивачи 1904. године) писао 

27 Исто, стр. 142.
28 Исто, стр. 142–143.
29 Исто, стр. 144.
30 Исто.
31 Исто, стр. 145.
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о нагомиланим унутрашњим проблемима са великом огорченошћу. 
Упрошћавајући проблеме, тврдио је да за њега Југославија није про-
извод разнородних, међусобно противречних сила, тежњи, циљева, 
истовремено тријумф и компромис. Она је једна и јединствена, 
док је све остало анти-Југославија.32 Према мишљењу Слободана 
Витановића, уверење да се „Југославија родила у кациги Србије” 
показује двосмисленост његовог југословенства – искрено је же-
лео да се српство не утопи у југословенству, док је југословенство 
схватао као проширено српство.

Атентат у Народној скупштини јуна 1928. још више је усло-
жио ионако замршену политичку ситуацију Краљевине СХС. Док је 
писао некролог познатом дубровачком књижевнику Иви Војновићу 
у позно лето 1929. године, Јован Дучић је, као и многи интелекту-
алци, у прво време био уверен да су унутарполитички сукоби „род-
бински, племенски”, никако међунационални.33 Када је краљ Алек-
сандар, у циљу утемељивања политике интегралног југословенства, 
октобра исте године променио назив државе у „Југославија” и по-
делио је на девет бановина, Јован Дучић је крајем октобра у листу 
Политика чланком „Реч Југославија” одушевљено поздравио овај 
потез. Његово тумачење српске историје у прилог југословенству, 
па и оне старије, није прошло без рекција међу ученим Србима.

На изнете ставове Јована Дучића врло брзо уследио је одго-
вор из српске научне јавности. Љуба Стојановић је био научно под-
стакнут да одговори на његове увелико ненаучне тврдње будући 
да се радило о погледима једног од највећих српских песника, чији 
написи нису могли проћи без утицаја, првенствено у српском на-
роду. Пошто је Јован Дучић у чланку, између осталог, очигледно 
подржао режим диктатуре, Љуба Стојановић је у свом реаговању 
у истом листу анализирао тадашње политичко стање и указао на 
корене његове нестабилности. У условима оштре цензуре штампе 
и управљања јавним животом грађана чланак „Југославија” Љубе 
Стојановића није у потпуности објављен у јавности, већ његов мањи 
део. Већи део његовог необјављеног списа из полемике са Јованом 
Дучићем остао је сачуван захваљујући неуморном раду Војислава 
Јовановића Марамбоа на сакупљању и чувању докумената.

После цензурисаног чланка Љубе Стојановић у Полити-
ци, Јован Дучић се огласио једним кратким написом у покушају 

32 Ј. Дучић, „Два Рибникара”, Политика, 6, 7, 8. I 1924, стр. 1–2; С. Витановић, н. 
д., стр. 145.

33 С. Витановић, н. д., стр. 147.
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да оповргне ставове српског филолога. Не без извесне коли-
чине заједљивости, приметио је да његове наводе није „пожу-
рио да исправи ни један наш историчар него граматичар г. Љуба 
Стојановић”.34 Није признавао да је погрешио у историјским 
чињеницама. Међутим, контрааргументи су му били слаби, а и сав-
ременик полемике Коста Ст. Павловић се сећао да је у јавности 
„академик Љубомир Стојановић... непобитним доказима побио 
Дучићево тврђење”.35 Неколико дана потом окупили су се код 
Војислава Вељковића на вечери Слободан Јовановић,  Бранислав 
Нушић, Тихомир Ђорђевић, Лазар Бајкић, Љубомир Стојановић, 
Живан Живановић, Коста Симић и Јован Дучић. „Последњи је сти-
гао Живановић и, издалека, је довикнуо Стојановићу: ’Ех! Баш до-
бро улупасте нашег Дуку!’. Дучић је ћутао правећи се као да ништа 
није чуо”.36

Љуба Стојановић је, јасно и без околишења, и у цензуриса-
ном чланку, указао на заблуде и погрешке у Дучићевом поимању 
и тумачењу југословенске идеје и њеног порекла. По ко зна који 
пут је упозоравао да је политика заснована на илузијама и мито-
вима опасна и по државу и по њене становнике, те да се нација не 
може створити декретом диктатора, већ дуготрајним демократским 
процесом. Међутим, његове опаске и нису биле упућене лично и 
једино песнику, већ, као и у случају Јована Дучића, широј јавности, 
али и главним заговорницима и спроводницима идеје интегралног 
југословенства. Различита гледишта двојице српских интелектуа-
лаца привукла су пажњу оновремене српске научне јавности, која 
је прећутно одобрила изнете погледе Љубе Стојановића на порекло 
и значај југословенске идеје. Његов цензурисани спис похрањен је 
у Архиву Југославије, у фонду Војислава Јовановића Марамбоа37 

34 Ј. Дучић, „Реч Југославија. Одговор г. Љуби Стојановићу”, Политика, 6. XI 
1929, стр. 4. Савременици Јована Дучића су сагласни да песник није подносио 
„Србијанце”. Коста Павловић је забележио да „Дучић и иначе није имао добро 
мишљење о Србијанцима”, а једном прилком је „с таквим ниподаштавањем 
говорио о свему што је србијанско, да је, кад је истресао сву врећу и кад више 
није знао шта да каже, рекао: ,Ви Србијанци, само вређате. Под изговором 
искрености, сваком у лице речете све што мислите. Џаба вам те ваше 
искрености!’. Подучавајући тон великог професора још више га је изазвао и 
раздражио. Ипак, како се радило о супарнику чија је честитост и поштење било 
на гласу, свој бес је претворио у заједљиве примедбе, које, да је хтео, Љуба 
Стојановић је могао сваку побити” (К. Ст. Павловић, н. д., стр. 72, 162).

35 К. Ст. Павловић, н. д., стр. 162.
36 Исто.
37 Архив Југославије, фонд Војислава Јовановића Марамбоа, 335–107, „Препис 

коректурног отиска једног чланка Љубомира Стојановића сложеног за 



Александар ЛУКИЋ ЈОВАН ДУЧИЋ И ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ  
О ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ИДЕЈИ 1929. ГОДИНЕ

279

и овде га као таквог, уз текстове Јована Дучића,38 прилажемо за 
објављивање.

Реч Југославија

Један велики лист је преврнут, и ми се овог месеца нала-
зимо на једној новој страни историје. Расечен је један чвор она-
ко смело и ведро како то увек уради један снажан народ на ве-
ликим раскршћима историје. Једно је јасно: да никад и никакав 
догађај не може више повратити ствари онде где су биле прошлог 
месеца. Није било ни ценкања ни уцене. Није решен само један 
проблем материјалног живота него је и завршена једна духовна 
периода, изграђена на заблудама, на замршеним традицијама, на 
неповерењу или личним сујетама, стварима које су нас доводиле 
до очајања и до сумње у себе.

Једна крв и једна земља! Један народ и једно име! Једна 
судбина и једна формула за живот! Једна отаџбина и један патри-
отизам! Једна будућност и једна дужност! Један језик и једна на-
ционална култура! Једна традиција и једна историја! Или у краткој 
и сјајној дефиницији: једна историја и једна држава! То је та нова 
и моћна енергија која је и добила ономад име Југославија, и која 
разгони све заблуде и прецизира све појмове.

Као све велике ствари, и овај случај се догодио у свој пра-
ви час. Није се он могао догодити пре десет година кад смо има-
ли земљу са унутрашњим границама које су изазивале сумњу и 
двосмислице, које су биле ненаучне и нелогичне, и које није ство-
рио наш истокрвни народ него су их створиле прилике и наши 
историјски непријатељи. Онакве границе нису се могле назвати 
Југославијом... Али ни нова подела наше земље није даље могла 
остати под именом какво је она носила за последњих десет година: 
именима која су наглашавала разлику три племена а не истовет-
ност народне крви и народног идеала. Зато је једна овакава логич-
на и научна подела земље била неминовно везана за ново име. А 
пут којим се овде ишло не би извесно нашао сам разум да није било 
велике илуминације савести и једног истинског подвига срца.

београдску Политику, који је цензура осакатила”; Љ. Стојановић, „Југославија”, 
Политика, 5. XI 1929.

38 Јован Дучић, „Реч Југославија”, Политика, 30. X 1929.
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Било је мудраца и песника, чије су речи и данас путокази, 
и који су веровали да ми нисмо Срби и Хрвати него или Срби или 
Хрвати, али увек само једно и јединствено. Нико није могао успети 
да озакони вештачке границе, насупрот везама крви и духа. Ми 
нисмо браћа него исто биће. Све речи којима су даване вредности 
биле су само интриге судбине која је често била јача од нас и нашег 
разума. Ми не говоримо ни српски ни хрватски него нашки како 
су то увек називали свој језик умни Дубровчани. Оно словинско у 
Далмацији, свагда толико национално инспирисано, то је било ово 
наше данашње југословенско. На тој периферији наше груде није 
било сумње о такој великој истини историје, и центар је то само 
потврдио и осветлио. То је била већ једна проживљена и окуша-
на идеја коју је центар решио само као готову моралну стварност. 
Ни Гундулић ни Качић нису имали овде ни најмање двоумице. О 
заједници своје крви и идентичности свог језика (који је свагда су-
ма свих појмова) нису могли сумњати ни Немањићи ни стари хрват-
ски владари и хероји. Али само време могло је да донесе нашој 
судбини коначну њену формулу: једна историја и једна држава. 
Све утрошене вековне енергије витештва и поезије ишле су неми-
новно овом решењу.

Србија је, као увек, имала храбрости да почне од себе. Никад 
њене жртве нису биле ни веће ни више. Она се није овим одрекла 
прошлости и њене славе; она је своје државно име променила у 
име које је тачније одговарало развитку историје и идеала. Тако су 
радили и Немањићи. Наше државно име мењало се увек према гра-
ницама државе: од Зете и Дукље направио је Немања своју Рашку, 
а његови наследници нису више своју државу звали ни Рашком 
него „Српске земље и Приморске”. Реч Србија није поникла у наша 
највећа времена историје, него много доцније. Ни кнез Лазар није 
погинуо на Косову као господар Србије. А снажно име Југославија 
данас је синтеза свих оних небројаних доказа колико су наше на-
ционалне енергије ишле једним истим смером и како свака реч мо-
ра бити највећа мера сваког правилног појма.

Идеја о нацији и држави дигнута је овај пут изнад људских 
страсти. Слика о подели наше земље не претставља данас ни једне 
празнине у којој би непријатељи спољни могли да за себе нађу 
предмет за интригу или доказ за наше ситничарење и слабост. Ни-
чег што би могло да учини нашу генерацију одговорном пред по-
томством. Свако наше посебно парче историје замењено је нечим 
вишим и речитијим; а нешто што је било провизорно, замењено је 
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нечим што има карактер коначног. Ако је Србија престала бити у 
држави једна велика провинција, изграђивана некад само према 
могућствима, то је зато што је нација постала сада шира од њених 
граница! Између лепих имена и једне велике државе направљен 
је избор. Држава и идеја постале су сада већи фактор него што 
су биле предрасуде и сујете, ти трагови насиља историје. Оваква 
слика земље у којој сви њени делови стоје повезани према свима 
законима живота, само је доказ расне снаге и расне мудрости. Ми 
смо ситни само у ситним моментима; у великим данима смо увек 
били велики.

Границе наше земље су обруч који ништа више не може сло-
мити. Морално јединство једног народа постиже се на логичној ве-
зи између материјалних односа и истоветних менталитета. Ово је 
постигнуто законом релација, највишим законом поретка. Данас 
када европски народи хоће да остваре Паневропу, прелазећи пре-
ко свих традиција међусобне борбе, није било могуће да у самом 
нашем народу дозволимо ма какво цепање место груписања, ни 
ма какво раздвајање место коезије. Овакво брисање свих спомена 
на раздор, и овакво јасно истраживање само оних закона живота 
који су неодољиво заједнички, јесте крупни постулат самог време-
на. Није било могуће да ми не бришемо међу нама границе које су 
нас раздвајале, када у ове дане, дане идеје о Паневропи, толики 
разнокрвни и тешко завађени народи сматрају за једино спасење 
обарање свих традиција које ометају заједницу и изазивају сукобе. 
Зато прокламовање имена Југославије јесте савремен принцип у 
вези са логиком свог доба! Свако раздвајање је принцип слабо-
сти, и свако груписање у природи значи принцип силе. Логични 
пут историје је у томе да се племена спајају у нешто крупније и 
моћније, у народ; а не да се народ раздваја у племена. Само зла 
намера или перверсија могла би да то не схваћа.

Ако млада реч Југославија нема чар старинске речи, она већ 
сада има лепоту узвишеног израза о љубави, и већ сада има свој 
триумф над заблудама. Та реч је постала религиозном већ самим 
тим фактом.

Јован Дучић
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Препис коректурног отиска једног чланка Љубомира 
Стојановића сложеног за београдску „Политику”,  

који је цензура осакатила 
Љ. Стојановић, „Југославија”, Политика, 5. XI 1929.

Два су проблема била пред нашим државницима после 
ослобођења и уједињења: државно јединство и уређење и народно 
јединство, и оба ни до данас нису дефинитивно решена. Фатално 
је било што су та господа оба проблема стопили у један и мислила 
да се оба могу и морају одједном решити. Фатално је и што се ради 
њихова решења пошло погрешним путем: учвршћивање државног 
јединства видело се у јаком централизму и бирократизму, а на-
родно јединство наметано је силом не водећи рачуна о народној 
осетљивости. Резултат таквог схватања био је Видовдански устав, 
и видели смо шта нам је он донео.

Међутим то су два сасвим различита проблема који се морају 
сваки за себе и на различите начине решавати. Друго је државно 
а друго народно јединство. Народног јединства може бити и без 
јединства државног као што је до рата било народно јединство 
Срба у двема државама, у Србији и у Црној Гори; и обратно, држав-
ног јединства може бити и без народног, као што је пре рата било 
у Аустрији. Рећи ће неко: Аустрија је зато и пропала што није било 
народног јединства. – Не, ние (једна реч недостаје) већ је њена 
пропаст дошла због рђавог државног уређења које није водило ра-
чуна о народностима. А да је заиста тако пример нам је Швајцарска 
где је државно јединство чврсто колико само може бити иако држа-
ву чине три народа са три различна језика: Немци, Французи и 
Талијани.

Проблем државног јединства за нас је врло лак; много лакши 
него што је био за Швајцарску и Аустрију. То је, питање, уоста-
лом и решено, од оног дана када су међународно признате гра-
нице данашње наше државе. Нема ниједног ни Србина, ни Хрва-
та ни Словенца, просечне памети који се опирао или који би се 
опирао државном јединству, и то не из каквих сентименталних ра-
злога већ из чистог егоизма. Ми смо, сваки посебно, тако мали да 
би разједињени лако могли постати плен грабљивих јачих суседа, 
зато морамо сви заједнички бранити, чувати и учвршћивати већ 
створено државно јединство да би као слободни у својој слободној 
држави могли живети, развијати се и напредовати.
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Није тако са народним јединством. Али од постанка наше 
данашње државе у њој непрестано трају унутрашње трзавице? 
Отуда што се при државном уређењу пошло од погрешне пред-
поставке да питање народног јединства и не постоји, да је то већ 
свршена ствар. Досадашње искуство показало је да није тако. Нама 
је државно јединство дошло пре духовног, народног уједињења. 
У Италији и Немачклој духовно уједињење народа извршено је на 
неколико стотина година пре државног јединства, па и код њих је 
у почетку било трзавица, и није чудо што их има и код нас. Било 
је, истина, одавно људи који су веровали и проповедали народ-
но јединство Срба, Хрвата и Словенаца. За време илирског покре-
та било је дописа по новинама са потписом „Илир из Београда”, 
„Илир из Далмације”, итд. Па и два три Словенца су прихватили 
ту идеју и писали нашим језиком. Међу Србима и Хрватима има 
данас таких људи који проповедају јединство народно под именом 
југословенства много више (не знам како је међу Словенцима), али 
зла наша политичка судбина није дала да идеја народног јединства 
продре у душу народних маса.

Проблем народног јединства и ако није од пресудне важ-
ности за чврстоћу јединства државног, није за нас врло тежак. 
Разлике међу нама плод су дугог подвојеног политичког живота 
и утицаја разних култура и вера, али све то још не смета држав-
ном јединству. Све ће се то постепено изједначити, само за то тре-
ба времена, доста времена, као што је дуго време те разлике и 
створило. Врло много, или – боље рећи – све зависи од државног 
уређења, од слободе коју треба да осећају и Срби и Хрвати и Сло-
венци у заједничкој држави као да су сваки у својој рођеној без 
заједнице. Сила и строге законске мере које вређају осетљивост 
једних или других могу тај процес отежати и одужити.

Г. Дучић је песник, песник стихом и песник прозом. Његови 
стихови су савршени обликом (он ми је сам једном рекао да је за 
песму главно форма), они се лако а често и с уживањем читају 
због складности метрума и слика (О стварности, о искрености и 
дубини осећања дало би се већ повише говорити). Таква му је и 
проза. Његова писма (као путописи) пуна су лепим стилом изложе-
них рефлексија о прошлости или садашњости како он песнички на 
њих гледа, а које с путописом немају никаве везе. И она се лако 
и пријатно читају, али се у њима види само он, а не ствар којој су 
намењена. Он је велики обожавалац „речи”, па није никакво чудо 
што га је и реч „Југославија” занела и одушевила.
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Он се баца у историју говорећи да су овако радили и Не-
мањићи. „Немања је – вели – од Зете и Дукље (а обоје је исто!) 
на правио своју Рашку”; „реч Србија – вели даље – није поникла у 
наша највећа времена историје, већ много доцније”: напослетку: 
„кнез Лазар није погинуо на Косову као господар Србије”. – Све 
су то само песничке фантазије, а истина је да су Немањићи но-
сили титулу „краљ све српске земље и приморске”, чиме је јасно 
наглашено раније двојство између Рашке (Загорја) и Приморја 
које је Немања ујединио у једну државу. Некад се у титулама и 
поименце набрајају приморске области: Диоклитија, Травунија и 
Захумље па и Далмација, и све то ништа није сметало јединству 
Немањићске државе. Име Србија је врло старо. Грци су за вре-
ме Стевана Првовенчаног и сина му Радослава називали их „краљ 
све Србије и Диоклеје” а почетком XIV века: „краљ и аутократ све 
Србије и Приморја”. И у једној служби св. Сави преписаној у почет-
ку XIV века у једној се стихији вели: За Србију паки, Саво, послан 
јеси... итд. – Кнез Лазар је погинуо на Косову као „ва Христа Бога 
благоверни и самодржавни господин всем Србљем и Подунавију 
Стефан кнез Лазар”.39

У промени државног имена г. Дучић види неки колосални 
напредак. „Границе наше земље су обруч који ништа више не мо-
же сломити”. А зар је тај обруч могло нешто сломити под старим 
државним именом? У речи „Југославија” види он неку чаробну моћ 
којом су решене и прекинуте све трзавице које су раздирале нашу 
државу. Он јој пева дитирамбе: „Преврнут је један велики лист, 
и ми се налазимо на једној новој страни историје”; „расечен је 
један чвор”; „завршила је једна духовна периода изграђена на за-
блудама, на замршеним традицијама на неповерењу или личним 
сујетама”. – По овоме би изгледало да он мисли да је уставотворна 
Скупштина назвала државу Југославијом (што би свакао било боље 
него Краљевином С.Х.С.) и поделила земљу на девет бановина уме-
сто тридесет и неколико области, ових трзавица не би ни било. – А 
је ли то истина? И хоће ли нови назив уништити „заблуде”, „замр-
шене традиције”, „неповерење”, „личне сујете”? И може ли се то 
учинити једним законом?

Речју „Југославија”, вели г. Дучић, постигнута је: „један на-
род и једно име, један језик и једна национална култура”... итд. итд. 
Оно песницима је допуштено да пишу и говоре много штошта што 

39 Само је овај пасус објављен у Политици 5. XI 1929, док је све остало цензура 
забранила.
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нама обичним смртним није, али ја се ипак питам да ли г. Дучић и 
верује да је то ова мађиска реч и створила? Он даље вели да „ми не 
говоримо ни хрватски ни српски него нашки”, да „нисмо браћа него 
исто биће”, да „нисмо Срби и Хрвати, него или Срби или Хрвати” (о 
Словенцима не вели ништа као да их и нема). – Па хоће ли откуд 
Срби, Хрвати и Словенци одбацити своја данашња имена, па се 
назвати Југословенима, и служити се једним „југословенским” или 
„нашким” језиком? – Срби и Хрвати имају заиста један књижевни 
језик, али шта ћемо са Словенцима? И је ли само језик мерило да 
се означи народност? Белгијанци и Французи говоре истим језиком, 
али нити хоће Французи да буду Белгијанци, ни Белгијанци да буду 
Французи. Тако и Данци и Норвежани.

Све што је г. Дучић у новом државном имену видео све је 
само његово песничко уображење а никако стварност. Ну то може 
бити стварност, али само временом, и ја верујем да ће и бити ако 
се на остварењу тих наших идеала пође другим путем.

Љубомир Стојановић



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

286

Summary

Aleksandar Lukić 

Jovan Dučić and Ljubomir Stojanović  
On the Yugoslav Idea in 1929

Key words: Jovan Dučić, Ljubomir Stojanović, Yugoslav idea, 
Serbian idea

The internal crisis of the Yugoslav monarchy reached its height 
with the assassination that took place in the National Assembly in 1928, 
after which King Aleksandar Karadjordjević proclaimed a dictatorship 
and introduced a personal dictatorship on 6th January 1929. At first 
it was tacitly accepted by a country exhausted by internal political 
strife but the dictatorship quite quickly betrayed the expectations 
of the people and leading politicians. However, the King not paying 
much attention to this fact in October 1929 aiming to strengthen 
the idea of integral Yugoslavism renamed the country Yugoslavia 
and divided it into nine banovinas (territorial divisions). Jovan Dučić, 
one of the greatest Serbian poets, supported the King’s act with an 
article published in Belgrade’s daily newspaper Politika, convinced, as 
were several other intellectuals, that it was the best solution for the 
consolidation and strengthening of the Yugoslav state. Jovan Dučić 
considered the „Yugoslavs” to be one nation, one being, one race finding 
confirmation for this idea in the interpretation of the distant past of the 
Yugoslav peoples, primarily in the history the Serbian people. Since 
his interpretation of Serbian history greatly differed from authentic 
historical facts, an answer from the Serbian scholarly community was 
expected. Ljuba Stojanović, philologist and grammarian wrote a reply 
to Jovan Dučić, in a highly censored article, pointing out some of the 
poet’s main mistakes in interpreting historical data. Ljuba Stojanović 
clearly concluded that history should not be distorted, not just for its 
sake, but for the sake of the present and the possible future. 
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УДК 343.819.7(497.1)”1948/1958”(093.2)

Др Момчило МИТРОВИЋ

ЛОГОРАШИ УМРЛИ НА ГОЛОМ ОТОКУ У ПЕРИОДУ 
1948– 1958. ГОДИНЕ∗

У недостатку архивске грађе/документације, дуго су била 
присутна разна нагађања о броју умрлих на Голом отоку у периоду 
1948– 1958. код савременика и писаца „стручних радова”, фељтона, 
белетристике, средстава информисања. Међу првим се појавио по-
датак голооточанина Драгослава Михаиловића, по коме је на ос-
нову административних и судских пресуда на Голом отоку убијено 
или натерано на самоубиство (због терора, болести и лоших услова 
живота), односно умрло између 4.000 и 5.000 осуђеника, међу ад-
министративним кажњеницима, и између 1.000 и 2.000 код одста-
лих осуђеника.1 

У скорашњим медијским наступима, на једној ТВ у БиХ, пре-
живели логораш је репортеру изјавио да је умрло између 3.000 и 
5.000 голооточана. Историчар Срђан Цветковић тврди да је, према 
званичним подацима, на Голом отоку умрло имеђу 343 и 500 затво-
реника.2 Први званичан податак о броју умрлих затвореника изнео 
је Александар Ранковић на партијском пленуму 1951. године. Он је 
тада говорио о 394 особе које су умрле током издржавања казне.3

Отварањем архива Безбедносне информативне агенције 
(БИА), постали су нам доступни извори, односно документи из којих 
је извесно Ранковићу презентован податак који је он изнео на спо-

1 S. Cvetković, Između srpa i čekića. Represija u Srbiji 1944– 1953, Beograd, 2006, 
str. 373. (Цветковић наводи истрживања Драгослава Михаиловића објављена у 
књизи Голи оток у напомени 696).

2 Isto, str. 373.
3 M. B. Stojanović, Golootočka triologija, knjiga 2, str. 178.

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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менутом партијском пленуму 1951. године. Извор је свеска на којој 
пише „Мермер”, у којој је списак умрлих кажњеника 1949– 1952. 
године. Ту су по абецедном реду увођена имена умрлих затворени-
ка, име оца, узрок смрти, кажњеничке групе, датум смрти и место 
сахране. Подаци су у свесци изнети једнообразно, са врло малим 
одступањима. 

АС, фонд БИА, Списак I4

SPISAK 
umrlih na radilištu „Mermer” 

od formiranja 1949 do 31. decembra 1952.

UDB FNRJ

Sahranjeni u Rijeci
1. HUŠA Franjo, otac Jaroslav – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 19. V. 1950. g.
2. JAKIŠA Ivan, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 8. XII 1950. g.
3. KUKIĆ Pavle, otac Mile – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 1. VIII 1951. g.
4. NEDELJKOVIĆ Branislav, otac Blagoje – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik VII grupe, umro 4. XI 1951. g.
5. STEPANOVIĆ Vladimir, otac Života – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik IV grupe, umro 27. XII 1950. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. JOVANOVIĆ Miloš, otac Milivoj – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 9. VII 1951. g.
2. POPOVIĆ Stanko, otac Bogić – ima zapisnik o smrti, kaženjenik IV 

grupe, umro 6. V 1951. g.
3. RAIČEVIĆ Blažo, otac Pero – ima zapisnik o smrti, kažnjenik I 

grupe, umro 24. VII 1949. g.

4 Документе је приређивач, који је међу првима гледао ту грађу, нашао у Архиву 
Србије, фонду БИА, и идентификовао их као спискови I, II, и III.
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Sahranjeni u Ljubljani
1. KONTE Vilko, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V grupe, 

umro 4. X 1951. g.

Sahranjeni na Golom otoku
1. DREZGIĆ Danilo, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 25. X 1950. g.
2. OZREN Dragan, otac Anton – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

„101”, umro 27. II 1951. g.
3. PETROVIĆ Stevan, otac Rade – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 19. II 1951. g.
4. VUKČEVIĆ Savo, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

grupe, umro 18. III 1951. g.

UDB ZA BEOGRAD

Sahranjeni u Rijeci
1. BOLJEVIĆ Milivoje, otac Milutin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

IV grupe, umro 8. II 1951. g.
2. BOJOVIĆ Dragiša, otac Milovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 24. II 1952. g. 
3. DIMITRIJEVIĆ Slobodan, otac Mihajlo – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik II grupe, umro 15. V. 1950. g.
4. LAZIĆ Borisav, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 23. III 1951. g.
5. PRKUŠIĆ Jordan, otac Vinko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 31. VII 1951. g.
6. RUŽIĆ Milija, otac Milojo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 18. XI 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. ĆUFKA Aleksa, otac Vasilije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 1. V. 1951. g.
2. LAZAREVIĆ Milan, otac Živojin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 5. V 1951. g.
3. PRLOVIĆ Simo, otac Pavle – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 25. VII 1950. g.
4. PLATIŠA Đuro, otac Luka – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 29. IV 1950. g.

Sahranjeni na Golom otoku
1. MARKOVIĆ Borivoje, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 10. XII 1950. g.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

292

2. NECIĆ Radovan, otac Dragutin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 3. VII 1951. g.

3. NENČIĆ Dragoslav, otac Jordan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 4. IV 1951. g.

4. STOJANOVIĆ Vukašin, otac Simo – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 4. VI 1951. g.

5. ŠKORIĆ Milenko, otac Živan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 24. III 1951. g.

UDB ZA SRBIJU

Sahranjeni u Rijeci
1. BOKAN Božo, otac Vasilije – nema zapisnika o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 7. VIII 1951. g.
2. ĐOKOVIĆ Vlastimir, otac Andrija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 11. VIII 1951. g.
3. LUKIĆ Dušan, otac Milentije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 23. VIII 1951. g.
4. MARINKOVIĆ Jordan, otac Simo – nema zapisnika o smrti, 

kažnjenik VI grupe, umro 23. III 1951. g.
5. MIHAJLOVIĆ Svetislav, otac Milutin – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik III grupe, umro 13. XI 1950. g.
6. PEŠIĆ Petar, otac Cvetko – nema zapisnik o smrti, kažnjenik ____ 

grupe, umro 22. XI 1949. g.
7. PETROVIĆ Miladin, otac Tihomir – nema zapisnika o smrti, 

kažnjenik III grupe, umro 24. II 1950. g.
8. Pujević Milutin, otac Jovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 4. VIII 1951. g.
9. RAJNER Oto, otac David – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 

grupe, umro 28. VIII 1951. g.
10. RAKIĆ Branko, otac Mile – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 13. VI 1950. g.
11. SIMIĆ Tomislav, otac Mihajlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 8. I 1952. g.
12. STANOJEVIĆ Uroš, otac Mihajlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

IV grupe, umro 16. VIII 1951. g.
13. ŽIVANOVIĆ Živomir, otac Svetomir – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik VI grupe, umro 27. VI 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. BANJANIN Uroš, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 17. VII 1951. g.
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2. BOGOSAVLJEVIĆ Radenko, otac Milenko – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VI grupe, umro 25. IV 1951.g.

3. BRANKOV Obrad, otac Svetozar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 29. VI 1951. g.

4. ĐUROVIĆ Drago, otac Husa – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 20. VII 1951. g.

5. FURUNOVIĆ Čedomir, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 26. VII 1951. g.

6. GLOGOVAC Stojan, otac Lazar – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenikVIII grupe, umro 6. VII 1951. g.

7. HODŽA Ćemal, otac Husein – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 15. V 1951. g.

8. JANKOVIĆ Ratoljub, otac Dimitrije – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik V grupe, umro 9. V 1951. g.

9. JANKOVIĆ Svetislav, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 12. VII 1951. g.

10. JANKOVIĆ Žarko, otac Živojin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
grupe, umro 11. VII 1951. g.

11. JELIĆ Božo, otac Ilija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 10. VIII 1951. g.

12. JOKSIMOVIĆ Momir, otac Aksentije – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VII grupe, umro 6. VI 1951. g.

13. JOVANOVIĆ Ljubisav, otac Živojin – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 14. VII 1951. g.

14. JOVIĆ Zarije, otac Vasilije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 7. V 1951. g.

15. KLAČ Nikola, otac Vasa – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro , 28. IV 1950. g.

16. MATKOVIĆ Boriša, otac Jevrem – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 30. VI 1951. g.

17. MILOŠEVIĆ Milan, otac Božidar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
III grupe, umro 30. IV 1950. g.

18. MITROVIĆ Milan, otac Veselin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 15. VII 1951. g.

19. MLADENOVIĆ Đorđe, otac Blagoje – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 18. VII 1951. g.

20. MAŠA Petar, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II grupe, 
umro IX 1949. g.

21. NOĆINIĆ Branko, otac Đuro – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 13. VII 1951. g.

22. ODADŽIJA Veljko, otac Kosta – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 7. VII 1951. g.
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23. PAUNOVIĆ Gligorije, otac Vasa – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 11. VII 1951. g.

