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УТИЦАЈ СРПСКЕ ВОЈСКЕ НА ПОЈАВУ И РАЗВОЈ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ У XIX И ПОЧЕТКОМ XX 

ВЕКА

АПСТРАКТ: У овом раду аутор даје преглед развоја физичке културе 
у Србији у уској вези са деловањем српске војске. Ово деловање је било 
двоструко. На једној страни у оквиру саме војске, а на другој подстицањем 
оснивања спортских друштава широм земље. На крају, официри су били 
истакнути покретачи и протагонисти олимпијског покрета. Аутор пра-
ти подстицај физичког вежбања још од времена устаничке Србије, а при-
каз закључује периодом пред ослободилачке ратове. У раду је коришћена 
савремена литература и властита основна истраживања.

Кључне речи: физичка култура, војска , Војна академија, војна школа

Увод

Утицај српских ратника на развој првих облика физичке културе 
међу српским племенима датира још из времена VII века и насељавања Сло-
вена на Балканско полуострво. Већ у том периоду постојали су облици фи-
зичког вежбања1 неговани у тадашњим заједницама. Познато је да су ова 
племена била изузетно борбена и вешта у ратовању. Од оружја користили 
су лук, стрелу, дрвене штитове пресвучене кожом познате као „словенски 
штит“, кратка копља, мач и нож. Поред коришћења оружја били су успешни 

1 Физичко вежбање је извођење одређених телесних покрета са циљем побољшања фи-
зичких способности човека.
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у борби рукама (песничењу и рвању). Искусни ратници су преносили 
своја знања и искуства на младе припаднике заједнице. Ова обука је пред-
стављала врсту организованог физичког васпитања која је имала за циљ 
добијање способних ратника. За време стварања српских феудалних држава 
претпоставља се да су војно способни мушкарци велики део времена ко-
ристили за увежбавање ратничких вештина. Из редова ратника мушка ра-
ца бирани су најбољи који су унапређивани у војсковође. На овај начин 
организована српска племена добијала су први облик државне војске која је 
водила ратове за опстанак или проширење територија. Од XII до XV века, за 
време династије Немањића, одрасли чланови владајућег слоја упражњавали 
су разна физичка вежбања и проверу вештина руковања оружјем. У лову и 
на мегданима проверавала се снага, брзина, окретност и издржљивост. Срп-
ска властела је посебно организовала физичко вежбање за своју децу. Како 
је васпитање младог властелина било усмерено на усвајање знања и вешти-
на везаних за службу на двору и ратовање, значајан део његовог образовања 
заузимало је физичко вежбање. Економским јачањем и проширењем срп-
ских територија јавила се тежња за боље организованом и увежбанијом вој-
ском. Осим властелина, сељака и кметова који су чинили већи део војне силе 
често су ангажовани и војници најамници из суседних земаља. Ти војници, 
чији је занат био ратовање, преносили су своја знања српским ратницима, 
учећи их новим вештинама и проширујући садржаје физичког вежбања ме-
ђу Србима.2 

Ангажовање српских војсковођа и ратника као наставника војне обу-
ке у српској средњовековној војсци представља претечу утицаја официра 
српске војске на развој физичке културе у српској војсци а посредно и у 
на роду (XIX и XX век). Утицај страних ратника на подизање борбене спо-
соб ности српске војске од XII до XV века, такође, представља претечу 
анга жовања страних официра која су уследила у XIX и XX веку, чија је 
после дица била појава и развој сложенијих облика физичке културе у 
Србији.

Падом српских средњовековних држава под турску власт услови за 
било коју врсту физичког вежбања били су минимални. Може се рећи да 
у овом периоду није било ни једног облика физичког вежбања, који су по-
стојали у српској средњовековној држави. Народу је остало само да путем 
усменог предања и народних песама памти и преноси славну историју 
српских витезова.

2 С. Илић/С. Мијатовић, Историја физичке културе Кнежевине и Краљевине Србије, 1994, 
стр. 23.
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Утицај српске војске на појаву и развој физичке културе 
у војним школама, цивилним школама, грађанским 

гимнастичким

После првих корака обнављања српске државе, почетком XIX века, 
створили су се услови за културно буђење српског народа. У устаничкој 
Србији отворено је више основних школа које нису у својим програмима 
имале садржаје физичког васпитања. Међутим, утицај устаничке војске 
на прве облике физичког васпитања догодио се 1808. године у београдској 
Великој школи. Капетан београдских коњаника Петар Ђурковић предавао 
је полазницима Велике школе мачевање сабљама, док су један официр и 
два наредника руског нишлотског пука предавали егзерцир с пушкама.3 

Физичке активности које су се упражњавале у Великој школи представљају 
први покушај увођења физичког васпитања у српско школство. Из наве де-
них података можемо закључити да у је у устаничкој Србији, под вођством 
Карађорђа Петровића, у школске установе физичка култура улазила преко 
војске која је на овај начин припремала омладину за одбрану земље. Фе-
хтовање (мачевање) је борилачка вештина и у том периоду развоја школства 
у Србији представља садржај физичког васпитања.4 

Вишевековна поробљеност српскога народа под отоманском импе-
ријом наметнула је да се физичко васпитање прво појави у облику бори-
лачких вештина и да војска буде та која даје предаваче и учитеље. Борба 
за ослобођење је борилачке вештине поставила испред осталих физичких 
вежбања, као једно од средстава опстанка и нешто што се упражњавало 
међу устаницима, у домаћинствима, али и у школама.

Борилачке спортове допуњавала су друштва јахача и стрељачке дру-
жине где ће официри наћи своје природно место као стручан и незамењив 
кадар. Развојем спорта у друштву, посебно након формирања гимнастичког 
друштва „Соко“ 1891. и доношењем Закона о помагању телесног васпитања 
ван школа (октобар 1892) они ће давати свој сталан допринос.5 Соколи у 
Краљевини Србији ће касније бити под директним утицајем Народне од-
бране једнако као и савез свих соколских друштава „Душан Силни“ које ће 
своје организације имати свуда у српским земљама.6

3 Р. Љушић/С. Бојковић/М. Пршић/Б. Јововић, Официри у високом школству Срибије 1804–
1918, Београд, 2000, стр. 153. 

4 С. Вишњић/ Д. Гавриловић/ Г. Касум, Мачевање први борилачки спорт српског народа, 
Београд, 2009, стр. 408.

5 Модерна српска држава 1804–2004. Хронологија, Београд 2004, стр. 142–143; 
6 Никола Жутић, Соколи, Идеологија у физичкој култури Краљевине Југославије 1929–1941, 

Београд, 1991, стр. 5–10; А. Брозовић, Соко Краљевине Југославије, Београд, 1930.
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Све је почело формирањем самог стручног официрског кора. После 
добијања статуса Kнежевине 1830. године књаз Милош Обреновић је по-
слао у Пожаревац одређен број способних младића са циљем да се оспособе 
за стручни командни кадар у војсци. По њиховом окупљању, књаз Милош 
је основао Гвардијску школу априла 1830. године. Ова школа је постојала 
три године.7

Децембра 1837. године основана је Књажеско-сербска воена акаде-
мија. Први професор био је Стефан Херкаловић, познавалац српског, фран-
цуског, италијанског, немачког и енглеског језика. Наставни план и програм 
садржао је између осталог и борење тј. фехтовање (мачевање), као претечу 
предмета физичког васпитања на српским војним школама. Ова школа је 
престала са радом јуна 1838. године. 

Шестог септембра 1850. године отвoрeна је Артиљеријска школа 
са циљем да образује људство за све родове војске. Од почетних једанаест 
предмета програм се временом проширио великим бројем предмета, ме ђу 
којима су били борење, гимнастика и пливање. Генерације српских пито-
маца у Артиљеријској школи, потом у Војној академији, упознавали су физи-
чко вежбање, које је из године у годину било садржајније по квалитету и 
обиму.8

После тридесет година рада, 1880. године Артиљеријска школа је 
променила име и званично постала Војна академија. Школовање се делили-
ло на Нижу која је трајала три и Вишу која је трајала две године. Учитељи 
су вршили наставу из борења, гимнастике, пливања, јахања, вожења и пра-
вила службе. Српски официри су најчешће чинили професорски кадар 
још од отварања Артиљеријске школе. Од укупно 286 професора, дужност 
професора је обављало око 200 српских официра. Они су на дужностима 
професора предавали предмете који су војничку професију чинили специ-
фичном и тежом у односу на све друге.9

Озбиљан приступ физичком вежбању на српској Војној академији 
описан је у писму др Владана Ђорђевића београдском грађанству, које је 
упутио приликом оснивања „Београдског друштва за гимнастику и борење“ 
1882. године.

7 Споменица Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925; М. 
Бјелајац, Војно образовање и његов значај, у: Образовање код Срба кроз векове, Завод за 
уџбенике и наставна средства, ДИС и Историјски институт, Београд 2003, стр.169–180.

8 Споменица Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925. стр. 
3–5; Р. Љушић/С. Бојковић/М.Пршић/ Б.Јововић, Официри у високом школству Срибије 
1804–1918, Београд, 2000, стр. 203–220.

9 Споменица Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925, стр. 
215–246; Р. Љушић/С. Бојковић/М.Пршић/ Б. Јововић, Официри у високом школству 
Србије 1804–1918, Београд 2000, стр. 237–241, 277–281; Прилог бр. 8 Предавачи у војним 
школама Кнежевине-Краљевине Србије (1830–1919).
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„Допустите ми, само на часак, да вас подсетимо на једну околност, 
која по нашем скромном мишљењу, заслужује нашу потпуну пажњу, а та 
је околност у начину: како се данас у Србији негује телесно развиће. Без 
сумње сте и ви, тако исто као потписани, убеђени да је гимнастика, када 
се систематично удеси према добу старости, полу и народним обичајима, 
једна од најјачих, ако не баш и најсилнија полуга за унапређење телесног, 
а услед овог и моралног здравља како појединца, тако и читавих народа. 
Међутим баш том систематичном телесном вежбању слабо се у нас до сада 
поклањала пажња. Осим Војне академије, где се тај посао од почетка те 
школе систематички радио и осим гимназије у којој некад има а некад и 
не ма учитеља за гимнастику. Иако је само име гимназије поникло из гимна-
стике, у целој Србији једва има три или четири права учитеља гимнастике, 
па и они осим Академије немају где да своје ђаке обучавају(...)“10

Борење, гимнастика и пливање су чинили групу предмета физичког 
васпитања на Војној академији. Често је један професор предавао сва три, 
или два од набројана три предмета.

Официри као најобразовани део армије, преко подофицира и војни-
ка, ширили су знања физичког вежбања на српски народ.11 Одређен број 
официра упућиван је у армије пријатељских земаља ради стицања допун-
ских војних знања. Иако официри најчешће нису упућивани конкретно ради 
изучавања физичког вежбања у страним трупама, они су ипак усвајали одре-
ђена вежбања која су преносили на официре и војску у Србији. Конкретно 
у пе риоду од 1888–1899 године на усавршавању у страним трупама бора-
вила су 303 официра (Аустроугарској, Русији, Француској, Белгији и Не-
мачкој).12 

Довођење стручног кадра из иностранства на Војну академију и 
одлазак наших наставника на стручно усавршавање у европске војне уста-
нове утицао је и на развој облика физичког васпитања првенствено у војсци. 
Посредно, поменути след догађаја имао је за последицу, подизање свести 
о физичком вежбању међу војницима, надаље у спортским друштвима, у 
цивилном школству и на крају међу цивилима.13 

Српско Министарство војно, као надлежна институција војске Кне-
жевине Србије водило је рачуна о реформама физичког вежбања. Промене 

10 В. Рашић, Српски витез, Развитак гимнастичких друштава у Србији, 1911, стр. 2.; Спо-
меница Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925.

11 Милић Милићевић, Подофицирске школе у Краљевини Србији, у: Образовање Срба кроз 
векове, Београд, 2003, стр.181–199

12 С. Б. Ратковић-Костић, Европеизација српске војске, Београд, 2007, стр.103; види такође: 
М. Милићевић, Реформе војске Србије 1897–1900, Београд, 2002; Д. Вуксановић-Анић, 
Стварање модерне српске војске, Београд 1993. 

13 Д. Гавриловић, Великан српскога спорта пуковник Драгомир Николајевић, 2011, стр. 109.
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везане за физичко вежбање у европским војскама утицале су и на реформе 
у нашој војсци. Најбољи показатељ за поменуту тврдњу је књига „Упут 
за упражњавање гимнастике“. Ову књигу је објавило Министарство војно 
1874. године у Београду, приближно у истом периоду кад и низ значајних 
књи га које је објавило Министарство војно Француске.14 Књиге „Приручник 
из еклектичке гимнастике“ (1871), „Упут о физичкој активности војника“ 
(1874) и „Гимнастика и мачевање“ (1875) у издању Министрства војног 
Фран цуске су највероватније утицале на издање нашег Министарства вој-
ног. Тако можемо закључити да је српска војска пратила достигнућа физи-
чког вежбања у Европи и у складу с њима унапређивала садржаје у својим 
редовима.