24. BAJIĆ Jefto, otac Veselin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 10. VII 1951. g.

25. SAVIČIN Ivan, otac Čeda – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 11. VII 1951. g.

26. SATMARI Karlo, otac Karlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik III 
grupe, umro 7. V 1951. g.

27. STANOJEVIĆ Stanoje, otac Milisav – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 9. VII 1951. g.

28. STOJKOVIĆ Dragutin, otac Tomo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
V grupe, umro 26. VII 1950. g.

29. VUKADINOVIĆ Dušan, otac Radosav – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 14. VII 1951. g.

30. VUKADINOVIĆ Stojadin ili Stojan, – ima nema zapisnik o smrti, 
kažnjenik III grupe, umro 3. XII 1949. g.

Sahranjeni na Golom otoku
1. ANTIĆ Miodrag, otac Aleksa – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 22. X 1950. g.
2. BATA Mihalj, otac Anton – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 31. I 1951. g.
3. BISIĆ Jovan, otac Milovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 4. IV 1951. g.
4. IGNJATOVIĆ Bogosav, otac Dragić – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik IV grupe, umro 14. III 1951. g.
5. KOVAČEVIĆ Dobrosav, otac Milorada – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik V grupe, umro 14. III 1951. g.
6. MIOKOVIĆ Danilo, otac Mihajlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 14. III 1951. g.
7. OGNJENOVIĆ Blažo, otac Tadija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

V grupe, umro 24. XII 1950. g.
8. POPOVIĆ Sreto, otac Đoko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 19. IX 1950. g.
9. RADONJIĆ Milivoje, otac Milutin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 24. XII 1950. g.
10. NOVČANIN Dušan, otac Milić – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 4. IV 1951. g.
11. TIŠMA Gojko, otac Paja – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 10. III 1951. g.
12. ZUBANOV Milorad, otac Stevan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 5. XII 1951. g.
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UDB ZA HRVATSKU
Sahranjeni u Rijeci

1. AJANOVIĆ Husein, otac Husret – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 11. VIII 1951. g.

2. BLAGOJEVIĆ Simon, otac Konstantin – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik III grupe, umro 23. II 1949. g.

3. BUJANIĆ Franjo, otac Mirko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 7. II 1951. g.

4. ČAJKOVAC Anton, otac Mate – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 15. X 1952. g.

5. DIZDAR Stjepan, otac Mate – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 15. X 1951. g.

6. DOTLIĆ Danilo, otac Bogdan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 1. VIII 1951. g.

7. ĐURĐENIĆ Mirko, otac Stjepan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 10. VIII 1951. g.

8. FUMIĆ Rudolf, otac Julije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 29. V 1951. g.

9. JAMBRIŠEK Stjepan, otac Mato – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 9. VIII 1952. g.

10. JASPRICA Mato, otac Frano – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 10. VIII 1952. g.

11. KOSOVAC Mane, otac Nikola– ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 8. III 1952. g.

12. KOZLEVČAR Ivan, otac Ivan– ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 14. VI 1952. g.

13. LOVRIĆ Ivan, otac Antun, – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 25. VII 1951. g.

14. MARAS Jerko, otac Pavle – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 
grupe, umro 25. X 1951. g.

15. MIJOKOVIĆ Miloš, otac Jovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 30. VIII 1951. g.

16. MILETIĆ Marin, otac Mate – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 30. VIII 1951. g.

17. NAČINOVIĆ Bruno, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 14. III 1951. g.

18. OBRADOVIĆ Stjepan, otac Feliks – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
XII grupe, umro 26. XI 1952. g. 

19. PAJNIĆ Anton, otac Anton – nema zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 4. VIII 1951. g.

20. PARENOAN Djulio, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 17. II 1952. g.
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21. REŠKOVAC Pero, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 18. VI 1951. g.

22. SOVULJ Mijo, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 22. VII 1951. g.

23. ŠKUNCA Vladimir, otac Franjo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro . 29. VII 1951. g.

24. ŠTAJCER Đuro, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 20. XI 1951. g.

25. TONČIĆ Zvonko, otac Vjekoslav – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 2. IX 1951. g.

26. VIDAKOVIĆ Josip, otac Josip – ima zapisnik o smrti nema, 
kažnjenik VIII grupe, umro 11. VIII 1951. g.

27. VISKOVIĆ Silvije, otac Blažo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 13. XI 1951. g.

28. VULETIĆ Dušan, otac Ante – nema zapisnik o smrti, kažnjenik III 
grupe, umro 4. V 1950. g. 

Sahranjeni u Zagrebu
1. BAKŠA Juraj, otac Benedikt – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 4. V 1950. g.
2. BATRNOŽIĆ Veljko, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 20. XII 1949. g.
3. BEK Josip, otac Lovro – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 

grupe, umro 9. VII 1951. g.
4. BILIĆ Martin, otac Luka – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 

grupe, umro 2. VI 1951. g.
5. BILIŠKOVIĆ Ivan, otac Lovro – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 16. VI 1951. g.
6. BRAGANOVIĆ Ante, otac Anton – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 20. VII 1951. g.
7. ČERNIĆ Viktor, otac Franjo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 

grupe, umro 11. VI 1951. g.
8. DOBRILA Ante, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 14. V 1951. g.
9. EREŠ Josip, otac Franjo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik III 

grupe, umro 21. VIII 1950. g.
10. FARKAŠ Josip, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 26. VII 1951. g.
11. HAJDUK Ivan, otac Grga – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 3. V 1951. g.
12. HAUSKNECKT Ivan, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 9. VIII 1950. g.
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13. JAKOVLJEVIĆ Mirko, otac Karlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 11. V 1951. g.

14. JELIĆ Marko, otac Marijan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 27. VI 1951. g.

15. JELOVAC Milutin, otac Đuro – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 27. IV 1950. g.

16. KARAMARKOVIĆ Rade, otac Miloš – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VII grupe, umro 7. VII 1951. g.

17. KOPRIVČEVIĆ Đuro, otac Mirko – nema zapisnik o smrti, 
kažnjenik IV grupe, umro 27. IV 1950. g.

18. KOVAČEVIĆ Bartol, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 2. VI 1951. g.

19. KVARANTOTO Mario, otac Domenik – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VIII grupe, umro 17. VII 1951. g.

20. RADOŠEVIĆ Maksim, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 7. V 1951. g.

21. SEKELA Matija, otac Roko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 25. VI 1951. g.

22. ZEČEVIĆ Mile, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 26. V. 1951. g.

Sahranjeni u Brezi
1. VUKOV Mato, otac Srećko – zapisnik o smrti, kažnjenik II grupe, 

umro 10. III 1951. g. 

Sahranjeni na Golom otoku
1. ANDROČEC Vinko, otac Đuro – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 11. III 1951. g.
2. BERC Vjekoslav, otac Franjo – nema zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 1950. g.
3. CINDRIĆ Josip, otac Stjepan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 11. III 1951. g.
4. FIŠTANIĆ Andrija, otac Živan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 3. VI 1951. g.
5. KLIŠKIĆ Sebastinaj, otac Ante – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 2. IV 1951. g.
6. KLJUČAR Drago, otac Mato – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 5. III 1951. g.
7. KOLENKO Josip, otac Isidor – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 8. IV 1951. g.
8. MIZA Lovro, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI grupe, 

umro 29. III 1951. g.
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9. POPOVIĆ Božo, otac Pavle – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 4. III 1951. g.

10. RADUNOVIĆ Petar, otac   – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 6. II 1951. g.

11. SUŠIĆ Bartol, otac Anton – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 23. III 1951. g.

12. ŠĆULAC Tomo, otac Tomo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 30. III 1951. g.

13. ŠVIGER Ivan, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 27. III 1950. g.

UDB ZA SLOVENIJU

Sahranjeni na Rijeci
1. STARE August, otac Franc – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 9. VIII 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. FREMRU Velimir, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro III 1951. g.

Sahranjen u Sarajevu
1. VODENIK Franc, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 18. XI 1951. g.

Sahranjen na Golom otoku
1. KOSIR Mirko, otac Franc – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 11. III 1951. g.

UDB ZA BiH

Sahranjeni na Rijeci
1. ALEKSIĆ Simo, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 15. X 1951. g.
2. BAJALICA Ranko, otac Ilija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 30. VI 1950. g.
3. BILIĆ Jovan, otac Stanko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 22. VII 1951. g.
4. BOJIĆ Drago, otac Mladen – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 3. VIII 1951. g.
5. BUDIMIR Mijo, otac Đura – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 6. VII 1951. g.
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6. GIGIĆ Ljubo, otac Šimun, – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 14. III 1951. g.

7. CERIN Alija, otac Mujo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 11. III 1951. g.

8. GUTALJ Jovo, otac Đorđe – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 6. VIII 1951. g.

9. HADŽIOMEROVIĆ Muhamed, otac Ahmed – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VII grupe, umro 18. XI 1951. g.

10. LUKENDA Marko, otac Jura – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 
grupe, umro 25. XII 1949. g.

11. MILANOVIĆ-PIČETA Pera, otac Milan – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik IV grupe, umro 3. XI 1950. g.

12. OSMANČEVIĆ Abdulah, otac Zeim – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik V grupe, umro 17. VIII 1951. g.

13. SREMAC Jovo, otac Bogdan – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 28. VII 1951. g.

14. ŠARENAC Neđa, otac Stevo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 1. VIII 1951. g.

15. ŽARKOVIĆ Novak, otac Trfko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 27. VIII 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. ANDRIJAŠEVIĆ Petar, otac Niko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

I grupe, umro 22. VII 1949. g.
2. BARIŠIĆ Marjan, otac Šimun – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 11. V 1950. g.
3. HOLOD Mitar, otac Filip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V grupe, 

umro 31. XII 1950. g.
4. HUSEINČEHAJIĆ Osman, otac Osman – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik VI grupe, umro 28. IV 1951. g.
5. ISAILOVIĆ Meho, otac Husa – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 19. VII 1951. g.
6. JURJAVČIĆ Ivan, otac Anton – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 12. VII 1951. g.
7. KALABIĆ Milan, otac Vasilije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik III 

grupe, umro 29. XII 1949. g.
8. KATALINA Nikola, otac Vid – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 30. VI 1951. g.
9. KOVAČ Milan, otac Gligorije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 16. VII 1951. g.
10. MILORADOVIĆ Milan, otac Andrija – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik VI grupe, umro 25. VII 1951. g.
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11. MRKOVIĆ Joksim, otac Mića – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 21. VII 1951. g.

12. MUSLIĆ Selmo, otac Fahim – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 16. VII 1951. g.

13. PANTIĆ Dragan, otac Vlajko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 7. V 1951. g.

14. PAŠIĆ Husnija, otac Rašid – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 26. VII 1951. g.

15. PAVIĆEVIĆ Jovo, otac Gavra – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 12. IV 1951. g.

16. POPOVIĆ Stevo, otac Mićan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 2. V 1951. g.

17. PRCE Boško, otac Nikola – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 9. VIII 1951. g.

18. SADŽAK Hamid, otac Meho – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 21. IV 1951. g.

19. SKRIVARICA Stevo, otac Risto – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 12. IV 1951. g.

20. SUNARIĆ Mile, otac Tanasije – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 6. VII 1951. g.

21. ŠARIĆ Cvitan, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 31. VI 1951. g.

22. VIDOVIĆ Petar, otac Mihail – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 17. VI 1951. g.

23. VINCETIĆ Đuro, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 10. V 1951. g.

24. ŽMAHER Leopolod, otac Josip – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 11. VII 1951. g.

Sahranjeni na otoku Krku
1. MUŠI Fuad, otac Vehid – nema zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 7. XI 1951. g.
2. SPARAVALO Marko, otac Dušan – nema zapisnik o smrti, 

kažnjenik IV grupe, umro 7. XI 1951. g.

Sahranjeni na Golom otoku
1. AVDAGIĆ Zijah, otac Ahmet – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 18. III 1951. g.
2. AŽABAGIĆ Muhamed, otac Ibrahim – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik VI grupe, umro III 1950. g.
3. CAREVIĆ Gojko, otac Rade – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 20. III 1951. g.
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4. DOBRIVOJEVIĆ Mirko, otac Jevrem – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VI grupe, umro 10. XII 1950. g.

5. GADŽA Franjo, otac Mate – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 2. IV 1951. g.

6. KARIĆ Muhamed, otac Selin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 4. I 1951. g.

7. MEDIĆ Dušan, otac Aćim – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 6. IV 1951. g.

8. MILETIĆ Vidoje, otac Jovica – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 16. III 1951. g.

9. MIRKOVIĆ Jovan, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 30. I 1951. g.

10. NINKOVIĆ Milan, otac Božo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 26. III 1951. g.

11. PAŠALIĆ Ethem, otac Latif – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 4. III 1951. g.

12. PAVLAK Vlado, otac Miloš – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 4. III 1951. g.

13. PIJETLOVIĆ Gojko, otac Đorđe – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 
II grupe, umro 28. VII 1951. g. (umro 4. X 1949. g.)

14. SAMARDŽIĆ Vaso, otac Jovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 
grupe, umro 8. XII 1950. g.

15. SPAJIĆ Ljubo, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik I grupe, 
umro 15. VII 1951. g.

16. STANIĆ Marko, otac Mate – nema zapisnik o smrti, kažnjenik II 
grupe, umro 10. IX 1949. g.

UDB ZA MAKEDONIJU

Sahranjeni u Rijeci
1. DIMITROVSKI Dmitar, otac Spira – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 16. VIII 1951. g.
2. RADEV Vlado, otac Miljev – nema zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 6. VIII 1951. g.
3. STEVČEVSKI Kiril, otac Nikola – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 9. VIII 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. BOGANOV Bogdan, otac Lazar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

IV grupe, umro 14. VII 1951. g.
2. BRAŠNAROV Panko, otac Todor – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 13. VII 1951. g.
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3. DUCKIN Pandele, otac Angel – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 11. V 1950. g.

4. JANKOVSKI Janko, otac Jordan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VIII grupe, umro 9. VII 1951. g.

5. JORDANOV Jordan, otac Minda – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VII grupe, umro 14. IV 1951. g.

6. NEŠOVSKI Slađe, otac Tomo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 
grupe, umro 18. VII 1951. g.

7. ŠUTEVSKI Risto, otac Dine – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 9. VII 1951. g.

8. TRAJKOVSKI Strahil, otac Manko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 16. XI 1949. g.

Sahranjeni u Brezi
1. PARMAKOV Vlado, otac Trajko – zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 3. III 1951. g.

Sahranjeni na Golom Otoku
1. VELIČKOVSKI Trifun, otac Sadžo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 24. III 1951. g.

NR CRNA GORA

Sahranjeni na Rijeci
1. ADŽIĆ Radisav, otac Simo – nema zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 9. IX 1951. g.
2. APRCOVIĆ Živko, otac Todor – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 17. IV 1951. g.
3. BANOVIĆ Branko, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VIII grupe, umro 10. II 1951. g.
4. BJELANOVIĆ Rade, otac Mitar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 11. IX 1952. g.
5. BOJOVIĆ Vasilije, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VI 

grupe, umro 11. III 1951. g.
6. BULATOVIĆ Čedo, otac Milisav – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 2. III 1950. g.
7. KALUĐEROVIĆ Uroš, otac Božo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VII grupe, umro 29. VII 1951. g.
8. KLJAJIĆ Miro, otac Nikola – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 

grupe, umro 27. V 1952. g.
9. KURTAGIĆ Salih, otac Abah – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 3. II 1951. g.
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10. MRŠOVIĆ Mileta, otac Milovan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 18. X 1951. g.

11. POPOVIĆ Đoko, otac Miutin – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 
grupe, umro 26. IV 1951. g.

12. POPOVIĆ Raško, otac Nikola – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 
IV grupe, umro 12. VIII 1951. g.

13. RAIČEVIĆ Avram, otac Ilija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VIII 
grupe, umro 29. IX 1951. g.

14. TOMOVIĆ Miloš, otac Rade – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 
grupe, umro 1. VIII 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. BABOVIĆ Vojin, otac Đoka – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 26. VII 1950. g.
2. BAJIĆ Rade, otac Vukajlo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik III 

grupe, umro 15. V 1951. g.
3. BONIČIĆ Marko, otac Vuksan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik III 

grupe, umro 20. XI 1949. g.
4. BURZAN Radomir, otac Tomo – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 4. VIII 1950. g.
5. JOKOVIĆ Joko, otac Peko – nema zapisnik o smrti, kažnjenik II 

grupe, umro 7. X 1949. g.
6. PERKAJ Nikola, otac Ljuce – ima zapisnik o smrti, kažnjenik I 

grupe, umro 29. V 1951. g.
7. RADEVIĆ Radisav, otac Obrad – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

III grupe, umro 16. VI 1951. g.
8. RAJKOVIĆ Ivo, otac Đura – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 

grupe, umro 25. V 1951. g.
9. ŠĆEKIĆ Aleksandar, otac Radoš – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

IV grupe, umro 8. V 1951. g.
10. TOMAŠEVIĆ Milun, otac Savka – nema zapisnik o smrti, kažnjenik 

IV grupe, umro 7. III 1950. g.
11. ZEKIĆ Milo, otac Petar – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV grupe, 

umro 7. V 1951. g.
12. ZARIĆ Zdravko, otac Jovica – ima zapisnik o smrti, kažnjenik IV 

grupe, umro 20. IV 1951. g.

Sahranjeni na Golom otoku
1. ČABARKAPA Milorad, otac Ivan – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 

VI grupe, umro 29. XII 1950. g.
2. ĆERANIĆ Joko, otac Ilija – ima zapisnik o smrti, kažnjenik VII 

grupe, umro 6. III 1951. g.
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3. ĐUROVIĆ Ante, otac Marko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 
grupe, umro 28. XII 1950. g.

4. ĐOKIĆ Martin, otac Vaso – nema zapisnik o smrti, kažnjenik I 
grupe, umro 22. X 1949. g.

5. JANKOVIĆ Radomir, otac Mirko – ima zapisnik o smrti, kažnjenik 
VI grupe, umro 5. IV 1951. g.

6. POPOVIĆ Pavle, otac Milić – ima zapisnik o smrti, kažnjenik II 
grupe, umro 20. II 1951. g.

7. PRELEVIĆ Mirko, otac Vid – ima zapisnik o smrti, kažnjenik V 
grupe, umro 25. I 1951. g.

8. STANKOVIĆ Đuro, otac Simo – nema zapisnik o smrti, kažnjenik I 
grupe, umro 23. XI 1949. g.

9. ZEKOVIĆ Milutin, otac Aleksandar – ima zapisnik o smrti, 
kažnjenik VII grupe, umro 25. III 1951. g.

NE ZNA SE ČIJI SU KAŽNJENICI

Sahranjeni u Zagrebu
1. ŠOKIČIĆ Marijan, otac – [nečitko], kažnjenik (navodno Hrv.) 

grupa IV, umro 15. VI 1950. g.
2. RADOJEVIĆ Boško, otac Boćin – ima zapisnik, kažnjenik (CG) 

grupa, umro 19. I 1950. g.

Prijavljeni u Rabu (sahranjeni na [nečitko] i u Zadru)
1. MARKOVIĆ Janko, – otac Adam, kažnjenik, umro 13. I 1952. g. 

na groblju, otoka [nečitko]
2. POOVIĆ Zako, otac Bogić, umro 9. I 1952. g.

ŽENE

Sahranjene u Rijeci
1. MILADINOVIĆ Zora, otac Matija – ima zapisnik o smrti, kažnjenica 

Bgd – VI grupe, umrla 10. XI 191. g.

Sahranjene navodno u Ramskom Ritu
1. TASIĆ Savka, otac Todor – ima zapisnik o smrti, kažnjenica Bgd 

– IV grupe, umrla III 1950. g.

Sahranjene na Grguru
1. ALEKSIĆ Olga, otac Aleksandar – nema zapisnik o smrti, 

kažnjenica FNRJ – VII grupe, umrla X 1950. g.
2. MIRIĆ Olivera, otac Milan – ima zapisnik o smrti, kažnjenica 

Srbije – I grupa, umrla X 1950. g.
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VOJNI OSUĐENICI

Sahranjeni u Rijeci
1. BOŠKOVIĆ Krsto, otac – ima zapisnik o smrti, umro 22. X 1951. g.

Sahranjeni u Zagrebu
1. AKSENTIJEVIĆ Milorad, otac Ljubomir – ima zapisnik o smrti, 

kažnjenik, umro 23. VIII 1951. g.
2. AŠANIN Danilo, otac Radoslav – ima zapisnik o smrti, umro 3. VII 

1951. g.
3. BABIĆ Ilija, otac Mile – ima zapisnik o smrti, umro 13. V 1951. g.
4. CANJUGA dr Franjo, otac – ima zapisnik o smrti, umro 5. V 1951. 

g.
5. ČOLANOVIĆ Marko, otac Petar – ima zapisnik o smrti, umro 23. 

VI 1951. g.
6. DAČEVSKI Pavle, otac Risto – ima zapisnik o smrti, umro 2. VII 

1951. g.
7. DENKAN Nikola, otac Živko – ima zapisnik o smrti, umro 4. VIII 

1951. g.
8. POSTAL Marko, otac Rudolf – ima zapisnik o smrti, umro 15. III 

1951. g.
9. FILIPOVIĆ Sulejman, otac Velje – ima zapisnik o smrti, umro 24. 

VII 1951. g.
10. HORVAT Zvonko, otac Ignjac – ima zapisnik o smrti, umro 27. VI 

1951. g.
11. JANJIĆ Vjekoslav, otac Jovan – ima zapisnik o smrti, umro 7. VI 

1951. g.
12. KARADŽIJA Stanko, otac Stanko – ima zapisnik o smrti, umro 14. 

VII 1951. g.
13. KERE Ljudević, otac Vinko – ima zapisnik o smrti, umro 15. V 

1951. g.
14. KOSOVAC Radosav, otac Zdavko – ima zapisnik o smrti, umro 20. 

IV 1951. g.
15. KOVAČEVIĆ Vlade, otac Milovan – ima zapisnik o smrti, umro 31. 

VIII 1951. g.
16. KUJOVIĆ Branko, otac Božo – ima zapisnik o smrti, umro 22. VII 

1951. g.
17. MANCE Anton, otac Anton – ima zapisnik o smrti, umro 4. VII 

1951. g.
18. MANOJLOVIĆ Miloš, otac Ilija – ima zapisnik o smrti, umro 21. VI 

1951. g.
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19. MIHALJEVIĆ Tomo, otac Dragoljub – ima zapisnik o smrti, umro 
13. VI 1951. g.

20. MILADINOV Bogoljub, otac Živo – ima zapisnik o smrti, umro 3. 
VI 1951. g.

21. MILIĆEVIĆ Ilija, otac Miloš – ima zapisnik o smrti, umro 21. VII 
1951. g.

22. MILENKOVIĆ Sreten, otac Živojin – ima zapisnik o smrti, umro 
17. VI 1951. g. (natpis Milinović)

23. MILUTINOVIĆ Milutin, otac Drago – ima zapisnik o smrti, umro 2. 
VII 1951. g.

24. MILJEVIĆ Vladimir, otac Đoka – ima zapisnik o smrti, umro 23. VI 
1951. g.

25. MURATOVIĆ Veljko, otac Spasoje – ima zapisnik o smrti, umro 10. 
VII 1951. g.

26. PANTOVIĆ Zdravko, otac Vladimir – ima zapisnik o smrti, umro 
22. VIII 1951. g.

27. POSSKLT Pietre, otac Pietro – ima zapisnik o smrti, umro 8. VII 
1951. g.

28. PETROVIĆ Vlastimir, otac Bogoljub – nema zapisnik o smrti, umro 
11. V 1951. g.

29. RADOIČIĆ Vaso, otac Mitar – ima zapisnik o smrti, umro 3. VI 
1951. g.

30. RASTPVA Rais, otac Đuro – ima zapisnik o smrti, umro 25. VII 
1951. g.

31. ROMIĆ Gojko, otac Janko – ima zapisnik o smrti, umro 11. VII 
1951. g.

32. VIRAG Josip, otac Đorđe – ima zapisnik o smrti, umro 24. VII 
1951. g.

33. VIŠNJIĆ Mirko, otac Spiro – ima zapisnik o smrti, umro 1. IX 
1951. g.

34. ŽABIĆ Muhamed, otac Osman – ima zapisnik o smrti, umro 30. 
VII 1951. g.

Sahranjeni u Grguru
1. JURIN Blažo, otac Spiro – ima zapisnik o smrti, umro 15. VI 1951. 

g.
2. NIKIĆ Mileta, otac Milovan – ima zapisnik o smrti, umro 16. VII 

1951. g.

Иако подаци нису потпуни за сваког осуђеника, могуће је 
извршити анализу умрлих по републикама, врстама болести, годи-
ни смрти. Тако је према републикама, односно према евиденцији 
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који су водили органи у појединим републикама, број умрлих био 
следећи:

1. UDB FNRJ
a/ Rijeka 5
b/ Zagreb 5
c/ Ljubljana 1
d/ Goli otok 4

Ukupno 13

2. UDB ZA BEOGRAD
a/ Rijeka 6
b/ Zagreb 4
c/ Goli otok 5

Ukupno 15

3. UDB ZA SRBIJU
a/ Rijeka 13
b/ Zagreb 30
c/ Goli otok 12

Ukupno 55

4. UDB ZA HRVATSKU
a/ Rijeka 28
b/ Zagreb 22
c/ Breza 1
c/ Goli otok 13

Ukupno 64

5. UDB ZA SLOVENIJU
a/ Rijeka 1
b/ Zagreb 1
c/ Ljubljana 1
d/ Sarajevo 1
c/ Goli otok 1

Ukupno 5

6. UDB ZA BiH
a/ Rijeka 15
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b/ Zagreb 24
c/ Krk 2
d/ Goli otok 16

Ukupno 57

7. UDB ZA MAKEDONIJU 
a/ Rijeka 3
b/ Zagreb 8
c/ Breza 1
c/ Goli otok 1

Ukupno 13

8. UDB ZA CRNU GORU
a/ Rijeka 14
b/ Zagreb 12
c/ Goli otok 9

Ukupno 35

9. NE ZNA SE ČIJI SU 
a/ Zagreb 2
b/ Ne zna se gde 2

Ukupno 4
Ukupno: 261

11. ŽENE
a/ Rijeka 1
b/ Ramski rit 1
c/ Grgur 2

Ukupno 4

12. OSUĐENICI KOS-a JNA
a/ Rijeka 1
b/ Zagreb 34
c/ Grgur 2

Ukupno 37
Ukupno: 302

SAHRANJENO SVEGA:
1. Na Rijeci 87
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2. U Zagrebu 140
3. Ljubljani 2
4. U Brezi 2
5. Na Krku 2
6. U Barajevu 1
7. U Ramskom Ritu (Srb) 1
8. Ne zna se gde su 2
9. Na Golom otoku 61
10. Na Grguru 4

Ukupno: 302

Napomena: Svi sahranjeni na Rijeci i Zagrebu prijavljeni su 
Matičnom uredu i porodice su obavještene ili će biti obavještene u 
kraćem vremenu.

Документација дозвољава да се изврши анализа узрока 
смрти не само до 1952. него до 1958. године, до које уопште по-
стоје подаци. 

Подаци казују да je:
1. умрло од дизентерије 52 лица
2. ударац дрветом у главу 1 лице
3. самоубиство 19 лица
4. обољење срца 16
5. бубрези 14
6. болница 13
7. ТБЦ 42
8. срчана кап 9
9. мождана кап 1
10. тровање крви 1
11. сунчаница 23
12. упала мозга 2
13. упала плућа 30
14. рак гуштераче 1
15. рак желуца 1
16. рак дебелог црева 1
17. цироза јетре 1
18. обољење јетре 1
19. прелом лобање 4
20. пегави тифус 8
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Документација УДБ-е даље показује да је евиденција 
у мрлих вођена и 1958. године на основу података које је Савезни 
секретаријат сакупљао од свих институција које су имале везу са 
осуђеним и кажњеним лицима по основи Информбироа (ИБ-а), а 
која су изгубила живот на различите начине. 

Докуменат који доносимо садржи готово сва имена које је 
поменуо Александар Ранковић, али су ту придодата и друга која се 
у првом списку не налазе. Преносимо документ из 1958. године у 
целости.

АС, фонд БИА, Списак II
čuvati u kasi reg. broj

REGISTAR 
ADMINISTRATIVNO KAŽNJAVANIH PO IB-u 
KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN IZGUBILI ŽIVOTE

kucano u tri primjerka

1958.

N A P O M E N A
1. Ovaj registar je sastavljen na osnovu podataka dobijenih u KP 

Domu Rab od matičnog ureda.
2. Sadrži podatke:

 a) prezime po strogoj abecedi,
 b) očevo ime,
 c) rođeno ime, 
 ć) kad je izgubio život,
 č) gde je izgubio život,
 d) od čega je izgubio život,
 đ) gde je sahranjen.

3. Ova lista lica su uneta u registar administrativno kažnjavanih 
po IB-u. To znači da tamo u registru treba uneti tu promenu ukoliko 
nije.

Registar je zaključen 15. decembra 1958. god. sa ukupno lica 
administrativno kažnjenih po IB-u koji su izgubili život
1. Adžić Sime Radisav, 9. XI. 1951, „Mermer”, Diz. Rijeka
2. Ajdanović Busreta Husein, 11. IV. 1951, Rijeka, bol. diz. Rijeka
3. Aksentijević Ljubomir Milorad, 23. VIII, 51.”Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Miroševac
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4. Aleksić Pere Simo, 15. X. 1951, god, N. sl. ud. drv. u glavu u N. 
Vinodolu, groblje Rijeka

5. Aleksić Olga, 16. X. 50, Grgur, samoubistvo, nez. grob
6. Andrijašević Nike Petar, 22. VII. 49, „Mermer”, srce, Zareb, 

Mirogoj
7. Andročec Đure Vinko, 11. III. 51, „Mermer”, bubreg, Zgb, Mirogoj
8. Antić Alekse Miodrag, 22. X. 50, „Mermer”, samoubistvo, Zgb, 

Mirogoj
9. Aprcović Todora Živko, 18. IV. 1950, Rijeka, bolnica, TBC, Rijeka
10. Avdagić Ahmeta Zajad, 18. III. 51, „Mermer”, TBC, Zgb, Mirogoj
11. Azabagić Ibrahima Muhamed, 7. XI. 1950, „Mermer”, sr. kap, 

Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Babović Joka Vojin, 26. VII. 50, „Mermer”, obolenje srca, Zagreb, 

Mirogoj
2. Bajić Vukajla Radoš, 15. V. 51, bol. Rijeka, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
3. Bajalica Ilije Janko, 30. VI. 50, bol. Rijeka, TBC, grob. Rijeka
4. Baksa Bendekta Juraj, 4. V. 50, „Mermer”, obolenje srca, Zagreb, 

Mirogoj
5. Banović Marka Branko, 10. IX. 51, bol. Rijeka, dizenterija, grob. 

Rijeka
6. Banjanin Milana Uroš, 17. VI. 51, „Mermer”, samoubistvo, Zagreb, 

Mirogoj
7. Barašević Šimuna Marijan, 11. V. 50, „Mermer”, obolenje srca, 

Zagreb, Miroševac
8. Bata Antona Mihalj, 31. I. 51, „Mermer”, obolenje srca, grob. 

Rijeka
9. Batnozić Milana Veljko, 20. XII. 49, „Mermer”, obolenje srca, 

Zagreb, Mirogoj
10. Bek Lovre Josip, 9. VII. 51, „Mermer”, trovanje krvi, Zagreb, 

Mirogoj
11. Berc Franje Vjekoslav, 10. II. 50, „Mermer”, zapal. bubrega, 

Zagreb, Mirogoj
12. Bilić Stanka Jovan, 22. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, grob. Rijeka
13. Bilić Luke Martin, 2. VI. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, Mirogoj
14. Bisković Blaže Silvije, 14. XI. 51, „Mermer”, obolenje srca, groblje 

Rijeka
15. Bišić Milovana Jovan, 4. IV. 51, „Mermer”, nesret. sl. rušenje bar., 

Zagreb, Mirogoj



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

312

16. Blagojević Simeon, 23. XII. 49, „Mermer”, dizenterija, groblje 
Rijeka

17. Bliskov Lovre Ivan, 16. VI. 51, „Mermer”, samoubistvo, Zagreb, 
Mirogoj

18. Bjelanović Mitra Rade, 12. IX. 52, „Mermer”, obolenje srca, 
groblje Rijeka

19. Bogdanov Lazara Bogdan, 14. VII. 51, „Mermer”, TBC, dizenterija, 
Zagreb, Miroševac

20. Bogosavljević Milenka Radenko, 25. IV. 51, „Mermer”, pegavi 
tifus, Zagreb, Miroševac

21. Bojić Mladene Drago, 3. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 
Rijeka

22. Bojović Petre Vasilije, 28. IV. 50, „Mermer, upala pluća, groblje, 
Rijeka

23. Bokan Vojislava Božo, 7. VIII. 51, Rijeka, bol. tumor mozga, 
groblje, Rijeka

24. Boljević Milutina Milivoj, 8. II. 51, Rijeka, bol. rak gušterače, 
groblje, Rijeka

25. Borčić Vuksana Marko, 20. XI. 49, „Mermer”, srčana kap, Zagreb, 
Miroševac

26. Božović Milutina Radiša, 24. II. 52, „Mermer”, samoub. dav. u 
moru, groblje, Rijeka

27. Bracanović Antona Ante, 20. VII. 51, „Mermer”, dizent. Zagreb, 
Mirogoj

28. Brankov Svetozara Obrad, 29. VI. 51, „Mermer”, srčana kap, 
Zagreb, Mirogoj

29. Brašnarov Todora Ranko, 13. VII. 51, „Mermer”, dizent. Zagreb, 
Mirogoj

30. Budimir Đure Mijo, 6. VII. 51, Rijeka, bol. TBC, grob., Rijeka
31. Bujanović Mirka Franja, 7. IX. 51, Rijeka, bol. dizent. groblje, 

Rijeka
32. Bulatović Milosava Čedo, 2. III. 50, Rijeka, bol. prel. lobanje op. 

groblje, Rijekа
33. Burzan Tome Radimir, 4. VIII. 50, „Mermer”, upala mozga, 

Zagreb, Miroševac

____________________
1. Carević Rade Gojko, 20. III. 51, „Mermer”, Naglo pop. srčan. miš. 

Zagreb, Miroševac
2. Cigić Šimuna Ljubo, 14. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
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3. Cindrić Stjepana Josip,, 11. III. 51, „Mermer”, Hron. obol. srca, 
Zagreb, Miroševac

4. Gonić Petra Stevan, 18. V. 53, „Mermer”, upala mozga, groblje, 
Rijeka

____________________
1. Ćeranić Ilije Joko, 5. III. 51, „Mermer”, tetanus, Zagreb, Mirogoj
2. Ćufka Vojislava Aleksa, 1. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Čabarkapa Ivana Milorad, 29. XIII. 50, „Mermer”, edem pluća, 

Zagreb, Miroševac
2. Čajkovac Mate Anton, 15. X. 52, „Mermer”, hron. obl. srca, 

groblje, Rijeka
3. Černić Franje Viktor, 11. VI. 51, „Mermer”, sunčarnica, Zagreb, 

Mirogoj
4. Čerkez Ibrahima Omer, 13. IX. 54, „Mermer”, uremija, trov. mok, 

groblje Rijeka

____________________
1. Dimitrijević M. Slobodan, 15. V. 50, Rijeka, bol. upala pluća, 

groblje, Rijeka
2. Dimitrovski Špire Dimitrije, 17. VIII. 51, put. Rijeka, dizenterija, 

groblje Rijeka
3. Dizdar Mate Stjepan, 15. X. 51, nes. slučaj udar u gl, groblje, 

Rijeka
4. Dobrijević Jevrema Mirko, 10. XII. 50, „Mermer”, hr. upala srca, 

Zagreb, Miroševac
5. Dobrila Ivana Ante, 14. V. 51, „Mermer”, Pegavi tifus, Zagreb, 

Mirogoj
6. Dotlić Bogdana Danilo, 1. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
7. Drezgić Marka Danilo, 25. X. 50, „Mermer”, samoubistvo, Zagreb, 

Mirogoj
8. Duckin Angela Pandele, 11. V. 50, „Mermer”, hronično obolenje 

srca, Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Đokić Vase Martin, 22. X. 49, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
2. Đoković Andrije Vlastimir, 11. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

groblje, Rijeka
3. Đurđanić Stjepana Mirko, 10. VIII 51, „Mermer”, srčana kap, 

groblje, Rijeka
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4. Đurković Muse Drago, 20. VII. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 
Mirogoj

5. Đurović Marka Ante, 28. XII. 50, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 
Miroševac

____________________
1. Erež Josip, 21. VIII. 50, „Mermer”, ciroza jetre, Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Farkaš Marka Josip, 26. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
2. Filipovski P. Petar, 19. I. 53, „Mermer”, prelom baz. lobanje, 

groblje, Rijeka
3. Fistanić Živana Andrija, 3. VI. 51, „Mermer”, upala bubrega, 

Zagreb, Mirogoj
4. Fumić Julije Rudolf, 29. V. 51. Rijeka, bolnica TBC, groblje, Rijeka
5. Furunović Milana Čeomir, 26. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
____________________

1. Gadza Mate Franjo, 2. IV. 51, „Mermer”, rak želudca Zagreb, 
Mirogoj

2. Gerin Muje Alija, 2. VIII. 51, „Mermer”, upala pluća, groblje, 
Rijeka

3. Glogovac Lazara Stoja, 6. VII. 51, „Mermer”, obolenje srca, 
Zagreb, Miroševac

4. Gutalj Đorđa Jovo, 6. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 
Rijeka

____________________
1. Hadžimerović Muhameda Muhamed, 18. XI. 51, Rijeka, hron. ob. 

jetre, Rijeka
2. Hajduk Grge Ivan, 9. VIII. 50, 3. V. 51, „Mermer”, pegavi tifus, 

Zagreb, Mirogoj
3. Hausknect Josipa Ivan, 15. V. 51, „Mermer”, upala bubrega, 

Zagreb, Mirogoj
4. Hodža Huseina Ćemal, 31. XII. 51, „Mermer”, tromboza art. srca, 

Zagreb, Mirogoj
6. Huseincehaić Osmana Osman, 28. IV. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Mirogoj
7. Huša Jeroslava Franjo, 8. XII. 50, „Mermer”, samoubistvo, 

groblje, Rijeka
____________________
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1. Ignjatović Dragića Bogosav, 3. IX. 50, „Mermer”, obolenje srca, 
Zagreb, Mirogoj

2. Islamović Huse Meho, 19. VII. 51, „Mermer”, upala bubrega, 
Zagreb, Mirogoj

____________________
1.  Jajić Nikole Miro, 27. V. 52, „Mermer”, samoubistvo, dav. u moru, 

groblje, Rijeka
2. Jakiša Ivana Ivan, 8. XII. 50, Rijeka, bol. lues sorte, groblje, 

Rijeka,
3. Jakovljević Karla Mirko, 11. V. 51, „Mermer”, obolenje srca, 

Zagreb, Mirogoj
4. Jambrišek Mate Stjepan, 9. VIII. 52, „Mermer”, samoubistvo, 

groblje, Rijeka
5. Janković Mirka Radomir, 5. IV. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Miroševac
6. Janković Dimitrija Ratomir, 5. IV. 51, „Mermer”, pegavi tifus, 

Zagreb, Miroševac
7. Janković Milana Svetislav, 12. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 

Zagreb, Mirogoj
8. Janković Živojina Žarko, 11. VII. 51, „Mermer”, upala pluća, 

Zagreb, Mirogoj
9. Jankovski Jordana Janko, 9. VII 51, „Mermer”, zap. mozga, 

Zagreb, Mirogoj
10. Jasprica Frane Mate, 10. VIII. 51, Rijeka, bol., dizenterija, 

groblje, Rijeka
11. Jelić Ilije Božo, 10. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, Mirogoj
12. Jelić Marjana Marko, 27. VI. 51, „Mermer”, upala pluća i sepsa, 

Zagreb, Mirogoj
13. Jelovac Đure Milutin, 27. IV. 50, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
14. Jaković Peke Joko, 7. XI. 49, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Miroševac
15. Joksimović Aksentija Momir, 3. VI. 51, „Mermer”, obol. srca, 

Zagreb, Miroševac
16. Jordanov Minče Jordan, 14. IV. 51, „Mermer”, pegavi tifus, 

Zagreb, Miroševac
17. Jovanović Živojina Ljubisav, 14. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 

Zagreb, Mirogoj
18. Jovanović Milivoja Miloš, 9. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
19. Jović Vasilija Zarija, 7. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
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20. Jurjavčić Antona Ivan, 12. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 
Miroševac

____________________
1. Kalabić Vasilije Milan, 29. XII. 49, „Mermer”, obol. srca, Zagreb, 

Mirogoj
2. Kaluđerović Bože Uroš, 29. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
3. Karamarković Miloša Rade, 7. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
4. Karić Saliha Muhamed, 4. I. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
5. Katalina Vide Nikola, 30. VI. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
6. Klač Vase Nikola, 28. IV. 50, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Mirogoj
7. Klajić Nikole Miro, 27. V. 52, „Mermer”, samoubistvo, dav. u moru, 

groblje, Rijeka
8. Klipa – Milan, početak 54, u Zagrebu, samoubistvo, nepoznato
9. Kliškić Ante Sebastijan, 2. IV. 51, „Mermer”, samoubistvo, dav. u 

moru, Zagreb, Miroševac
10. Ključer Mate Drago, 5. III. 51, „Mermer”, samoubistvo, dav. u 

moru, groblje, Rijeka
11. Kobe Bože Erneste, 17. III. 51, Ljubljana, nepoznato, nepoznato
12. Kolenko Isidore Josip, 18. IV. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Miroševac
13. Konte Ivana Vilko, 4. IX. 51, Ljubljana, TBC, groblje, Ljubljana
14. Koprivčević Mate Đuro, 27. IV. 50, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Miroševac
15. Košir Blaže Mirko, 11. III. 51, „Mermer” upala pluća, Zagreb, 

Miroševac
16. Kosovac Nikole Mane, 8. III. 52, Rijeka, bol. TBC, groblje, Rijeka
17. Kovač Grigorija Milan, 16. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
18. Kovačević Ivana Bartol, 2. VI. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
19. Kovačević Milorada Dobrosav, 14. III. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Mirogoj
20. Kozlevčar Ivana Ivan, 14. VI. 52, „Mermer”, samoubistvo, groblje, 

Rijeka
21. Kukić Mila Pavle, 1. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, Rijeka
22. Kurtagić Adaha Šalih, 5. II. 51, Rijeka, bolnica, TBC, groblje, 

Rijeka
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23. Kurilić Petra Mioslav, 19. VIII. 53, „Mermer”, prelom baze lobanje, 
groblje, Rijeka

24. Kvarantoto Domika Mario, 17. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 
Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Lazarev Živojina Milan, 5. V. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Miroševac
2. Lazić Milana Borisav, 23. III. 51, Rijeka, bolnica, upala pluća, 

groblje, Rijeka
3. Lovrić Antona Ivan, 25. VII. 51, Rijeka, upala pluća, groblje, 

Rijeka
4. Lukenda Jure Marko, 25. XII. 49, Rijeka, bolnica, TBC, trbušna 

maramica, groblje, Rijeka
5. Lukić Milentija Dušan, 23. VIII. 51, „Mermer”, upala bubrega, 

groblje, Rijeka

____________________
1. Maras Pavla Jerko, 25. X. 51, „Mermer”, upala pluća, groblje, 

Rijeka
2. Marinković Sime Jordan, 23. III. 51, TBC, groblje, Rijeka
3. Marković Milana Borivoje, 10. XII. 50, „Mermer”, upala pluća, 

Zagreb, Uroševac
4. Maše Petra Petar, 25. IX. 49, „Mermer”, srčana kap, Zagreb, 

Miroševac
5. Matković Jevrema Borisav, 30. VI. 51, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
6. Medić Aćima Dušan, 6. IV. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Miroševac
7. Mihailović M. Svetislav, 13. XI. 50, Rijeka, bolnica, TBC, groblje, 

Rijeka
8. Mikan Josipa Lovro, 29. III. 51, „Mermer” upala pluća i bubreg, 

Zagreb, Miroševac
9. Miladinović Matije Zora, 10. IX. 50, Rijeka, bolnica, TBC, groblje, 

Rijeka
10. Mildragović Andrije Milan, 25. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
12. Miletić Mate Marin, 17. V. 51, Rijeka, bol. pegavi tifus, groblje, 

Rijeka
13. Miletić Jovice Vidoje, 16. III. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Mirogoj
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14. Milošević Božidara Milan, 30. IV. 50, „Mermer”, hronič. ob. srca, 
Zagreb, Miroševac

15. Mioković Mihajla Danilo, 26. III. 51, „Mermer”, upala bubrega, 
Zagreb, Mirogoj

16. Mioković Jovana Miloš, 30. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 
Rijeka

17. Mirić Milena Olivera, 25. X. 50, Grgur, dizenterija, groblje, Rijeka
18. Miroković Petra Jovan, 30. I. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
19. Mirtović Veselina Milan, 15. VII. 51, „Mermer”, upala pluća 

dizenterija, Zagreb, Mirogoj
20. Mladenović Blagoja Đorđe, 18. VII. 51, „Mermer”, sunačnica, 

Zagreb, Mirogoj
21. Mrdaković Velimira Petar, 9. XII. 53, „Mermer”, hron. obol. srca, 

groblje, Rijeka
22. Mrković Miće Joksim, 21. VII. 51, „Mermer” sepsa, upala pluća, 

Zagreb, Mirogoj
23. Mršović Milovana Mileta, 18. I. 51, Rijeka, bolnica, upala pluća, 

groblje, Rijaka
24. Muslić Feima Selmo, 126. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
25. Mušić Vehida Fuad, 7. XI. 51, N. Vinodol, udavio se u moru, Krk, 

S. Ivana

____________________
1. Naćimović Marka Bruno, 14. III. 51, „Mermer”, Crv. vet, sepsa, 

Rijeka
2. Necić Dragutina Radovan, 3. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 

Zagreb, Mirogoj
3. Nedeljković Branislav, 4. XI. 52, „Mermer”, srčana kap, Rijeka
4. Nenčić Jordana Branislav, 4. IV. 51, „Mermer”, upala pluća, 

Zagreb, Mirogoj
5. Nešovski Bože Milan, 18. VII. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
6. Ninković Bože Milan, 26. III. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
7. Noćinić Đure Branko, 13. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Miroševac

____________________
1. Obrenović Feliksa Stjepa, 26. XI. 52, „Mermer”, obolenje srca, 

groblje, Rijeka
2. Odadžija Koste Veljko, 7. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
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3. Ognjenović Radije Blažo, 24. XII. 50, „Mermer”, upala pluća, 
Zagreb, Mirogoj

4. Orolović Pavla Simo, 25. VII. 50, „Mermer”, samoubistvo, dav. u 
moru, Zagreb, Mirogoj

5. Osmančević Zaima Abdula, 17. VIII. 51, put Rijeka, dizenterija, 
groblje, Rijeka

6. Ozren Antona Dragan, 17. II. 51, „Mermer”, zapalenje trb. 
maramice, Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Pajnić Antona Anton, 4. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
2. Panrić Vlajka Dragan, 7. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
3. Parencan Josipa Julio, 17. XI. 52, „Mermer”, nesr. slučaj na radu, 

groblje, Rijeka
4. Paremarkov Trajka Vlado, 14. III. 51, Breza, obol. srca, Breza
5. Pašalić Letife Ethem, 4. III. 51, „Mermer” moždana kap, Zagreb, 

Mirogoj
6. Pašić Hašida Husnija, 26. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
7. Paunović Vase Gligoije, 11. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
8. Pavičić Gavre Jovo, 12. IV. 51, „Mermer”, obolenje srca, Zagreb, 

Miroševac
9. Pavlak Miloša Vlado, 4. III. 51, „Mermer”, srčana kap, Zagreb, 

Miroševac
10. Perkalj Ljuce Nikola, 29. V. 51, „Mermer”; TBC, Zagreb, Miroševac
11. Perović Rade Stevan, 19. II. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Miroševac
12. Pešić Cvetka Petar, 22. XI. 49, nepoznato, nepoznato, nepoznato
13. Perović Tihomira Miladin, 24. II. 50, nepoznato, nepoznato, 

nepoznato
14. Pijetlović Đorđa Gojko, 28. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, Zareb, 

Miroševac
15. Platiša Luke Đuro, 29. IV. 50, „Mermer”, srčana kap, Zagreb, 

Miroševac
16. Popović Đoka Sreto, 19. IX. 50, „Mermer” embolija srca, Zagreb, 

Mirogoj
17. Popović Pavla Božo, 4. III. 51, „Mermer”, obolenje srca, Zagreb, 

Mirogoj
18. Popović Milutina Đoko, 26. IV. 51, Rijeka, bolnica, prsnuće čira, 

groblje, Rijeka
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19. Popović Milića Pavle, 20. II. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 
Miroševac

20. Popović Nikole Raško, 12. VIII. 51, Rijeka, bolnica, obol. srca, 
groblje, Rijeka

21. Popović Bogića Stanko, 6. V. 61, „Mermer”, pegavi tifus, Zagreb, 
Mirogoj

22. Popović Mićana Stevo, 2. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
23. Prce Nikole Boško, 9. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
24. Prelević Vinke Jordan, 31. VII. 51, „Mermer”, nepoznato, 

nepoznato, nepoznato
25. Prkušić Vinke Jordan, 31. VII. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Miroševac
26. Premru Ivana Vladimir, 3. X. 49, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
27. Puljević Jovana Milutin, 4. VIII. 51, „Mermer”, upala bubrega, 

groblje, Rijeka

____________________
1. Radev Milev Vlado, 6. VIII. 51, Rijeka, bol. dizenterija, groblje, 

Rijeka
2. Radević Obrada Radisav, 16. VI. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Mirogoj
3. Radojević Božina Boško, 29. I. 50, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
4. Radonjić Milutina Milivoj, 24. XII. 50, „Mermer”, upala pluća, 

groblje, Rijeka
5. Radošević Ivana Maksim, 7. V. 51, „Mermer”, pegavi tifus, Zagreb, 

Mirogoj
6. Radunović Matije Petar, 6. II. 51, srčana kap, „Mermer”, Zagreb, 

Miroševac
7. Raičević Pere Blažo, 24. VII. 49, „Mermer”, samoubistvo, Zagreb, 

Miroševac
8. Rajčević Ilije Avram, 29. IX. 51, Rijeka, bolnica, dizenterija, 

groblje, Rijeka
9. Rajić Veselina Jefto, 10. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
10. Rajković Đure Ivan, 25. V. 51, „Mermer”, zagrušenje pri jelu, 

Zagreb, Mirogoj
11. Rajner Davida Oto, 28. VIII. 51, „Mermer”, čir na dvanasercu, 

groblje, Rijeka
12. Rakić Milana Branko, 13. VI. 50, Rijeka, bol. TBC, groblje, Rijeka
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13. Reskovac Marka Pero, 18. VI. 51, Rijeka, bol. upala bubrega, 
groblje, Rijeka

14. Rovčanin Milića Dušan, 4. IV. 51, „Mermer”, TBC, kičma des. 
noge, Beograd

15. Ružić Milojka Milija, 18. XI. 51, „Mermer”, obolenje želudca, 
groblje, Rijeka

____________________
1. Sadžak Hemida Meho, 21. IV. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
2. Samardžić Jovana Vaso, 8. XII. 50, „Mermer”, ob. srca, Zagreb, 

Mirogoj
3. Satmari Karla Karlo, 7. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
4. Savičin Čede Ivan, 11. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
5. Sakela Roke Matija, 25. VI. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Miroševac
6. Simić Mihajla Tomislav, 8. I. 51, Bakar, nesretni slučaj, groblje, 

Rijeka
7. Skvarica Riste Stevo, 12. IV. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
8. Sovulj Ivana Mijo, 22. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

nepoznato
9. Stajić Ivana Ljubo, 15. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Miroševac
10. Sparavaldo Dušana Mirko, 7. XI. 51, N. Vinodol, nesretni slučaj, 

dav. u moru, Krk
11. Sremac Bogdana Jovo, 28. VIII. 51, Rijeka, bol. dizenterija, 

groblje, Rijeka
12. Stanić Mate Marko, 10. IX. 49, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Mirogoj
13. Stanković Sime Đuro, 23. XI. 49, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Miroševac
14. Stanojević Milisava Stanoje, 9. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 

Zagreb, Mirogoj
15. Stanojević Mihajla Uroš, 16. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

groblje, Rijeka
16. Stare Franca August, 9. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
17. Stefanović Živote Vladimir, 27. XII. 50, put Rijeka, hronična upala 

bubrega, groblje, Rijeka
18. Stevčevski Nikole Kiril, VII. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Miroševac
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19. Stojanović Sime Vukašin, 4. VI. 51, „Mermer”, samoubistvo, 
Zagreb, Mirogoj

20. Stojković Tome Dragutin, 26. VII. 50, „Mermer”, upala pluća, 
Zagreb, Miroševac

21. Sunarić Tanasije Mile, 6. VI. 51, „Mermer”, samoubistvo, dav. u 
moru, Zagreb, Mirogoj

22. Sušić Antona Bartol, 23. III. 51, „Mermer”, upala pluća, groblje, 
Rijeka

____________________
1. Šarenac Steva Neđo, 1. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
2. Šarić Ivana Cvitan, 21. VI. 51, „Mermer”, dizenterija, Zagreb, 

Miroševac
3. Šćekić Radoša Aleksandar, 8. V. 51, „„Mermer”, TBC, Zagreb, 

Mirogoj
4. Šćulac Tome Tomo, 30. III. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Mirogoj
5. Škorić Živana Milenko, 24. III. 51, „Mermer”, upala pluća, Zagreb, 

Mirogoj
6. Škunca Franje Vladimir, 29. VII. 51, „Mermer”, dizenterija, 

groblje, Rijeka
7. Šnepegger Ivana Andrija, 6. VII. 53, „Mermer”, dizneterija, 

groblje, Rijeka
8. Škoričić Petra Marijan, 15. VI. 50, „Mermer”, obolenje srca, 

Zagreb, Mirogoj
9. Štajece Josipa Đuro, 20. XI. 51, Rijeka, bol. hron. ob. srca, 

groblje, Rijeka
10. Šutevski Dime Risto, 9. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Mirogoj
11. Švigir Petra Ivan, 27. V. 50, „Mermer”, prelom baze lobanje, 

grovlje, Rijeka

____________________
1. Tasić Savka, 4. XII. 50, Ramski Rit, nepoznato, Ramski Rit
2. Timaša Paje Gojko, 10. III. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
3. Tomašević Savka Milun, 7. III. 50, „Mermer”, embolija art. pluća, 

Zagreb, Miroševac
4. Tomić Save Dragomir, 12. V. 53, „Mermer”, samoubistvo, groblje, 

Rijeka
5. Tomović Rada Miloš, 1. VIII. 51, „Mermer”, dizenterija, groblje, 

Rijeka
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6. Tončić Vjekoslava Zvonko, 2. IX. 51, „Mermer”, dizenterija, 
groblje, Rijeka

7. Trajkovski Menka Strahil, 16. XI. 49, „Mermer”, dizenterija i hron. 
ob. k. sud, Zagreb, Mirogoj

____________________
1. Vević Mitre Jovan, 8. VII. 53, „Mermer” prelom but. kosti n. sl. 

groblje, Rijeka
2. Veličkovski Sazda Trifko, 24. III. 51, „Mermer”, upala pluća i 

bubrega, Zagreb, Mirogoj
3. Vidaković Josipa Josip, 11. VII. 51, Rijeka, bolnica dizenterija, 

groblje, Rijeka
4. Vidović Mihajla Petar, 17. VI. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
5. Vinčetić Ivana Đuro, 10. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
6. Višković Blaže Silvijo, 13. XI. 51, „Mermer”, ob. srca, groblje, 

Rijeka
7. Vodenik Josipa Franc, 19. XI. 51, Sarajevo, rak debel. creva, II 

reon Sarajevo
8. Vukadinović Vladimira Stojan, 3. XII. 49, „Mermer”, dizenterija, 

Zagreb, Mirogoj
9. Vukadinović Radosava Dušan, 14. VII. 51, „Mermer”, sunčanica, 

Zagreb, Mirogoj
10. Vukčević Marka Savo, 18. II. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, 

Miroševac
11. Vukov Srećka Mato, 10. III. 51, Breza, upala bubrega, Breza
12. Vuletić Ante Dušan, 4. V. 50, Rijeka, bolnica, TBC, groblje, Rijeka 

____________________
1. Zečević Petra Mile, 26. V. 51, „Mermer”, sunčanica, Zagreb, 

Miroševac
2. Zekić Petra Milo, 7. V. 51, „Mermer”, TBC, Zagreb, Mirogoj
3. Zeković Aleksandra Milutin, 25. III. 51, „Mermer”, upala bubrega i 

pluća, Zagreb, Mirogoj
4. Zubanov Stevana Milorad, 5. III. 51, „Mermer”, upala pluća, 

groblje, Rijeka

____________________
1. Žarić Jovice Zdravko. 20. IV. 51, „Mermer, TBC, Zagreb, Mirogoj
2. Žarković Trafika Novica, 27. VIII. 51, Rijeka, bolnica, dizenterija, 

Rijeka
3. Žigić Ise Rade, 5. III. 54, „Mermer”, uremija trov. mokr, Rijeka
4. Živanović S. Živomir, 27. VI. 51, hron. ob. srca, groblje, Rijeka
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5. Žmaher Josipa Leopold, 11. VII. 51, „Mermer” sunčanica, Zagreb, 
Mirogoj

6. Žniderić Stjepana Ivan, 25. IV. 53, „Mermer”, hronično obolenje 
srca, groblje, Rijeka

____________________

Евиденција коју је водила УДБ-а садржала је и трећи списак 
на коме се налази укупно 126 лица, од којих се нека налазе у прва 
два списка. Укупно је према сва три списка број умрлих на Голом 
отоку износио 705 осуђеника, с тим да су нека од њих у документи-
ма завођена више пута. Тако се на пример, Ашанин Данило налази 
у првом и трећем списку, Бабовић Илија такође у првом и трећем 
списку итд. Коначан број страдалих и умрлих ибеоваца на Голом 
отоку добио би се када би се од укупног збира умрлих на сва три 
списка, који износи 705 лица, одузела понављајућа имена.5

Добро је познато да се о Голом отоку, као што смо на почет-
ку рада рекли, изузетно мало знало у јавности, да је аутоцензура 
савременика трајала годинама и да у најновије време савременици 
показују мало воље и интереса да пуна истина о положају и судби-
ни затвореника на Голом отоку изађе на видело. 

Не треба посебно наглашавати да су онда подаци о умрли-
ма били посебно чувани, од јавности сакривани, а од родбине и 
пријатеља заташкавани, често под претњом санкцијама. 

У документацији која бележи како су затвореници настра-
дали и умрли на Голом отоку, прочитали смо да су породице биле 
обавештаване о смрти најрођенијих, али не можемо потврдити да 
је то било у свим случајевима. 

Случај је хтео да се након 15 година премештао део гробља 
на Ријеци где су многи „ибеовци” били сахрањени. Тако смо до-
шли и до неколико докумената који говоре о захтевима родбине за 
ексхумацију посмртних остатака умрлих, уз сва ограђивања да ће 
то бити готово тајно, без јавности итд.

Ексхумацију и пренос посмртних остатака ових лица одобра-
вао је Савезни секретаријат за унутрашње послове, и како смо уо-
чили, многи од „предмета” никада нису завршени. 

То се наставило и када је дошло до реорганизације орга-
на унутрашњих послова и преноса послова на републичке орга-

5 На првом списку се налазе 302 особе, на другом 126 и на трећем 277 лица, што 
укупно чини 705 лица. АС, фонд БИА, Спискови I, II, и III.
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не унутрашњих послова. О томе је Савезни секретаријат дао своје 
мишљење које је касније у пракси спровођено.

Група докумената која следи нађена је уз овде представљене 
главне спискове затвореника голооточана.

1. Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove ne bi trebao 
dozvoljavati ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka lica koja su 
odgovarala za neprijateljsku delatnost po IB-u, a umrla su u istražnom 
zatvoru, za vreme izdržavanja kazne ili zaštitne mere upućivanja na 
društveno koristan rad. 

2. Nadležnost za rešavanje po zahtevima porodica ovih lica 
prenosi se na republički sekretarijat za unutrašnje poslove one republike 
na čijoj se teritoriji nalazi goblje na kome je umrlo lice sahranjeno. 

3. Ukoliko postoji situacija za davanje odobrenja za ekshumaciju 
i prenos posmrtnih ostataka, pre konačnog rešenja kosultuje se 
služba državne bezbednosti republičkog sekretarijata i eventualno 
Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove. Bez saglasnosti državne 
bezbednosti odobrenja se ne mogu davati.

4. Ne bi trebalo zabranjivati da se grobovi lica obeležavaju na 
uobičajeni način i da se prave nadgrobni spomenici, ali je potrebno da 
se kontrolišu natpisi.

5. Uprava Kazneno-popravnog doma-Rab ima evidenciju 
grobova ovih lica pa je potebno da se istoj obratite ukoliko sa takvom 
evidencijom ne raspolažete.

6. Da bi se ova instrukcija sprovela u delo potrebno je da se 
njeno sprovođenje obezbedi i kod uprava odgovarajućih groblja, ukoliko 
to do sada nije učinjeno.

Molite se da po ovome postupite i obavestite Savezni sekretarijat 
koja će organizaciona jedinica rešavati po podnetim molbama da bi 
podnete molbe ovom Sekretarijatu dostavljali toj organizacionoj 
jedinici.
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SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA 
REPUBLIČKI SEKRATARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE 
Broj: II/2-4727/1-1966 
Zagreb, 14. III 1966.

SAVEZNOM SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE 
Odjel za izvršenje kazni

PREDMET: Prenos posmrtnih ostataka osuđenih  
osoba sahranjenih na groblju „Kozala” u Rijeci

Sekretarijat za unutrašnje poslove Skupštine kotara Rjeka 
svojim aktom od 4. III 1966. br. 04/1-2455/1-1966 obavjestio je 
Republički sekretarijat o dostavljanju izveštaja prekopavanja polja na 
groblju „Kozala” Rijeka, među kojima ima lica koja su izdržavala na 
Golom otoku mjere sigurosti ili osuđena radi neprijateljske djelatnosti 
na liniji IB-a, i u to vrijeme umrla i sahranjena na navedenom groblju.

Uprava groblja „Kozala” stavila nam je ponovo do znanja, da 
pojedini građani traže da zakupe mjesta na groblju i da se ta mjesta 
nalaze pokraj grobova gde su sahranjeni osuđenici, i postavlja pitanje 
da li je moguće da izvrše ekshumaciju takvog lica i da ga pokopaju 
nekoliko metara dalje, a ukoliko to nije moguće, da će morati izvršiti 
ekshumaciju i posmrtne ostatke sahraniti u zajedničkoj grobnici.

Pošto su ta lica sahranjena 1950/51, a prekopavanje poćih polja 
groblja vrši se svakih 10 godina, Uprava groblja ne zna da li će se ovi 
grobovi prekopati sredinom ili koncem ove godine.

..... nije do kraja.....
Informacija tretira samo riječko groblje. Međutim, izvesno je da 

će se isti problem pre ili kasnije pojaviti i na ostalim grobljima (Zagreb, 
Bileća, Sarajevo, Zadar i dr.)

Према извештају КПД – Раб, Стр. пов. бр. 14/2 од 19. 4. 1967. 
извршена је ексхумација и пренос лешева за 83 лица. Посмртни 
остаци за 10 лица су у међувремену од 1952. предати породицама 
на сахрану у месту бившег боравка, а шест посмртних остатак није 
било могуће пренети, јер су над три лица сархањена друга лица 
тако да се њихови посмртни остаци налазе испод ових, док су за 
три лица нађени празни сандуци.
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Од 83 ексхумирана и пренета леша, осамнаест је премеште-
но на друга посмртна поља ријечког гробља Козала, дакле остало 
је на гробљу где су првобитно били сахрањени.6

Следећи документ је заправо списак ексхумираних и на ра-
зличита места пренетих посмртних остатака настрадалих и преми-
нулих „ибеоваца”.