У предговору књиге „Упут за упражњавање гимнастике“ је нагла-
шено:

„Циљ гимнастике, да правилним вежбањем тела да снагу и окрет-
ност војника са погледом на захтеве, који су са позивом његовим скопчани. 
Даље она му олакшава изучавање и вршење практичне службе и помаже му 
у војничком позиву и образовању. Напослетку у свези са чисто војничким 
упражњењима подиже у њему морални елемент, улевајући му веру у сво ју 
телесну моћ. Војничка гимнастика15 је грана војничког образовања и упра-
жњава се са свима војницима са погледом на старост и телесни састав њи-
хов. Команданти и четни командири одговорни су за успех у гимнастици 
онако исто као и у осталим гранама изображавања. Чисто техничка настава 
може се дати у руке подофицирима али су они увек само помоћници офи-
цирима који гимнастиком управљају. Начела гимнастике морају бити свима 
официрима врло добро позната. Млађи официри морају бити у стању да сва 
упражњења и сами раде.“16 

С обзиром на садржај овог Упута који је изашао још у време Арти-
љеријске школе (која је трајала до 1880. године, када је преименована у Вој-
ну академију), можемо закључити да је гимнастика имала значајно место у 
војном програму. Сам садржај гимнастике био је проткан трчањем, скоко-
вима, поскоцима, радом на греди, згибовима, вежбом пропадање и др.17

14 Д. Гавриловић, Појава енглеског и француског бокса у Краљевини Србији и ње гов развој 
до почетка Првог светског рата са посебним освртом на допринос Драгомира Т. 
Николајевића, 2009, стр. 33.

15 Гимнастика је најчешћи појам којим се описују различита физичка вежбања наручи ти 
крајем XIX века али и почетком XX века.

16 К. С. Протић, Упут за упражњавање гимнастике, Београд, 1874, стр. 2.
17 Споменица Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925, стр. 

61–62 из старих програма се види да је било заступљено јахање, пливање, „фехтовање“, 
гимнастика и борење. Ово се задржало и у свим каснијим програмима наставе питомаца.
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У периоду од 1882. године до 1890. године из посебних разлога и 
одређене државне потребе официри српске војске су поред својих редовних 
војних дужности постављани за наставнике гимнастике и војног вежбања у 
цивилним школама. Ове дужности су вршили у основним и средњим шко-
лама, утичући непосредно на развој физичког вежбања у нашем народу.18

Војна академија је константно подизала ниво физичке активности 
официра. Гoдинe 1900. ствoрeнa je „Првa oфицирскa шкoлa зa мaчeвaњe 
и oстaлe спoртoвe“. Место главног учитеља додељено је Шaрлу Дусeу. 
Учитељ Дусе бирао је само најспособније официре. Часови су одржавани 
у сали Војне академије. Академија је наставила са организацијом курсева 
1902. и 1904. године.19 Списак учесника проширен је официрима који су 
започели курс у jeсeн 1904. и похађали га до пролећа 1905. године.20 За 
организаторе курса изабрани су капетан Драгомир Николајевић (директор 
курса), пуковник Дамјан Поповић (управник), Шарл Дусе (главни учитељ), 
мајор Душан Пешић (члан испитне комисије). Поједини руководиоци ових 
курсева су већ у том периоду обављали дужност наставника борења на Вој-
ној кадемији (Шарл Дусе, Драгомир Николајевић и Александар Јосифовић), 
док је Богољуб Динић учитељску позицију стекао у наредном периоду.21 
Међу полазницима налазио се и значајан број официра који су положили 
животе у ратним дејствима. Бранивоје Јовановић и Богдан Хајнц погинули 
су у борби са Турцима маја 1905. године. Данас, две улице на општини 
Зваздара у Београду носе њихова имена.22 Душан Трифуновић и Радомир 
Аранђеловић погинули су у Балканским ратовима 1913. године, док су го-
дине Првог светског рата однеле животе Милана Димитријевића, Милана 
Стефановића, Чедомира В. Николића, Косте Ђорђевића, Миливоја Лукића 

18 С. Мијатовић, Појава олимпијске мисли и развој олимпијског покрета у Србији до 1914 са 
посебним освртом на допринос Светомира Ђукића, 1992, стр. 134.

19 АВИИ, П. 14, к.12, 006/001, Министарство војске опште одељење, Курс борења официра, 
1902 стр. 4. Полазници курса нoвeмбрa 1902. гoдине били су потпоручници: Милан 
Димитријевић, Милан Стефановић, Радомир Елезовић, Милан Завађил, Војислав Минић, 
Павле Е. Јуришић Штурм, Бранивоје Јовановић, Душан Трифуновић, Миливоје Лазаре-
вић, Драгутин Радојчић, Чедомир Николић, Милош Карамарковић, Душан Рељић, Драго-
мир Лазаревић, Карло Силви, Радоје Ђуровић (пешадија), Коста Ђорђевић, Димитрије 
Лаза ревић, Михаило Жујовић, Милош Белимарковић (коњица), Илија Гвоздић, Милан 
Ђор ђевић, Стеван Остојић и Милутин Недић (артиљерија).

20 Д. Лазаревић, Спорт и свет, Официрска школа борења, 1905, бр. I, стр. 7. Тренирали су 
официри: Петар Миљковић, Богдан Хајнц, Александар Стојичевић, Милорад Лазаревић, 
Александар Јосифовић, Богољуб Динић, Драгољуб Бајаловић, Божидар Гојковић, Душан 
Кузмановић, Раде Аранђеловић, Драгомир Радојчић, Стојан Поповић и Миливоје Лукић.

21 Један број чланова ове школе добио је касније чин генерала: Дамјан Поповић, Душан 
Пешић, Карло Силви, Милорад Лазаревић, Милан Ђорђевић, Милутин Недић (М. Ми-
лићевић, Љ. Поповић, Генерали Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 2003; М. Бје-
лајац, Генерали и адмирали Краљевине Југославије 1918–1941, Београд 2004)

22 Улице Војводе Бране и Војводе Богдана у Београду.
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и Милоша Белимарковића. С обзиром на велику заступљеност официра 
„Школе борења“ у различитим друштвима за телесно вежбање и њихов 
неспоран спортски квалитет, можемо претпоставити да је то био губитак за 
физичку културу Краљевине Србије, а касније и Краљевине Југославије. 

Гoдинe 1907. српски oфицири нaступили су нa прoслaви 100-гoди-
шњицe рaдa нa физичкoм и културнoм пoљу у Хoлaндиjи која је одржана 
у Хaгу. Нa прoслaву су дoшли oфицири из свих eврoпских зeмaљa изузeв 
Aустриje и Maђaрсke. Испред српске војске на прослави су учествовали 
кaпeтaн Никoлajeвић и пoручник Joсифoвић.23

Војна академија је од 1908. године увела соколски начин вежбања 
за питомце све четири године школовања. Соколски начин вежбања пре-
давао је Франтишек Хофман, учитељ гимнастике у Гимнастичкој школи у 
Београду.24 

Занимљиво је дa су oбa крaљeвићa Ђoрђe и Aлeксaндaр Kaрaђoрђe-
вић вeжбaли мачевање пoд кoмaндoм прoфeсoрa Војне академије Шaрлa 
Дусea. А чeстo су и били присутни нa свeчaнoстимa гдe јe упрaжњaвaнo 
мaчeвaње.

Приликoм oбaвљaњa свoje дужнoсти aђутaнтa Њeгoвoг Вeличaнствa 
крaљa Пeтрa, мajoр Дрaгoмир Никoлajeвић нaвoди: 

„Kрaљeвић Ђoрђe ми je нaрeдиo дa узмeм мaску и сaбљу и дa мaчу-
jeм сa њим. Kaсниje je кaзao, дa сa Шaрл Дусeoм лaкшe изaђe нa крaj нo сa 
мнoм у бoрeњу. Дa сaм гa пустиo кaзao би дa нe знaм ништa. Oвaкo ћути и 
хвaли мe.“ 25

Настава физичког вежбања на Војној академији одржавала се у кон-
тинутету, још од Књажеско-сербске воене академије (једини предмет је био 
мачевање-фехтовање), преко Артиљеријске школе (1850), променом на зива 
институције у Војна академија (1880), са паузом у Првом светском рату и 
редовно након рата. На месту наставника предмета из групе физичке кул-
туре мењали су се активни официри, гимназијски учитељи гимнастике и 
учитељи мачевања.26

23 Д. Николајевић, Дневник, 1907, стр. 29. 
24 С. Илић/С. Мијатовић, Историја физичке културе Кнежевине и Краљевине Србије, 1994, 

стр. 120. 
25 Дневник мајора Драгомира Т. Николајевића, стр 64.
26 Споменица Седамдесетпетогодишњица Војне академије 1850–1925, Београд, 1925, стр. 

215–246, одељак IX, „Професори и учитељи“. Гимнастику, борење и пливање учитељ 
Јован Замастил (од 1851), борење учитељ Ђорђе Марковић (од 1858–1860), гимнастику 
капетан Лазар Цукић (1858–1859), Гимнастику, борење и пливање мајор Фердо Михоко-
вић (1863–1887), гимнастику и борење учитељ Љубомир Илић (1887–1891), борење ма-
јор Милош Васић (1891–1899 са прекидима), борење Шарл Дусе (1891–1923 са ратним 
прекидима), гимнастику мајор Стеван П. Јовановић (од 1892–1895), гимнастику адвокат 
Јован Стојановић (1893–1894), борење и гимнастику капетан Светислав Г. Мишковић
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Као резултат жеље да се прихвати олимпијска идеја и развија олим-
пијски покрет у Србији 10. фебруара 1910. године у Београду је основан 
„Српски олимпијски клуб“. Оснивачка скупштина одржана је у редакцији 
листа „Ново време“ који је имао седиште у хотелу „Москва“. За директора је 
изабран капетан Светомир Ђукић, а за секретаре потпоручник Милош Илић 
и студент Александар Боди. Од шест чланова Управе на оснивачкој скуп-
штини четворица су били официри српске војске. На седници СОК-а одржа-
ној 1911. године изабрани су управа и одбори. У оба тела Српског олимпиј-
ског клуба официри су чинили већину.27 На V олимпијским играма у Сток-
холму (Шведска) 1912. године испред Српског олимпијског клуба путовали 
су тројица званичника и два такмичара. Двојица од тројице званичника би-
ли су официри Краљевине Србије. На седници Међународног олимпијског 
комитета 10. јула 1912. године, Српски олимпијски клуб је примљен као 
пуноправни члан МОК-а. На истој седници капетан Светомир Ђукић је 
предложен и изабран за члана Међународног олимпијског комитета.28 

Учитељи и официри српске војске који су у војсци и друштву 
заслужни за развој физичке културе у XIX и почетком XX века

Учитељи предмета физичке културе у Артиљеријској школи а касни-
је на Војној академији представаљају доајене српске физичке културе.

Почнимо од учитеља Јована Замастила. Он је предавао гимнастику, 
борење и пливање од 25. септембра 1851. година и наредних пет година. 
Учитељ Замастил представља зачетника у богатој плејади учитеља садржаја 
физичког васпитања на Војној академији.29 

Учитељ мачевања Ђође Марковић Кодер предавао је борење од 17. 
октобра 1858. године до 30. септембра 1860. године. Кодер је био веома 
образован човек, знао је десетак страних језика, писао је песме а у гимна-
зији у Сегедину предавао је гимнастику и мачевање. Тада је предавао и Сте-
вану Тодоровићу. Љубав према гимнастици добијена од учитеља Марковића 

 (од 1895–1897), гимнастику мајор Атанасије М. Поповић (1898–1901), гимнастику и бо-
ре ње капетан Драгомир Т. Николајевић (1900–1902), гимнастику и борење мајор Алексан-
дар С. Јосифовић (1902–1907), гимнастику учитељ, референт Министирства просвете за 
гимнастику Мирослав Војновић (раније име Фрањо Хофман) предавао од 1908 са ратним 
прекидима и после рата. Двадесетак коњичких официра је током предратног времена 
предавало јахање одвојено или са вожењем.

27 В. Рашић, Српски витез, Олимпијски клуб, 1911, стр.117.
28 С. Илић/С. Мијатовић, Историја физичке културе Кнежевине и Краљевине Србије, 1994, 

стр. 170; Синиша Ивановић, Лазар Чолић, Ко је генерал Светомир Ђукић, Београд 1999; 
Српски биографски речник, том 3, Д-З, Матица Српска, Нови Сад 2007, стр. 611–612 
(биографија генерала Ђукића).

29 Првенствено у Артиљеријској школи а касније на Војној академији.
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определила је Стевана Тодоровића за каснији дуготрајан рад на развоју 
гимнастике међу Србима. Као свршени академски сликар после школовања 
у Бечу Тодоровић се вратио у Београд и основао „Сликарску школу“, где је 
поред сликарства обучавао полазнике у гимнастици, мачевању и певању.30 
Сам Марковић отворио је своју Приватну школу мачевања у Београду још 
1848. године где је окупљао омладину и грађане.31 

Пешадијски мајор Фердо Михоковић предавао је борење од 25. 
априла 1863. године до 19. новембра 1887. година, поред борења предавао је 
гимнастику и пливање. Мајор Михоковић је био учитељ у „Првом српском 
друштву за гимнастику и борење“. Умро је 19. новембра 1887. године.

Гимназијски учитељ Љубомир Илић предавао је борење и гимнасти-
ку од јесени 1886. до 30. јуна 1891, такође као и Михоковић био је један од 
учитеља у „Првом српском друштву за гимнастику и борење“. Умро је 24. 
септембра 1894. године. Оба наставника са Војне академије су пристали 
да без надокнаде врше обуку у „Првом српском друштву за гимнастику и 
борење“ чиме су дали значајан допринос целокупној популаризацији физи-
чког вежбања крајем XIX века.32

Дивизијски ђенерал и министар војни Милош М. Васић предавао 
је борење, географију, тактику, стратегију и ратну службу у периоду од 
22. маја 1891. до 21. септембра 1899. године. У родном крају завршио је 
основно школовање, а гимназију у Београду. Образовање је продужио на 
Великој школи и након тога завршио једну годину Филозофског факултета. 
У наредном периоду уписао је тринаесту класу Артиљеријске школе коју 
завршава као трећи по рангу 2. августа 1883. године. У школској 1888/89 
години Милош Васић је предавао борење у Великој школи у Београду, а не-
колико година касније постаје учитељ борења на Војној академији. Милош 
М. Васић умро је у Београду 2. октобра 1935. године. Важи за једног од 
најистакнутијих српских војних организатора и дипломата.33 Данас, у улици 
која носи његово име налазе се просторије Олимпијског комитета Србије. 

Од јесени 1891. са прекидима до 1. маја 1923. године борење је пре-
давао виши учитељ вештина Шарл Дусе. Шарл Дусе се на наговор српског 
војног аташеа ђенералштабног пуковника Нешића из Цариграда пресе лио 
у Београд на место наставника борења Војне академије. До доласка Дусеа 

30 С. Илић/С. Мијатовић, Историја физичке културе Кнежевине и Краљевине Србије, 1994, 
стр. 79.

31 С. Мијатовић, Појава олимпијске мисли и развој олимпијског покрета у Србији до 1914 са 
посебним освртом на допринос Светомира Ђукића, 1992, стр. 134.

32 В. Рашић, Српски витез, Развитак гимнастичких друштава у Србији, 1911, стр. 22.
33 Р. Љушић./С. Бојковић./М.Пршић./ Б.Јововић, Официри у високом школству Србије, 2000, 

стр. 537.; М. Милићевић, Љ. Поповић, Генерали Кнежевине и Краљевине Србије, Београд, 
2003, стр. 69–73 (биографија).
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мачевање су предавали ђаци из Немачке по старој немачкој методи, док он 
уводи француску методу. Шарл Дусе ствара кадар својих ученика како на 
Војној академији тако и у приватној школи која се налазила на Теразијама у 
стану где је после боравио Никола Пашић. Цео спрат је коришћен за часове 
мачевања. На тренинге је долазила омладина, старија господа а такође и 
припадници дипломатије. Ћерке енглеског и белгијског посланика су биле 
очаране часовима које је водио Дусе. Велики љубитељ мачевања био је хи-
рург др Воја Суботић који се често у асо - борбама састајао са учитељем 
Дусеом и Драгомиром Николајевићем. Наставник Дусе је један од оснивача 
Првог мачевалачког клуба у Краљевини Србији, „Српски мач“ 1897. године 
где се окупио велики број љубитеља мачевања. Његови савременици наводе 
да су ретки тако савршени учитељи мачевања. Предавања је држао са вели-
ком љубављу, муњевитом брзином је решавао најкомпликованије техичке 
радње. Имао је асо-борбе са највећим противницима тога времена. Шарл 
Дусе је био прави атлета ретке издржљивости. Доминирао је над својим 
противником од момента самог укрштавања сабље и флереа. Његове борбе 
у Паризу са чувеним Киршофером, Рулом и Росињелом биле су ремек-дело 
техничке, умне и физичке моћи. Један од првих и најбољих ђака професора 
мачевања на Војној академији Шарла Дусеа био је тадашњи поручник Дра-
гомир Николајевић који је касније Дусеу додељен као помоћник на катедри 
за борење. Поред њега истицали су се и Александар Јосифовић, Воја Субо-
тић, Јаша Пантелић, Новаковић и други. Дусе је често са ученицима одлазио 
у Будимпешту и Беч где су имали мачевања са италијанским учитељима 
Сантелиом и Де ла Сантом. Италијански учитељи Сантелио и Де ла Санта 
пропагирајући мачевање у Бечу и Будмпешти велику помоћ налазили су у 
учитељу Дусеу и његовим ученицима, који су приликом борби са помену-
тим италијанским мајсторима мачевања често привлачили велики број љу-
битеља овог атрактивног спорта. Године 1900. створена је прва официрска 
школа за мачевање и остале спортове. У сва три курса за првог учитеља 
ангажован је Шарл Дусе. Значајно је истаћи да је Шарл Дусе један од првих 
власника аутомобила у Србији, који је могао да развије брзину од 60 км/час. 
Дусе је био власник и једне од првих такси фирми у Београду. На почетку 
Првог светског рата постављен је за командира Аутомобилског одељења 
Врховне команде. Овај свестрани спортски радник дао је низ значајних 
диприноса развоју физичке културе у Србији. После Првог светског рата 
Шарл Дусе умире. 

Пуковник Светислав Мишковић је предавао борење и гимнастику у 
периоду од 1895-1897 године, погинуо је 17. августа 1914. године у Првом 
светском рату као командант Прекобројног пука.

Артиљеријски пуковник Драгомир Т. Николајевић предавао је боре-
ње, гимнастику, артиљеријска правила и вожење од 31. августа 1900. до 
16. октобра 1902. године. Од 1902. до 1904. године Драгомир Николајевић 
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борави у француској војној школи гимнастике Жоанвил крај Париза. Ова 
школа представља једну од најзначајних институција развоја спорта у свету 
у другој половини XIX и почетком XX века. Школа у Жоанвилу (Joinville 
Le Pont) је створена ради развоја физичке културе у војсци Француске, али 
је утицала и на цивилну физичку културу Француске и света. По повратку 
у Београд 1904. године Николајевић први пут демонстрира енглески и 
фран цуски бокс у Србији, часови су одржавани у згради Војне академије.34 
Николајевић у Жоанвилу (Joinville Le Pont) борави од 1902–1904. године 
где добија (1903. године) и редовно унапређење у капетана I класе.35 У овој 
школи је изучаван велики број спортова, али што је најбитније за једног 
српског питомца, он се упознао и са неизоставним деловима физичке култу-
ре, биомехаником, физиологијом и анатомијом. Николајевић је имао срећу 
да баш 1902. године доктор физиологије Жорж Демини постао шеф катедре 
за примењену физиологију и шеф лабораторије за физиологију. Српски 
офи цир је имао ту част да учи од најбољег у то време светског стручњака 
из поменуте области, човека који је први створио биомеханичку станицу. 
Атлетски грађен, натпросечно инелигентан, Николајевић је без проблема 
савладавао све задатке које је пред њега постављало школовање у Жоанви-
лу. Николајевић је пливао дуге стазе, усавршавао скокове у воду, био центар-
фор у фудбалском тиму, са скифом је био први на реци Марни у дужини од 
Ложана до Поа. У једној маратонској трци у Паризу пласирао се на друго 
место.36 Поред поменутих спортова, на основу увида у упут о физичкој 
активности официра и војника Француске бавио се и рвањем, енглеским 
боксом, француским боксом, гимнастиком. Мачевање је било изузетно за-
сту пљено као и у свим европским војно-спортским школама или војним 
академијама. У мачевању је Николајевић већ имао завидно искуство. Од 
гимнастичких справа увежбавао je рад на вратилу, паралелном разбоју, пар-
теру, високој платформи за гимнастику, рад на круговима, прескок преко 
коња. Капетан Николајевић имао је прилику да се бави атлетиком, поред 
трчања на дуге и кратке стазе, у школи је било заступљено и трчање са пре-
по нама, скок у даљ, бацање диска и бацање бомбе или кугле. Антропомото-
ри чке вежбе су извођене самостално у односу на гимнастику, увежбавао 
је пењања уз конопац и шипку. Поред стандардних дисциплина физичке 
културе, капетан Николајевић је увежбавао и војне физичке активности као 
што су прелазак препрека носећи партнера, прелазак преко платформи са 
пењањем, пењање уз конопац и уз шипку са војном опремом. Војници су 
такође увежбавали скок у воду и пливање са опремом, скокове у песак са 

34 Д. Гавриловић/ Г. Касум, Драгомир Николајевић оснивач енглеског и француског бокса у 
Србији, Београд, стр. 402–403.

35 АВИИ (1925): Досије персоналних података бивше југословенске Војске, К-633/624, 
(Николајевић Томе Драгомир), фондови војске Краљевине Србије и Југо сла вије, Београд.

36 Време (1930): Спортски портрети, 23. јануар.
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веће висине, прелазак преко дрвета постављеног хоризонтално. Увежбавана 
су и трчања са препрекама у униформи и са опремом. Упражњавана је и обу-
ка у борби са бајонетом постављеним на пушку. Када се свему овоме дода 
изучавање физиологије и анатомије, можемо закључити да је Николајевић 
био комплетно образован из области физичке културе. Тако да констатација 
новинара „Времена“ из 1930. године „да Драгомир Николајевић, пуковник 
у пензији , председник боксерског савеза, једини је наш универзални спорт-
ски стручњак и плодни писац спортске литературе“37 није ни мало преуве-
ли чана или олако изречена. Николајевић је умиро у Београду 12. децембра 
1939. године.

Резервни пешадијски потпуковник и професор Атанасије Поповић 
предавао је гимнастику као редовни и хонорарни учитељ од 26. августа 
1898. до 16. априла 1901. године. После је радио као наставник гимнастике 
у Државној трговачкој академији и у Гимназији професора Зделара.38 

Пешадијски пуковник Александар Јосифовић наследио је Нико ла-
јевића на месту професора борења од 16. октобра 1902. до 1. октобра 1907. 
године, а од 1. октобра 1920. године предавао је као хонорарни професор 
борења. Јосифовић је био члан мачевалачког друштва „Српски мач“ још од 
његовог оснивања. Заједно са Драгомиром Николајевићем учествовао је као 
представник Краљевине Србије на прослави стогодишњице физичке култу-
ре у Холандији где су оба српска официра награђена медаљама за успешно 
мачевање. Јосифовић је допринео популаризацији мачевања у Србији. Као 
делегат југословенског Министарства војног и морнарице учествовао је 
и 1925. на мачевалачкој и спортској прослави под покровитељством пред-
седника Чехословачке републике Т. Г. Масарика у Брну и Прагу. На консти-
тутивној скупштини свих мачевалачких клубова Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца у Новом Саду изабран је 22. априла 1928. за председника 
мачевалачког савеза свих клубова и градова Краљевине СХС (Југословенског 
мачевалачког савеза).39

Пешадијски пуковник Богољуб Динић предавао је борење од 11. 
септембра 1921. до 21. октобра 1923. године као хонорарни професор, а 
после поменутог датума као редовни професор борења. Професор Динић, 
као и поменути Јосифовић и Николајевић, припадао је групи ученика 
Шарла Дусеа који су га наследили на катедри борења на Војној академији и 

37 Исто.
38 В. Рашић, Српски витез, Наставници гимнастике у Београду, 1912, стр. 43; Зделар 

Владимир је био директор Трговачке академије, а потом приватне гимназије у Великом 
Бечкереку (данас Зрењанин) од 1901–1924 (види: Српски биографски речник, том 3, Д-З, 
Матица Српска, Нови Сад, 2007, стр. 857).

39 АВИИ, Досијеи персоналних података официра бивше југословенске војске, К-633/624 
(Јосифовић, Светозара, Александар), фондови војски Краљевине Србије и Југославије.
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константно промовисали физичку културу у Краљевини Србији, а касније 
у новоформираној држави Краљевини Југославији. Динић је још као ги-
мназијалац у Београду био један од најбољих ученика мачевања у друштву 
‘’Српски мач’’. Као официр завршио је Официрску школу борења 1905. и 
потом је постављен за помоћника наставника у предмету борење (1907). 
Додајмо да је као врхунски мачевалац предводио југословенску екипу на 
турниру Мале антанте у Букурешту 1936. године.40

Поред учитеља борења, гимнастике и пливања на Војној академији 
који су лично снажно утицали на подизање нивоа свести о физичкој култури 
међу српским народом, значајан допринос дали су официри који нису 
обављали наставничку професију на Војној академији. 

Први у плејади значајних официра за српску физичку културу диви-
зијски генерал Светомир Ђукић је директор Српског олимпијског клуба.41 
Овај бескомпромисни спортиста и спортски радник је најзаслужнија лич-
ност за оснивање Српског олимпијског клуба и учествовање Краљевине 
Србије на Петим олимпијским играма у Штокхолму 1912. године. Србија 
је у Штокхолму постала пуноправни члан Међународног олимпијског коми-
тета, а у то време мајор Светомир Ђукић представник Краљевине Србије 
у МОК-у. Војну академију и Вишу војну школу завршио је у Београду. 
Учесник је ослободилачких Балканских ратова 1912. и 1913. године и 
Првог светског рата 1914–1918. На почетку Првог светског рата био је на 
месту команданта одбране Аде Циганлије. У Другом светском рату члан 
је штаба Југословенске војске у отаџбини.42 Од ране младости бавио се 
разним спортским дисциплинама. Био је члан Управе Витешког друштва 
„Душан Силни“ у Ваљеву до 1907. године. У Београду је 1910. године са 
групом официра основао Српски олимпијски клуб. Капетан Ђукић је својим 
прегалачким радом у оквиру Српског олимпијског клуба дао изузетан 
допринос олимпијском покрету у Србији. На тај начин заузео је значајно 
место не само у историји олимпизма Србије и Југославије, већ и светског 
олимпијског покрета. Светомир Ђукић је умро у Дуизбургу (Немачка) 1960. 
године.