АС, фонд БИА, Списак III
Ime i prezime Polje Red Grob

1. Blagojević Simeon M 1 2-565/49
2. Pešić Cvetka Petar M 1 3-566/49
3. Lukanda Jure Marko M 1 4-609/49
4. Bulatović Milosava Čedo M 1 5-138/50
5. Bojović Petra Vasilije M 1 8-243/50
6. Aprcović Todora Živko M 1 10-224/50
7. Dimitrijević M. Slobodan M 1 11-264/50
8. Rakić Milana Branko M 1 12-305/50
9. Bajalica Ilija Janko M 1 13-306/50

10. Japiša Ivana Ivan M 1 18-542/50
11. Mihajlović M. Svetislav M 1 20-565/50
12. Mršović Milovana Mileta M 1 21-39/51
13. Kurtagić Adaha Salih M 1 22-62/51
14. Baljević Milutina Milivoje M 1 24-69/51
15. Mar(k)inković Šime Jordan M 1 25-151/51
16. Popović Milutina Đoko M 1 26-224/51
17. Miletić Mate Milan M 1 27-248/51
18. Fumić Julije Rudolf M 1 29-261/51
19. Reskovac Mate Pero M 1 30-293/51
20. Sremac Mate Jovo M 1 31-351/51

6 У документу су дати и подаци о трошковима преноса посмртних остатака 
настрадалих и умрлих „ибеоваца”.

 „Rešenjem od 17. XI 1966. godine, Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove 
u saveznom budžetu za 1966. godinu, isplatiće se troškovi ekshumacije i prenosa u 
drugo polje riječkog groblja Kozala sahranjenih lica na radilištu ,Mermer’ u periodu 
od 1949. do 1954. godine do iznosa 20.000,00 dinara.

 Isplata po ovom rešenju izvršiće se Komunalnom preduzeću „Parkovi i rasadnici” 
saglasno ponudi od 21. oktobra 1966. godine nakon izvršene ekshumacije. 

 Troškovi po jednom mrtvom iznosili bi:
  Iskop  5.400 st. din.
  ekshumacija 4.500 „
  inspekcija 1.750 „
  dokumenti 1.000 „  
  nadgrob. znak 2.240 „
  Ukupno:  14.890  st. dinara.” (kraj citiranog dela dokumenta) 
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21. Tomijanović Mirko M 1 34-426/51
22. Sovulj Ivana Mijo M 1 35-347/51
23. Lavrić Antona Ivan M 1 37-352/51
24. Bilić Stanko Jovan M 1 37-352/51
25. Kaluđerović Bože Uroš M 1 39-355/51
26. Mijoković Jovana Miloš M 1 41-356/51
27. Budimir Đure Mijo L 1 43-322/51
28 Prkušić Vinka Jorad L 1 45-858/51

29. Šarenac Steve Neđo L 1 48-362/51
30. Kukuć Mile Pavle L 1 50-363/51
31. Tomić Rade Miloš L 1 51-364/51
32. Dotlić Bogdana Danilo L 1 52-365/51
33. Jović Nikola L 1 53-366/51
34. Tujić Jovana Mlutina L 1 55-370/51
35. Bojić Mladena Drago L 1 57-371/51
36. Gutalj Đorđe Jovo L 1 58-374/51
37. Radev Mile Vlado L 1 59-375/51
38. Panjić Antonia Aton L 1 60-376/51
39. Bokona Vojislava Božo L 1 61-380/51
40. Jasprica Franje Mate L 1 62-388/51
41. Adžić Sime Radislav L 1 63-389/51
42. Gerin Muje Alija L 1 65-391/51
43. Vidaković Josipa Josip L 1 66-392/51
44. Ajanović Husreta Husein L 1 68-393/51
45. Popović Nikole Raško L 1 69-394/51
46. Cigiš Šimuna Ljubo L 1 71-398/51
47. Stanojević Mihajla Uroš L 1 72-402/51
48. Osmanović Zajina Abdulah L 1 73-405/51
49. Dimitrovski Špire Dimitrije L 1 74-406/51
50. Lukić Milentija Dušan L 1 75-414/51
51. Rajner Davida Oto L 1 77-420/51
52. Žaković Tripka Novica M 2 3-421/51
53. Tončević Vjekoslava Zvonko M 2 4-433/51
54. Buljanović Mirka Franjo M 2 6-438/51
55. Banović Marko Branko M 2 7-440/51
56. Rajčević Ilije Avram M 2 10-462/51
57. Aleksić Pere Simo M 2 14-487/51
58. Bošković Ivana Krsto M 2 15-502/51
59. Maras Pavla Jerko M 2 16-507/51
60. Ružić Milivojka Milija M 2 17-589/51
61. Hadžimerović M. Muharema M 2 19-540-51
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62. Štajcer Đuro M 2 20-541/51
63. Božović Milovana Dragiša M 2 22-111/52
64. Kosovac Nikole Mane M 2 23-152/52
65. Husa Jaroslava Franjo M 2 24-226/52
66. Kljajić Nikole Mirko M 2 25-252/52
67. Kozlevčar Ivana Ivan L 2 27-282/52
68. Đurđijević Stjepana Mirko L 2 28-360/52
69. Bjelanović Mitra Rade L 2 29-410/52
70. Nedeljković Blagoja Branislava L 2 30-461/52
71. Ohranović Feliksa Stjepana L 2 31-509/52
72. Filipovski Đorđe Petar L 2 32-139/53
73. Švinger Petra Ivan L 2 36-154/53
74. Žnidarić Stjepana Ivan L 2 36-171/53
75. Tomić Save Dragutin L 2 38-192/53
76. Šnenberger Ivana Andrija L 2 40-255/53
77. Vivić Mitra Jovan L 2 42-297753
78. Kurelić Petra Miroslav L 2 43-309/53
79. Mrdaković Velimira Petar L 2 44-436/53
80. Žigić Rade L 2 45-110/54
81. Kudrević Sergije Vladimir L 2 46-184/54
82. Čerkez Ibrahima Omer L 2 47-321/54
83. Hinić Nikole Ilija L 2 48-408/54

Документација даље показује и које су породице пренеле 
своје најрођеније у места:
„1.  Stefanović Živote Vladimir, ekshumiran 4. XI 1952, po obitelji 

prenešen u Beоgrad
2.  Vuletić Ante Dušan, ekshumiran 22. X 1964, po obitelji prenešen 

u Zagreb
3.  Đoković Andrija Vlastimir, ekshumiran 4. X 1960, po obitelji 

prenešen u Kragujevac
4.  Miladinović Marije Zora, ekshumiran 24. XI 1952, po obitelji 

prenešena u Beograd
5.  Škunca Franje Vlastimir, ekshumiran u 1966, godini po obitelji 

prenešen u Novalja otok Pag.
6.  Višković Blaža Silvije, ekshumiran 3. I 1951, po obitelji prenešen 

u Pulu.
7.  Živanović S. Živomir, ekshumiran 8. I 1951, po obitelji prenešen u 

Kragujevac.
8.  Jambrušek Mate Stjepan, ekshumiran 27. X 1952, po obitelji 

prenešen u Vrhorec
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9. Perencan Josipa Julijo, ekshumiran 2. I 1953, po obitelji prenešen 
u Labin

10.  Simić Mihajla Tomislav, ekshumiran 12. II 1952, po obitelji 
prenešen u Beograd

11.  Mirić Milana Olivera (nije nađena u našoj evidenciji)

Za šest lica nije mogla biti izvršena ekshumacija bilo dа su 
grobovi prekriveni drugim umrlim licima, bilo da nije nađen sanduk i sl. 
1.  Milinović-Pičeta Pero, broj 50/50 (nije bilo moguće ekshumirati ga 

jer je nad njega sahranjena Muzul Ilona) polje M red I.
2.  Lažić Milana Borislava, broj 153/51 (nije bilo moguće ekshumirati 

ga jer je nad njega sahranjen Bernazze Anton), polje L red 1.
3.  Čajkovce Mate Antun, broj 461/52 (nije bilo moguće ekshumirati 

ga jer je nad njega sahranjen Antić Vida) polje L red II.
4.  Dizdar Mate Stjepan, broj 486/51 (kod ekshumacije nađen je 

prazan sanduk)
5.  Conić Petra Stevan, broj 200/53 (kod ekshumacije nađen je 

prazan sanduk)
6.  Đorđević Tanasije Milan, broj 279/54 (kod ekshumacije nađen je 

prazan sanduk)

Spisak za lica koja su Saveznom sekrеtarijatu za unutrašnje 
poslove, Odelenju za izdržavanje kazni, uputili zahteve za prenos 
posmrtnih ostataka
1.  Fumić Zorka i Rudolf
2.  Žigir Rade
3. Škunca Vladimir
4.  Đurđević Mirko 
5.  Nacionovich Bruno
6.  Miletić Marin
7.  Fistanić Andrija.”

У свом поверљивом извештају централном партијском руко-
водству, Ранковић је навео да су у току издржавање казне умрла 
394 лица, од тога 291 кажњеник и 103 осуђеника. 7

Отварањем архива УДБ-е у Црној Гори, на пример, види се 
да је број умрлих затвореника различит од оних бројева које је 
Удружење голооточана регистровало 80-их и 90-их година.8

7 M. B. Stojanović, Golootočka trilogija, knjiga 2, str. 178.
8 Исто, knjiga, 1, 2, 3.
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Срђан МИЛОШЕВИЋ

О ИСТОРИЈИ, ПРАВУ, ИДЕОЛОГИЈИ И МОРАЛУ

(поводом приказа књиге Историја пред судом  
који је написао др Зоран Јањетовић, Токови историје, 2/2013)

У приказу моје књиге Историја пред судом. Историјски и 
правни аспекти у рехабилитацији кнеза Павла Карађорђевића, др 
Зоран Јањетовић изнео је један број примедби које заслужују од-
говор, делом како би се неки погрешно представљени аспекти до-
датно разјаснили, али пре свега како би се одговорило на примед-
бе које нису резултат неспоразума, већ принципијелно другачијих 
погледа на историографске проблеме о којима је реч. Но, уопштено 
говорећи, основна примедба као и коначна оцена коју писац при-
каза изриче о књизи гласи: „у својој обради теме аутор се руково-
дио идеолошким а не научним мотивима,1 па је као и увек у так-
вим случајевима, резултат испао научно врло мршав и на клима-
вим ногама”. Сумирајући основне примедбе може се рећи да писац 
приказа тврди да је историјска методологија у књизи замењена 
идеологијом, да се књига темељи на морализаторској одбрани не-
моралних историјских актера (партизана и послератних власти) и 
да је у складу са таквим идеолошким приступом аутор књиге на-
чинио пристрасну селекцију чињеница везаних за тему којој се по-
светио, занемарујући оне које су, према писцу приказа, заправо 
кључне за разумевање контекста. Писац приказа у тој критици иде 
толико далеко да чак и за један део књиге који се и њему самом 
чини добро утемељеним каже: „могли бисмо се сложити... када оно 
не би било у функцији доказивања ауторове тезе о завери против 
тековина ‚антифашизма’ и функционализацији рехабилитација и 
сваког покушаја ревизије историје”. Овај приступ, према којем није 
могуће сложити се са чињеницама због опште оријентације књиге, 
обрће наглавце читаву историографску епистемологију пошто, 
према том приступу, прихватљивост чињеница зависи од њихове 
интерпретације, а не обрнуто. Но, кренимо редом.

На почетку приказа др Зоран Јањетовић ставља примед-
бу да већ у предговору аутор књиге „износи мишљење да све, па 
1  Све што је унутар навода из приказа др Зорана Јањетовића исписано у курзиву 

је моје наглашавање.
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и рехабилитација кнеза Павла, почивају на идеолошким а не на 
правним разлозима”, иако, како тврди, чињеница да је дошло до 
промене историјске парадигме (пад социјализма) „не значи да се 
рехабилитације могу видети само у реваншистичком светлу.” Што се 
тиче формалне примедбе, може се рећи да није ништа неуобичајено 
да се већ у предговору или уводу у најширим потезима предоче 
најважније претпоставке рада, како је учињено и у овој књизи. 
А када је реч суштини покренутог питања, у прилог мом ставу о 
идеолошком карактеру рехабилитација може се навести да је као 
ratio legis Закона о рехабилитацији из 2006. предлагач закона из-
нео следеће: 

„Доношење Закона о рехабилитацији је обавеза демократске 
Србије. Мноштво људи убијено је и на други начин кажњено без 
суђења или невино осуђено једино због тзв. класног припадништва 
или друкчијих политичких погледа и идеала од оних који су били 
проглашени једино дозвољеним и једино могућим. Доношење За-
кона о рехабилитацији представља један од начина одлучног ра-
скида са нашом ауторитарном прошлошћу и веома битан морални 
чин којим се из комунизма прелази у демократско и либерално, 
савремено друштво” (стр. 23, све нагласио С. М.)

Ако је, дакле, сама ratio legis закона тако ексклузивно иде-
олошки постављена, оправдано је тврдити и да су рехабилитације 
засноване на таквом закону заправо идеолошке, нарочито онда 
када пракса то и потврди. Будући да је Закон о рехабилитацији 
из 2006. године постављао идеолошко-политички критеријум као 
једини, тим више је јасно да је реч о акту који, осим форме закона, 
нема много везе са правом. Начин његове примене даје мноштво 
разлога у прилог таквом ставу.

У наставку приказа, др Зоран Јањетовић посебно истиче да 
се у књизи наводно тврди „да ни у једној постјугословенској држа-
ви није изведен тако темељан обрачун са ‚антифашизмом’ као у 
Србији, макар и у неформалном виду (кроз медије, историографију 
итд.)”. Ово је погрешна интерпретација онога што је у књизи на-
писано. У књизи се, наиме, аргументовано показује управо да је 
у званичној (државној) култури сећања, у поређењу са другим 
бившим југословенским земљама, у Србији дошло до највећег раз-
лаза „са антифашизмом Народноослободилачког покрета”. Ево 
једне опширне фусноте из књиге у којој се најилустративније из-
носе неки од аргумената за ту тврдњу, у светлу примера државне 
комеморације НОБ-а: 
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„Примера ради, у Хрватској је то Дан антифашистичке борбе 
који се прославља 22. јуна, када је у Сиску формиран први парти-
зански одред. На предлог Словеније, на кованици од два евра на-
лази се и лик партизана Франца Розмана, у партизанској униформи 
и са петокраком, а државни празник у Словенији је и Дан устанка 
против окупатора, који се прославља 27. априла, у знак сећања 
на дан када је 1941. године у Љубљани основана Протиимпериа-
листична фронта (претеча Освободилне фронте). У Македонији се 
слави Дан устанка (11. октобар 1941.) и Дан Републике (тог дана, 
обалежава се, између осталог, и 2. август 1944, када је одржа-
на прва седница АСНОМ). Коначно, Црна Гора као Дан државно-
сти прославља 13. јул, дан када је на Берлинском конгресу 1878. 
добила независност и дан када је 1941. године отпочео устанак 
против окупатора. У Сарајеву једна од централних улица носи име 
Маршала Тита. У Федерацији Босне и Херцеговине прославља се и 
25. новембар, у знак сећања на прву седницу ЗАВНОБиХ, али су се 
представници Републике Српске успротивили да то буде државни 
празник Босне и Херцеговине” (стр. 22, фн. 19).

У Србији, са друге стране, не постоји ниједан празник који 
комеморише партизанску антифашистичку борбу. Могао би се на-
вести и читав низ других аргумената, од којих се неки у књизи 
и наводе. У питању је, дакле, однос државе према комеморацији 
НОП-а и у том смислу је изнета тврдња да је Србија у томе начини-
ла највећи отклон. Ово је посебно важно за сам контекст распра-
ве о рехабилитацијама, будући да су власт у земљи после Другог 
светског рата вршили управо руководиоци НОП-а и да се данас 
судски преиспитују разне одлуке из тог периода, сасвим истиснутог 
из културе сећања, што се није догодило случајно. Није јасно шта 
овако селективним и нетачним приказом жели да постигне др Зо-
ран Јањетовић, особито када се има у виду да сам у књизи указао и 
на то да је, примера ради, у Хрватској својевремено усвојен закон 
којим је омогућено исплаћивање борачких пензија припадницима 
усташких јединица. Међутим, када је реч о одбацивању антифа-
шизма НОП-а, најснажнији отклон учињен је у Србији и то је непо-
битна чињеница и то је оно што се у књизи тврди.  

Наглашавајући у наставку приказа, уз драмско преуве-
личавање, без утемељења у тексту књиге, некакво моје наво-
дно „згражање” над чињеницом да су рехабилитована и двојица 
квислиншких жандарма које је 7. јула 1941. године убио Жикица 
Јовановић Шпанац, писац приказа је заправо желео да „поентира” 
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костатацијом да главни противници југословенских комуниста ни-
су били окупатори, већ представници домаћих власти (устројених, 
како наглашава др Зоран Јањетовић, „по домаћем и међународном 
праву”), а затим избегличка влада, као и њена војна снага „у 
отаџбини” (такође легитимна и легална). Једини нелегалан и неле-
гитиман је, како се може закључити из аргумената изнетих у прика-
зу – Народноослободилачки покрет. (При томе, др Зоран Јањетовић 
у приказу доследно појам антифашизам ставља под наводнике и у 
суштини оспорава антифашистички карактер НОП-а, тврдећи да је 
идеолошком селекцијом чињеница у књизи прећутано да је анти-
фашизам југословенских комуниста био тек резултат московских 
директива.)

Другим речима, у својој селекцији чињеница писац приказа 
занемарује да су од тридесетих година забележени у Југославији 
бројни примери сукоба комуниста са фашистичким групацијама, 
да су написани безбројни антифашистички текстови, да су бројни 
југословенски комунисти учествовали у редовима интернационал-
них бригада у Шпанском грађанском рату, да је чак и од августа 
1939. до јуна 1941. међу комунистима постојало недвосмислено 
уверење да је реч само о привременој „обустави ватре”, премда на 
локалном нивоу, осим спорадичних примера, сукоби са фашистима 
никада нису престали.2 Да не помињемо ноторну чињеницу да је на 
Петој земаљској конференцији 1940. донета одлука да комунисти 
учествују у одбрани земље у случају напада, да је КПЈ позивала 
чланове и симпатизере да се одазивају мобилизацији итд. Све то не 
искључује примере другачијег односа, али овде се мора говорити 
о ономе што је главна линија, основни ток историје. Међутим, без 
обзира на то са киме су се партизани (нај)више сукобљавали, су-
штина је у томе да су окупатори и њихови домаћи сарадници свуда 
у окупираној Европи били један фронт, а борци против окупације 
и колаборациониста други – антифашистички. Осим тога, са чи-
2 Овде је умесно направити и мању дигресију и запитати се шта су импликације 

тврдњи др Зорана Јањетовића о неаутентичном карактеру антифашизма 
југословенских комуниста, у контексту савремене српске историографије? 
Рецимо, ако би се неко, у покушају да сазна нешто о Другом светском рату у 
Југославији, обратио аргументацији аутора приказа који оспорава аутентичност 
антифашизма југословенских комуниста, и ако би се тај неко ослонио у свом 
даљем сазнавању прошлости Другог светског рата и на неке друге резултате 
савремене српске историографије о, на пример, аутентичном антифашистичком 
карактеру четничког покрета, дошао би до веома занимљивог закључка: 
нетачно је да су у Србији постојала два антифашистичка покрета, како се 
већ извесно време тврди. Постојао је само један аутентични антифашистички 
покрет – четнички.
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сто епистемолошког становишта, тврдња да су главни непријатељ 
партизана били представници „легитимне и легалне власти” под 
окупацијом и ништа мање „легитимни и легални” Михаиловићеви 
четници ни на који начин не би могла да оспори то да су партизани 
били антифашисти. То је логички рђаво закључивање писца прика-
за – типично non sequitur. Уопште, све тврдње др Зорана Јањетовића 
у вези са наведеним проблемима су такве да би захтевале много 
ширу експликацију (нарочито око тога зашто устанак није покре-
нут пре напада на СССР, ко је коме био „главни противник” и сл.), 
па иако су те теме бескрајно важне и научно провокативне, овде 
ће ипак бити изостављено њихово шире дискутовање, и то не зато 
што о свему томе не би имало шта да се каже, већ зато што пи-
сац приказа заправо као једино исправне сугерише интерпретације 
које нису ни тачније ни оправданије него оне њима супротне, које 
при томе заступају историчари ништа мање компетентни и ништа 
мањег познавања проблематике о којој је реч од угледа који ужива 
и знања које има писац приказа. 

Међутим, намеће се питање: на основу ког критеријума пи-
сац приказа своју селекцију чињеница сматра научном, а ону која 
је усвојена у књизи – идеолошком? У научној историографији су 
присутне, дакле, и једне и друге интерпретације, а квалификовање 
једних (сопствених) као искључиво научних, а других (туђих) као 
идеолошких потпуно је лишено смисла, што ће нарочито бити 
видљиво из неких примера o којима ће се дискутовати у настав-
ку. Коначно, не ради се о прећуткивању или занемаривању једних 
или других чињеница, већ у оцени њихове релевантности у одно-
су на целовиту слику прошлости: за некога оцена КПЈ да је реч о 
империјалистичком рату представља кључну чињеницу у укупном 
сагледавању њене улоге, док је другима далеко релевантнија њена 
улога у организовању отпора окупатору. Обе чињенице су неспор-
не, али им се не придаје у свим интерпретацијама исти значај.   

Др Зоран Јањетовић се затим осврнуо на правну проблемати-
ку, у вези са чиме каже: „Тачно је да поништавање судских одлука 
због кршења процедуре за особе за које постоји основана сумња 
да су крива угрожава правду, али млади аутор упада у противреч-
ност јер се баш он у наставку књиге на мноштву места бави упра-
во ситним процедуралним, лингвистичким и логичким пропустима 
који често нису битни за суштину проблема.” У овој оцени писца 
приказа неоправдано су помешана два нивоа анализе правног до-
кумента и различити циљеви те анализе. Суштина је у томе да је 
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основни правни принцип да се један акт (рецимо пресуда) може по-
ништити без понављања процеса, односно без нових, релевантних 
и довољно јаких разлога (чињеница) само онда уколико је могуће 
доказати да ниједним разумним тумачењем релевантних правних 
норми, важећих у време доношења тог акта, тај акт не би могао би-
ти усвојен и то уколико су присутни и сви други потребни законски 
услови. Због тога је веома важна детаљна правна анализа докуме-
ната: одлука, пресуда, закона, подзаконских прописа итд. Сасвим 
друго питање, други ниво правне анализе (иако често повезан са 
претходним) јесте одмеравање да ли је извесно кршење процедуре 
таквог карактера да је доношењем одлуке (уз такво кршење про-
цедуре) угрожена правда. У конкретном случају детаљно су ана-
лизирани релевантни аспекти како докумената и правне ситуације 
1941–1945. тако и докумената и правне ситуације 2006–2011. го-
дине. При томе је поштована логика правне анализе која је управо 
предочена: будући да се држава Србија није одрекла en bloc одлу-
ка Државне комисије, почетно стање је да оне све „важе”, па логи-
ка правне анализе захтева да се размотри да ли је доношење такве 
одлуке било правно могуће или не. Уколико су одлучне чињенице 
тачне и уколико процедура није прекршена или је прекршена у 
аспектима који не утичу битно на оцену материјалних чињеница (а 
то може да се утврди само детаљном анализом и никако другачије), 
основа за поништавање одлуке нема. Управо то је показано у 
случају одлуке ДК за кнеза Павла. Истовремено, недопустивих про-
пуста је било управо у процесу рехабилитације: почев од погреш-
ног разумевања правног статуса Одлуке из 1945, преко пропуста 
у погледу материјалних чињеница које су изношене, до сасвим из-
витопереног схватања правне ситуације 1945. године. У конкрет-
ном случају, видљиво је да се желела потпуна дискредитација рада 
ДК (тим за рехабилитацију је имао право да настоји на томе), али 
је проблематично што је суд тој намери без потребне анализе из-
ашао у сусрет и то тако што је мање-више све аргументе тима за 
рехабилитацију који су се односили на наводне процесно-правне и 
материјално-правне пропусте при доношењу одлуке ДК без икакве 
провере прихватио. При томе, ма шта неко мислио о послератном 
систему, он званично није криминализован и једина могућа логика 
процеса рехабилитације јесте да се њоме исправљају евентуалне 
неправде. Ипак, упркос веома осетљивој проблематици, писац при-
каза се одлучио за селективну и импресионистичку интерпретацију, 
често неприхватљиво поједностављујући проблем, измештајући 
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фокус са суштине ствари и оцењујући као непотребне анализе про-
цедуралних, лингвистичких и логичких аспеката, иако су све то 
заправо релевантне методе тумачења права. То је лоше и за циљ 
његове критике, која би била уврељивија да је, уместо тврдњи да 
је тумачење ирeлевантно, писац приказа успео да покаже да је оно 
погрешно.

После наведених примедби уследила је можда најоштрије 
интонирана елаборација која заслужује најпажљивију анализу. 
Слажући се са аутором књиге по питању улоге коју је de facto имао 
кнез Павле, писац приказа замера што „аутор себи не поставља 
питање какво морално и правно право су комунисти после Другог 
светског рата имали да оптужују кнеза Павла, будући да су они 
како пре рата, тако и током и после њега много више пута и у 
много бруталнијој форми погазили тај исти устав за чије кршење 
су оптужили кнеза Павла. У овоме долази до јасног изражаја сла-
бост моралне позиције аутора: он у основи прихвата комунистичко 
становиште о кривици кнеза Павла и апсолутном праву комуни-
стичких власти да о његовој кривици суде после завршетка рата, 
иако су комунисти како пре рата тако и током њега прекршили 
цео низ одредаба и домаћег и међународног права. Уз то, аутор је 
ту заказао и као историчар: он не анализира да ли је Павле дело-
вао како је деловао само због наводних аутократских склоности 
или су га можда околности на то упућивале, ако не и примора-
вале.” Што се тиче моралног права комуниста да суде било коме, 
то уопште није предмет историјско-правне анализе. При томе, на-
глашавам да не постоји аспект, релевантан за историјско-правну 
анализу, који у књизи није узет у обзир, тако да примедбе писца 
приказа да је недовољно уважаван контекст нису прихватљиве. 
Са друге стране, јасно је да је моје становиште да је послератна 
власт имала легитимитет (тај појам је у историјско-правној анализи 
кориснији него појмови који директно реферишу на морал). Писац 
приказа, међутим, сматра да је саморазумљиво да се полази од 
неморалности комунистичке власти. (Као мала дигресија, може се 
поставити и питање какво је било морално право Карађорђевића 
да владају Србијом и Југославијом? Треба ли свако истраживање 
о Карађорђевићима да започне разматрањем моралности Мајског 
преврата? Да не говоримо о моралности институције монархије, 
што никако није неупитна категорија.) Но, суштина коју овом 
приликом треба истаћи јесте да теза да је нечије морално пра-
во постојало идеолошка подједнако колико и теза да то морално 
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право није постојало. И појам моралности и легитимитета бреме-
нити су идеолошким садржајем од ког се не може „побећи”, али 
у историографским радовима о томе се нужно не расправља, већ 
се подразумева једна или друга позиција. Импликације које следе 
из дебате о моралности/неморалности (или пак о легитимности/не-
легитимности) режима су далекосежне, јер оне заправо диктирају 
целокупни приступ истраживању. Овде поново изненађује уверење 
писца приказа да су његова моралистичка критика комуниста и, 
примера ради, одсуство упитаности над моралним правом режима 
да суди комунистима за нарушавање поретка који је (што признаје 
и писац приказа) режим и сам кршио – научно утемељени, а да је 
подразумевање легитимитета комунистичких власти аутора књиге 
– идеолошко. Да не помињемо оцене које се о моралној позицији 
писца приказа могу извести из његових тврдњи да је квислиншки 
режим био „у складу са домаћим и међународним правом”, што тре-
ба да значи и да је окупација Југославије била легална.3 

У вези са овим треба рећи још толико да су се комунисти, 
освојивши власт, нашли на челу државе која је имала „окрњен”, не-
ретко на брзину мењан правни поредак, али међународно признат 
и изнутра неоспорен, који ни до данашњег дана, и поред тога што 
је нестао, није осуђен нити међународно криминализован. Устав 
Југославије из 1931. је био датост, а донети су и неки нови пропи-
си у једној по свему ванредној историјској ситуацији. Дакле, то је 
правни оквир (детаљно анализиран у књизи), а о моралном праву 
једних или других свако ће имати своје мишљење, прескриптивно 
по природи моралног суда, али ипак не и обавезујуће за неког дру-
гог, тако да је та дебата излишна у контексту једне врло специфич-
не теме. Ипак, треба рећи да је приказ о којем је овде реч један од 
ретких који у једном стручном часопису полемички отвара, али и 
олако разрешава, веома компликовано и, у суштини, не историо-
графско питање моралности комунистичке власти, питање које има 
историјску, правну, антрополошку, филозофску димензију. Књига 
Историја пред судом можда може да буде повод за такву расправу, 
мада су пре ње објављене бројне књиге у вези са којима се није 
расправљало о „моралној позицији аутора”, а могло се у њима пре-

3 Ако је био легалан домаћи режим који је окупатор успоставио, како наводи 
др Зоран Јањетовић, то значи да је била легална и окупација (проистекла 
из агресије на Југославију, извршене чак и без објаве рата), будући да 
из нелегалне окупације никако не би могла да проистекне легана домаћа 
окупациона управа. Укратко, легалност окупационе управе могућа је само уз 
претпоставку легалности окупације.
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познати више материјала. И критика и могућност полемике били би 
тада далеко богатији.

Што се тиче примедбе да аутор књиге у свом приступу пробле-
му прихвата нешто што др Зоран Јањетовић назива „комунистичко 
становиште”, може се одговорити да је то комунистичко становиште 
прихватио и сам писац приказа: кнез Павле је био de facto влада-
лац Југославије и било је кршења устава са његове стране („аутор 
доста убедљиво показује да је Павле de facto био одлучујући фак-
тор југословенске политике између 1934. и 1941. године, те да је 
као такав заиста прекорачио нека уставна ограничења...”). И то је 
суштина. У чему се разликује моје прихватање „комунистичког ста-
новишта” у односу на прихватање тог становиште писца приказа? 
У томе што је моје мишљење да кршење устава јесте релевантно 
за историјско-правну анализу улоге кнеза Павла у намесничком 
режиму (укључујући и приступ Тројном пакту), док писац прика-
за очито сматра да кршење устава није релевантно, јер комунисти 
нису имали морално право да „суде” кнезу Павлу? Ако је, дакле, 
неспорно да је кршења устава било, онда се становиште да то не 
представља релевантно питање за историјско-правну анализу чини 
у најмању руку апсурдним и измештање расправе на мета-раван 
моралности и на терен идеологије заправо је покушај да се рас-
права избегне. 