За развој спорта у Србији заслужни су били и други најистакнутији 
представници војске поред оних који су учествовали у самој настави фи-
зичког васпитања или развоју олимпијског покрета.

40 Б. Динић (Београд, 1879–1971) пуковник, ратник, носилац Карађорђеве звезде са мачеви-
ма (види биографију у: Српски биографски речник, том 3, Д-З, стр. 286; Т. Влаховић, Ви-
тезови Карађорђеве звезде са мачевима, Београд 1989, стр. 221; Споменица XXXII класе 
Војне академије 1901–1936, Београд, 1936, стр. 114).

41 С. Илић, С. Mиjaтoвић, Истoриja физичкe културe Kнeжeвинe и Kрaљeвинe Србиje, 1994, 
стр. 163.

42 М. Бјелајац, Генерали и адмирали Краљевине Југославије, Београд, 2004, стр. 151.
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Академик и генерал Јован Мишковић, министар војни и председ-
ник Српске краљевске академије, дао је значајан допринос развоју физичке 
културе у Србији. Радио је у градским гимнастичким витешким друштвима. 
Био је члан Комисије за наставни програм „телесног и војног вежбања“ 
1883. године. Десет година касније радио је на ревизији програма. Био је 
председник Београдске савезне стрељачке дружине и почасни члан Гимна-
стичког друштва „Душан Силни“.43

Пуковник Милутин Г. Мишковић, био је још један од прегалаца.44 
Својим ауторитетом и залагањем допринео је оснивању великог броја ги-
мнастичких друштава у Србији. За физичко вежбање везан је од својих 
најранијих дана. Као ђак вежбао је у „Првом београдском друштву за ги-
мнастику и борење“ готово десет година. Касније је наставио вежбање у 
„Душану Силном“. Од 1902. године обављао је функцију председника Саве-
зне управе витешког друштва „Душан Силни“, на којој је остао као почасни 
председник после престанка свог активног рада.45 Лично се ангажовао 
у оснивању Државне гимнастичке школе у Београду, чији је задатак био 
спре мање наставника за гимнастику. Школа је почела са радом маја 1908. 
године. У то време генералштабни потпуковник Милутин Мишковић био је 
члан Управног одбора Гимнастичке школе.46

43 М. Милићевић, Љ. Поповић, Генерали Кнежевине и Краљевине Србије, Београд 2003, стр. 
161–165 (биографија генерала Мишковића).

44 Рођен 1864. године у Шапцу. Завршио је15. класу Војне академије у Београду (1882–1885). 
Између осталог био је ордонанс официр ЊКВ Александра Обреновића. Био је државни 
питомац у Аустро-Угарској. По повратку из иностранства наставио је Вишу школу Војне 
академије са 2. класом (1888–1890).

45 С. Мијатовић, Појава олимпијске мисли и развој олимпијског покрета у Србији до 1914. са 
посебним освртом на допринос Светомира Ђукића, 1992, стр. 97.

46 Исто, стр. 176.
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Summary

Dejan Gavrilovic

The Infl uence of the Serbian Army on the Beginnings and 
Development of Physical Training in Serbia in 19th and Early 20th 

Centuries

Key words: Joinville le Point, Physical training, army, Military Academy, Military School 
of Joinville le Point

Ever since the renewal of the Serbian independence in 1804 and the 
founding of the fi rst civilian schools, physical training (fencing at that time) was 
taught by prominent representatives of the Serbian army.

The curricula of the higher educational institutions in Serbia during 19th 
and in early 20th century (Guard School, Princely Serbian Military Academy, 
Artillery School…) had the subject of physical training as a precursor of physical 
training in the army. 

The teachers teaching fi ghting, gymnastics and swimming at the Artil-
lery School and at the Military Academy after hours infl uenced strongly the 
development of physical culture among the civilian population. They were often 
simultaneously, founders of sports associations, trainers and competitors. Teach-
ers of the Military Academy took part at international meetings of physical cultu-
re where they promoted their country and the values of Serbian sport. Offi cers 
propagated physical training also by written word. Several expert books appeared 
in late 19th and in early 20th centuries. The founding of the Serbian Olympic 
Club in the Hotel Moskva in Belgrade in 1910 can be seen as the culmination 
of the infl uence of the military cadres on the development of physical training in 
Serbia.

The developments connected with the beginnings of physical training at 
the Serbian Military Academy can be compared to that at the French Milita ry 
School at Joinville le Point. The aim of the Military Gymnastics School at Join-
ville on its founding in 1852 was to train a larger number of young men to be 
stronger, faster, more resistant, braver and better disciplined soldiers. The aim 
of the subject called fi ghting, swimming and gymnastics at the Serbian Military 
Academy was also to create physically more capable offi cers and soldiers. Gra-
dually apart from achieving this goal, without their volition, both institutions 
became propagators of development of physical training in their respective 
communities.
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УДК 378.6:1(497.7)”1920/1941”

Др Владан ЈОВАНОВИЋ
Институт за новију историју Србије

„ПРОСВЕТА – НАЈБРЖИ ТВОРАЦ НАЦИЈЕ“:
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У СКОПЉУ 1920–1941.*

АПСТРАКТ: У раду је представљен организациони развој Филозофског 
факултета у Скопљу од његовог оснивања 1920. па до гашења уочи Дру-
гог светског рата. Посредством необјављених извора и одговарајуће 
ли тературе сагледани су његово место у националној политици југосло-
венске краљевине и улога у креирању мреже просветних и културних 
институција у међуратној Македонији.

Кључне речи: Филозофски факултет у Скопљу, југословенска краљеви-
на, македонско питање, национална политика

Идеја о оснивању високошколске установе у Македонији потиче из 
1913. године када је тадашњи министар просвете Љуба Јовановић предло-
жио влади Краљевине Србије оснивање Филозофског факултета у Скопљу. 
Остварење идеје омело је избијање Првог светског рата, али је одмах по 
формирању југословенске државе међу научницима и политичарима напра-
вљен план о будућој установи. У писму актуелног министра просвете Павла 
Маринковића тадашњем ректору Београдског универзитета Јовану Цвијићу 
из 1919. стоји да би оснивање скопског факултета, поред великог национал-
ног и културног значаја и утицаја, у доброј мери растеретило рад универзи-
те та у Београду. У свом одговору министру Маринковићу, Цвијић је написао 
како је у Скопљу неопходно имати „јак центар наше цивилизације“, који би 
се превасходно бавио хуманистичким наукама, испитивањем народа, земље 
и старих култура. Он је предлагао постепено увођење природних наука, ка-

∗ Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019) који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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ко би се у што већем броју привукли ученици из Македоније, Старе Србије 
и Црне Горе.1

Национална политика Краљевине СХС на југу ишла је за тим да 
добије својеврсну потпору и стручну супервизију установе највишег ранга, 
како би се ефикасније спровела. Састав првог наставног кадра који су чи-
ни ли научна и културна елита указује на озбиљне намере државе и високи 
значај који је придаван скопском факултету. Једна од базичних фунција 
ове установе била је рад на акцији описмењавања области у којој је током 
двадесетих година готово 84 одсто становника било неписмено.2 Није про-
шло много времена и краљевим указом од 2. фебруара 1920. у Скопљу је и 
формално основан Филозофски факултет. Поред непрекидних понављања 
о потреби растерећења београдског Филозофског факултета, скопски факул-
тет је као „аутономна установа“ међу приоритетним задацима имао „све-
страно испитивање Јужне Србије“. Од самог почетка оснивачи факултета 
су истицали његову истраживачку улогу, чиме је најављено даље ширење 
мре же сличних институција. Софијски лист Македонија је 3. фебруара 1931. 
писао како је факултет у Скопљу био „центар свих института за посрбља-
вање“. На југословенској страни се сматрало да је скопском факултету запао 
„најтежи и најлепши део културно-просветне мисије на Југу“.3 Законом из 
1930. универзитети су формално постали „највише аутономне просветне 
установе за стручну спрему, обрађивање наука и изграђивање југословенске 
националне културе“ и том приликом је потврђена Уредба о Филозофском 
факултету у Скопљу, чиме је он остао огранак Београдског универзитета.4 
Факултет је имао самосталну администрацију, али се управљао према за-
конима и уредбама Београдског универзитета.

Време у коме је факултет настао било је оптерећено општим хаосом 
у администрацији, па је тако једва пронађена зграда у коју би могао да се 
сме сти. Ипак, осморица професора, на челу са Тихомиром Остојићем и Ра-
до славом Грујићем, били су пуни ентузијазма и већ на јесен 1920. обезбе-
ди ли су зграду, намештај и библиотеку. Први декан Тихомир Остојић је 1. 
но вембра расписао конкурс за упис студената на књижевност, лингвистику, 
историју, филозофију и педагогију. Прва школска година формално је поче-
ла 16. децембра пред 33 студента, да би редовна предавања у тзв. Идадији 
(згради Учитељске школе) кренула 21. децембра пред око 60 студената. 
Наредне године Факултет је био премештен у сопствену зграду на Вардар-

1 Меморандум о Философском факултету у Скопљу, Скопље 1933, стр. 6–7.
2 Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929 (Makedonija, Sandžak, 

Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), Beograd 2002, str. 333.
3 Milica Damjanović, Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta, knj. 1, Beograd 1966, 

str. 63.
4 Vladeta M. Tešić, „Razvoj Beogradskog univerziteta 1905–1985“, Beogradski univerzitet u 

predratnom periodu, NOR i revoluciji. Saopštenja i prilozi, knj. 1, Beograd 1986, str. 34.
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ском кеју која је 1924. добила и дворишну ограду од цигле.5 Настава је у 
почетку извођена само на историјско-филолошком одсеку и трајала је шест 
семестара (од 1922. осам семестара), а за њу је било задужено по дво је 
редовних и ванредних професора, троје доцената и троје хонорарних про-
фесора. Први наставници Факултета били су Тихомир Остојић (српска и 
југословенска књижевност), Степан Михајловић Куљбакин (словенска фи-
лологија), Радослав Грујић (историја српског народа), Светомир Ристић 
(филозофија и логика), Мита Костић (српска историја), Грга Новак (исто-
рија Средњег века), Милош Ивковић (српски језик), Петар Михајловић Би-
цили (историја старог и средњег века) и Николај Љвович-Окуњев (архео-
логија).6 У првој деценији постојања број професора Скопског факултета сe 
удво стручио.7

До 1926. попуњено је десет катедри: југословенска књижевност, 
кла сична филологија, археологија, историја СХС, општа историја, византо-
логија, немачки језик и књижевност, француски језик и књижевност, тео-
ријска филозофија и географија. Наредне године, после измене Уредбе о 
Филозофском факултету, нови студенти су уписивани по систему група 
и у оквиру сваке су имали предмете под А, Б и В. Крајем марта 1928. 
управа Факултета је замолила министра просвете да при дељењу стипен-
дија фаворизује скопски факултет, у односу на љубљански и загребачки 
универзитет, како би се потенцијални студенти друштвених наука из Сло-
веније и Хрватске усмерили ка Скопљу.8 Иако је више пута писмено захтева-
но од Универзитетског савета у Београду да се у Скопљу отворе катедре 
и на природно-математичком одсеку, ни последња комисија Београдског 
универзитета у јануару 1939. није позитивно одговорила на тај захтев.9

Као што је речено, од средине двадесетих година факултет је имао 
између 10–13 научних група за које је владало променљиво расположење 
и интересовање студената.10 Поред предавања из класичне филологије, 

5 Službene novine Kraljevine SHS, br. 19, 26. 1. 1924, str. 5.
6 Даринка Петреска, Филозофскиот факултет во Скопје од 1920 година: http://www.fzf.

ukim.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=637&lang=mk-
MK

7 Dušan Bajagić, „Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić kao ministri prosvete 
Kraljevine SHS (1924–1926)“, Pisati istoriju Jugoslavije: viđenje srpskog faktora, Beograd 
2007, str. 226.

8 AJ, 66-158-431. „Приливом такових студената из северозападних наших крајева, не само 
што би се овде вештачки подигао број слушалаца, него би то, без сумње, и у научном и 
у националном погледу само благотворно деловало на слушаоце из јужних крајева, који 
(ево десету годину!) још увек долазе с врло оскудним знањем на Факултет“.