У контексту кршења устава навео сам и антијеврејске уредбе 
из 1940. године, као један изразито неуставни акт. На то је писац 
приказа имао следећу примедбу: „Било је, међутим, врло лако те 
уредбе (које су уосталом биле врло благе и које су погађале врло 
мали број Јевреја) ставити у контекст појачаног притиска Немач-
ке”, „да се умири опасни сусед и колико год је то могуће сачува 
неутралност земље”. Осим што је нетачно да је Југославија била 
заиста неутрална (према речима Драгише Цветковића још из 1940: 
„По ономе што дајемо Немцима, нисмо више неутрални”), овде тре-
ба подсетити да је предмет расправе питање уставности деловања 
кнеза Павла и намесничког режима чије је он био средиште. То је 
релевантни контекст. Није јасно на који би начин чињеница да су 
антијеврејске уредбе из 1940. године донете услед притиска и да 
су биле „благе” могла да се контекстуализује тако да се промени 
оцена да су оне биле неуставне? Питање њихове моралности, да-
како, нећемо ни помињати. Другим речима, ма колико разни чини-
оци били релевантни за општу историјску слику, у овој конкретној 
анализи фокус је био на проблему уставности (јер је то тема) и 
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контекст шири од оног који је у књизи предочен за то специфично 
питање нема већег значаја, при чему су у књизи итекако „бира-
не речи” па су антисемитске уредбе (када је реч о улози кнеза 
Павла) означене као израз његове неотпорности на фашизацију, 
а не као доказ његовог антисемитизма, што напросто није било 
питање о којем се расправљало. А да се и не помиње то што се у 
књизи, када је реч о фамозном контексту, налази, поред многих 
других, и следећи цитат из једног чланка Косте Павловића: „није 
било природно да се друга двојица намесника, Раденко Станковић 
и Иво Перовић, претворе у ‘присутне грађане’ и да сва одговорност 
падне на Кнеза-Намесника. Само, да ли је за овакво стање пра-
вично бацати одговорност искључиво на кнеза Павла? Да га у томе 
нису подржавала друга двојица намесника, а својим ласкањима, 
понекад и погнутим леђима и пруженом руком, Југословенска на-
ционална странка, Југословенска радикална заједница са делови-
ма Радикалне странке, Словенске људске странке и Југословенске 
муслиманске организације, Хрватска сељачка странка, Самостална 
демократска странка, за краће време Савез земљорадника, а за још 
краће и део Демократске странке, велики број ђенерала и прили-
чан број интелектуалаца, никад Кнез, својом сопственом снагом, не 
би могао да постане ‘свје и свја’... Тежња за свемоћношћу можда се 
одмах не испољава, али се убрзо појављује и узима све више и ви-
ше маха. Да ли је Кнез сам подлегао тој тежњи или су га на то наве-
ле прилике у земљи и личности из његове околине, тешко је рећи... 
Како било да било, чињеница је да је Кнез постао свемоћним и у 
унутрашњој и још више у спољној политици.” 

Разуме се, за проблем којем је књига посвећена, последња 
реченица, која представља кондензовану суштину какву нам 
откривају стотине докумената, има највећи значај. Али не ради се 
ту о избегавању контекстуализације, већ о ставу да контекст не 
може оспорити неуставност одређених поступака.

Настављајући своју критику писац приказа даље наво-
ди: „Милошевић критикује решење Вишег суда којим се Одлу-
ка Државне комисије поништава из формално тачних разлога да 
кнез није лично потписао акт о приступању Југославије Тројном 
пакту.” Ово је посебно неодржива примедба, нарочито када дола-
зи од писца приказа који толико инсистира на најширим могућим 
контекстуализацијама, а баш тамо где је од пресудне важности да 
се укаже управо на контекст, писац приказа се повлачи у механич-
ко разумевање ствари и задовољава се формално тачним разлози-
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ма. Но, у правној оцени није кључно питање формалне тачности, 
већ правне релевантности. Према томе, независно од тога да ли је 
кнез Павле потписао приступна докуманта или не, и потпуно неза-
висно од било каквог вредновања, чињеница је да се он налазио на 
челу државног апарата који је донео одлуку да Југославија присту-
пи Тројном пакту, чињеница је да је он у свему активно учествовао 
и његова правна одговорност искључиво зависи од правног стату-
са те одлуке, а не од стављања потписа на документе. Уколико је 
приступање Тројном пакту инкриминисано, потпуно је ирелевантно 
да ли је кнез Павле потписао приступна документа или не. Ако се 
зна да је он за ту одлуку одговоран, што је чињеница добро позна-
та писцу приказа, суд је, ако се већ о томе изјашњавао, морао да 
је узме у обзир. 

Настављајући бављење правним питањима, писац приказа 
критикује инкриминацију Павловог деловања „на основу аката које 
су савезници донели тек касније – између 1943. и 1945. године”. 
Супротно преовлађујућем мишљењу стручњака за међународно 
право, др Зоран Јањетовић стаје уз мишљење оних правника који 
оспоравају нирнбершке процесе са становишта начела стриктне 
законитости (nullum crimen sine lege), уз критику ретроактив-
ности прописа на којима су нирнбершки процеси засновани. На 
такву аргументацију, која се односи на кршење забране ретроак-
тивности, присутну још од 1945. и добро познату свакоме ко се 
интересује за проблематику нирнбершких процеса, може да се од-
говори само једном општом оценом: лично пристајем уз ону шко-
лу мишљења према којој је начелу материјалне правде дата већа 
тежина од начела стриктне законитости, што је у пракси значило 
да је захваљујући томе нацистички врх осуђен, а без тога до осу-
де не би могло да дође или би она пак била неупоредиво блажа и 
самим тим неадекватна. Аутор сматра да су аргументи обе „школе 
мишљења” добро познати и писцу приказа и читаоцима заинтере-
сованим за ову тему, па је за овај одговор једино релевантно још 
једном подвући да се начелно опредељење за једно или друго ста-
новиште не може узети као аргумент за критику супротног стано-
вишта, при чему је становиште које се заступа у књизи у складу са 
преовлађујућим мишљењем стручњака за међународно кривично 
право, у чијим су темељима и нирнбершки принципи, свиђало се то 
некоме или не. 

Овде је, међутим, важније одговорити на поновно несхва-
тљиво погрешно интерпретирање онога што је у књизи написано са 
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тим у вези. Писац приказа критикује то што су аутору књиге „глав-
ни аргумент... ad hoc и post festum створени прописи са нирнберш-
ких процеса нацистичким ратним злочинцима”, што је, како тврди 
др Зоран Јањетовић, „бесмислено”, имајући у виду да је „одлука 
Државне комисије донета готово месец дана пре почетка првог 
нирнбершког процеса”. Међутим, лако је увидети да у књизи „глав-
ни аргумент” нису „прописи са нирнбершких процеса”, како каже 
писац приказа, већ је „главни аргумент” неколико пута поменути 
Статут Међународног војног трибунала, усвојен августа 1945, више 
од месец дана пре доношења Одлуке ДК о којој је реч и из којег је 
преузета формулација 6. члана – „припрема агресивног рата”, која 
је стављена на терет кнезу Павлу. Није јасно зашто писац приказа 
занемарује тај, неколико пута поменути статут, замењујући га не-
каквим „прописима са нирнбершких процеса”, на које се наводно 
позивам, а које нити помињем нити „прописи са нирнбершких про-
цеса” уопште постоје, будући да су на нирнбершким процесима до-
ношене пресуде, а не прописи. 

Критикујући и у наставку приказа напуштање принципа за-
бране ретроактивности, др Зоран Јањетовић критикује став да је 
напуштање начела стриктне законитости било „општа карактери-
стика епохе”, за који каже да му се чини „посебно бесмисленим”. О 
томе писац приказа каже: „Исто тако би се онда могла занемари-
ти масовна убиства, злостављања, неселективна бомбардовања и 
штошта друго, будући да су и она била ‚општа карактеристика епо-
хе’. То што се нека морална или законска норма масовно крши још 
увек не значи да је то у реду и да је то прихваљиво и опростиво.” 
Када на страницама књиге не би били наведени одговарајући ар-
гументи у корист напуштања принципа забране ретроактивности, 
могло би се сложити да је донекле несрећна формулација „општа 
карактеристика епохе”, на коју се писац приказа позива, могла да 
наведе читаоца да помисли да се то користи као аргумент којим 
се брани поменуто напуштање принципа стриктне законитости. 
Међутим, из контекста се јасно види да је констатација о томе да је 
напуштање принципа забрана ретроактивности било „општа карак-
теристика епохе” изнета како би се истакло да то није била никак-
ва „специјалност” комунистичког режима, већ пракса у кажњавању 
ратних злочинаца на међународном нивоу. Коначно, чак и да неко 
„оправдава” неку појаву баш таквим аргументом, кључно треба да 
буде питање шта је садржај тога што се „оправдава”: Чињеница 
да су масовни злочини без преседана, које помиње писац приказа, 
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заиста били „општа карактеристика епохе” управо је проузроко-
вала потребу да се они казне, због чега је „општа карактеристика 
епохе” постала и суспензија принципа nullum crimen sine lege, без 
чега кажњавање не би било могуће. „Суво” логицизирање ту није 
од велике користи већ управо – контекст, увид у садржај феномена 
о којма се говори. 

Настојећи даље да укаже на идеолошку пристрасност ау-
тора, писац приказа је навео још једну замерку: „И док детаљно 
анализира пропусте Вишег суда у Београду, аутор легалност и ле-
гитимност АВНОЈ-а узима здраво за готово, иако су због нередов-
них ратних, али и поратних прилика, они били најблаже речено 
сумњиви.” И у овој примедби, као што је случај у неким претход-
ним примерима, др Зоран Јањетовић неоправдано меша, свакако 
повезане, али различите аспекте правне анализе. Један аспект је 
питање извора права, порекла правних норми, легитимитета зако-
нодавца и сл., а сасвим други аспект је питање важења појединих 
правних норми у одређеном тренутку. У том смислу, потпуно је не-
важно да ли аутор признаје или не признаје легитимност и легал-
ност АВНОЈ-а, будући да је то својевремено признала међународна 
заједница и да то признаје савремена држава Србија и њен прав-
ни систем. То, дакле, уопште није „предмет спора”. Легалност и 
легитимност одлука АВНОЈ-а признају чак и учесници у процесу 
рехабилитација, макар имплицитно, у оној мери у којој признају 
савремени правни систем који је у основи израз континуитета са 
правним системом успостављеним од АВНОЈ-а на овамо. Од 1945. 
године није уследила никаква револуционарна промена правног 
поретка. Штавише, Закон о рехабилитацији из 2011. препознаје као 
валидне одлуке ДК и чак експлицитно наводи извесне категорије 
лица која не могу да буду рехабилитована, међу којма се налазе 
и неке категорије лица које је злочинцима прогласила управо ДК. 
Али, из неког разлога, писац приказа потпуно заборавља ту правну 
датост и очекује од аутора књиге да отвори све могуће „фронтове” 
правне и историографске анализе који би могли да се повежу са 
питањем рехабилитација. Чему уопште правна анализа било че-
га ако се претпоставља да је читав правни систем социјалистичке 
Југославије у својој основи нелегалан и нелегитиман? Чему онда по-
ступци рехабилитација, а не само једнострано и групно поништење 
свих одлука донетих у том нелегалном и нелегитимном поретку? 
И не увиђа ли писац приказа контрадикторност у којој се сам на-
лази, бранећи са једне стране рехабилитације, које су и de facto и 
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de jure признање легалности и легитимности послератног система 
(подсећам да су све одлуке, пресуде итд. на снази док се судски не 
пониште), док са друге стране истовремено ту легалност и легитим-
ност одриче? 

Оспоравајући тврдњу аутора књиге да је приступање Југо-
славије Тројном пакту оправдано третирано као кршење међу-
народног права и то превасходно због аранжмана којим је Југо-
славији гарантован Солун, писац приказа каже: „Велика Британија 
и Француска су све до 1939. године (када су оне објавиле рат 
Немачкој, а не она њима!) преговарале и договарале се са силама 
Осовине, али због тога нису после рата позване на одговорност. 
Да не спомињемо случај Пољске која је учествовала у комадању 
Чехословачке или Совјетског Савеза који је склопио споразум с 
Трећим рајхом, снабдевао га сировинама, учествовао у комадању 
Пољске, окупирао балтичке државе и неизазвано напао Финску. 
Аутор инсистира на питању Солуна, иако нико не зна шта би се с 
њим заиста десило да је Југославија остала верна Пакту, док горе 
споменуте догађаје који су се већ десили не спомиње и морално 
их не осуђује. Силе Осовине су тек током рата савезници ставили 
ван закона. Не улазећи у то колико је то било оправдано, аутор не 
објашњава због чега Југославија не би имала право да преговори-
ма и споразумима штити своје виталне интересе ако су то пре рата 
чиниле и војно и економски неупоредиво јаче силе? Зашто су оне 
могле да склапају ,савез с ђаволом’ а Југославија не? Аутор не само 
што не даје одговор на ово питање већ га уопште и не поставља – 
иако би као мислећи историчар требало да га постави. Не можемо 
да верујемо да сматра да је Великој Британији, Француској или 
СССР-у било дозвољено и оно што Југославији није.” На све овде на-
ведено може се дати неколико одговора: Прво, нирнбершки проце-
си и уопште кажњавање злочина после Другог светског рата јесте у 
извесном смислу пример „победничке правде”. Али ипак – правде. 
У појединим историјским ситуацијама другачије ни не може да бу-
де, јер би све друго било заправо неправедније. Аутор књиге држи 
то неспорним становиштем: нацистички врх је морао бити кажњен 
и у Нирнбергу је пронађена оптимална формула коју су успели 
да дефинишу неки од најугледнијих светских правника епохе. То 
није само техничко-јуристичко већ и дубоко етичко питање (реше-
но на начин који не ствара потребу за проблематизацијом, какву 
покреће писац приказа) при чему је идеја о некаквом „уравнотеже-
ном” извођењу и савезничких лидера пред суд управо изругивање 
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правди и поигравање са историјом. Наиме, у историјском проце-
су какав је био Други светски рат, у истински манихејској подели 
човечанства, једини могући исход је био да једни победе друге и 
да једни суде другима. Међународни судови могу да одмеравају 
правду свим странама у локалним сукобима, али у глобалном су-
кобу то је сасвим искључено. То је чак и логички незамисливо, јер 
претпоставља неки фактички и делатан надчовечански ауторитет, 
какав не постоји. Друго, што се тиче питања зашто би нешто било 
дозвољено другима, а Југославији не, одговор је опет у домену пра-
ва и разумевања самог тока Другог светског рата, уз препознавање 
преломне тачке суштинског отклона од политике „попуштања” или 
„заштите сопственог интереса” зарад цивилизацијски и епохално 
далеко важнијег циља – слома фашизма. Наиме оно што др Зоран 
Јањетовић наводи о политици великих сила у предвечерје рата и у 
току самог рата је тачно. Томе би требало додати још много других 
елемената и све то је подложно анализи и проблематизацији са 
различитих аспеката. Међутим, односи су се значајно изменили од 
1939. до 1941. године, када Југославија приступа Тројном пакту. До 
тада је рат постао борба на живот и смрт између фашизма и анти-
фашизма. Сваки политички и војни аранжман у смислу приступања 
савезу са Осовином од 1. 9. 1939, односно од почетка агресив-
ног рата сила Осовине, подложан је испитивању за саучесништ-
во у агресивном рату, иако је реч о накнадним инкриминацијама. 
(Аутор овог одговора нипошто не може да се сложи да су агресори 
савезници, а не силе Осовине, како сугерише писац приказа. Без 
опширне експликације, треба рећи само толико да се у утврђивању 
ко је агресор води рачуна о томе ко је изазивач рата, а не само ко 
је коме формално објавио рат. Француска и Велика Британија су 
ушле у рат у складу са својим билатералним обавезама преузе-
тим према Пољској, када је Немачка без икаквог оправдања напа-
ла Пољску.) Пошто је Југославија приступила Тројном пакту (није 
потписала споразум о ненападању, вечном пријатељству и сл.), 
односно пошто је приступила једном савезу који води агресивни 
рат, у том контексту гаранција добијања Солуна као део аранжма-
на са Осовином може се тумачити као „припрема агресивног рата” 
(што јесте кривично дело, у овом случају тзв. „недовршено кри-
вично дело”) будући да је, осим у случају међусобног споразума, 
немогуће присајединити део територије друге суверене државе без 
рата (у овом случају саучесништва у агресивном рату). Чињеници 
да је накнадно објашњавано како је аранжман у вези са Солуном 
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околностима изнуђени чин (за случај да Грчка свакако изгуби Со-
лун) посвећено је у књизи онолико пажње колико је у контексту 
историјско-правне анализе било потребно и колико је уопште ре-
левантно. Треће, што се тиче Совјетског Савеза, постигнути спора-
зум са Рајхом датира од пре почетка рата и није имао карактер са-
веза, за разлику од Тројног пакта, којем је приступила Југославија. 
С тим у вези, што се тиче „(не)моралности” политике СССР, Велике 
Британије, Француске, на чему писац приказа инсистира, не тре-
ба заборавити да „морално беспрекорних”, никада, а нарочито у 
том „времену нетрпељивих” није ни било. То је ноторно полазиште, 
које опет не подразумева да су сви подједнако одговорни, да су 
сви злочинци, да нико не може да заузме „часно место” у култури 
сећања. Оно је с правом резервисано за антифашистичку страну. 

Обавештавајући читаоце о петом поглављу, писац прика-
за издваја „да аутор с правом указује на погрешно и злонамерно 
оцрњивање вође ХСС-а Влатка Мачека”, али и додаје да би било 
лепо „да је исту објективност и разумевање показао и за кнеза 
Павла јер би тада његова књига драстично добила на вредности 
и уверљивости”. Што се тиче Владка Мачека, немам утисак да је 
његов третман у књизи бољи од третмана који има кнез Павле. 
То је само ефекат сличан ефекту неке „оптичке варке”, будући 
да је Мачек приказан у поступку рехабилитације, крајње тенден-
циозно, као профашистички оријентисан политичар, што он, као 
ни кнез Павле, није био. Са хрватством као најстабилнијом иде-
олошком оријентацијом, демократски и условно пројугословенски 
оријентисан, али без истинске начелности у погледу демократије, 
а још мање Југославије, Мачек је испитивао терен и тражио саве-
знике за „хрватску ствар” на свим странама. Историјска чињеница 
је да је најпоузданије саговорнике нашао у кнезу Павлу и Драгиши 
Цветковићу, а најсигурнији пут за решавање „хрватског питања” у 
споразуму са Београдом и преуређењу Југославије. Еволуирајући 
постепено до снажног заговорника Тројног пакта, Мачек ипак није 
био профашиста, већ је, као и кнез Павле, у том погледу био праг-
матичар и то у тренутку када прагматизам више није био могућ. 
Све што је речено о Мачеку у књизи, речено је, заправо, са циљем 
да се укаже на висок степен разумевања и кординације између 
Мачека и кнеза Павла. Нема, дакле, никакве сумње да је он саод-
говоран за одлуку да Југославија приступи Тројном пакту и, у том 
контексту, за њега важи све што је у књизи речено и за кнеза Пав-
ла по том питању. Ту је само реч о другом фокусу, а не о некаквом 
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битно другачијем статусу Владка Мачека у погледу одговорности 
за приступање Тројном пакту и, упркос похвали писца приказа тим 
поводом, није јасно о каквом се мом посебном разумевању за Маче-
ка ради. Са истим принципијелним ставом бих анализирао и евен-
туалну рехабилитацију Владка Мачека, акцентујући у већој мери 
оно за шта је он био више одговоран. Проблем је само у томе што је 
у Решењу о рехабилитацији кнез Павле уздигнут до звезда, а Влад-
ко Мачек, како добро примећује др Зоран Јањетовић – оцрњиван, 
па се покушај уравнотежавања те слике писцу приказа причињава 
као неко особито разумевање за Владка Мачека. Није без ироније 
да, нажалост, ни оно што писац приказа истиче као ретку похвалу 
книзи заправо не могу да прихватим.

* 
*   *

Нажалост, у приказу су углавном изношене врло опште оце-
не о неким веома важним питањима, о томе шта је антифашизам, 
шта јесте а шта није морално, шта је легитимно а шта не, и свако 
од тих питања захтевало би комплексније студије и образлагање. 
Приводећи крају овај одговор на критички приказ др Зорана 
Јањетовића, посебно треба истаћи да се у спору између писца при-
каза и аутора књиге кренуло странпутицом већ на самом почетку, 
оценом писца приказа да је књига „много више” од онога што је ау-
тор желео да она буде и што је рекао да књига јесте. Везујући по-
том суштину књиге за то „много више”, писац приказа је томе и по-
светио највећи део критике и сасвим занемарио питања и проблеме 
због којих је књига и настала, а то је: 1) до карикатуре искривљено 
представљање историје у процесу рехабилитације, тенденциозније 
и са мање знања о догађајима од оног из Одлуке из 1945. годи-
не; 2) погрешно уверење савременог суда да је одлука Државне 
комисије имала снагу пресуде и правне импликације те грешке; 
3) погрешно тумачење послератног права и читав низ проблема 
правне природе који су из тог нетачног тумачења прои стекли; 4) 
медијско искривљавање прошлости. На ова питања писац прика-
за осврће се тек у понекој полуреченици, па и тад не каже гото-
во ништа о изнетим аргументима, већ само оспорава оно што је 
препознао као идеолошку позицију, без обзира на чињенице које 
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се износе. Штавише, све оне чињенице које не би ишле у прилог 
мојим наводним идеолошким циљевима, али које су у књизи ипак 
наведене и са којима се писац приказа и сам слаже, у приказу су 
представљене тек као својеврсно моје „признање” (упркос, дакле, 
идеолошкој позицији), док оно што се у књизи не наводи или не 
разматра, а писац приказа сматра да је требало да буде поменуто 
или узето у обзир, у приказу се посматра у контексту ауторове 
идеолошке селективности и пристрасности према „комунистичком 
становишту”. 

Што се тиче аутора ове књиге, морално или боље – вред-
носно неутралан може и мора да буде само метод. За резултате 
рада у домену хуманистичких наука, увек када се ради о пробле-
мима који су друштвено релевантни, везују се одређене вредносне 
конотације. Писац приказа говори и сам из упадљиво вредносне 
позиције (која се мени такође чини идеолошком, али о томе немам 
намеру да полемишем), при чему је ту своју позицију прогласио за 
научну, а онда дисквалификовао књигу која из те позиције не на-
ступа, као ненаучну. 

На крају, др Зоран Јањетовић прегнантно сумира своје 
виђење књиге и своје главне замерке, закључујући да аутор „го-
вори о друштвеном контексту рехабилитација (који слика импреси-
онистички), али одбија да уважи историјски контекст ‚почињених 
дела’ за који постоји солидна историографска основа; исправно 
указује на нелогичности у Решењу о рехабилитацији, али не и на 
нелогичности и чак неморалност Одлуке Државне комисије; брани 
‚антифашизам’, али игнорише или умањује све његове ‚нуспроизво-
де’ који заслужују сваку моралну и правну осуду.” 

Оваква оцена покреће неколико питања: На основу чега је 
писац приказа означио као импресионистички шири, савремени 
контекст, који је у општим потезима описан у Уводу књиге, а који 
је анализиран и у радовима Тодора Куљића, Ђорђа Станковића, 
као и других аутора на које се у књизи позивам? Који аспект реле-
вантан за историјско-правну анализу је у књизи занемарен? Зашто 
је у конкретној исторјско-правној анализи питање да ли је кнез 
Павле био „приморан” на одређене поступке баш толико важно да 
чак ни неколико врло опширних и одмерених оцена које су у вези 
са тим у књизи изнете ипак нису довољне писцу приказа? Које не-
логичности Одлуке из 1945. године писац приказа има у виду? Шта 
је у тој одлуци нелогично, чињенично погрешно и интерпретативно 
проблематично, а да на то у издању документа на крају књиге није 
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указано? Сва ова питања остала су без одговора, а њима треба 
придружити и нека друга: ако је позиција аутора књиге „морално 
проблематична” (када се већ експлицитно уводи морална компо-
нента у расправу), онда се умесним чини питање: која је то морал-
но непроблематична позиција? Зар само она која полази од иде-
ално-типске, апстрактне моралности, која је заправо историјски 
непостојећа? Колико је сагледавање историје из перспективе иде-
алнотипске моралности уопште исторично и не води ли оно у рела-
тивизам и мизантропију у којој је, карађозовски речено, „крив сва-
ки”? Зар историчар сме да буде равнодушан према питању какве су 
дру штвене импликације таквог релативистичког становишта? Како 
се може бранити становиште да, макар и идеалнотипска моралност 
није, у основи, и сама идеолошки конструкт? Не чини ли својим 
оценама писац приказа управо оно што замера аутору књиге, наи-
ме не суди ли он сам историји сугеришући, примера ради, да је не-
морално што није суђено и савезничким лидерима? 

У конкретном случају, посматрао сам проблем којим сам се 
бавио у контексту који подразумева да су силе Осовине биле агре-
сори; да је НОП освојио власт у борби против окупатора, чиме је 
стекао легитимитет; да је аранжман са Осовином 1941. године као 
и колаборација значио фактичко савезништво са фашизмом; да 
је Нирнберг донео праведне казне нацистичким злочинцима (иа-
ко не свима); да је кнез Павле био попустљив према фашизацији 
Југославије; да је приступ Тројном пакту с пуним правом инкри-
минисан; да су антифашистичке вредности оне којима треба да 
теже савремена друштва, чему особито хуманистичке дисциплине 
треба да дају свој допринос. То јесте шири контекст у којем сам 
се кретао, који је писац приказа сасвим добро идентификовао, 
означавајући га, међутим, као идеолошки и морално проблемати-
чан и неприхватљив. 

Пошто др Зоран Јањетовић није сагласан са начином на који 
сагледавам контекст, он као једино могуће сугерише своје виђење 
контекста, у којем су Велика Британија и Француска – агресори 
(пошто су „оне објавиле рат Немачкој, а не она њима!”), комуни-
сти и партизани – неморални борци против легалних институција 
и лажни антифашисти; антисемитске уредбе југословенске вла-
де – „благе”; квислинзи – легитимни; Нирнберг („без обзира на 
несумњиву кривицу већине оптужених”) – нелегалан, па се на 
његова темељна документа не треба позивати; антифашистич-
ке вредности – неприхватљива идеолошка импозиција у научно 
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мишљење прошлости итд. Ипак, подсећа писац приказа, историја 
није ту да суди, него да објасни, али остаје нејасно шта се овим при-
ступом, какав сугерише др Зоран Јањетовић, заправо објашњава, 
осим сопствене позиције? 

На крају, др Зорану Јањетовићу, којег лично веома ценим 
као историчара и старијег колегу, изражавам захвалност што је 
посветио део свог професионалног ангажмана и мојој књизи, отво-
ривши једну провокативну полемику. Ипак, морам да закључим 
констатацијом да начин контекстуализације који је предочио не 
могу да прихватим, као што не могу да прихватим ниједну од из-
нетих примедби, што историографских што етичких, тим пре што 
се оне много више тичу питања која, заправо, не представљају су-
штину садржаја књиге. 
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Др Момчило МИТРОВИЋ

РУСКИ АРХИВ О ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Руски архив, чијих је десетак бројева у Краљевини СХС / Кра-
љевини Југославији изашло од 1927. до 1938. године, представља 
један од најозбиљнијих часописа које је руска емиграција издава-
ла ван своје домовине након бољшевичке револуције и грађанског 
рата. Основни његов циљ, који су нагласили редакција и уред-
ништво, „да објективно посматра саму Русију”, супротставља се 
двема крајностима у тадашњем схватању ове земље, по којима 
је у њој све „рђаво и не даје никакве наде, јер њоме управљају 
бољшевици” док је по другима „у њој све одлично баш зато што 
тамо царује бољшевичка диктатура”. 

Супротстављајући се тези о земљи „бунтовничког народа 
који захваљујући своме анархизму сам срља у пропаст” и прети 
да са собом повуче и остале народе, Руски архив уочава тежње и 
импулсе за нови живот које су развиле „народне стваралачке силе, 
које су се столећима налазиле у потенцијалном стању”. 

Ту се пре свега мисли на мислиоце, научнике и уметнике, 
који су својом стваралачком снагом, неукротивом енергијом, богат-
ством и оригиналношћу идеја „ушли у Пантеон човечанства”.

Захваљујући томе Руски архив највише покла ња простора 
на својим страницама великанима науке, уметности и културе као 
што су Достојевски, Толстој, Ломносов, Чехов, Тургењев, Гогољ, 
Наталија Кончарова, Чајковски, Горки и др. 

Пратећи целокупно стваралаштво у култури, науци, књи-
жевности и другим областима савременог живота часопис из броја 
у број доноси радове од којих су најкарактеристичнији они под 
следећим насловима: „О филозофском значењу руске науке”, 
„Струје савремене руске литературе”, „Из историје модерног руског 
позоришта”, „Савремено сликарство совјетске Русије”, „Стара и но-
ва руска интелигенција”, „Портрети савремених руских писаца”, 
„Позориште и револуција”, „Силуете руских композитора”.

Комплекс питања везаних за савремени политички живот 
Русије илуструје руски бољшевизам, карактеристике совјетских 
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међународних уговора, комунистички пољопривредни проблем, 
социјални преврат, права совјетског грађанина, питања расе ља-
вања и колективизације, закона и законитости у СССР-у, изборно 
право бољшевичке власти и друго.

Међународни положај Русије и односи са другим државама 
заступљени су на нивоу савремености, док се посебно третирају 
односи са Немачком у контексту Првог светског рата и његових по-
следица.

Уз стале рубрике „Политички преглед”, „Хроника”, „Књиге и 
часописи” и „Библиографија”, нама се чине драгоцени чланци из 
друштвене историје који за основни садржај узимају положај омла-
дине, жена, сељаштва, становништва.

Тако П. Селиванов, пиште чланак „Територија и становни-
штво СССР” у коме читалац сазнаје да је ова земља просле Првог 
светског рата и револуције имала смањену територију за 818.000 
квадратних километара. Део њене територије припао је Финској, 
Пољској, Летонији, Литви и Естонији, део је уступљен Турској, док 
је део анектирала Румунија. СССР је имао тада 21,2 милиона km2 
односно шеснаестину целокупног копна на земљи. У процентима 
губитак је износио нешто мање од 4%. Још је већи губитак Русија 
имала у становништву – 17,1%, односно од 167 милиона изгубила 
је 28,5 милиона становника. Три су основна разлога опадања ста-
новништва у Русији после Првог светског рата:

а) ратни губици у светском и грађанском рату,
б) емиграција становништва,
ц) појачана смртност и опадање броја рађања за време ра-

та, револуције и глади. До 1926. године било је око 30 милиона 
становника мање у односу на прираштај какав је био у годинама 
1911–1913. (1,69%).

Анализирајући сваки од поменутих разлога смањивања 
броја становника аутор даје низ корисних података, посебно за 
Руску федерацију, Белорусију и Украјину, и објашњава чињеницу 
преваге броја жена над мушкарцима у поратним годинама, као и 
смањење броја новорођенчади, нарочито 1921. године.

Пред Први светски рат у руској војсци је било 1% укупног 
становништва, да би тај број 1917. био повећан на 12 милиона 
или 8,5% становништва. Завршетком грађанског рата број је по-
степено сведен на 0,6 милиона или 0,4% свег становништва. Током 
рата увећавао се број градског становништва, док се број сеоског 
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смањивао мобилизацијом и бежањем у градове. Са 114,1 милион 
сеоско становништво пало је у то време на 101,9 милиона. У току 
грађанског рата и војног комунизма процес је текао обрнуто. Тек 
1922. године миграциони процес ће добити карактеристике које је 
имао пре рата. На примерима великих градова, најбоље се уочавају 
наведени подаци. Москва је 1. јануара 1914. имала 1.762.710 ста-
новника. Године 1920. (август месец) тај број је износио 1.027.236, 
1923. (август) 1.542.874, а 1926. (децембар) 2.019.453 становни-
ка. Слично је било са Петроградом, Кијевом, Одесом, Харковим и 
др. Од 11 највећих градова у њих шест број становника 1926. годи-
не још није достигао предратни ниво. У то време СССР је имао око 
400.000 села са просечних 300 становника. 

О судару „старог и новог начина живота” у Совјетској Русији, 
занимљив је текст Б. Архангелског, у коме се наглашава да су го-
дине рата и револуције изазвале дубоке потресе и поремећаје у 
целокупном склопу руског живота. У том периоду дошло је до ош-
тре борбе између старог и новог, до пољуљаних односа међу дру-
штвеним класама, политичких односа, религиозног живота и осно-
ва традиционалног морала. Није било одговора на многа питања: 
шта напустити и чега се даље држати, шта од новог прихватити, а 
чега се старог не одрећи, како градити нови живот, с ким и куда 
ићи? У односима моралног, религиозног, социјалног и материјалног 
живота долазило је до невиђених судара, непомирљивих несугла-
сица, драмских често трагичних ситуација.