9 Д. Петреска, н. д.
10 Rudolf Treu, „Skopski Filosofski Fakultet i njegovi studenti“, Smena. Glasnik jugoslovenskih 

studenata, br. 1, decembar 1930, str. 7–8.
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југословенске књижевности, историје СХС, византологије, српског језика и 
словенске филологије, немачког језика и књижевности, француског језика и 
књижевности, географије и антропогеографије, опште историје и етнологи-
је са етнографијом, организовани су и практични курсеви из француског 
језика.11 Највећи интерес скопских студената владао је за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, док се посебно атрактивном показала 
група за педагогију. Број студената педагогије нагло се увећао 1930. године, 
када је новим законом дозвољено свршеним ученицима учитељских шко-
ла да студирају педагошке науке. Бројчани однос између студената и на-
ставника остао је током целог периода отприлике 20:1, што је погодовало 
непосредној, присној сарадњи између ученика и предавача. Стога је велика 
пажња посвећивана семинарском раду. Раст броја студената у Југославији 
током прве половине тридесетих година био је неравномеран, па је тако 
универзитет у Београду бележио пораст од 50,8 одсто, Загребу 34,4 одсто, 
Љубљани 10,9 одсто, Правни факултет у Суботици 2,8 одсто а скопски Фи-
лозофски факултет свега 0,9 одсто. На стагнацију и пад броја студената 
указује податак из 1939. године када су у Скопљу студирала свега 163 сту-
дента,12 мада их је у последњој школској 1940/41. години било укупно 280, 
од којих су једва половину чинили новоуписани студенти.13

Број студената и наставника на скопском Филозофском факултету 
1920–1934.

С. К. Марковић, Ј. Ивановић, „Школство Јужне Србије од 1912–1937“, 
Споменица 25-год. ослобођења Јужне Србије, Скопље 1937, стр. 947–948.

Проблеми са стагнацијом броја уписаних студената довођени су у 
везу са недостатком одговарајућег смештаја. Истина, архитекта Грађевин-
ске дирекције у Скопљу Сергеј Бељајевски је још у новембру 1923. завршио 
предрачун и пројекат новог студентског дома, али је одлука Министарства 

11 Драгомир С. Обрадовић, „Просветне прилике у Јужној Србији“, Наша земља: Скопље и 
Јужна Србија, Београд 1925, стр. 132.

12 Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1918–1941, књ. 2, Београд 
1997, стр. 188–190.

13 Д. Петреска, н. д.
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просвете о изградњи пала тек пет година касније.14 У прикупљање новца 
за изградњу укључили су се патријарх Варнава, бан Вардарске бановине 
Жика Лазић и тадашњи декан Милан Прелог. Камен темељац је положен 
тек 1. фебруара 1931. када је бан саопштио одлуку банског већа којом је 
одобрено 200.000 динара за изградњу дома, 100.000 за Скопско научно дру-
штво и четири стипендије за студенте родом из Вардарске бановине.15 Ми-
нистарство народног здравља обећало је 300.000 динара, Министарство 
просвете је из тзв. задужбинског фонда издвојило 50.000, колико је донира-
ло и Министарство унутрашњих дела, а сам краљ Александар приложио је 
25.000 динара.16 Међутим, зидање студентског дома Краља Петра Ослобо-
диоца, вредно милион и по динара, започето је тек почетком септембра 1931. 
Капацитет новог дома, који је сматран за један од модернијих у региону, био 
је по педесет мушких и женских места са заједничким салама и мензом. До 
тада је већина студената становала у приватном смештају плаћајући месе-
чну кирију 200–400 динара, а изградњом дома решено је и питање квалитета 
и цене исхране.17 Поред студентских соба, дом је имао своју амбуланту са 
пет кревета, машинско одељење, трпезарију, кухињу и вешерај.18

Студенти су на располагању имали централну факултетску библио-
теку која је 1925. поседовала 12.000 наслова у преко 35.000 свезака, наба-
вљених из буџетских средстава и посредством дарежљивих институција 
(Матице српске, Српске краљевске академије и Српског семинара Београд-
ског универзитета). Почетком тридесетих година библиотека је располагала 
са око 60.000 књига и више приручних и стручних семинарских библио-
тека.19 Занимљиво је да је 1926. кандидат за библиотекара факултетске 
библиотеке морао имати докторат из филозофије и положен професорски 
испит.20 У доцнијим конкурсима ова стручна квалификација је изостављана. 
Иначе, постојале су две читаонице – професорска и студентска, од којих је 
ова друга била отвореног типа те ју је могло користити и грађанство.

Највећи проценат скопских студената (75–80 одсто) чиниле су сту-
денткиње, због чега је факултет дуго словио за „женски“. Од школске 
1924/25. године број студенткиња је био упадљиво већи од броја мушких 
студената којих је 1929. било свега 18.21 Другим речима, највише скопских 
студената регрутовано је из чиновничких породица са југа: студенткиње су 

14 AJ, 66-158-431. До 1931. у Скопљу је постојао импровизовани дом са тридесетак лежајева.
15 Ivanka Popović, „Desetogodišnjica Skopskog Filozofskog fakulteta“, Smena, Skoplje, februar–

mart 1931, str. 65–66.
16 AJ, 66-158-431, Писмо др Миливоја Павловића Министарству просвете.
17 Живко Топаловић, Привредни проблеми Југа, Београд 1927, стр. 42; R. Treu, n. d, str. 10–11.
18 AJ, 66-158-431.
19 R. Treu, n. d., str. 7–9.
20 Službene novine Kraljevine SHS, br. 153, 9. 7. 1926, str. 2.
21 D. Bajagić, n. d., str. 202. Однос броја женских и мушких студената у југословенским уни вер-

зитетским центрима варирао је од 1:3 у Београду, преко 1:6 у Загребу, до 1:10 у Љубљани.
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махом биле „женска деца јужносрбијанског чиновништва коју они нерадо 
пуштају далеко од себе“. Скопље није било нарочито атрактивна средина за 
омладину, иако је 1930. имало три тонска биоскопа и Народно позориште, 
чији је управник Брана Војиновић пред сваку представу остављао студен-
ти ма по двадесетак добрих места. У паланачком карактеру Скопља виђена 
је предност за студирање, јер је у недостатку места за провод студент био 
упућен на рад и учење.22

Скопски Филозофски факултет примао је ученике из свих крајева 
југословенске државе: највише са простора Вардарске, Моравске и Зетске 
бановине, а било је и деце избеглица из Русије, Грчке и Бугарске.23 Софијска 
штампа је тврдила како је македонска омладина избегавала ову школу, па 
су власти тешком муком успеле да упишу свега 22 студента у првој години: 
„Давањем благодејања и пропуштањем на испитима, Срби су једва успели 
да број студената после десет година дотерају до 218“.24 И Југословенски 
гласник од 1. 2. 1931. изнео је податак да је на Филозофском факултету у 
Скопљу било мало студената из Македоније, те да су 75 одсто чинили Срби 
са Косова, из Призрена, Санџака, Црне Горе и Србије. Ученицима који су 
се изјашњавали као Македонци или Бугари држава је онемогућила приступ 
факултету кроз високе школарине: уколико би „сумњиви“ студенти и са ку-
пили новац, били би оптуживани да им је финансијски помогла ВМРО и 
тиме одвраћани од уписа. Није ни чудо што су у првих шест година рада Фи-
лозофског факултета диплому стекла свега два „бугарска омладинца“. Од 
средине двадесетих година на Факултет су уписивани претежно ђаци који 
су завршили домаће средње школе што је сматрано повољном околношћу 
за исправан национални рад. Међу њима је највише било чиновничке деце 
Шумадинаца и Црногораца, али и ђака са Косова, битољске и брегални-
чке области чиме је поред јачања „здравог националног осећања“ вршено 
„нивелисање у менталитету“.25

Сами студенти су кроз своје семинарске радове истицали потребу 
стварања удружења које би имало и неке узвишеније циљеве попут васпи-
тавања омладине „у ведром и јасном национализму и ширењу југословенске 
мисли“.26 Том задатку требало је да одговори академско певачко друштво 
Обилић које је основано новембра 1927. Оснивачи су били др Миливоје 
Павловић, хоровођа Ђуро Радојев и двадесетак студената, мада је главна 
заслуга припадала првом добротвору друштва Тихомиру Ђорђевићу, про-
фесору Београдског универзитета. Обилић је наступао по свим варошима 
југа и већ 1931. бројао је 65 чланова (скоро трећину свих студената фа-

22 R. Treu, n. d, str. 9–11.
23 Меморандум, 17–20.
24 AJ, 38-418-569, Македония, София, 3. 2. 1931.
25 R. Treu, n. d, str. 8.
26 T. Pandilović, „Akademska omladina Južne Srbije“, Smena, februar–mart 1931, str. 10–11.
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кул тета). Друштво је од самог оснивања одржавало везе са својом бео-
град ском централом од које је добијало помоћ у нотном материјалу и дру-
штвеним правилима. Од 1930. скопски Обилић био је под патронатом пре-
столонаследника Петра Другог, а поред овог друштва при Факултету су 
деловали Друштво студената Његош и Кружок напредних студената.27 

Слаба материјална база из које је потицао највећи део скопских сту-
дената отворила је питање државних субвенција путем новчане помоћи и 
стипендија („благодејања“).28 Износ благодејања био је исти за све уни вер-
зитете (нпр. 1922. је био 200 динара), док је величина новчане помоћи одре-
ђивана „према општим приликама и државној потреби“. Студенти скопског 
факултета су могли „с обзиром на специјалне прилике“ да добијау од Ми-
нистарства просвете и нарочиту семестралну помоћ.29 Средином фебруара 
1923. Савет факултета је одабрао 20 питомаца за благодејање и помоћ који 
су примали по 600 динара месечно. И наредне године број стипендиста 
је остао исти, а 1925. управа је начувши да се у Министарству просвете 
припрема нови систем стипендирања затражила инструкције и објашњење 
поводом тромесечног кашњења исплата. Судећи према плановима мини-
стра просвете Веље Вукићевића није изгледало да ће скопски факултет тако 
лоше проћи.30 Међутим, о каквим се променама у стипендирању радило 
можемо видети већ децембра 1925. када су одобрене свега две стипендије 
(по 1000 динара), уместо тражених 30! Тадашњи декан Петар Колендић је 
13. окто бра 1925. скренуо пажњу министру просвете на могуће негативне 
последице такве редукције благодејања: „Да ти, од нас напуштени студенти 
не буду приморани, због своје сиротиње, да се обрате за помоћ и преко 
границе, где она врло радо даје?“31 Чак је и ова сума нередовно исплаћивана 
да би већ јула 1926. износ стипендије био преполовљен. Јуна наредне годи-
не декан Колендић је сугерисао Министарству просвете да се при одређи-
вању питомаца за државну стипендију узимају у обзир и студенти 9. групе, 
под условом да им српскохрватски језик буде први предмет. Међутим, си-
туација се није мењала све до априла 1928. када је држава увела још три 
сти пендије, тако да је крајем исте године на скопском факултету било шест 
државних стипендиста. Студенти који су били рођени на простору покра-
јине Јужне Србије могли су конкурисати за стипендије из фонда добротвора 
Јосифа Арија тек од 1937. године.32

27 V. Jovanović, Jugoslovenska država, str. 338.
28 Благодејање и помоћ за стан добијали су искључиво редовни студенти, чији родитељи 

нису плаћали више од 30 динара непосредног пореза.
29 Službene novine Kraljevine SHS, br. 29, 9. februar 1922, str. 1.
30 D. Bajagić, n. d., 211.
31 AJ, 66-158-431.
32 Владан Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941, Београд 2011, стр. 435.
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Министарство просвете је награђивало тзв. светосавске темате које 
су писали скопски студенти, најчешће из области националне историје, 
фи лологије и етнографије.33 Поред државних стипендија и светосавских 
новча них награда, скопски студенти су имали прилику да буду награђени 
и злат ним прстеном. Наиме, октобра 1927. Главни одбор Друштва Светог 
Саве је одлучио да се сваке године најуспешнији студент факултета награди 
златним прстеном. Колико је овај факултет био значајан за државу сведочи 
присуство највиших цивилних, војних и верских власти на разним свечано-
стима и јубилејима. Прослави прве деценије факултета у име краља су 
присуствовали армијски генерал Милан Недић, министар просвете Божа 
Максимовић, те скопски градоначелник Михаиловић. Награђено је шест 
светосавских темата (од тога су четири добиле студенткиње), а краљева 
новчана награда од 2.000 динара отишла је Благоју Чупаревићу за рад „Тур-
ске речи у призренском говору“. Том приликом бан Лазић је објавио да 
бановина даје три стипендије и две трајне награде за светосавске темате, 
100.000 динара за Скопско научно друштво, 90.000 за Музеј Јужне Србије 
и 200.000 за подизање студентског дома чији су камен-темељац положили 
Недић и Грујић.34 И светосавској прослави 1933. на Филозофском факултету 
присуствовали су сви битни фактори (градоначелник Михаиловић, генерал 
М. Недић, Ј. Красојевић), а увече је приређена студентска забава у сали 
Официрског дома.35

Без обзира на помпезне свечаности Филозофски факултет је оскуде-
вао у новцу, јер су буџетска издвајања била нередовна и несистематска. За 
школску 1932/33. годину Филозофском факултету је било намењено 100.000 
динара: 90.000 за снабдевање библиотеке, семинара, института и за повез 
књига, док је 10.000 следовало Педагошком институту.36 У поређењу са 
другим високим школама у земљи, Филозофски факултет у Скопљу је у 
периоду 1929–1933. добијао скромна финансијска средства: 1929/30. добио 
је 0,66 одсто укупних средстава намењених за снабдевање књижница, ин-
ститута и семинара, школске 1931/32. године 0,99 одсто, да би 1933/34. тај 
проценат порастао на 1,17 одсто.37 На скопском факултету годинама ни је 
било средстава за организовање екскурзије, која је нпр. студентима гео гра-
фије била „основно наставно средство“.38 Међу финансијске приоритете 

33 AJ, 66-158-431. Награђени су радови Стојне Ристић („Обичаји око рођења у Скопљу“), 
Јелене Радаковић („Исељавање из Јужне Србије и Старе Србије у Шумадију“), Фуада 
Слипичевића („Формирање и пропаст босанске цркве“) и сл.

34 V. Jovanović, Jugoslovenska država, str. 338.
35 Вардар, бр. 54, 2. 2. 1933, 3.
36 Izveštaj Finansijskog odbora Narodne skupštine o predlogu budžeta za 1932/33. godinu, Beo-

grad 1932, str. 33.
37 Љ. Димић, Културна политика, књ. 1, стр. 123.
38 AJ, 66-158-431, Писма П. Јовановића од 28. марта и М. Прелога од 29. марта 1929. Управ ник 

Географског института др Петар Јовановић је 1929, уз подршку декана Милана Прелога,
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је спадао Годишњак скопског Филозофског факултета чији је први број 
публикован на десетогодишњицу оснивања Факултета (1930). У њему су 
објављивани радови научника из целе Југославије, а часопис је дистрибуи-
ран свим научним инсититуцијама у земљи.

При Факултету нису постојала спортска удружења, махом због ма-
лог броја студената у односу на остале факултете у земљи. Сматрало се 
да ће увећање броја студената суботичког и скопског факултета довести 
и до оснивања спортских удружења на њима.39 С друге стране, студенти 
су се несметано организовали по студијским групама, па је тако постојало 
неколико друштава: географско-етнографско, историјско, педагошко-фило-
зофско и сл. У годинама после убиства краља Александра појављују се 
студентска друштва „Покрет“ и „Нови Покрет“ која су се залагала за већу 
аутономију факултета.40

Упркос строгом режиму и атмосфери политичке летаргије међу ста-
новништвом југа, скопски студенти су били изненађујуће активни. Тако је 
нпр. 9. децембра 1924. један број њих, солидаришући се са загребачким и 
београдским академцима, ступио у штрајк за одбрану аутономије универ зи-
тетских професора. Известан број скопских предавача је оптужио тадашњег 
декана Трајановића да је нетактичним поступцима подстицао штрајкаче да 
још безобзирније ометају наставу, па су затражили његову смену. Доцент 
Петар Булат се обратио наредног дана Министарству просвете жалећи се на 
деканово понашање који је, наводно, хушкао на њега „заведене младиће“. На 
Савету Филозофског факултета је направљена реконструкција „ваведењских 
догађаја“: декан је изјавио да су га студентски представници замолили да у 
факултетској згради одрже протестни збор и пошто им је дозволио, извести-
ли су га да су одлучили ступити у тродневни штрајк у знак солидарности 
са колегама у Београду и Загребу. Упркос томе, доцент Булат није одустајао 
од држања часа јер су двојица студената била заинтересована. У намери да 
спречи нереде на факултету декан је забранио одржавање часа, а двојици 
„лојалних“ студената предложио да се придруже већини, тј. штрајкачима. 
И професор Радослав Грујић је био против штрајка оптужујући декана да је 
увео „руљу“ у слушаоницу како би спречио професора да предаје.41 

Скопски студенти су се солидарисали са својим колегама и поводом 
фашистичких изгреда у Трсту новембра 1925. када су донели протестну 
резолуцију.42 Као и у осталим универзитетским центрима, нису остајали 

 Прелога, планирао екскурзију за 30 студената до Сарајева, Дубровника и Сушака, захте-
вајући од Министарства просвете 10.000 динара.

39 Slobodan D. Stojanović, „Sport kod studenata u Jugoslaviji“, Smena, februar–mart 1931, str. 51.
40 Д. Петреска, н. д.
41 AJ, 66-158-431, Белешке за записник седнице Савета Филозофског факултета у Скопљу од 

9. 12. 1924.
42 M. Damjanović, n. d., str. 109.
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имуни на актуелна политичка збивања, при чему су били посебно пријемчи-
ви за комунистичке идеје и пропаганду. После стварања легалних организа-
ција СКОЈ-а, скопски студенти „марксисти“ су се са једним бројем колега 
из Љубљане и Загреба издвојили и образовали Комунистичку студентску 
фракцију. Иначе, комунистичка партијска организација на Факултету је 
осно вана 1934. да би њени чланови били хапшени већ од наредне године.43 
По кушаји регистрације културно-просветног друштва Вардар почетком 
1937. нису наишли на разумевање управе скопског факултета, иако су у 
Бео граду и Загребу већ постојале идентичне организације које су неговале 
маке донску културу, традицију и фолклор. Током школске 1938/39. године 
студенти у Скопљу су се побунили против предложеног правилника који је 
предвиђао цензуру литературе која је коришћена на секцијама факултетских 
друштава. Они су се такође огласили и поводом Аншлуса, опонашајући 
своје колеге у Љубљани, Загребу и Београду. У томе су имали подршку 
неких својих професора, међу којима су најватренији антифашисти били др 
Душан Недељковић и асистент Вуко Павићевић.44

Далеко опаснијима сматрани су чланови Македонске омладинске 
тајне револуционарне организације који су 1927. откривени на Филозоф-
ском факултету. Сматрајући се „борцима за ослобођење Македоније“ они су 
се једном недељно састајали са најближом ћелијом ВМРО и организовали 
по петочланим групама („петоркама“) којих је 1925. само у Скопљу било 
40. Иако је скопски студентски процес 1927. имао за повод један атентат, он 
је суштински био инспирисан намером да се сасече сваки облик бугарске 
пропаганде.45 Поведена је кампања међу студентима из Македоније да осуде 
своје ухапшене другове који су третирани као присталице Ванча Михајлова. 
Заиста, 13. новембра 1927. део скопских студената се изјаснио против ре-
волуционара, оптужио их за противдржавну делатност и у том смислу упу-
тио резолуцију ректору Београдског универзитета. Сличан ефекат власти 
су намеравале да остваре и међу македонским студентима са Београдског 
универзитета, али без успеха.46

43 Slavoljub Cvetković, „Marksistička misao na Beogradskom univerzitetu 20-ih godina“, Beo-
gradski univerzitet u predratnom periodu, oslobodilačkom ratu i revoluciji, Beograd 1983, str. 
20; Rade Vuković, Učiteljski pokret. Pedagoško-socijalni casopis, Skoplje 1933–1934, Beograd 
1966, str. 87.

44 Д. Петреска, н. д. Иначе, професор Недељковић је са групом студената био конфиниран 
у билећком логору 1940. године. Велики број студената скопског факултета активно је 
учествовао у НОП-у, а њих 40 је погинуло током рата.

45 Димитри Гоцев, Младежките национално-освободителни организации на македонските 
Българи 1919–1941, София 1988, стр. 15–33.

46 M. Damjanović, n. d., str. 139–140.
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*
Несразмера између броја дипломираних и уписаних студената Фи-

лозофског факултета указивала је на слаб успех, што је послужило онда-
шњем министру просвете Вељи Вукићевићу да оправда масовно уки дање 
гимназија из којих су будући студенти излазили „недовољно писме ни“. 
Након идеје о редукцији средњих школа на ред је дошла и судбина саме 
„матице просветитељске мисије“. Гласине о могућем укидању Филозофског 
факултета у Скопљу из финансијских разлога биле су темељене на изјавама 
званичника из средине двадесетих година. Зебња је појачана после гово-
ра који је тадашњи министар просвете Стјепан Радић одржао у Марибору 
средином децембра 1925. године. Он се сложио са владиним предлогом 
напомињући да је „боље имати један добар факултет на једном месту, реци-
мо Пољопривредни факултет у Загребу“, уместо кога би требало укинути 
Правни факултет у Суботици или Филозофски факултет у Скопљу. Осим 
тога, скопски студентски процес на коме је 1927. суђено групи студената, 
припадника Тајне македонске омладинске револуционарне организације, 
послужио је као политички лајтмотив да се врата факултета заиста и за-
творе. Тадашњи декан Петар Колендић је молио министра просвете да му се 
разја сне све чешћи новински наслови о укидању скопског факултета, пошто 
су деловали деморалишуће на наставни кадар.47

Отпор професора и научних радника био је у почетку спонтан, а 
од средине јануара 1933. покренуле су се скоро све скопске установе. Кан-
целарија скопског градоначелника постала је стециште забринутих грађана, 
привредника, сенатора, народних посланика и јавних делатника који су 
држа ли састанке и тражили решење. Конференцијама су присуствовали 
челници Трговачко-индустријске коморе, Занатске коморе, Југословенског 
сокола, Удружења инжењера, Учитељског друштва, Јадранске страже, На-
родне одбране итд. Скуп је одлучио да се сместа организује акциони одбор 
за одбрану Филозофског факултета на челу са градоначелником Јосифом 
Михајловићем и донео „Меморандум“. Уследила су писма подршке акцији 
и резолуције разних организација у којима је изражавано чуђење због би-
зарности мотива за укидање једне тако значајне установе. Било је предлога 
да локални привредници солидарно прикупе новац што и није било тако 
тешко с обзиром да је спорна сума због које је претило укидање факултета 
износила 150.000 динара.48 Постојао је страх да ће се по инерцији угасити 

47 V. Jovanović, Jugoslovenska država, str. 339; Д. Петреска, н. д.
48 Народни посланик Драгутин Којић је био посебно огорчен: „Па зар због толико мале суме 

ударити на понос Душановог Скопља? То се не сме никако урадити. Тих двеста хиљада 
динара даће општина Скопља само да не доживи тај резил. Не само да то не треба учи-
нити, већ би требало из Земуна преместити у Скопље и пољопривредни факултет“: Сте-
нографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије, 39. ред. саст., 14. 3. 1933, 
стр. 146.
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и Музеј Јужне Србије. Југословенска омладина Вардарске бановине била 
је мишљења да је унифицирана просвета са југословенским програмом 
„најбољи и најбржи творац нације“, док су учитељи били видно потресе-
ни могућношћу укидања „најизразитијег просветног извора за овај култур-
но заостали крај“. Председнику Министарског савета др Милану Сршкићу 
стигао је апел соколског друштва Скопље-Матица, којим се подсећа да је 
Филозофски факултет „поникао као Феникс из згаришта и пепела наше 
културе“, те да би његовим укидањем соколско братство на Југу изгубило 
свој морални и културни ослонац. Општим ангажманом локалних културних 
и привредних радника факултет је наставио са радом, додуше, у нешто 
измењеним политичким и друштвеним околностима.49

Поред фокусирања пажње на скопски факултет државни органи су 
„из националних разлога“ водили посебну бригу о школовању омладине 
изван граница Вардарске бановине и Југославије. Тачније, низом адми ни-
стративних мера је појачана контрола над потенцијалним студентима стра-
них универзитета чиме је на неки начин ограничен њихов број. Марта 1932. 
забрањено је непосредно издавање дозвола за наставак школовања у ино-
странству свршеним средњошколцима и студентима, већ је тај поступак 
могао бити обављен једино преко банске управе! Према наређењу из марта 
1936. банска управа је доставила списак студената са простора Вардарске 
бановине који су већ студирали на домаћим и страним универзитетима. 
Било их је укупно 758, од чега у Београду 478 (право, пољопривреда, тех-
ничке науке), Загребу 130 (економија, ветерина, фармација, медицина), Ско-
пљу 81, Суботици пет и Љубљани свега двоје студената. Када се радило 
о иностраним универзитетима на њима је евидентиран 61 студент са про-
стора Вардарске бановине. Правне науке су махом студирали у Аустрији, 
Француској и Немачкој, пољопривреду у Чехословачкој и Бугарској, тех-
ничке науке у Немачкој, Чехословачкој и Пољској, теологију у Грчкој и 
Фран цуској, трговину у Румунији, Грчкој и Турској итд. Први човек Вар-
дарске бановине је указивао министру просвете на тенденцију одласка 
муслимана на школовање у Турску (а по одобрењу Министарства просвете) 
где се „отуђује од своје отаџбине“ и „напаја настраним идејама“, што је била 
потенцијална опасност по националне интересе у Вардарској бановини. 
„Школовање наше муслиманске омладине у Турској треба спречити“, на-
ставља бан уз предлог да се такве дозволе сведу на најмању меру и поред 
повољних мишљења која су давале управне власти.50 

Албанска омладина се често школовала у Албанији и на италијан-
ским војним школама, те је према војним подацима похрањеним у архиви 
Министарског савета Краљевине Југославије до краја 1937. око хиљаду 