Руски народ је у доба револуције, закључује аутор, прола-
зио искушења каква до тад нису узмениравала европску мисао. 
Наводећи низ примера који илуструју сударе старог и новог, он 
закључује да су године индустријализације и увођења плана вра-
тиле живот руског села на почетак 19. века, док се укупан друштве-
ни живот налазио у процесу превирања, несталности и распадања 
старих форми живота или њиховом стапању са формама пострево-
луционарне стварности. 

Како се рат и поратно време одразило на привредни живот 
Русије најбоље илуструју подаци из пољопривреде, о којој Ру-
ски архив детаљно пише. Као и у свим ратовима, мобилизација 
војске, реквизиција стоке, милитаризација индустрије доприноси-
ли су смањењу усевних површина и приноса. Сматра се да је 1917.  
усевна површина износила 95,6 милиона хектара према 116 ми-
лиона хектара 1914. године. За време грађанског рата површина 
се смањила за још 8,5 милиона ха. Ако се зна да је око 75% про-
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дуката трошило село, смањење пољопривредних приноса највише 
је погађало вароши и привредне рејоне. Тамо је било 25–30% 
пољопривредних производа мање од предратног нивоа.  Жетвени 
приноси смањивани су у односу на 1913. за 7% 1917. године, 11% 
године 1918, следеће године за 20% а 1920. за целих 30%. У одно-
су на 1916. четири године касније коња је било 75%, крупне стоке 
79%, оваца и коза 50%, а свиња само 22%. 

У Руском архиву објављивали су своје радове и аутори 
из Србије. Ово се посебно односи на српског историчара Јована 
М. Јовановића који је обрађивао тему односа Русије и Аустрије, 
„Одлучујући корак о Првом светском рату” и друго. 

Посебно издвајамо чланак Леонида Андрејева „Реч о Србији” 
писан новембра 1914. године, због његове актуелности током целог 
20 века. Он за Србе на почетку Првог светског рата каже, да стоје 
„лошије него ма ко други на читавом свету”. Од њих се истина не 
чује ни вајкање ни громогласно запомагање. Код Срба је започео 
рат, ту су пале прве жртве, њих убијају сваког дана, сваког часа. 
Свет зна за њихове колибе, босе војнике и министре у ритама, зна 
да српски војници иду боси у борбу, да немају новца, лекова и ле-
кара. Са Србима се не ратује, на њих иде „казнена експедиција”, 
на њих не иду војници и официри. На њих јуришају џелати којима 
је потребна српска крв, српска несрећа... То је међутим народ који 
изузетно воли Русију, „воле нас топло, искрено, скоро нежном 
љубављу”. То је народ који ће „свој последњи ћилим прострети 
пред ваше руске ноге, одвојиће последње парче хлеба од својих 
гладних уста и са божанском дарежљивошћу сиромашка послужиће 
вас надрагоценијег госта из драге Русије”. Андрејев у поменутом 
чланку поручује да треба помоћи Србима, као што је то Русија чи-
нила са другим државама. 

Да се овакав однос према Русима није променио ни после 
Другог светског рата, може се прочитати и од уредништва Руског 
архива који на једном месту каже: „Ми живимо у једном народу који 
је одвајкада гајио и гаји и данас неизмерну љубав према Русији, и 
који веома саосећа њеној судбини, искрено се радује њеним успе-
сима и несрећан је у њеним несрећама...”

О томе како је Руски архив примљен у научним круговима 
говоре оцене из штампе свих југословенских крајева. 
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Трговински Гласник – „Руски архив” је, у истини, најбоље 
опремљен и најозбиљнији часопис, који излази на нашем језику, у 
опште...

Време, Београд – Ова свеска Архива представља једну од 
најинтересантнијих публикација за последњих неколико година. 
Чланци и студије који се ту доносе представљају заиста добре ра-
дове, писане без тенденције, с довољно снаге да се савлада огро-
ман, сасвим супротно оцењиван, материал. Исто тако, међу сарад-
ницима има личности од несумњивог ауторитета и знања.

Политика, Београд – „Руски архив” чини се, дошао је у 
крајњи час, као израз једне велике социјалне и културне потребе 
и његов Уређивачки Одбор јасно је обележио у уводном чланку 
„Наши Циљеви” све што има у виду, приступајући свом, колико на-
порном, толико корисном послу...

Српски књижевни гласник, Београд – Појава овог часописа 
користиће свима који желе исцрпне информације о материалном и 
духовном животу и еволуцији савремене Русије.

Летопис Матице Српске, Нови Сад – „Руски архив” и по пред-
мету својих чланака и по њиховој обради, представља несумњиво 
један врло озбиљан покушај да се нашој читалачкој публици при-
каже душевни и економски живот данашње Русије... Он чини услу-
гу и нама и Русији...

Новости, Загреб – Доиста, док други европски народи тро-
ше големе износе за сакупљање информација о Русији и о Русима, 
било би неразумно да ми ове, попознатим стручњацима у „Архи-
ву” сабране и готове на нашем језику нам пружене информације 
објеручке не прихватимо, а подузеће и његове инспираторе о овом 
корисном подузећу не помогнемо.

Хрватска Ревија, Загреб – Мора се признати: писци се ових 
књига нису дали помести каосом ни у којем погледу. Њихова је 
предност пред свима другима, да точно знаду тло и увјете и при-
лике и средину, из које је дошло и „ново” и уистину ново. Због 
тога се резултати ових аутора у много чему поклапају с тактичним 
коректурама и политичким и културним последњих дана рускога 
бољшевизма.

Jutro, Ljubljana – Želiti je, da ne bi bilo inteligentnega Slovenca, 
ki ne bi vzel v roke te sijajne revije, ki je pravi ključ v carstvo ruskega 
duha.
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У знак сећања на Петра Опалића са Филозофског факултета 
Универзитета у Београду објављујемо један од његових последњих 
радова, у коме су изнети резултати истраживања које је обавио 
заједно са Александром Лешићем из Института за ортопедију 
Универзитетског клиничког центра у Београду.

Petar OPALIĆ, Aleksandar LEŠIĆ 
Istraživanje nekih ratnih i mirnodopskih  

činilaca traumatizacije

Uvod

Ispitivanje subjektivnih aspekata telesne traumatizacije datira 
još iz vremena neposredno posle II svetskog rata1 i traje do današnjih 
dana.2 U oslanjanju na preporuke Svetske zdravstvene organizacije,3 
kao i na istraživanja fenomena nesreće uopšte ovo istraživanje pokušava 
da baci nešto više svetla na neke psihičke, situacione ili mikrosocijalne 
činioce koji su u vezi sa traumatizacijom, posebno one vezane za rat.

Izdvojili smo one faktore koji se iz literature ove vrste4 pominju 
kao uticajni na psihički status fizički povređenog. Reč je o ranijim 
psihičkim smetnjama povređenog, o pripremljenosti za traumu (o 
faktoru iznenađenja), o ugroženosti života tokom traumatizacije, 
odnosno stepenu doživljaja jačine traume, o iskustvu umiranja bliskih 
u istoj nesreći i gubitku doma ili imovine (tzv. faktori komorbiditeta), 
pa o nejasnosti događanja u traumi itd.

Hipoteze istraživanja

U vezi sa prethodno rečenim pošli smo od sledećih hipoteza:
1 Može se očekivati da će među somatski traumatizovanima biti više 

onih koji su i ranije u životu telesno povređivani, što će biti neka 
vrsta provere teze o postojanju tzv. ličnosti sklonih povredama 
(accident prone person) na našem uzorku.

2 Ispitanici koji su prethodno u životu imali psihičke probleme 
(„probleme sa nervima”) će biti češće u grupama onih koji su doživeli 
mentalnu traumu.
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3 Značajnije prisustvo faktora nepripremljenosti za traumu očekuje se 
kod ispitanika u ratnim uslovima zbog prirode ratne situacije.

4 Intenzitet doživljene traume, odnosno doživljaj ugroženosti života 
u traumi je bitan činilac iskustva traumatizacije i verovatno ima 
značajnog uticaja na psihičko reagovanje ispitanika posle traume.

5 Činjenica da je nekom ispitaniku tokom traumatizacije neko blizak 
poginuo u istoj nesreći, ili da je izgubilo dom u njoj (ratne prilike), 
u kombinaciji sa drugim činiocima ili samostalno značajno će uticati 
na moguće psihopatološko reagovanje ispitanika i posle doživljene 
nesreće.

Metod istraživanja

Predmet istraživanja
Ukupni uzorak je imao 175 ispitanika različitog doba, pola, 

bračnog stanja i zanimanja. Od toga je eksperimentalnu grupu činilo 70 
hospitalizovanih pacijenata Ortopedske klinike Medicinskog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu tokom 1998. godine. Ona je bila podeljena na 
dve podgrupe. Prvu podgrupu (E1) činili su somatski traumatizovani 
na frontu ili u ratnom području, većinom iz Republike Srpske (Bosne i 
Hercegovine), njih 26, odakle su upućeni na lečenje posle ukazivanja 
prve pomoći ili nakon hitne traumatološke intervencije na mestu 
povrede. Činjenica je da je među njima bilo nešto više onih kod kojih 
je povreda bila subakutna tj. desila se do dva meseca pre vremena 
ispitivanja. Drugu eksperimentalnu podgrupu (E2) činili su telesno 
traumatizovani u mirnodopskim uslovima, uglavnom iz Beograda i 
okoline. Oni su bili povređeni na radnom mestu, u slobodno vreme ili u 
saobraćanom udesu, i bilo ih je 44 ispitanika.1

U kontrolnu grupu ušlo je 105 ispitanika, stanovnika Beograda, 
koji su testirani takođe tokom 1998. kod kuće ili na radnom mestu, 
izabranih slučajno. Njih 45 doživelo je u svom životu samo mentalnu 
traumu, dok ih se 60 izjasnilo da nisu nikada pretrpeli traumu ni 
somatske ni mentalne prirode.

U Tabeli br. 1 prikazan je celokupan uzorak i njegova socio-
demografska obeležja, izražena posebno u frekvencijama, a zasebno u 
procentima (brojke u zagradama) prisustva pojedinog obeležja u sve 
četiri podgrupe ispitanika.

1  Prisustvo različitih vrste trauma utvrđivano je direktno, kao i posredno preko od-
govora sa tri instrumenta: Istorijat – prošlo iskustvo, Impact Events Scale i LEAIQ.
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Tabela br. 1: Sociodemografska obeležja uzorka

Sociodemografska obeležja 
ispitanika

Podgrupe ispitanika

Ukupno

Eksperimentalna (E) Kontrolna (K)

Ratni sa 
somat skim 
traumama 

(E1)

Civilni  sa 
somatskim 
traumama 

(E2)

Samo sa 
mental-

nom trau-
mom (K1)

Bez 
mentalne 
ili fizičke 
traume 

(K2)

Pol
muški f (%) 25 (14,3) 20 (11,4) 23 (13,2) 27 (15,4) 95 (54,3)
ženski f (%) 1 (0,6) 24 (13,8) 22 (12,4) 33 (18,9) 80 (45,7)

Dob

do 20 g. f (%) 3 (1,7) 7 (4,0) 1 (0,6) 5 (2,8) 16 (9,1)
21–30 g. f (%) 8 (4,6) 3 (1,7) 17 (9,7) 11 (6,3) 39 (22,3)
31–50 g. f (%) 13 (7,4) 14 (8,0) 20 (11,4) 29 (16,6) 76 (93,4)
preko 50 g. f (%) 2 (1,1) 20 (11,4) 7 (4,0) 5 (2,8) 44 (25,2)

Bračno  
stanje

u braku f (%) 9 (5,1) 23 (13,2) 26 (14,9) 30 (17,1) 88 (53,3)
van braka f (%) 10 (5,7) 20 (11,4) 19 (10) 28 (16,0) 77 (46,7)

Poro dični 
život

samac f (%) 12 (6,8) 10 (5,7) 12 (6,8) 26 (14,7) 60 (34,3)
sa partnerom f (%) 0 (0) 2 (1,1) 4 (2,3) 4 (2,3) 10 (5,7)
sa partnerom 
i decom f (%) 6 (3,4) 19 (10,9) 19 (10,9) 20 (11,4) 64 (36,6)

proširena 
porodica f (%) 8 (4,6) 13 (7,4) 10 (5,7) 10 (5,7) 41 (23,4)

Religi-
oznost

pravoslavni f (%) 9 (5,1) 18 (10,3) 38 (21,7) 43 (24,6) 108 (61,7)
ateisti f (%) 4 (2,3) 13 (7,4) 2 (1,2) 10 (5,7) 29 (16,6)
neizjašnjeni f (%) 13 (7,4) 13 (7,4) 5 (2,9) 7 (4,0) 38 (21,7)

Zani-
manje

penzionisani f (%) 0 (0) 14 (8,0) 2 (1,1) 2 (1,1) 18 (10,3)
radnici f (%) 8 (4,6) 12 (6,9) 5 (2,8) 5 (2,8) 30 (17,1)
stručnjaci f (%) 1 (0,6) 4 (2,3) 20 (11,4) 29 (16,6) 54 (30,9)
učenici i 
studenti f (%) 0 (0) 5 (2,8) 1 (0,6) 8 (4,6) 14 (8,00)

ostala 
zanimanja f (%) 4 (2,3) 4 (2,3) 5 (2,8) 4 (2,3) 17 (9,7)

neizjašnjeni f (%) 13 (7,4) 5 (2,8) 12 (6,8) 12 (6,8) 42 (24,0)

Obrazo-
vanje

osnovna 
škola f (%) 0 (0) 11 (6,3) 1 (0,6) 1 (0,6) 13 (7,4)

srednja škola f (%) 12 (6,9) 11 (6,3) 20 (11,4) 23 (13,1) 66 (37,7)
viša i visoka 
škola f (%) 1 (0,6) 11 (6,3) 18 (10,3) 29 (16,5) 59 (33,7)

neizjašnjena f (%) 13 (7,4) 11 (6,3) 6 (3,4) 7 (4,0) 37 (21,1)

Nacio-
nalnost

srpska f (%) 16 (9,1) 34 (19,4) 43 (24,6) 54 (30,9) 147 (84,0)
ostali ili 
neizjašnjeni f (%) 10 (5,7) 10 (5,7) 2 (1,2) 6 (3,4) 28 (16,0)

Statistička provera značajnosti razlika u pogledu prisustva 
pojedinog sociodemografskog obeležja (dobi, bračnog stanja i porodične 
situacije te religiozne i nacionalne pripadnosti) između ispitanika 
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eksperimentalne (E) i kontrolne (K) grupe nije potvrđena, izuzev za 
razlike po polu. Naime, muškarci preovlađuju u eksperimentalnoj 
podgupi povređenih u ratu, što je razumljivo s obzirom na to da žene 
nisu podlegale mobilizaciji, samim tim ni ranjavanju u ratnim uslovima.

U konačnoj obradi rekodirali smo, uz to, obeležja porodičnosti i 
sveli na samo dva: ’živi sam’ i ’ne živi sam’.

Instrumenti istraživanja
Svim ispitanicima je ponuđeno pet instrumenata istraživanja, 

korištenih u sličnim istraživanjima.
Upitnici su, uz prethodno kratko objašnjenje o načinu odgova-

ranja, dati na popunjavanje anonimno i bez vremenskog ograničenja 
testiranja, sa napomenom da se radi o naučnom istraživanju, a ne 
dijagnostičkom postupku.

Prikazaćemo instrumente onim redosledom kako smo ih ponudili 
ispitanicima i unosili u kompjuterski program SPSS/W:
1) Istorijat - proteklo iskustvo uzet iz istraživanja Raphaela, Lundina 

i Weisaetha6 tiče se 25 varijabli odnosno anamnestičkih podataka 
o ispitanicima. Reč je o sociodemografskim obeležjima ispitanika 
(dob, pol, zanimanje), ali i o doživljaju nesreće i nekim aspektima 
toka traume.

2) Test porodične čvrstine (FHI)7 sa 19 varijabli primenjen je da bi 
se ispitala veza između kohezivnosti porodičnog sistema, s jedne 
strane, i drugih aspekata nesreće (pripremljenost, zatim način 
prevazilaženja posledica stresa u našem slučaju). Rezultati sa ovog 
instrumenta takođe su računati tako da je uvažavan ukupni skor sa 
njega.

3) Opšti upitnik za nesreće uzet iz već pomenutog istraživanja. Ispituje 
sa 28 itema razne aspekte nesreće (pripremljenost za nesreću, 
intenzitet doživljaja traume, trajanje nesreće, gubici bliskih ljudi i 
materijalnih dobara u nesreći). Odgovori na pojedina pitanja računati 
su odvojeno tj. kao posebne varijable.

4) Late Effect of Accidental Injuri Questionare (LEAIQ) koju su pre-
dložili Raphael, Lundin i Weisaeth6 tiče se opširnog ispitivanja (76 
varijabli), koje se jednim delom poklapa sa sadržajem pitanja 
prethodnih instrumenata, ali sa većom specifičnom težinom za naše 
istraživanje, pošto se pitanja iz njega tiču niza doživljavanja tokom 
nesreće, uslova odvijanja i drugih aspekata traume vremenu do šest 
meseci posle udesa. Dakle, ovaj instrument ispituje kasno psihičko 
reagovanje na traumu.
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 Zbog obimnosti i detaljnosti instrumenta, pitanja koja se tiču pojedinih 
crta neurotičnog reagovanja povezali smo u varijable  grozdove. Tako 
smo došli do skupnih zavisnih varijabli odnosno obeležja psihičkog 
reagovanja. To su: opšta neurotičnost, depresivnost, anksioznost, 
neurotična somatizacija, kognitivne neurotične smetnje i nesanica. 
Pri tome ove zbirne varijable u sebi sadrže odgovore na dva do pet 
pitanja iz upitnika.

5) General Health Questionare (GHQ-60) je opširnija forma instru-
menta za ispitivanje opšteg duševnog zdravlja sa 60 varijabli. 
Ovaj instrument je bio dat sa ciljem da se objektivnije i pouzdanije 
provere rezultati dobijeni primenom nekih prethodnih instrumenata. 
Primenjivan je i u više drugih istraživanja, a u ovom tako da veće 
cifre ukazuju na manji stepen mentalne integrisanosti i obrnuto. 
Korištena je vrednost odgovora sa instrumentima u celini, a ne sa 
pojedinih itema.

Statistička obrada podataka
Osnovni pravac statističkog računanja bio je provera značajnosti 

veze između pojedinih zavisnih varijabli tj. obeležja ispitanika, tačnije 
rečeno, subjektivnih aspekata traumatizacije koji se tiču psihološke 
pripremljenosti za traumu, iznenadnosti traume, fizičkog i psihičkog 
zdravlja pre traume, zatim intenziteta i kvaliteta doživljaja traume 
u trenutku ranjavanja, s jedne strane, i nezavisnih varijabli tj. obe-
ležja ispitanika vezanih za traumu, sa druge strane: „aktuelno isku-
stvo telesne traume uopšte (eksperimentalna grupa u celini, gru-
pa E), pa situacioni uslovi traumatizacije, tj. somatska trauma u 
ratu (eksperimentalna podgrupa E1), odnosno telesna trauma u miru 
(eksperimentalna podgrupa E2), ili samo doživljena mentalna trauma 
(kontrolna podgrupa K1) i na kraju odsustvo bilo kakve i telesne i 
mentalne traume u životu (kontrolna podgrupa K2)”.

Težište statističke obrade podataka bilo je na utvrđivanju 
statistički značajnih razlika u prisustvu određene zavisne varijable tj. 
psihosocijalnog obeležja između sve četiri podgrupe ispitanika. Pri tom 
su poređenja u pogledu prisustva ispitivanog psihosocijalnog obeležja 
u podgrupama vršena u različitim kombinacijama podgrupa. Na primer 
prisustvo zavisne varijable u kombinaciji podgrupa E1 : E2 : K1, dakle 
bez kontrolne grupe netraumatizovanih, zatim u grupama E i K u 
pogledu mogućeg utvrđivanja specifičnosti psihopatološkog reagovanja 
somatske traume uopšte, a ređe samo utvrđivanje razlika u pogledu 
prisustva pojedinog obeležja između podgrupa: E : K1 : K2 ili E : K1 : K2 
ili E1 : E2 : K1.
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Za statističku proveru značajnosti razlika u prisustvu određenih 
varijabli (zavisne varijable) u različitim podgrupama ispitanika (ne-
zavisne varijable) korištena je analiza varijanse (ANOVA), kao i χ2  test 
u zavisnosti od prirode zavisnih varijabli.

Zbog povećanja kvaliteta statističke obrade podataka usvojeni 
su kao zaštita od mogućih alfa grešaka, koje mogu nastati usled velikog 
broja poređenja, samo oni rezultati sa χ2 testa čiji je nivo značajnosti 
0,01, dok je za analizu varijanse u istu svrhu korišten Bonferonijev test 
za višestruka poređenja.

Rezultati istraživanja

Nisu potvrđene razlike u pogledu ranijeg opšteg fizičkog zdravlja 
tj. ranijih telesnih oboljenja (pitanje 11 iz Istorijata) između sve četiri 
ispitivane grupe.

Takođe razlike u pogledu opšteg tj. mentalnog stanja (na osnovu 
ukupnog skora ispitanika na GHQ) između sve četiri podgrupe uzorka 
nisu statistički potvrđene.

Razlike u pogledu ranijih problema sa nervima značajne su 
samo na nivou 0,05 (χ2 = 13,43) u korist somatski povređenih u miru 
i mentalno povređenih u miru.

U sledećoj tabeli su izloženi sažeto rezultati do kojih smo došli, 
tačnije samo oni koji se statistički značajno izdvajaju.
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Tabela br. 2: Statistički značajno izdvojena psihosocijalna obeležja 
uzorka (E1 = somatsko traumatizovani u ratu, E2 = somatsko 
traumatizovani u miru, K1 = mentalno traumatizovani u miru, 
K2 = bez iskustva traume; E=E1+E2; K=K1+K2)

Šire psiho-
socijalno 
obeležje

Uže psihosocijalno 
obeležje 

traumatizacije 
koje je statistički 
značajno uvećano

Podgrupa 
ispitanika 
u kojoj je 
značajno 
povišeno 

odgovarajuće 
obeležje

Vrednosti  
χ2 testa

Nivo  
zna čajnosti 

razlika

Podgrupe između 
kojih je vršena 

statistička obrada 
razlika u prisustvu 

navedenog 
psihosocijalnog 

obeležja

Predi-
spozicija za 

traumu

dobra 
pripremljenost za 

traumu

E1 χ2 = 29,80 p<0,01 E1+E2+K1

E1 χ2 = 33,61 p<0,01 E1+E2+K1+K2

Kvalitet 
doživljaja 
traume

doživljaj visoke 
jačine traume

E1+E2 χ2 = 169,47 p<0,01 E1+E2+K1+K2

E1+E2 χ2 = 41,91 p<0,01 E1+E2+K1

pomisao da će 
umreti u traumi

E1 χ2 = 33,61 p<0,01 E1+E2+K1+K2

E1 χ2 = 17,83 p<0,01 E1+E2

Faktori 
komorbi-

diteta 
(situ acioni 

činioci)

neko blizak 
poginuo u istoj 

nesreći

E1 χ2 = 45,81 p<0,01 E1+E2+K1+K2

E1 χ2 = 12,10 p<0,01 E1+E2

gubitak doma u 
istoj traumi

E1 χ2 = 11,72 p<0,01 E1+E2+K1

E1 χ2 = 23,66 p<0,01 E1+E2+K1+K2

Utvrdili smo takođe da se porodična kohezivnost pojačava 
onda kad se, uslovno rečeno, testira porodični sistem. Drugim rečima, 
porodična kohezivnost je značajno povišena ali samo na nivou 0,05 
(F1,68 = 4,46) kod ispitanika kod kojih je neko blizak poginuo u istoj 
nesreći.

Diskusija

Više „problema sa nervima” pre ispitivane traume (istina samo 
na nivou značajnosti 0,05) imali su u našem istraživanju somatski 
traumatizovani ispitanici u miru (E2 grupa), ali i mentalno traumatizovani 
u miru iz dela kontrolne grupe (K1 grupa). Naše istraživanje naslućuje 
pretpostavku da će određeni ispitanici sa ranijim psihičkim problemima 
već u mirnodopskim uslovima pre da se traumatizuju (bilo somatski, 
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bilo mentalno). Ovaj rezultat sugeriše pretpostavku da su psihički 
problemi ispitanika traumatizovanih u ratu najverovatnije u vezi sa 
komorbidetnim faktorima tj. činiocima koje je izazvala ratna trauma 
uopšte (doživljaj visoke jačine traume, pomisao da će umreti u traumi, 
neko blizak poginulom u istoj nesreći, gubitak doma u istoj traumi) 
(Tabela br. 2). I neka druga istraživanja, naime,8 pokazala su da su 
glavni predispozicioni faktori traume ukupni stresogeni činioci (life 
events) koji prate traumu.

Važan činilac reagovanja na traumu i dobra pripremljenost 
za nju, kako ukazuju naši rezultati, značajno je prisutnija u grupi 
traumatizovanih u ratu (E1) (Tabela br. 2). Učestalost dobre pripre-
mljenosti za traumu u grupi telesno povređenih u ratu je koliko 
zanimljiva toliko i razumljiva, s obzirom na mobilno stanje stanovništva 
u ratnim zonama.

Pripremljenost za nesreću nije predisponovala, dakle, u našem 
istraživanju psihopatološko reagovanje, što su na populaciji sličnoj 
našoj (vijetnamski ratnici) dobili Watson et al.9

Da je somatska trauma uopšte u psihološkom smislu intenzivnija 
u odnosu na opštu traumu (iz kontrolne grupe), potvrđeno je čak u dve 
kombinacije statističke provere (videti Tabelu br. 2). Naime, u prvoj 
i drugoj eksperimentalnoj grupi somatski traumatizovanih, jasno se 
izdvaja doživljaj visokog intenziteta povrede (verovatno u prvom planu 
bolnost i osujećenost fizičkog kretanja sa svim posledicama) u odnosu 
na ostale podgrupe ispitanika.

Možemo da zaključimo da je traumatičnost iskustva somatski po-
vređenih u ratu (E2), kao najistaknutija, verovatno rezultat koji se tiče 
uticaja faktora komorbiditeta, tj. činjenice da je neko blizak ispitaniku 
poginuo u istoj nesreći, odnosno da je ispitanik izgubio dom u ratu.

Budući da je u istoj grupi (E1) značajno više onih ispitanika 
koji su se dobro pripremili za traumu, kao i donekle manje onih koji 
su pre traume „imali probleme sa nervima”, može se zaključiti da su 
psihopatološki fenomeni, vezani upravo za uticaj psihosocijalnih činilaca 
koji se tiču ratne situacije, najuticajniji.
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Милорад Радојчић,

ДОЊА БУКОВИЦА–село код Ваљева, 
Културно-просветна заједница Србије, 

Београд, 2013, 566 стр.

Дело Доња Буковица – село код Ваљева, аутора Милорада 
Радојчића конципирано је у три целине: Доња Буковица у про-
шлости и садашњости (9–265); Породични родослови (266–528); 
Прилози (529–552). Прву целину: Доња Буковица у прошлости и 
садашњости аутор  је изложио  кроз чак 13 одељака (Основни по-
даци о сели, Настанак и развој насеља, Становништво, Кроз даљу 
прошлост, Доња Буковица у ратовима почетком 19. века, Збивања 
током Другог светског рата, административно-територијална орга-
низација, Социјално-економске прилике, Обичаји и веровања, 
При вредне активности, Друштвени живот, Комуналне активности, 
Занимљивости), при чему је,  даље, садржај сваког од њих прика-
зао кроз пододељке, којих је више од 100 и који, већ на први по-
глед, указују на ауторову „решеност” да не изостави ништа што је, 
макaр и у најмањој мери, везано за Доњу Буковицу и њене људе.

Истински ентузијаста, већ доказани хроничар ваљевског 
краја, писац бројних монографија о људима, догађајима и уста-
новама, и поред недостатка релевантних историјских извора у 
архивима и другим установама, па чак суочен и са избегавањем 
појединих мештана села Доње Буковице да му пруже информације 
о њима познатим догађајима, личностима и појавама, Милорад 
Радојчић је, упорним трагањем по врлетима Доње Буковице, сусед-
них села, али и по селима у Тамнави, са жељом да све забележи и 
све  провери, да отргне од заборава и „најмању ситницу”, успео да 
створи дело заиста импозантно, али не само по обиму већ и по ква-
литету, у односу на она, која, понекад и неоправдано означавамо 
хроником појединог села.

У првом делу књиге изложио је Радојчић основне податке о 
положају и развоју насеља Доње Буковице, да би, затим, конста-
товао најважније догађаје, забележио најзначајнија сазнања о се-
лу, месном становништву и његовом животу и раду, материјалном 
и духовном богатству, учешћу у ратовима, прво за ослобођење и 
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стварање, а онда и за очување државе Србије. У настојању да, ка-
ко он сам каже, отргне од заборава „све што је некад било вредно 
и занимљиво” и да покаже „шта је данас”, каткад и да укаже „на 
могуће правце активности  у будућности”, Радојчић је  овај део 
књиге „обогатио” поглављем: Занимљивости, издвојивши и у њему, 
као и у свим осталим поглављима, мање целине, дајући им карак-
теристичне наслове: Овдашње првине, Можда нисте знали?, Чега 
више нема у Доњој Буковици?

Не остајући само на изношењу података о људима, дога-
ђајима, процесима и појавама, при чему је, понекад, исправљао 
и погрешке у досадашњој српској историографији, утврдивши, 
на пример, да се у Првом српском устанку једна од већих битака 
водила у Буковици која се налази у Ваљевској Подгорини а не у 
азбуковачкој Буковици. Неретко, он се упуштао и у анализу изне-
тог садржаја, чиме је, заправо, Доњој Буковици подарио ИСТОРИЈУ, 
а не хронику.

У најобимнијем делу књиге, који чине породични родосло-
ви свих доњобуковичких фамилија, Радојчић је посебно исказао 
истрајност и посвећеност послу којег се прихавтио. Заљубљеник у 
село и његове људе, сведок њиховог нестајања, у условима свет-
ске глобализације која све више „угрожава национални идентитет”, 
а подстакнут незнањем и самих Доњобуковичана о својим преци-
ма, од којих већина „није знала да наведе имена својих предака 
даље од деде и евентуално прадеде”, он је сваком од њих израдио 
родослов, са подацима од почетка 19. века, често и раније. У ро-
дословима је Радојчић забележио више хиљада имена, а уз већину 
њих и обиље разноврсних других података. Овако свебухватан ро-
дослов редак је у хроникама села. Зато је и потпуно оправдано 
ауторово очекивање, са аманетом: „Верујемо да ће објављивање 
ових родослова омогућити становницима Доње Буковице да нешто 
више сазнају о прецима и сродницима, али и пореклу, настајању 
и развијању сопствене породице. Очекујем да ћемо тиме што 
показујемо да поштујемо претке, и ми заслужити поштовање наших 
потомака. Зато нека им ова књига буде и аманет да ове родослове 
стално допуњују и надограђују.”

У Прилоге је аутор уврстио: пописе становништва из 1832. и 
1863. године, биографије знаменитих личности, спискове страда-
лих у ратовима, списак носилаца Албанске споменице, списак рат-
них заробљеника у Другом светском рату и попис најпознатијих се-
оских топонима. И ови прилози, иако само део од грађе коришћене 
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за израду монографије, показују озбиљност истраживачког рада 
аутора Радојчића, на коју упућује и обиман списак коришћених из-
вора и литературе, и списак сарадника у истраживачком процесу. 

Уз богат садржај, монографија: Доња Буковица – село код 
Ваљева не оставља читаоца равнодушним ни својим илустратив-
ним материјалом, којем је аутор, како сам каже, посветио посебну 
пажњу. Бројношћу фотографија, факсимила, скица и цртежа, као и 
по ономе о чему тај материјал сведочи, Радојчић је презентовао и 
својеврстан албум Доње Буковице, изузетну фотомонографију овог 
села у Ваљевској Подгорини.