49 Меморандум, стр. 22–39.
50 AJ, 66-79-221, 28. 3. 1932; пов. IV, бр. 148, 15. 4. 1936; пов. IV, бр. 345, 10. 11. 1936.
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албанских младића похађало школе у ове две земље. Како би предупредиле 
даље систематско стварање иреденте, војне власти Југославије су предла-
гале застрашивање родитеља таквих ђака, како би се талас тајних одлазака 
на школовање у непријатељске земље зауставио.51 Мере нису дале оз биљ-
није резултате, због чега је из године у годину било све више фактора за-
интересованих за контролу над студирањем у иностранству. Министарство 
војске и морнарице је 3. октобра 1940. одобрило Министарству просвете 
да издаје дозволе за студирање у иностранству студентима који су „на-
ционално потпуно поуздани и исправни“ и то у завршној години пред ди-
пломским или докторским испитом, студентима техничких струка којих 
нема у Југославији, те свим стипендистима италијанске и немачке владе. 
Одобрења за одлазак у иностранство на студирање издавале су војне власти! 
Национално опасним сматрани су и бугарски студенти у Југославији којих 
је било све више. Августа 1935. југословенско Министарство унутрашњих 
послова није дозволило да се на територији Вардарске бановине одржи 
конгрес студентске секције Југословенско-бугарске лиге. На другој страни, 
бугарска друштва и организације су страховали да ће пораст броја њихових 
студената у Југославији (само у Београду их је било око 600) који стичу 
„нежељено васпитање“ штетити самој Бугарској, због чега је њихова влада 
јула 1940. забранила школовање бугарских студената на југословенским 
факултетима.52

Редовни и ванредни професори Филозофског факултета у Скопљу 
имали су посебан службенички статус, иако се на њих примењивао највећи 
део одредаба Закона о чиновницима. У погледу „субординације“ они су би-
ли мање везани од чиновника, пошто њихов рад није био подложан контро-
ли („Универзитетска настава је слободна. Наставници су потпуно слободни 
у свом научном раду и нико их због њихових научних излагања не може по-
звати на одговор“, гласио је §35 Закона о универзитету).53 Штавише, слобода 
универзитетског професора простирала се и даље од самих предавања и 
факултетских учионица: „Једном професору се не може наредити да велича 
режим, да се заложи или определи за важности једне владине уредбе, да код 
испита пусти само известан проценат кандидата. Никакав дисциплински 
суд не би га могао осудити ако је из уверења био непослушан.“54

Први професори Факултета који су започели процес наставе децем-
бра 1920. били су Тихомир Остојић, Радослав Грујић, Мита Костић, Милош 
Ивковић, Петар М. Бицили, Николај Окуњев, Светомир Ристић и Грга 

51 АЈ, 138-17-667, Просветна политика албанске пропаганде (војни реферат, 1938?).
52 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 442–443.
53 Исто, стр. 215.
54 Laza M. Kostić, Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije, knj. I, Beograd 1933, str. 362–

365.
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Новак.55 Иначе, Савет факултета је расписивао конкурсе за наставнике свих 
звања, док је пријаве примао искључиво деканат Филозофског факултета 
у Београду.56 Кроз Филозофски факултет у Скопљу у међуратном периоду 
прошла су многа значајна имена тадашње науке и културе, са докторатима 
стеченим у Бечу, Прагу, Петрограду, Москви, Харкову, Паризу, Кракову, 
Берлину... Поред поменутих професора наставу су држали: Јевгениј Ањи-
чков, Никола Банашевић, Грегор Цремошник, Василије Ђерић, Миленко 
Филиповић, Алексије Јелачић, Петар Јовановић, Јосип Матасовић, Душан 
Недељковић, Миливој Павловић, Ћиро Трухелка, Првош Сланкаменац, Пе-
ро Слијепчевић, Михајло Стевановић, Сима Тројановић, Атанасије Уроше-
вић и др.57 Школске 1930/31. фодине на факултету су радила 23 наставника, 
од чега петоро редовних и седморо ванредних професора.58 Иначе, на месту 
декана сменила су се шесторица професора: Тихомир Остојић, Василије Ђе-
рић, Петар Колендић, Радослав Грујић, Мита Костић и Никола Бана шевић.

*
Под утицајем Филозофског факултета у Скопљу настајала су стру-

чна удружења са наглашеном националном улогом као што су Скопско 
нау чно друштво, Друштво за српски језик и књижевност, Педагошко дру-
штво, Музеј Јужне Србије, Географско друштво итд. Заједничка мисија 
ових друштава, од којих је већина финансирана из државног буџета, била 
је „културно-просветни препород јужних крајева путем научних метода“, 
по угледу на већ постојеће институције у Бугарској. Строжа контрола над 
кретањем студената Вардарске бановине ка другим универзитетима у зе-
мљи и иностранству указивала је на потребу власти да предупреди њихово 
„напајање страним идејама“ и потенцијалну штету по „српски национални 
интерес“ у ближој будућности.59

Почетком двадесетих година основани су Скопско научно друштво 
и Музеј Јужне Србије, превасходно захваљујући идеји и ангажману профе-
со ра скопског Филозофског факултета. Идеолошки и национални значај 
ових крајева утицали су на то да њихова иницијатива добије одговарајућу 
материјалну потпору од државе. Покренут је Гласник Скопског научног 
дру штва као пандан софијском Македонском прегледу, а у финансирање 
Дру штва укључили су се краљ Александар, Београдска задруга, Друштво 
Светог Саве, Народна банка и локална самоуправа.60 Идеја о оснивању дати-

55 R. Treu, str. 7–8.
56 Službene novine Kraljevine SHS, br. 33, 14. februar 1922, str. 3.
57 Milosav Janićijević, Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije, Beograd 1984, str. 283.
58 R. Treu, n. d., str. 9.
59 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 477–478.
60 V. Jovanović, Jugoslovenska država, str. 141–142, 340–342.
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ра од 1914. када је при скопској мушкој гимназији основано Друштво за 
проучавање јужних крајева.61 Скопско научно друштво је формално основа-
но 26. марта 1921. са циљем „научног испитивања Јужне Србије у свим 
прав цима“. Поред тога, Друштво је себи ставило у задатак да „највишим 
просветним средствима“ делује на културни препород јужних крајева, те да 
„научним методама, 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 целокупном човечанству 
пружило могућност, да се што очигледније и поузданије увере о културним 
напорима, што их ми имамо да уложимо за препорођај ове тако важне 
области наше“.62 Прву управу Скопског научног друштва чинили су др Ти-
хомир Остојић (председник), др Степан Куљбакин (потпредседник) и др 
Грга Новак (секретар). У Надзорном одбору седели су др Радослав Грујић 
и просветни инспектор Драгомир Обрадовић. Међутим, показало се да је 
издржавање Друштва од годишњих чланарина недовољно за први предви-
ђени пројекат – публиковање монографије о Скопљу.63 Неминовна реорга-
низација Друштва уследила је 1925. када је број редовних чланова ограни-
чен на 24, од чега је две трећине требало да потиче са подручја тзв. Јужне 
Србије.64 Битно обележје ове реформе било је буџетско финансирање чиме 
је омогућено покретање Гласника СНД (1925) у коме су штампани радови 
професора из Скопља али и других крајева земље из историје, географије, 
етнографије, филологије и сл. Професори скопског Филозофског факултета 
су наглашавали да је покретањем Гласника паралисан утицај Македонског 
института у Софији и његовог гласила Македонски преглед. Македонска 
социјалистичка историографија је била мишљења да је, уз часне изузетке, 
основни циљ сарадника Гласника СНД био „доказивање српског каракте-
ра Македоније“.65 Краљ Александар је у неколико наврата донирао новац 
Скопском научном друштву (1925, 1927, 1928), а октобра 1928. управа је 
одлучила да половина чланова може потицати и изван покрајине Јужне 
Србије, под условом да за пет година „дају свој научни прилог Друштву“, 
иначе би се њихово чланство аутоматски гасило.66

Иницијатива за оснивање Музеја Јужне Србије потекла је такође 
од професора Филозофског факултета, предвођених Радославом Грујићем. 
Управа Историјско-археолошког музеја у Скопљу почела је већ 1923. да 

61 Миливоје Павловић, „Културни проблеми Јужне Србије“, Јужна Србија, уред. Б. Крејчик, 
Београд 1937, стр. 98.

62 AJ, 66-331-560, Писмо председника СНД Р. Грујића министру-председнику од 16.2.1923.
63 Скопско научно друштво. Годишњак I-VIII (1921–1928), Скопље 1928, стр. 5–9. Сарадни-

ци на монографији су од СНД добијали на име „помоћи“ по 3–5.000 динара.
64 Исто, стр. 10–12.
65 Историја на македонскиот народ, кн. III, Скопје 1969, стр. 57.
66 Скопско научно друштво, стр. 18, 39.
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прикупља експонате, а услед недостатка смештајних капацитета професор 
Грујић је месецима мољакао Министарство просвете да му се уступи нека 
пространија зграда за музеј и лапидаријум. Током 1926. била је актуелна 
идеја да се знаменити Куршумли-хан адаптира у зграду Музеја новоослобо-
ђених крајева у Јужној Србији. У Музеју је радило шесторо људи, а зама-
шна средства трошена су на путовања, транспорт експоната, ископавања, 
куповину археолошких објеката, нумизматичких збирки и старих рукописа. 
Осим тога, службеници ове установе су вршили фотографисање, снимање 
у гипсу и конзервирање споменика. Пошто је Грујић 1925. обавестио мини-
стра просвете да се у софијском музеју налази неколико експоната отетих у 
време рата из Скопља, Охрида и Призрена – међу којима и плоча са гроба 
мајке цара Душана – одобрен му је службени пут у бугарску престоницу. 
Со фијски музеј му је без поговора вратио тражене експонате, али не и 
пла штаницу византијског цара Андроника, јер се наводно није налазила у 
Бугарској. У оквиру Музеја Јужне Србије (како је временом прозван) по-
стојало је и зоолошко одељење које је новембра 1926. прерасло у Зоолошки 
музеј чије су збирке отворене за публику наредне године. Овај музеј је преу-
зео обавезу да снабдева школе по Јужној Србији зоолошким материјалом, 
упркос томе што је финансиран искључиво од општине и добровољних 
прилога.67

Током тридесетих година Музеј Јужне Србије био је смештен на 
другом спрату нове палате Трговачко-индустријске коморе у Скопљу. У 
њему су се чувале копије фресака, макете манастира, модели јужносрбијан-
ских кућа и фотографије средњовековних повеља, док су у Куршумли-ха-
ну били смештени лапидаријум и античке ископине.68 Управа се старала 
да искорени дотадашњу праксу нестручног поступања према пронађеним 
антиквитетима које су сељаци користили као грађевински материјал или 
посуђе за чување хране, па је тако крајем 1932. муњевито реаговала када 
су радници у руднику Куршум Доре крај Дојрана ископали новчиће са ли-
ком Александра Македонског.69 У скопском парку Ислахана подигнут је 
павиљон као заклон од кише који је временом прерастао у Зоолошки музеј, 
али је дуго остављао утисак расходоване установе са пуњеним птицама које 
су нагризали мољци и прашина. На челу општинске зоолошке баште био је 
и др Станко Караман, један од троје запослених.70

67 V. Jovanović, Jugoslovenska država, str. 341–342.
68 Вардар, бр. 530, 15. 7. 1935, 5.
69 Службени лист Вардарске бановине, бр. 156, 20. 11. 1932, 2.
70 Вардар, бр. 533, 18. 7. 1935, 5; бр. 547, 2. 8. 1935, 4. Посетиоци врта су могли за два динара 

видети лавове из Сахаре, два мајмуна, риса, вукове, шакала, змије и сл.
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Поред Скопског научног друштва и Музеја Јужне Србије про фе со-
ри Филозофског факултета у Скопљу су покренули и Народни универ зи-
тет. Већ крајем 1920. неки професори са скопског факултета и учи тељ ске 
школе почели су држати предавања за грађанство, а како је интересо вање 
расло, од новембра 1923. предавања су држана редовно и била су бес-
пла тна за посетиоце. Наредне године одржано је једанаест предавања у 
сали Филозофског факултета, а од краја 1925, на иницијативу просветног 
инспектора Обрадовића, делатност Народног универзитета је тематски про-
ширена на техничке и природне науке.71 Прво предавање у новој сали Про-
светног дома одржано је крајем децембра 1925. и овога пута заинте ресовани 
су морали плаћати улазнице: грађани по два динара, а ђаци и војници по 
динар. Половина прихода била је намењена предавачима, док су од остатка 
финансирани штампање предавања и путни трошкови наставни ка. За свега 
три године одржано је 76 предавања, при чему је просечан број посетилаца 
био 92 лица. Поред научно-популарних предавања почело је и приређивање 
књижевних и музичких вечери. Временом је све већи проце нат прихода 
од улазница ишао предавачима јер је подршка државе била више него сим-
болична.72 Наставници Филозофског факултета били су актив ни и у упра-
вама Народне одбране, Јадранске страже, Сокола, певачких дру штава, Фран-
цуског клуба, Југословенско-чехословачке лиге, Кола југосло венско-пољске 
лиге, „Јефимије“, Географског друштва, Друштва за српско-хрватски језик 
и књижевност и сл. Заслугом професора Грујића у Скопљу је јула 1928. 
створено Друштво за унапређење туризма у Јужној Србији „Југ“.73

После мартовских демонстрација 1941. ректорат Београдског уни-
верзитета је донео уредбу о престанку рада Филозофског факултета у Ско-
пљу, до чега је и дошло 3. априла 1941. године. Током бугарске окупације 
Маке доније, просветне власти су почеле да отварају бугарске школе, припре-
мајући се и за покретање свог универзитета у Скопљу. Ипак, планови су 
сведени на реорганизацију Историјско-филолошког факултета на коме је 
требало школовати просветне кадрове који би попунили места у ново осно-
ваним бугарским школама широм Македоније. Средином септембра 1943. 
савет софијског универзитета Св. Климент Охридски изабрао је седам 
доцената и једног хонорарног лектора за Универзитет у Скопљу. За ректора и 
декана именован је Атанас Илиев, а формиране су катедре за стару историју 
и археологију, средњовековну и нову историју, историју бугарског језика, 
бугарску историју, књижевност и историју романских народа, филозофију 
и руски језик. У првој школској 1943/44. години студенти су могли уписати 

71 Александар Илиевски, „Основањето и дејноста на Народниот универзитет во Скопје мегу 
двете светски војни“, Гласник ИНИ, бр. 2-3, Скопје 1979, стр. 158–159.