На крају, импозантног обима, свеобухватног садржаја, 
једноставним језиком и надахнутим стилом написано, обојено 
ауторовом жељом за објективношћу, дело Милорада Радојчића: 
Доња Буковица – село код Ваљева представља објективно сагле-
дану историју овог села у Ваљевској Подгорини, трајан споменик 
његовим становницима, посебно Чедомиру-Чеди Николићу, истак-
нутом привреднику из Ваљева, родом из Доње Буковице, на чију 
је иницијативу и уз чију је материјалну и моралну подршку, прво 
израђен рукопис дела, а затим и објављен.

Момчило Исић

Árpád Hornyák, 
Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations 1918–1927, 

Boulder (Col.), Wayne (N. J.) 
(Center for Hungarian Studies), 2013, 426 str.

Књига која је пред нама, и поред тога што је издата ове годи-
не, није тако нова. Реч је о енглеском преводу дела које се изворно 
појавило на мађарском 2004. године. Међутим, будући да највећи 
део наше и светске научне заједнице не чита мађарски, она је до 
сада била практично недоступна широј заинтересованој јавности. 
Ово је посебно од значаја за нашу научну јавност, не само зато што 
је аутор пореклом са наших простора већ је и тема уско везана за 
српску и југословенску дипломатску историју. На известан начин 
ова књига је наставак доста богате како југословенске и српске та-
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ко и мађарске историографије о међусобним односима Краљевине 
СХС и Мађарске током прве деценије после Првог светског рата. 

Књига садржи у кратки предговор и три веће целине (које 
су опет подељене на цео низ краћих поглавља), а на крају, поред 
регистара, мапа и библиографије, садржи и краћи библиографски 
есеј о до сада постојећој литератури. 

У предговору аутор оцртава укратко значај теме и, што је 
најважније, образлаже зашто је своје истраживање протегао са-
мо до 1927. Ову је годину узео као граничну због италијанско- ма-
ђарског пакта који је тада склопљен. Он је, по аутору, две суседне 
земље дефинитивно сврстао у супротне таборе, те стога представља 
прикладну тачку за завршетак излагања. Будући да се књига бави 
искључиво дипломатским односима, ова граница се може прихва-
тити. 

Први део књиге, насловљен Од либерално-демократске 
ре  во луције до свргавања хабзбуршке династије, бави се југо-
сло  венско-мађарским односима током прве три послератне годи-
не. У низу краћих поглавља доста детаљно су изнете околности 
око склапања Београдског примирја 13. новембра 1918. године, 
описано је успостављање дипломатских односа, ситуација током 
совјетске власти у Мађарској, Палеологов план о успостављању 
француске контроле над  мађарском економијом, два покушаја по-
вратка бившег цара и краља Карла, те занимљиво питање окончања 
окупације Барање и мађарског уступања Градишћа Аустрији. 

Други део, После краљевских пучева, обрађује суштинска 
питања мађарске спољне политике током двадесетих година: по-
требу да се земља укључи у Друштво народа, да реши питање 
ратних репарација и добије међународни зајам ради економ-
ске стабилизације. Све је то било нужно како би се успоставила 
унутрашња и спољна стабилност земље. Главни моменат који је 
обележио ово раздобље било је мађарско приступање Друштву 
народа 18. септембра 1922, коме се Краљевина СХС, после не-
што премишљања, ипак није опирала већ је са друге две члани-
це Мале антанте само изразила резерве. Други битан моменат је 
био југословенски отпор да Мађарска добије зајам од Друштва 
народа. У том контексту аутор прати и однос Југославије – чија 
дипломатија се, кад год је могла, окретала Балкану и никада није 
видела средњу Европу као област од свог примарног интереса – 
према овим и с њима повезаним питањима, пратећи како главне 
актере, Југославију и Мађарску, тако и велике силе, које су из 
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позадине често одлучујуће деловале на доношење одлука у пре-
стоницама југоисточне Европе.  У целини, тај период је био обе-
лежен југословенским неповерењем и акцијама – самосталним и 
у комбинацији са другим земљама наследницама (Чехословачка, 
Румунија) односно великим силама – упереним на то да се Мађарска 
одржи у положају из ког неће бити у стању да угрози статус кво 
успостављен на крају Првог светског рата. 

Трећа велика целина има наслов Детант и говори о перио-
ду од марта 1924. до почетка априла 1927. године, који је обеле-
жен покушајима међусобног приближавања. Они никад нису били 
сасвим искрени ни на једној ни на другој страни, а у још већој 
мери него у претходном раздобљу, трећи кључан играч у овом 
дипломатском надигравању била је Италија, која је и преко ове 
две земље гледала како да себи обезбеди утицај и чак превласт у 
југоисточној Европи. Јасно је да аутор говори и о другим актерима 
који су с времена на време утицали – кад јаче, кад слабије – на 
општу констелацију и опредељивање дипломатија Југославије и 
Мађарске. Као слабији партнер, Краљевина СХС је морала да чини 
сталне уступке Италији, која се за ревизионистичку Мађарску по-
казала као привлачнији партнер. У том контексту аутор види чуве-
ни „Мохачки говор” регента Хортија не као покушај зближавања с 
Југославијом – како се он уобичајено види у историографији – већ 
напротив, као крај озбиљних покушаја зближавања с јужним су-
седом. За то одговорност свакако сноси и недовољно заинтересо-
вана и спора југословенска дипломатија. Ауторов закључак је да 
се потписивањем италијанско-мађарског уговора о пријатељству 
почетком априла 1927. године Мађарска дефинитивно сврстала у 
супротан табор у односу на Краљевину СХС. 

Књига која се недавно нашла пред много ширим кругом 
потенцијалних читалаца је вредно продубљавање досадашњих 
знања о дипломатским односима две суседне земље. Она је засно-
вана на великом броју необјављених југословенских и мађарских 
извора и обимној релевантној литератури. Увидом у белешке на 
крају књиге стиче се утисак да су необјављени југословенски 
извори коришћени чак у већој мери него мађарски. Поред тога, 
коришћено је и мноштво објављених извора, као и грађа британ-
ског министарства иностраних послова. Због тога је рад више не-
го добро утемељен, а његови закључци су поуздани. Излагање у 
књизи је хронолошко-проблемско, тако да постоје само мања вре-
менска враћања у поглављима. Ово, међутим, не нарушава главни 
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ток нарације, који остаје хронолошки. У вези са стилом писања тре-
ба споменути највећу ману ове књиге: недостаје јој закључак. Иако 
аутор током целог текста доноси судове о свакој појединој епизо-
ди дипломатских односа, он је избегао да на крају књиге сумира 
и целовито уобличи резултате свог истраживања. Они би свакако 
били корисни и олакшали би сагледавање главних црта развоја 
читаоцима које више занима суштина међудржавних односа него 
њихов развој из месеца у месец. Било би занимљиво сазнати да 
ли је реч о ауторовој одлуци или захтеву издавача да рукопис не 
пређе одређени обим. Може се приговорити и најчешће непотпуном 
навођењу датума, тј. само дана и месеца без године, тако да чита-
лац после дужих пасажа заборави о којој години је реч.

Треба похвалити врло добар енглески превод, који знатно 
одудара од неких неприхватљиво лоших превода иначе вредних 
мађарских дела. Сем неколико пропуста у писању, преводиоцима 
се може замерити  и начин писања назива места. Иако се наводе 
и српске варијанте, по правилу се током текста користе мађарски 
називи (што је разумљиво у мађарском оригиналу), чак и за места 
која су после 1918. остала у Краљевини СХС и која су зато данас 
широј јавности позната баш под својим српским именима.

У целини може се рећи да је реч о вредном делу које показује 
да се и из „суве дреновине” старије дипломатске историје XX века 
још увек може исцедити понешто ново.

Зоран Јањетовић

От Скопие до Женева. 
Димитър Шалев – защитник на малициствата 

в Обществото на народите,(със. Димитър Митев),  
София, 2012, 631 стр.

 Збирка докумената о раду Димитра Шалева у Женеви, у пе-
риоду 1929–1934, приређенa je са основним циљем да прикаже 
његову делатност у вези са промовисањем права бугарске наци-
оналне мањине у Југославији пред европском јавношћу. Реч је о 
приватном издавачком подухвату његовог сина Ивана, који исто-
ричарима даје увид у документа из личне архиве Димитра Шале-
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ва, која су досад била недоступна, јер се и даље налазе у поседу 
његове породице. Међутим, поред основног тематског ограничења, 
ова збрика пружа увид у много сложеније теме од активности 
једног политичког делатника и јавне личности. Збирку је приредио 
др Димитар Митев (Димитър Йонов Митев), који од 1984. ради у 
Историјском институту Бугарске академије наука. Димитар Митев 
је до сада објављивао научне радове о спољној политици Бугар-
ске после Првог светског рата, у којима је обухватио односе са 
Великом Британијом, Краљевином СХС/Југославијом, македонско 
питање и рад бугарске делегације у Друштву народа. Тренутно пи-
ше хабилитацију на тему „Западна Тракија и дипломатски односи 
Бугарске, Грчке и Велике Британије, 1919–1941. године”. Објавио 
је и двотомну збирку докумената Цар Борис III у британској 
дипломатској кореспонденцији (1919–1941. г.) у издању Централ-
ног државног архива у Софији 2005–2008. године.

 Македонски комитет и Унутрашња македонска револуцио-
нарна организација (ВМРО) подносили су у периоду 1918–1929. 
петиције Друштву народа о положају бугарске националне мањине 
у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Југословенске владе успе-
вале су да их без већих напора одбаце као неприхватиљве и нетач-
не, због речника који је вређао државне институције и уз аргумент 
да њихови потписници живе у Бугарској, а не у Јужној Србији, и 
да су у служби бугарске иредентистичке пропаганде чији је циљ 
ревизија мировних уговора на којима је почивао систем колективне 
безбедности у Европи. Децембра 1929. године поднета је петиција 
новоформираног Представништва бугарске националне мањине у 
Југославији, са седиштем у Женеви. Њени потписници су били Ди-
митар Шалев и Григор Анастасов, и југословенска влада је по први 
пут била суочена са петицијом њених држављана, иначе бивших 
политичких делатника.

Димитар Шалев (у југословенским документима се наводи 
под именом Димитрије Шалев или Димитрије Шалевић) рођен је 
у Скопљу 1896. године. После Другог балканског рата се иселио 
у Бугарску, у чијој војсци је служио на Солунском фронту и где 
је завршио Правни факултет. По повратку у Скопље учланио се 
у Демократску странку. Избран је за заменика председника скоп-
ске општине и на тој функцији је остао до 1927, када је ухапшен 
током судског процеса студентима у Скопљу. Државни тужилац 
је за њега тражио смртну казну, али је због недостатка доказа 
ослобођен. У својој одбрани, Димитрије Шалевић се представљао 
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као Србин и лојалан поданик краља Александра. Два месеца након 
ослобађајуће пресуде прихватио је да као адвокат заступа оптуже-
не за постављање бомбе на железничкој линији Скопље–Куманово. 
Крајем децембра 1929. године сели се у Женеву. Због недостатка 
новачних средстава напустио је Швајцарску 1934. и отпутовао у 
Софију, где је у време владе Кимона Георгиева дочекан као persona 
non grata.

Григор Анастасов је рођен 1877. у Кавадарцима. Завршио је 
Правни факултет у Загребу, као стипендиста Бугарског егзархата, 
и специјализовао се за османско право. После Првог светског рата 
активно је сарађивао са ВМРО. Такође, био је укључен у политички 
живот Краљевине СХС, а на листи Демократске странке два пута је 
биран за народног посланика, 1923. и 1925. године. Покушао је да 
организује македонску парламентарну групу која би се борила за 
права бугарске мањине у Народној скупштини. После напуштања 
Представништва за бугарске националне мањине у Женеви, радио 
је за војно-полицијску обавештајну службу бугарског министарства 
војске.

Поменутој петицији, из децембра 1929, накнадно се придру-
жио и Димитар Илиев (Димитър Илиев – у југословенским доку-
ментима се наводи као Димитрије Илић). Илиев је рођен у околи-
ни Прилепа 1895, а Правни факултет је завршио у Софији. Био је 
резервни официр бугарске војске и потписник петиције софијских 
студената поднете Мировној конференцији у Паризу за решење ма-
кедонског питања. После Првог светског рата се вратио у Јужну 
Србију и радио као адвокат у Велесу. Заступао је Македонску омла-
динску тајну револуционарну организацију (ММТРО) на Скопском 
процесу 1927, као и Димитра Шалева 1927/1928. године. Пред-
ставништво бугарских националних мањина у Женеви напустио је 
октобра 1930. и отпутовао у Бугарску, како би се придружио ВМРО. 
Због сукоба михајловиста и протогеровиста тајно је отпутовао у 
Женеву 1932. и тражио дозволу да се врати у Вардарску банови-
ну. Морао је да потпише писмену изјаву да се одриче петиције, 
депоновану код Генералног секретаријата Друштва народа. По по-
вратку у Краљевину Југославију објавио је серију чланака у листу 
Време о начину рада Ивана Михајлова у Бугарској и иностранству.

Сва тројица су припадали групи Бугара која је током дваде-
сетих година веровала да се легалним средствима може избори-
ти за права загарантована међународним Уговором о националним 
мањинама. Њихова политичка тактика заснивала се на постепе-
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ном успињању у државним институцијама на више положаје, са 
којих су могли да се залажу за свој циљ. Скопски процес и увођење 
шестојануарског режима натерали су их на измештање активно-
сти у иностранство. Желели су да жалбама пред Друштвом наро-
да и у контактима са угледним јавним радницима и државницима 
у Европи остваре свој циљ. Међутим, ни даље се нису одрицали 
рада искључиво легалним средствима. Њихову активност је по-
државала бугарска влада, ВМРО, Македонски комитет, македонске 
организације ван Бугарске, Балкански комитет у Лондону, као и 
поједине организације и појединци у другим државама који су се за-
лагали за заштиту права националних мањина или се нису слагали 
са уређењем које је завео краљ Александар. Југословенска влада је 
била приморана да промени своју дотадашњу тактику, јер су подно-
сиоци петиције сада били бивши народни посланик, смењени заме-
ник председника општине Скопље и некадшњи адвокат из Велеса. 
Истовремено, правничка формулација није дозвољавала одбијање 
на основу увредљивог речника. Стални делегат при Друштву наро-
да није више могао да тврди да су потписници бугарски поданици 
који немају никакве везе са становништвом у Македонији и који 
желе само ревизију мировних уговора. Због тога су Министарство 
унутрашњих послова и Министарство иностраних послова, на осно-
ву прикупљених података о потписницима петиције, решили да их 
дискредитују пред европском јавношћу. Искористили су чињеницу 
да је Димитар Шалев дуговао велике суме новца локалним банкама 
и појединцима, да би поткрепили тезу да њихов рад финансира 
ВМРО. Постојала је још једна нелагодност за југословенске власти. 
Наиме, петиција је била поднета у време рада југословенско- бу-
гарске мешовите комисије која је била задужена да проучи начине 
спровођења Пиротских протокола о безбедности заједничке гра-
нице. ВМРО је известила јавност да ће обуставити своје активно-
сти све док Комитет тројице Друштва народа не донесе одлуку о 
петицији. Ову објаву искористио је југословенски МИП како би до-
датно дискредитовао потписнике петиције. Пољски министар ино-
страних послова Аугуст Залески (August Zaleski) се из тог разлога 
повукао из Комитета тројице, и овај орган је донео одлуку да не 
прихвати аутентичност података изнетих у петицији. Стога није ни 
послата на разматрање Савету Друштва народа. Овакав исход је на-
вео Димитра Илиева да напусти Представништво бугарске мањине, 
док су Димитар Шалев и Григор Анастасов решили да наставе са 
својим радом и подносе нове жалбе. Интензивирали су дотадашњу 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

384

сарадњу са бившим бугарским епископима из Македоније који су 
поднели своју петицију 1931, Балканским комитетом, британском 
штампом и мађарском Лигом за ревизију Тријанонског мировног 
уговора. Са друге стране, изгубили су подршку ВМРО, која је про-
ценила да се не могу постићи позитивни резултати легалним радом 
у Европи. Димитар Шалев и Григор Анастасов су успели, уз по-
дршку Мађара и Балканског комитета, да добију боравишне визе за 
Велику Британију, 1931, али нису имали могућности да успоставе 
званчни контакт са чиновницима Форин офиса. Једини резултати 
њихове посете били су ближи контакти са уредницима британских 
листова и подношење интерпелације Доњем дому Парламента о 
судбини њихових дотадашњих петиција. Током јуна 1932, Коми-
тет тројице Друштва народа је донео коначну одлуку да више не 
прима петиције Представништва бугарске националне мањине у 
Југославији. Будући да им је било онемогућено да поново покрећу 
питање пред женевском институцијом, Димитар Шалев и Григор 
Анастасов су покушавали да организују међународну анкету у 
Вардарској бановини, 1932–1933. године. Представништво бугар-
ске националне мањине у Југославији распуштено је 1934.

Збирка докумената о раду Димитра Шалева у Женеви има 608 
страна, структурално је подељена на четири дела: предговор (стр. 
5–7), уводну студију (стр. 8–47), документа (стр. 48–584) и имен-
ски регистар(стр. 585–608). Приређивач др Димитар Митев је пру-
жио увид не само у биографије три потписника петиције и њихове 
односе са бугарском владом и ВМРО већ и у међународне правне 
одредбе о националним мањинама у међуратном периоду, проце-
дуру рада Комитета тројице Друштва народа приликом разматрања 
петиција, петиције о бугарској мањини Краљевини СХС/Југославији 
и међународне активности Представништва бугарске националне 
мањине у Женеви. Збирка садржи 270 докумената, од тога 133 из 
личне архиве Димитра Шалева, 81 документ из Централног држав-
ног архива у Софији (фонд 176к Министарства иностраних послова 
и вероисповести и фонда ЧП 1267к Појединачних докумената), 40 
докумената из Архива Југославије у Београду (фонд 159 Стална 
делегација Краљевине Југославије при Друштву народа у Женеви), 
15 докумената Архива у Лондону (фонд Форин офиса, 371 Серија 
опште кореспонденције), један из Архива Друштва народа у Жене-
ви (Фонд Генералног секретаријата Друштва народа) и један мемо-
арски спис о Димитру Шалеву који је написао његов син Иван.
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Објављена документа из личне архиве Димитра Шалева и 
Централног државног архива садрже преписку Представништва бу-
гарске националне мањине у Југославији са: бугарским, америчким, 
француским и другим дипломатама у Берну и Женеви, председници-
ма влада Александром Малиновим (Александър Павлов Малинов), 
Николом Мушановим (Никола Стойков Мушанов) и Кимоном Геор-
гиевим (Кимон Георгиев Стоянов), генералним секретаром Друштва 
народа сер Ериком Драмондом (Sir Eric Drummond), Секцијом за 
мањине Друштва народа, председником Швајцарске конфедерације 
Ђузепеом Мотом (Giussepe Motta), британским државним секрета-
ром за спољне послове Артуром Хендерсоном (Arthur Henderson), 
удружењима за Друштво народа, Конгресом за европске национал-
не мањине у Бечу, Унијом за демократску контролу у Лондону, бри-
танским и немачким професорима, члановима Балканског комитета 
у Лондону, бившим бугарским епископима из Македоније, Бугар-
ским егзархатом, руском црквом у Женеви, Централним комитетом и 
члановима ВМРО, разним македонским организацијама у Бугарској, 
Европи и САД-у, уредницима италијанских, британских и немач-
ких листова. Истовремено, објављена је и кореспонденција бугар-
ских посланика у Берну, Лондону, Паризу и Риму са Министарством 
иностраних послова и вероисповести. Објављена документа из Ар-
хива Југославије садрже кореспонденцију између Министарства 
иностраних послова, Министарства унутрашњих послова, Сталне 
делегације Краљевине Југославије при Друштву народа, посланика 
у Берну и Софији. Објављена документа Архива у Лондону садрже 
преписку британске делегације при Друштву народа, посланика у 
Софији и чланова Балканског комитета у Лондону са руководиоци-
ма Форин офиса. Поред преписке, објављени су текстови петиција, 
званични одговор Краљевине Југославије на прву петицију поднет 
Генералном секретаријату Друштва народа, протоколи о сарадњи 
између Представнишва бугарске националне мањине у Женеви и 
Извршног комитета Савеза „Отац Пајсије” са мађарском Лигом за 
ревизију Тријанонског мировног уговора у Будимпешти.

Иако је збирка тематски ограничена на легалне активности за 
права бугарске националне мањине Димитра Шалева и Представ-
ништва у Женеви, разноликост провинијенције објављене грађе 
пружа уједно и увид у рад југословенских, бугарских и британских 
државних органа и дипломатског апарата, европских организација, 
друштава, штампе и јавних радника. Са друге стране, тематско 
опредељење је поставило и хронолошке границе, од 1929. до 1934, 
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због чега нису објављена документа из личне архиве Димитра Ша-
лева за период 1922–1927, што би допунило историјска сазнања о 
раду градских институција у Скопљу, Демократске странке и Бу-
гара у Јужној Србији. У збирку је уврштен само мемоарски спис 
Димитра Шалева о догађајима у Скопљу 1927. године.

Тематска и изворна заокруженост књиге пружа историчари-
ма јасан преглед докумената о бугарским активностима у Европи за 
становништво у Македонији. Омогућен је и увид у рад европских 
држава и приватних организација и личности. Тиме је на адеква-
тан начин заокружена целина о борбама које су се одвијале пред 
међународним јавним мњењем, истовремено и са закулисаним 
радњама које су биле саставни део формирања званичних ставова. 
Збирка докумената о активностима Димитра Шалева својом концеп-
туалном структуром и садржајем представља значајан научни по-
духват да се презентује тематика која је до сада била заступљенија 
у бугарској него у југословенској/српској историографији.

Срђан Мићић

Слободан Вуковић 
Српско друштво и економија (1918–1992),  

Издавачка књижарница Зорана Стојановића,  
Сремски Карловци, Нови Сад, 2012, 592 стр.

У српској историграфији је одавно приметан недостатак син-
теза, али и синтеза са темом историје Србије у Југославији. Стога 
је књига социолога др Слободана Вуковића, научног саветника и 
управника Центра за социолошка истраживања, Српско друштво и 
економија (1918–1992) усамљено дело у српској историографији 
и социологији. Ова књига је обиман истраживачки подухват који 
је успешно обрадио питање српског друштва и економије у обе 
Југославије. Аутор је, услед очите комплексности проблематике, 
постојања великог броја историјских чињеница, на јасан и конци-
зан начин изложио битне догађаје и процесе, који представљају 
кључне друштвене и економске проблеме Југославије и Србије у 
двадесетом веку.
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Књига има укупно 592 стране и по структури се састоји из 
три хронолошка дела. У првом делу аутор је обрадио период Кра-
љевине СХС/Југославије, у другом делу период од 1945. до 1956, а 
у трећем од 1957. до 1992. године. Поред ова три поглавља у делу 
постоје и: Увод, Епилог, Прилог - Табеле, Библиографија, Индекс и 
Белешка о аутору.

У Уводу је аутор врло јасно дефинисао циљеве своје књиге 
– представљање шта се у обе Југославије дешавало на друштвеном 
пољу у контексту политичких кретања и економских збивања и ка-
кав су утицај они имали на регионе и српско друштво. Овакав ком-
плексан приступ аутор методолошки оправдава чињеницом да ће 
се положај српског друштва и економије најбоље сагледати у кон-
тексту свих политичких и економских збивања јер их је немогуће 
раздвојити услед њихове међузависнисти, што са становништа со-
цилошке анализе има скривену функцију и дубок узрочно-после-
дични карактер. У уводу аутор истиче и да је једна од основних 
идеја књиге истраживање процеса заокруживања републичких, 
односно националних економија, и да је то био један од услова, уз 
спољне чиниоце, за хрватско-словеначки пројекат разбијања дру-
ге Југославије. Стога, да би се разумела дешавања деведесетих, 
аутор се враћа на почетак историје Југославије – на Краљевину. 

Први део књиге „Стратегија” лажног мира у кући се односи 
на период Краљевине СХС/Југославије и има укупно 11 глава. Прве 
три главе обрађују политичка питања (Уједињење, Србија за вре-
ме окупације, Стање у Краљевини за време и након уједињења), 
а осталих осам економско стање Краљевине. Вуковић је преглед 
привредних односа започео у поглављу Затечено стање у при-
вреди износећи детаљно стање у привреди фокусирајући се на 
питање феудалних односа, опремљености индустрије и стање по-
четног инвестиционог капитала. У наредним поглављима је на ос-
нову наслова целина јасна проблематика коју је обрадио – Валутно 
питање, Инвестиције, Царинска и ванцаринска заштита или мака-
зе цена, Фискална политика, Положај пољопривреде и индустрије, 
Државна служба и друштвене делатности. Економски проблеми 
Краљевине су били велики и озбиљни, а аутор се фокусирао на 
најзначајније економске феномене, као и оне који су проистицали 
из незадовољства Хрвата положајем у Краљевини. Период између 
два рата аутор је резимирао у поглављу Резултати уједињења и 
економске политике у коме је изнео следеће закључке: економ-
ски напредак Краљевине је био скроман услед протекционизма За-
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пада и економске кризе, изостала је индустријализација земље и 
модернизација пољопривреде, што је онемогућило раст стандарда 
становништва и утицало на јачање политичких тензија у земљи. 
Поред тога, Вуковић истиче да постојећа теза у стручним круго-
вима о српском искоришћавању хрватских и словеначких земаља 
између два светска рата нема основа.

Заостајање југоистичних региона после уједињења и напре-
дак северозападних је била економска константа у Краљевини. У 
првих пет година постојања Краљевине, северозападни региони су 
стекли кључну економску предност јер је то био период врло жи-
ве економске активности, узрокован галопирајућом инфлацијом, 
која је топила дугове, а постојала је и потражња за индустријским 
производима на новом проширеном тржишту. Фискална политика 
Краљевине је такође ишла на рачун поменутих крајева. Наиме, ца-
ринска заштита индустријских производа је омогућила висок раст 
цена ових производа насталих у северозападним подручјима, што 
је отворило маказе цена на штету пољопривредних производа. То је 
довело до преливања вишка вредности из пољопривредних, мање 
развијених крајева у непољопривредне, индустријски развијеније 
крајеве. Аутор сматра да је ослобођење северозападних крајева 
и послератни развој у извесној мери на директан (замена круна 
за динаре) и индиректан начин (маказе цена) платила Србија и 
крајеви насељени Србима. Поред тога, Вуковић истиче да су по-
литички проблеми у знатној мери слабили српске снаге и скретале 
пажњу са важнијих виталних проблема (као на пример Косово и 
Метохија).

Аутор се осврнуо на још два битна процеса који су започели 
у првој Југославији, а наставили се у другој. Први је био пропаган-
да против Србије, односно оптуживање Србије за хегемонију, цен-
трализам, Велику Србију, експлоатацију... Таква предратна про-
пагандана реторика, више него присутна у Словенији и Хрватској, 
о наводном искоришћавању ових двеју покрајина од Србије била 
је у функцији унутрашње националне хомогенизације и стварања 
слике Србије као непријатеља ради лакшег отцепљења. Други је 
виђење концепта заједничког живљења у Југославији који је по 
хрватско- словеначком схватању био заснован на следећој пара-
дигми: сви српски ресурси представљају заједничко добро које 
припада свима, а ресурси које поседују други народи – њихово је 
појединачно добро и припада искључиво њима.
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У другом делу књиге Заузимање стартних позиција – економ-
ски односи између република непосредно након другог светског 
рата Вуковић је обрадио период од 1945. до 1956. године. Ова це-
лина се састоји из једанаест поглавља: Србија за време окупације, 
Заузимање власти и терор, Основни правци економске политике, 
Аграрна реформа и колективизација, Инвестиције, Реквизиција и 
обавезан откуп, Политика цена, Западна моћ, Први петогодишњи 
план и пресељење индустријских предузећа, Издвајање за 
неразвијене и Неки резултати економске политике. 

Економска политика нове власти после ратних разарања 
огле дала се у обнови земље, национализацији привреде, ад хок 
инду стријализацији, електрификацији, контроли цена свих про-
извода, аграрној реформи, неконтролисаном насилном откупу 
пољопривредних производа, колективизацији... Резултати су били 
стварање почетне акумулације и привредни раст који се заснивао 
на преливању дохотка из пољопривреде у индустрију, економску 
помоћ из иностранства и експлоатацију шумског блага, обојених 
метала и неметала. У оваквом контексту се мора посматрати 
економија Србије. Аутор сматра да је кључно заостајање Србије 
остварено непосредно након рата у првом петогодишњем плану, 
када је преливање обављено одузетим и испод цене плаћеним 
пољопривредним и сточарским производима, депресираним ценама 
обојених метала, пресељењем индустријских постројења у западне 
и централне делове Југославије и ниском стопом инвестиција која 
је Србији одређена.

Нова власт је спроводила поменуте економске мере по 
совјетском моделу – уз централно планирање и контролу државе 
над економским и друштвеним токовима. Како би се остварила овак-
ва економска политика било је неопходно подржављење привред-
ног сектора, које је учињено помоћу револуционарног законодав-
ства, конфискацијом, одузимањем ратне добити, национализацијом 
имовине, завођењем терора... Уз то је следила аграрна реформа и 
колонизација, која је спроведена преко општих земљорадничких 
задруга и колективизације сељачких газдинстава, и која је за резул-
тат имала уситњавање средњих поседа, смањену пољопривредну 
производњу, повећала је притисак на запошљавање и убрзала 
процес сеобе становништва из села у градове. Аграрна реформа 
и колонизација, уз реквизицију и обавезан откуп, имале су за по-
следицу урушавање и слабљење српске економије. Примера ради, 
због поменутих економских процеса опала је укупна производња 
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жита, као и тржишни вишкови најважнијих сточарских произво-
да (производња жита је опала у периоду 1947–1956. у односу на 
1930–1939. са 492 на 384 kg по становнику, масти са 5,3 на 4,6 кг, 
млека са 142 на 103 литра), па је Србија са Војводином као највећи 
пољопривредни произвођач била највише погођена. Аутор исти-
че да је оваква аграрна политика, уз пресељење индустријских 
постројења, учињена како би се у Војводини подупирало аутоно-
маштво.

Преко система цена доходак из пољопривреде се преливао 
из приватног сектора у државни, затим из пољопривредних и си-
ровинских подручја у индустријска. Цене стратешких производа 
пољопривреде, енергената и сировина су се непосредно након ра-
та формирале арбитрарно и то тако да погодују индустрији а то 
значи појединим регионима/републикама, најчешће Словенији а 
повремено и Хрватској. Индустријализација се спроводила брзо 
и нерационално, без јасног плана и без техничко-технолошке по-
дршке. Први петогодишњи план 1947–1951. био је формиран по 
узору на совјетске петољетке и законски је озваничио већ навелико 
спровођену командну економију и изградњу новог социјалистичког 
друштва. Према овом плану учешће Србије у индустријској про-
изводњи Југославије требало је да се смањи од 38,04% из 1939. на 
32% у 1951. години, због чега се у периоду 1947–1951. смањило 
за 13,8%, док је учешће Словеније и Хрватске порасло за 0,6%. 
Пресељење индустријских предузећа из Србије и Војводине, под 
изговором страха од совјетске опасности, такође је утицало на 
слабљење српске привреде. Цела индустријска постројења и ма-
шине су се демонтирале и слале за Хрватску, Словенију, Босну 
и Херцеговину, Црну Гору и Албанију. Прво је пресељена војна 
индустрија, а потом остала индустријска постројења, нарочито ма-
шине добијене из репарације и реституције.

Аутор поставља питање зашто српско политичко руковод-
ство након 1945. није јединствено наступало у партијским фору-
мима када се одлучивало за Србију? Понудио је неколико одговора 
– кључни људи званичне партијске доктрине били су словеначки 
комунисти Кидрич и Кардељ, а супротстављање њиховим ставови-
ма значило је бити против система; затим, непослушност српских 
комуниста је увек значила почетак оптужби за: српски хегемони-
зам, великосрпске тенденције, унитаризам, централизам..., које су 
са друге стране изазивале и осећај кривице код српских кадрова; 
жеља партијских кадрова за очувањем стечених позиција, раскол 
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унутар партијске елите, послушност и идеолошка заслепљеност, 
страх од нетолерантности и освете у партијској номенклатури; став 
да највећи народ мора поднети највеће жртве, Срби који су највише 
уложили у Југославију су подносили највећи терет наивно верујући 
да ће једног дана бити боље. 

Сумирајући овај период аутор сматра да Југославију од 
1945. до 1956. године карактерише постојање две паралелне 
стварности – идеолошке и реалне. На економском и друштвеном 
пољу идеолошку стварност чинили су: подржављење привреде, 
централно планирање, командна економија, брза електрификација 
и индустријализација, инвестициона улагања од 25% до 30% на-
ционалног дохотка, раст друштвеног стандарда, прелазак станов-
ништва из села у градове, аграрна реформа, колективизација, 
изградња новог социјалистичког друштва, егалитаран принцип 
ра споделе дохотка, оптуживање Србије за великохегемонију, на-
ционална равноправност... Другу, емпиријску стварност, на еко-
номском и друштвеном пољу је карактерисало: пљачкање и еко-
номско заостајање Србије, маргинализација пољопривреде и 
занатства, спољнотрговински дефицит, фиксиране ниске цене 
пољопривредних производа, пад пољопривредне производње, не-
рационална потрошња материјала и сировина, настанак грађанског 
рата у мирнодопским условима, политички монизам, фингирани 
избори, губљење политичких слобода, морално-политичка подоб-
ност, партијска диктатура, идеолошка острашћеност...

У трећем делу Борба за одржање заузетих позиција – зао кру-
живање националних економија Вуковић је кроз поглавља Бајка о 
југословенском привредном чуду, Привредни суноврат осамдесе-
тих, Економско заостајање Србије, Политичке последице економ-
ске политике, Резултати економске политике обрадио економске 
односе последњих десет година постојање друге Југославије. 

Вуковић почиње овај део књиге критикујићи постојање ди-
скурса о „југословенском привредном чуду” детаљно представља-
јући макроекономске показатеље који дају другачију слику. Ра-
зличитим методолошким поступцима и на различитим економским 
параметрима показао је да је прича о успешности југословенске 
економије нетачна. Југославија је у периду 1952–1980. доживела 
неоспоран напредак али уз умерен привредни раст, базиран на ино-
страним кредитима. Успоравање раста југословенске економије по-
чело је након опадања ентузијазма, изостанка бесповратне помоћи, 
исцрпљених пољопривредних ресурса и почетне предности интен-
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зивног запошљавања. Све је то резултирало у последњој деценији 
негативним трендом падом националног дохотка, порастом незапо-
слености, реалним падом зарада и коефицијента ефикасности ос-
новних средстава, опадањем продуктивности рада, дужничком кри-
зом, падом инвестиоционих улагања, падом производње... Вуковић 
је узроке ентропије југословенске економије пронашао у низу по-
литичких и економских фактора које је детаљно обрадио раније у 
књизи (политичком монизму, друштвеној својини, самоуправљању, 
западној помоћи, трасферу вишка дохотка из пољопривреде у 
индустрију, аутархичном привредном развоју...).

Економско заостајање Србије аутор поново истиче и у овој 
глави књиге и наводи већ поменуте разлоге: преливање дохотка 
из пољопривреде у индустрију, пљачку српских пољопривредних 
ви шкова за време реквизиције и откупа; ниске стопе инвестиција 
по глави становника, одређене од партијског врха Првим петогоди-
шњим планом; ниске цене енергената, сировина, обојених метала и 
неметала; селидбу машина, индустријских постројења, технологије 
и стручне радне снаге из Србије; најнижу стопу инвестиција по ста-
новнику у Србији; маказе цена између прерађивачких и примарних 
производа; сечу директора успешних српских предузећа 1972...

Аутор се на крају враћа једној од основних идеја књига, 
издвајању националних економија, чиме је успешно одговорио 
на све циљеве постављене у уводу. Заокруживање републичких, 
односно националних економија било је основа политичком оса-
мостаљењу република. Савезна власт је временом постала потпу-
но економски развлашћена, због чега је дошло до градње дуплих 
капацитета, засићености тржишта производима, ограничавању 
тржишта, неконкурентности производа на западним тржиштима, 
несолвентности домаћих банака за кредитирање купаца, нелојалне 
конкуренције, пада ефикасности употребне основних средстава, 
смањивања робне размене међу републикама.

У Епилогу Вуковић је сумирао своје резултате и на крају ис-
такао да су политичка и друштвена дешавања након Другог свет-
ског рата изазвала расцеп у српском друштву чије су последице 
непремостиве и које се осећају и данас.

Истраживање је извршено на основу богате литературе, за-
тим статистичке грађе, објављених докумената, службених извора, 
штампе, политичких списа, мемоара и књижевних дела. Њихов пре-
глед дат је у Библиографији, која заједно са Индексом допуњује и 
омогућава прегледност комплексних и обимних догађаја и термина 
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који се спомињу. Посебно ћемо истаћи да аутор није изоставио да 
своје истраживања обогати и потврди графичким приказима који 
се налазе у Прилогу – Табеле. Табеле приказују различите врсте 
југословенских економских и друштвених параметара од 1921. до 
1990. године. 

Истраживачима друштвене и економске историје Југославије 
и Србије у двадесетом веку дело Слободана Вуковића Српско 
друштво и економија (1918–1992) представља синтезу која је не-
заобилазна за базична и специјализована истраживања. За ширу 
публику књига нуди могућност прегледа југословенске политичке, 
друштвене и економске историје из историјског и социолошког уг-
ла.

Јелена Рафаиловић

Ondřej Vojtěchovský, 
Z Prahy proti Titovi! 

Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu, 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2012, 695 str.1

Колико год да историчари покушавају да дају опште од-
говоре на нека питања о разлозима и узроцима настанка неке 
емиграције у прошлости, њеној делатности, успесима или неуспе-
сима у земљи свог егзила, толико је свака од тих „прича” специфич-
на и на свој начин јединствена. На најбољи начин то је представио 
Ондржеј Војтјеховски (Ondřej Vojtěchovský) у својој књизи Z Prahy 
proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu 
(Из Прага против Тита! Југословенска просовјетска емиграција 
у Чехословачкој), објављеној 2012. године на чешком језику у 
издању Филозофског факултета Карловог универзитета у Прагу. 
Ондржеј Војтјеховски ради као стручни асистент2 Семинара опште 
и компаративне историје у Институту за светску историју Филозоф-

1 Tato práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově 
č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Profilace-asimilace-ko-
existence-integrace-reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních 
identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy). 

2 У научним круговима Србије радило би се о звању доцента.
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ског факултета Карловог универзитета у Прагу и већ више од де-
сет година бави се проблематиком југословенске информбироовске 
емиграције у Чехословачкој, али и историјом Југославије и чешко/
чехословачко-југословенским односима. Поред бројних радова на 
чешком језику, неке од својих чланака публиковао је и у часопи-
сима и зборницима издатим на територији бивших југословенских 
република.3 Основу његове прве самосталне монографије4 Z Prahy 
proti Titovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu чини 
докторска дисертација одбрањена 2010. године на Филозофском 
факултету у Прагу.

На скоро 630 страна текста (плус 70 страна разних прилога 
и фотографија југословенских емиграната у Чехословачкој, списак 
извора и литературе, као и регистар личних имена), Ондржеј 
Војтјеховски је представио животе југословенских држављана и 
њихове судбине након одлуке да прихвате Резолуцију Информбироа 
1948. године и да у једном новом окружењу, за већину њих, 
почну своју емигрантску делатност против Тита. Уз предговор, 
увод, закључак и на крају резиме на енглеском и српском језику, 
књига садржи 26 међусобно прожетих поглавља, која покривају 
временски период од објављивања Резолуције Информбироа до 
друге половине 60-их година. Међутим, највећи део текста се везује 
за период до средине педесетих, када су југословенско-совјетски 
односи обновљени а сама информбироовска емиграција изгубила 
на значају. Књига је превасходно настала на основу архивске грађе 
прашких архива, али и архива у Београду, Загребу, Љубљани и 
Братислави. Од архива у Прагу, нема сумње да је за аутора било 
3 Ondřej Vojtěchovský, „Informbiroovska emigracija u jugoslovensko-čehoslovačkim 

odnosima. Nacionalni i politički identitet jugoslovenskih informbirovaca u Čeho-
slovačkoj”, Spoljna politika Jugoslavije: 1950–1961, zbornik radova, (ur. Slobodan 
Selinić), Beograd, 2008, str. 207–230; O. Vojtěchovský, „Anton Rupnik. Pot sloven-
sko-francoskega komunista do kariere jugoslovanskega informbirojevskega funk-
cionarja”, Acta Histriae, g. 18, št. 1–2, 2010, Koper, str. 151–174; O. Vojtěchovský, 
Borut Klabjan, „Omejena solidarnost. Tržaški komunisti v Pragi na prelomu 
štiridesetih in pedesetih let 20. stoletja”, Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med 
severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo, (ur. Gorazd Bajc, B. Klabjan), Ko-
per, 2011, str. 173–192; O. Vojtěchovský, „Aktiviranje jugoslovenskih informbiroo-
vaca u Čehoslovačkoj 1968. godine”, Tito – viđenja i tumačenja, zbornik radova, (ur. 
Olga Manojlović Pintar), Beograd, 2011, str. 466–485; O. Vojtěchovský, „Iz diplo-
matije u IB emigraciju: događaji u jugoslovenskim diplomatskim predstavništvima u 
SAD-u povodom rezolucije Informbiroa 1948. godine”, Југословенска дипломатија 
1945–1961, зборник радова (ур. С. Селинић), Београд, 2012, стр. 174–204.

4 О. Војтјеховски је један од коаутора обимног чешког дела о историји Србије, које 
је своје прво издање доживело 2005. године, а ново, допуњено и проширено 
2013. г. Видети: Jan Pelikán, Lubomíra Havlíková, Tomáš Chrobák, Jan Rychlík, 
Miroslav Tejchman, Ondřej Vojtěchovský, Dějiny Srbska, Praha, 2005.
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врло драгоцено истраживање у Народном архиву Чешке Републике 
(Národní archiv České republiky) и у Архиву безбедносних структура 
(Archiv bezpečnostních složek), где је пронашао битна документа о 
југословенским информбироовским емигрантима у Чехословачкој. 
Ради се о великом мноштву архивских извора, које је аутор успео 
да анализира и да, уз малобројну литературу и личне разговоре 
са неким од учесника југословенске просовјетске емиграције или 
њиховим најближима, напише на крају значајно дело за чешку 
историографију.

Књига О. Војтјеховског представља једно од првих дела 
у чешким научним круговима у којем је детаљно анализирана 
политичка делатност југословенских информбироовских емиграната 
у Чехословачкој, али не само то, већ и однос државних, партијских 
и безбедносних чехословачких структура према присталицама 
Информбироа из Југославије. Аутор је успео да на један допадљив 
начин за читање прикаже нимало лаку проблематику функционисања 
државних и партијских органа Чехословачке према странцима и 
у исто време према југословенским емигрантима. Комунистичка 
партија Чехословачке (КПЧ) је њихов боравак и делатност 
помагала и финансирала. Од 1948. до 1954. године организација 
југословенских емиграната у Прагу, која је бројала око 160 људи 
(међу њима било је и југословенских студената и ученика), била је 
под заштитом, али и контролом секретаријата ЦК КПЧ. На тај начин, 
делатност југословенских емиграната била је подржавана, али и 
све чешће усмеравана према потребама и жељама чехословачких 
органа. Поред тога, активност емиграната била је под контролом 
Информбироа у Букурешту, а такође и под надзором јединственог 
руководства југословенске информбироовске емиграције у 
Москви, на челу са генералом Пером Попиводом. Са јачањем 
делатности југословенских емиграната против Титовог руководства 
у Југославији, кроз писање емигрантских новина Нова борба и 
извештавања у посебним емисијама на чехословачком радију на 
српскохрватском језику, о активности југословенских емиграната 
све више су се интересовале и безбедносне структуре Чехословачке. 
Аутор је посветио посебну пажњу начину на који је државна 
безбедност сакупљала информације о југословенским емигрантима 
у Чехословачкој. Колику су вредност придавале безбедносне 
структуре Чехословачке југословенској информбироовској еми-
грацији потврђују и подаци да су водеће личности емиграције 
праћене, а међу самим емигрантима био је један број сарадника 
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државне безбедности. Војтјеховски посебно наглашава улогу 
југословенске емиграције у време припреме познатог процеса 
са генералним секретаром КПЧ Рудолфом Сланским, након кога 
је 1952. године прашка група изгубила  одређени кредибилитет 
који је имала у односу на остале информбироовске групе у другим 
земљама.

Нешто што је свакако обележило делатност југословенске 
еми грације у Чехословачкој је без сумње непрестано трвење и 
не споразуми међу водећим личностима просовјетског југо сло-
венског егзила. За водеће личности емиграције сматрани су Сло-
бодан Ивановић, Перо Драгила, Јосип Милунић, Милутин Рајковић, 
Владимир Перић, Антон Рупник, писац Теодор Балк и његова 
супруга Ленка Рајнерова. Сви они су се у неколико првих година 
од почетка емигрантске делатности против Титовог режима у 
Југославији мењали на позицији водеће личности или водећих 
особа емиграције. Како сам аутор истиче, неслога међу тим 
водећим личностима обележила је скоро цело раздобље постојања 
југословенске информбироовске емиграције а главни разлози 
нејединствених ставова у вођству емиграције лежали су у њеној 
самој оријентацији тј. да ли против Титовог режима у Југославији 
кренути конкретним потезима и акцијама или постепено и у мање 
радикалној мери развијати информбироовску делатност. У тој 
неслози међу водећим личностима емиграције испољавали су се 
повремено и лични разлози нетрпељивости, којима аутор посвећује 
такође значајну пажњу. Управо у тим поглављима се најбоље и 
виде судбине чланова југословенске емиграције у Чехословачкој, 
који су информбировској делатности давали и део себе. Неки од 
њих су поднели велике жртве (брачни пар Милунић био је скоро 
десет година раздвојен од своје деце у Југославији), а забележени 
су и случајеви самоубиства и покушаја самоубиства. 

Обнављање југословенско-совјетских односа средином 
50-их година утицало је на даљу делатност емиграната у Прагу. 
Иако је на јесен 1954. године југословенска информбироовска 
организација распуштена, емиграција је и даље постојала. Један 
број емигранта покушавао је да кроз одласке у Совјетски Савез 
настави своју активност, док се неколицина решила за повратак 
у Југославију. Аутор детаљно анализира разлоге неуспеха 
репатријације југословенских емиграната из Чехословачке у 
Југославију, њихова надања за бољи живот у Чехословачкој, као 
и страхове од повратка у Југославију, против чијег руководства 
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су се годинама борили. Нови подстицај преосталим југословенским 
емигрантима у Чехословачкој дало је поновно захлађење односа 
између Југославије и СССР-а крајем 50- их година, али ни овог пута 
није дошло до толико жељене промене југословенског руководства. 
И поред амнестије, коју је Југославија прогласила марта 1962. 
године за скоро све своје грађане који су се „задржали без дозволе 
у иностранству”, до своје, тада већ бивше државе, вратио се мањи 
број југословенских емиграната из Чехословачке. 

У последњем поглављу и у закључку своје књиге, О. 
Војтјеховски даје назнаке даљег развоја информбироовског 
покрета у Чехословачкој крајем 60-их година, у време совјетске 
интервенције у Чехословачкој, као и током 70-их. Представљене 
су и судбине преосталих чланова емиграције током 80-их и на 
крају неколико детаља о погледима потомака југословенских еми-
граната на распад Југославије и дешавања 90-их година. За већину 
информбироовских емиграната чехословачка средина била је 
њихово место привременог боравка и неиспуњених жеља за промену 
Титовог руководства у Југославији. Временом је Чехословачка за 
њих постала стално уточиште и реалност, који се не могу променити. 
Како аутор на крају истиче, преостали емигранти су се и надаље 
изјашњавали као Југословени и са поносом су тврдили да је земља 
којој они припадају Југославија. 

Књига Ондржеја Војтјеховског је писана једним јасним и 
читљивим стилом. Али и поред тога, можда ће текст за део научне 
јавности која се не бави директно самом овом тематиком, као и 
за део шире, рекао бих, нестручне јавности, захтевати нешто 
више времена за читање и уједно више пажње. Несумњиво је да 
је Ондржеј Војтјеховски написао вредно и пре свега квалитетно 
дело, а време ће показати и колико значајно за саму чешку 
историографију. Искрено се надам да ће књига Z Prahy proti Ti-
tovi! Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu заузети 
високо место у чешким научним круговима у области проучавања 
феномена егзила, информбироовске емиграције, југословенско
-чехословачких односа, али и историје Чехословачке и Југославије 
после Другог светског рата, као и да ће једног дана доживети своје 
издање у некој од земаља бивше Југославије. То су аутор и само 
његово дело заслужили!

Мр Милан Совиљ
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Football 150 Conference, 2–4 September 2013, 
National Football Museum, Manchester, UK

The Football 150 Conference, held to mark the 150th anniversary 
of the foundation of the English Football Association, offered a lively 
debate about the past, the present and the future of the most popular 
sport in the world today. A large number of researchers and scholars, 
some of them recognized as the best in the academic community in 
the field of research of social aspects of sports, convened and shared 
their findings and ideas. The organizers of the event, the National 
Football Museum in Manchester, The International Football Institute at 
University of Central Lancashire in Preston and the International Centre 
for Sports History and Culture at De Montfort University in Leicester, 
managed to provide an excellent environment for fruitful discussion 
and exchange of ideas.

The conference started with the welcoming address by the 
conference chairs and executive co-organizers: Tony Collins, Professor 
of History and Director of the International Centre for Sports History 
and Culture at the De Montfort University, John Hughson, Professor of 
Sport and Cultural Studies at the University of Central Lancashire and 
Kevin Moore, the Director of the National Football Museum. After the 
opening words from the organizers, the keynote speakers for the day 
addressed the auditorium. The first keynote speaker was Sir Trevor 
Brooking, legendary West Ham United and England footballer, currently 
the Director of Football development for the Football Association. 
His address was focused on the current state of English grassroots 
football and youth development as well as on the future prospects and 
difficulties in achieving the plans. The second keynote speaker of the 
day was Tony Mason, legendary scholar and Professor Emeritus of Sport 
History at the De Montfort University. His presentation, humorous and 
vivid, addressed on the phases of development of the English FA in the 
late 19th and early 20th centuries. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 3/2013.

402

The presentations and the discussion then continued in 
two separate panels. The first panel, the Panel A, was divided into 
four sessions: 1) Early Origins; 2) American Histories; 3) European 
Histories and 4) The Expansion of Football. The second, Panel B was 
divided into: 1) Football and Art; 2) Tales of Football; 3) Illustrating 
Football and 4) Nostalgia and Design. Those who participated in the 
Panel A saw the following presentations: Tony Collins, The Emergence 
of Modern Football c. 1840–1880; Roy Hay, Adrian Harvey and Mel 
Smith, Football in the United Kingdom, the United States and Australia 
in the Years Immediately Before the Codification by the Football 
Association; Gavin Kitching, „The Origins of Football”: History, Ideology 
and the Making of ’The People’s Game’;  Brian D. Bunk, The Social 
and Cultural Origins of Association Football in the United States; David 
Kilpatrick, Glory Days: New York’s Soccer Past, Present and Future; 
Matthew L. McDowell, The History of Scottish Football: A New Future; 
Nils Havemann, Saturday Half Past Four: New Findings on the Cultural 
History of the Bundesliga; Seweryn Dmowski, Polish Football: A Socio-
Political History; Matthew Brown, The Origins of Association Football 
in the Andes (1862–1916); Francisco Pinheriro, Portuguese Football 
– Origins and English Influences and Jim O’Brien, ’La Cantera’ and 
the Folklore of Tradition in Spanish Club Football. Panel B hosted the 
following presentations: Przemysław Strożek, Football – the Factory 
for Art. Polish Contemporary Art and the National Game (1974–2012); 
Jennifer Doyle, Artists and the Global Football Spectacle; Daniel Haxall, 
Pitch Invasion: Football, Contemporary Art and the African Diaspora; 
David Wood, More than Poetry in Motion: The Beautiful Game in Latin 
American Literature; Albrecht Sonntag, Entrepreneurs of European 
Football Integration: L’Equipe, France Football and the Construction 
of a European Public Space; Alex Leese, Illustrating the Beautiful 
Game: Scotland versus England, 1872; Iain Adams, Gassed: Football 
a Counterpoint to the Procession of Pain on the Western Front; Mike 
O’Mahony, ’He’d Fly Trough the Air with the Greatest of Ease’: Imaging 
Lev Yashin; Jean Williams, ’Given the Boot’: To What Extent Does 
the Design History of Football’s Footwear Between 1863 and 1973 
Exemplify British Insularity?; Graham Deakin, The Changing Image of 
the 60’s Football Hero and Ffion Thomas and Chris Stride, A Story of 
English Football in Seven Statues.

The second day of the conference started with an inspiring 
presentation by David Goldblatt, writer, BBC contributor and lecturer 
at the University of Bristol. He spoke of his own experiences from 
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the 2013 FIFA Confederations Cup which was held in Brazil and was 
accompanied by huge popular unrests because of the expenses of 
the 2014 FIFA World Cup. His conclusion was that football has the 
potential to spark huge social turmoil. The second day sessions were 
also divided into two separate panels. Panel A consisted of following 
sessions: 1) Football Identities; 2) Football Governance; 3) Football, 
Migration and Professionalism; 4) The Influence of War and 5) Football 
in Central and Eastern Europe. Panel B consisted of following sessions: 
1) Football, Museums and Education; 2) Preserving Football; 3) Global 
Fan Perspectives; 4) Understanding Football Fans and 5) The Role of 
the Individual. The presentations of the Panel A were: Tom Gibbons, 
„Who are ya?”: Interpreting Fan Debates on English National Identity; 
Stevo Popović and Duško Bjelica, Do Significant Achievements of 
National Football Team Strengthen National Identity in Montenegro?; 
Gary James, How the FA Cup Gave Manchester its Footballing Identity; 
David Ranc, Bosman Comes of Age: A Comparative Study on European 
Football 18 Years After the Bosman Ruling; Daniel Fitzpatrick, Is 
Football the Last Bastion of ’Club Regulation’? The Politics of Football 
Governance in an Era of Regulatory ’Crisis’; Conor Curran, The 
Migration of Irish Footballers to Britain, 1945–2010; Gustav Venter, 
Long Balls in the Dying Moments: Exploring the Rationale Behind 
the Signing of British and Irish Footballers by South African Clubs in 
the National Football League; Chris Bolsmann, The Rise and Fall of 
Professional (’white’) Football in Apartheid South Africa: The National 
Football League, 1959–1977; Matthew Taylor, ”The World’s My Football 
Pitch”: Travelling Tales, Cultural Encounters and the Life Stories of 
British Footballers, 1920–1958; Paul Dietschy, Still Masters of the 
Game?: England and the Continent on the Eve of World War II; David 
Childs, International Rivalry: England versus Germany in International 
Football, 1954-present; Wojciech Woźniak, False Amateurs, Real 
Successes and a Longing Look Towards the West: On Football Behind 
the Iron Curtain; Dejan Zec and Miloš Paunović, Football’s Positive 
Influence on Integration in Diverse Societies and Andrei Antonie, 
Dracula’s Favorite Game? Football in Romania. The Panel B consisted 
of the following presentations: Hans Henrik Appel, The English Football 
Museum and Heritage Landscape – Seen from the Outside; Jing Yang, 
Moving with the Ball, Identities in the Making: A Comparative Study 
on football Museums; Geoffrey Z. Kohe, Shirts, Stadia, Statues, and 
then Spectacle: A Museological and Educational Exercise in Football’s 
Cultural Reproduction; Xavier Breuil, Football Heritage at the Home of 
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FIFA: Taking Stock and Research Prospects; Davina Kuh Jakobi, Goals 
for the Next 150: Understanding the Challenges and Opportunities for 
Preserving the Beautiful Game Off the Pitch; Matthew Klugman, The 
Beginnings of Modern Mania – Tracing the Emergence of Passionate 
Association Football Fans in Manchester and Australian Rules Football 
Fans in Melbourne; Svenja Mintert, Women as Football Fans: Gendered 
Patterns of Perception, Motivations and Practices of Supporters in a 
Danish Context; Jessica Richards, ’Which Player Do You Fancy Then?’ 
Locating the Female Ethnographer in the Field of Sport Sociology; 
Carrie Dunn, Promoting Fandom: The Perception of Female Fans’ 
Practices in Men’s Football by Clubs and Authorities; Stacey Pope, ’I’ve 
Always Been The Girlie Girl But I’ve Just Always Been Football’: Female 
Football Fan Types and Gender Performance; Leon Davis, There’s No 
Place Like Home-Away: Re-thinking Football Fandom on the Road with 
Away Supporters; Jane Clayton, ’The Benefits of the Physical Cult’: The 
Men, Myths and Mysteries of the Football Association; Dilwyn Porter, 
Man in the Middle of a Media Storm: Percy Harper and the 1932 Cup 
Final and Alex Jackson, ’F.A. Cup Final Referee May be on Dole’: The 
Life and Times of Harry Nattrass.

 Third and final day of the conference started with the presentation 
by Karen Espelund, Head of Editorial for Women’s Sport at the BBC, 
who spoke about the state of women’s football in the world today. The 
Panel A on the final day consisted of a discussion on Arab football and 
the participants were Richard Giulianotti, Abdullah Baabood, James 
Dorsey and Dag Henrik Tuastad, and the final session titled Global 
Perspectives, which consisted of three presentations: Jackie Day, 
Transition Through Elite European Women’s Football Pathways; Richard 
Mills, Fighters, Footballers and Nation Builders: Wartime Football in 
the Serb-held Territories of the Former Yugoslavia, 1991–1996 and 
Emmanuel Ebere Uzoji, Beyond Borders: The Global Impact of Television 
and the English Football Fan Culture in Nigeria. The Panel B consisted 
of three sessions: 1) The World Cup; 2) Football and Communities 
and 3) Football, Inclusion and Identity. The presentations were: Marion 
Stell and Chris Salisbury, ’It’s Bigger than the Olympics’: Changing 
Australia through football and the 1974 World Cup; Peter Alegi, A 
History of the 2010 World Cup in South Africa; Daniel Malanski, „A 
Copa do Mundo é nossa!” – Brazilian Identity, Politics, Football and the 
FIFA World Cups of 1950 and 2014; Maja Kovač, Grassroots Football in 
Serbia: Does the Community Benefit?; Jimmy O’Gorman, Challenges 
and Opportunities in Developing Grassroots Football in England: The 
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Experiences of Football Development Officers; Borja Garcia and Joanna 
Welford, Whose Football Is It? A Supporters’ View of the Current State 
of the Game in England; Teresa Willis, Kicking Down Barriers: How 
Gay Footballers are Challenging Stereotypes and Changing Attitudes 
in amateur League Play, Max Mauro, Everybody’s Game? Immigrant 
Adolescents and Association Football in Multiethnic Ireland and Danielle 
Sarver Coombs, ”This is Ours – You Just Got Here”: Aston Villa Football 
Club and Ethnic Tension in Birmingham.

The conference itself was organized impeccably, with enough 
time for one to roam through the corridors of the National Football 
Museum and enjoy its fabulous exhibition. The speakers were obviously 
carefully selected and their presentations offered much to think about. 
The corpus of conference papers, which is to be published as the special 
issue of the Soccer & Society journal in 2014, will certainly provide 
some excellent reading and will certainly be an important part of every 
sport researcher’s library. The Football 150 Conference was nothing but 
an extraordinary success and one can only hope that something similar 
will be organized soon.

Dejan Zec
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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РУКОПИСА

• Часопис Токови историје објављује текстове на српском 
језику, ћириличним писмом, уз резиме на енглеском 
језику. Аутори из иностранства могу послати текст на свом 
матерњем језику и у том случају текстови ће бити праћени 
резимеом на српском језику. 

• Прва страна треба да садржи поред наслова ра-
да и име, титулу и звање аутора, годину рођења и 
институцију у којој аутор ради. 

• Сви текстови морају бити праћени апстрактом који 
не прелази 100 речи, кључним речима и резимеом 
који не прелази 250 речи. 

• Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New 
Roman, ћирилично писмо, величина слова 12, про-
ред 1,5, и фусноте: величина слова 10, проред 1. 

• Текстови не треба да буду дужи од 25 страна, тј. једног и 
по табака (укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, 
табеле и резиме), односно седам страна за приказе. 

• Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) 
морају бити куцани на компјутеру у MS Wordu и морају 
бити снимљени у формату MS Word докумената.

• Текстове послати електронском поштом и доставити 
Редакцији у штампаној верзији.

Прилоге слати на адресу: 
Институт за новију историју Србије 

Редакција Токова историје 
Трг Николе Пашића 11 

11000 Београд

или електронском поштом на: tokoviistorije@gmail.com

• Редакција неће разматрати радове који не садрже 
наведене елементе.

• Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. 
го дине две обавезне анонимне рецензије за сваки до-
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стављени рад. Да би рад био прихваћен за штампу, по-
требно је да обе рецензије буду позитивне и да га оба ре-
цензента препоручују за штампу. Рецензенти (како страни 
тако и домаћи) морају имати више или исто научно звање 
као аутор радова.

• Неће се прихватити за штампу они радови који су у било 
ком облику раније већ објављени.

• Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје 
се не враћају.

УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ ФУСНОТА,  
НАПОМЕНА И БИБЛИОГРАФИЈА

Име и презиме аутора: нормал 
Наслов књиге: italic (курзив)
Наслов чланка или прилога (из књиге или зборника): 

нормал под наводницима
Назив часописа: italic (курзив)
Исто: italic (курзив) 
н. д.: italic (курзив) 

Цитирање књиге
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине 

Југославије 1918–1941, I─III, Београд, 1997, стр. I/235.

Исто, стр. 44.

Цитирање чланака из часописа, новина, дневних 
листова
Љубодраг Димић, „Јосип Броз, Никита Сергејевич 

Хрушчов и мађарско питање 1955–1956“, Токови историје, 
1–4/1998, Београд, 1998, стр. 23–60.

Ј. Јовановић, „Породица и њен васпитни значај“, 
Хришћанска мисао, VI, 1–2, Београд, 1940, стр. 9.

Ј. Јовановић, н. д., стр. 10.
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Цитирање прилога из књига или зборника
Др Ђорђе Станковић, „Жена у уставима Краљевине 

Југославије (1918–1945)“, Србија у модернизацијским 
процесима 19. и 20. века, 2: Положај жене као мерило 
модернизације, научни скуп, (ур. Латинка Перовић), Београд, 
1998, стр. 36–41.

Цитирање докумената из архивских фондова
Архив Србије (даље АС), Земаљска комисија за 

утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, г. 25.
Архив Србије и Црне Горе, Савезно извршно веће (даље 

АСЦГ, СИВ), 130-783-1259.

Цитирање из енциклопедија
„Срби“, Енциклопедија Југославије, 7, Загреб, 1968, стр. 

529.

Цитирање са World Wide Weba
Carrie Mc Lauthlin, „The Handmand’s Tale in the context 

of the USSR“, Section 18, 2003, www.y.arizona.edu (у загради 
обавезно навести датум посете сајту).

__________________

ДОБРОДОШЛИ НА НАШ САЈТ www.inisbgd.co.rs

Дођите на наш сајт, напишите нам своје идеје и предлоге 
у вези са садржајем, уређивањем сајта и пошаљите на e-ma-
il: inis@ptt.rs
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