72 Извештај о раду Народног университета у Скопљу и Јужној Србији 1923–1928, Скопље 
1928, стр. 5–15.

73 AJ, 65-1026-1944, br. 4693/28, 27054/28.
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словенску филологију, историју или географију. Редовна настава је почела 
22. октобра 1943. уводним предавањем ректора, али је трајала само до сеп-
тембра наредне године када се после капитулације Бугарске распао читав 
просветни апарат у Македонији. По завршетку Другог светског рата један 
део старих професора овог факултета вратио се на новоотворени Филозоф-
ски факултет 1946. године, док су се многи бивши студенти укључили у 
друштвено-политички и културни живот социјалистичке Македоније.74

Summary

Dr Vladan Jovanovic

“Education – the Fastest Nation-Builder“ – Faculty 
of Philosophy in Skopje 1920–1941

Key words: Faculty of Philosophy in Skopje, the Yugoslav Kingdom, Macedonian question, 
national policy

The Faculty of Philosophy in Skopje was founded in 1920 to educate the 
teach ing staff for secondary schools and was, in a way, “the hub of educational 
mission in the South.“ However, the selective policy of enrollment and courses 
made this institution an educationally ambitious and nationally active one, whereas 
the social and ethnic make-up of the students indicated the probable goal of the 
founding of the Faculty – education of the offspring of the local clerks. There 
we re few students from Macedonia at the Faculty, and 75% were made up of 
the Serbs from Kosovo, Prizren, Sandjak, Montenegro and Serbia, which was 
considered a favorable circumstance for strengthening of “healthy national fe-
eling“ and “ equalization of mentality“. The students who declared themselves 
Macedonians or Bulgarians were prevented from attending the Faculty by high 
fees imposed by the government: if “suspect“ students would eke out the neces-
sary money, they would be accused of being fi nancially aided by the IMRO and 
in that way discouraged from enrolling. The ambitious beginning of the Faculty’s 
operation (11 scholarly departments, top scholarly and educational staff, well 
equipped library) was the fruit of personal devotion and zeal of two professors 
– Tihomir Ostojic and Radoslav Grujic who launched several important instituti-
ons: The Skopje Scholarly Association, the Museum of South Serbia, the People’s 
University etc. Thus the Faculty became the kernel of scholarly and cultural 
gathering, from where the whole process of education in the South-Eastern 

74 Д. Петреска, н. д.
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parts of the country was channeled and controlled. To be sure, the Yugoslav, 
i.e. Serbian national policy tinted to a large degree the course of this cultural 
action. For that reason the Macedonian historiography saw in the Faculty the tool 
of “Serbianization“ of Macedonia that was realized through spreading culture 
and education in the Serbian language. From mid-1920s the versions about its 
national signifi cance were replaced by rumors of its shutting down for fi nancial 
diffi culties and poor success of the students, but the united resistance by all social 
groups in Skopje saved the institution. Although founded as a bulwark of the 
regime’s policy in the South, during 1930s the Faculty got out of hand thanks to 
the clout of communist propaganda that conquered not only the Skopje students, 
but younger professors too. If we put aside the one-way national aspect of this 
institution’s work, the results in humanities and social sciences (archeology, 
history, ethnography, literature, museology, archivism, librarianship, philology), 
as well as the creation of the infrastructure of higher education that would be of 
use to the new powers-that-be in socialist times, can be seen as the institution’s 
main achievements.
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Institut za noviju istoriju Srbije

PRILOG PROUČAVANJU INDUSTRIJSKE KONJUNKTURE 
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI – PROIZVODNJA UGLJA 

OD 1920. DO 1938. GODINE*

APSTRAKT: istraživanje ima za cilj da analizom proizvodnje rude uglja u periodu 
od 1920. do 1938. prikaže jedan segment konjunkturnog kretanja industrije u 
Kraljevini Jugoslaviji. U radu je analiziran dugoročan trend proizvodnje uglja na 
nivou države i pokrajina, prikazano kretanje u okviru opštih privrednih ciklusa, 
odnos proizvodnje uglja i njegove potrošnje u zemlji, kao i trend kretanja radnika 
u industriji uglja. 

Ključne reči: Kraljevina Jugoslavija, industrija, rudarstvo, ugalj, konjunktura

Industrija Kraljevine Jugoslavije nije zanimljiva oblast za proučavanje u 
srpskoj istoriografi ji. U prilog ovoj tezi ide činjenica da je napisana samo jedna 
sveobuhvatna monografi ja o industriji Kraljevine.1 Jedna od posledica ovakvog 
stanja u istoriografi ji jeste veliki nedostatak osnovnih istraživanja iz istorije 

∗ Rad je nastao u okviru projekta Tradicija i transformacija – istorijsko nasleđe i na-
cionalni identiteti u Srbiji u 20 veku, (№ 47019) koji fi nansira Ministarstvo prosvete i 
nauke Republike Srbije.

1 U pitanju je delo – Stevan Kukoleča, Industrija Jugoslavije 1918–1938, Beograd, 1940. Posle 
Drugog svetskog rata detaljnije se industrijom bavila Smiljana Đurović, ali samo kroz prizmu 
državne intervencije (Državna intervencija u industriji Jugoslavije 1918–1941, Beograd, 1986). 
O industriji Kraljevine Jugoslavije mogu da se pronađu podaci i u opštijim delima privredne 
istorije: The Economic History of Eastern Europe 1919–1975, I–II, ed. M. C. Kaser, E. A. 
Radice, Oxford, 1985; John Lampe, Marvin Jacskon, Balkan Economic History 1550–1950, 
Bloomington, 1982; Мари Жанин Чалић, Социјална историја Србије, 1815–1941, Београд, 
2004; Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb 1958; Stevan Kukoleča, Anal-
iza privrede Jugoslavije pred drugi svetski rat, Beograd 1956; Алексић Драган, Држава и 
привреда у Краљевини СХС, Београд, 2010; Алексић Драган, Привреда Србије у Другом 
светском рату, Београд, 2002.
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industrije, ovde pre svega mislimo na kvantitativna istraživanja2, a time i na 
prikazivanje opštih privrednih trendova (konjunkturnih) Kraljevine Jugoslavije. 
Delimičan razlog za nepostojanje kvantitativnih istraživanja jeste oskudnost 
gra đe, odnosno statističkih podataka. Pored toga, istraživači koji su proučavali 
pri vredu Kraljevine Jugoslavije većinom su koristili i deskriptivno iznosili sta-
tističke podatke u kontekstu svoje teme, bez dublje kvantitativne analize. Mi 
ćemo pokušati da na jednom segmentu privredne strukture sagledamo iznete 
probleme. Kroz analizu proizvodnje rude uglja3 u periodu od 1920. do 1938. 
godine predstavićemo konjunkturno kretanje industrije uglja na nivou Kraljevine 
i pokrajina uz korišćenje ekonometrijskog pristupa pri analizi industrijske pro-
izvodnje. Pored toga, otvorićemo pitanje uglja kao faktora industrijalizacije ana-
lizirajući broj radnog stanovništva i upotrebe uglja kao pogonske energije. 

Pre nego što izvršimo analizu dužni smo da objasnimo metodološki pri-
stup problemu. Jedan od mogućih modela istraživanja ekonomske istorije jeste 
proučavanje ekonomskih procesa kvantitativnom analizom4 makroekonomskih 
agregata. Analiza makroekonomskih agregata predstavlja izučavanje privrede 
na nivou države (koje može da se odnosi na rast ili pad privredne proizvodnje, 
strukturu nacionalnog dohotka...) i zavisi od dostupnih statističkih podataka. 
Kombinovanjem odgovarajućih podataka sa relevantnim hipotezama, dosa da-
šnjim saznanjima ili ekonomskim teorijama dobijaju se rezultati koji mogu da 
posluže kao osnova za određenu generalizaciju, za kasnija istraživanja ili za 
ekonomske predikcije.5 Za praćenja privrednih trendova i njihovu analizu, bilo 
da je u pitanju promena strukture (agrarno-industrijska), rast, pad ili stagniranje 
privrede, neophodno je posmatrati duži vremenski period, jer ekonomski procesi 
iako veoma dinamični imaju sporije vreme delovanja. Iz tog razloga kratkoročne 
pojave, fl uktuacije, izvesna dostignuća u proizvodnji, niske infl acije, nisu najbolji 

2 Autor koji je na nivou kvantitativne deskriptivne statistike predstavio industriju jeste već pome-
nuti Stevan Kukoleča, Industrija Jugoslavije 1918–1938, Beograd, 1940. Ovo delo se zbog svog 
karaktera koristi i kao literatura i kao izvor.

3 Do sada nije obrađena istorija rudarstva u Kraljevini SHS, odnosno Jugoslaviji. Sumarni pregle-
di rudarstva topioničarstva mogu da se pronađu u pomenutim delima opštijeg karaktera.

4 Videti detaljnije o kvantitativnoj istoriji: Simon Kuznets, Quantitative Economic Research: 
Trends and Problems, New York, 1972; Jean Marczewski, „The Quantitative history“, Journal 
of Contemporary History, Vol. 3, No. 2, Reappraisals (Apr., 1968), http://www.jstor.org/sta-
ble/259782 str. 179–191; Robert William Fogel, „The Limits of Quantitative Methods in His-
tory“, The American Historical Review, Vol. 80, No. 2 (Apr., 1975), str. 329–350, http://www.
jstor.org/stable/1850498; Lance E. Davis, Jonathan R. T. Hughes, Stanley Reiter, „Aspects of 
Quantitative Research in Economic History“, The Journal of Economic History, Vol. 20, No. 4 
(Dec., 1960), str. 539–547, http://www.jstor.org/stable/2114392; Jürgen Kocka, „Theories and 
Quantifi cation in History“, Social Science History, Vol. 8, No. 2, Quantitative History in Inter-
national Perspective, (Spring, 1984), str. 169–178, http://www.jstor.org/stable/1170992. 

5 Simon Kuznets, Quantitative Economic Research: Trends and Problems, New York, 1972, str. 
29.
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pokazatelj jednog perioda. Stoga samo u razmatranju međuratnog perioda kao 
celine na stukturnom nivou možemo da dobijemo jasnu sliku.6

Konjunkturna istraživanja predstavljaju jedan od makroekonomskih pri-
stupa u istraživanju privrede. Pomenuta proučavanja se oslanjaju „na istraživa-
nja stanja i tendencija razvoja privrednih aktivnosti u određenom ekonomskom 
prostoru i u određenom vremenu“. Privredni razvoj svake (kapitalističke) zemlje 
odlikuje ciklično kretanje koje se sastoji od tri faze – ekspanzija, recesija i oži-
vljavanje (privredni ciklusi).7 Za proučavanje konjunkture8 privrede koriste se 
statistički podaci o pojavama koje reaguju na privredne cikluse. Time pojave 
ili fenomeni koji se analiziraju treba da budu reprezentativni i simptomatični 
– proizvodnja, visina nadnica, dohoci, investiran kapital...9 

Metodološki okviri koje smo postavili zahtevaju da analiza bude ograni-
čena na privrednu strukturu (pojavu) koja je simptomatična za praćenje privred-
nih ciklusa i industrijalizaciju, za koju su nam dostupni validni i relevantni (drža-
vni) statistički podaci i koja je jasno omeđena hronološkim periodom. Stoga 
smo izabrali da analiziramo trend proizvodnje uglja u Kraljevini Jugoslaviji od 
1920. do 1938. godine.10 Analizom vremenskih serija izračunaćemo sekularne 
trendove da bismo ustanovili dugoročne tendencije i eliminisali sezonske pro-

6 The Economic History of Eastern Europe 1919–1975, I, ed. M. C. Kaser, E. A. Radice, Oxford, 
1985, str. 236.

7 „Konjunkturna istraživanja“, Ekonomski rečnik, Beograd, 2006, str. 333.
8 Termin „konjunktura“ ima nekoliko značenja u društvenim naukama, a mi ćemo je koristiti u 

najopštijem – opšta ekonomska situacija ekonomskog perioda. U svojoj osnovi „konjunktura“ 
označava totalitet nekontrolisanih i varijabilnih tržišnih osobina, ali vremenom razvojem eko-
nomske problematike menjalo se i značenje u zavisnosti od autora. Neke od defi nicija jesu: 1. 
pravilno kratkoročno odstupanje privredne aktivnosti od dugoročnog trenda privrednog rasta 
2. jednu fazu u privrednim ciklusima (prosperitet) 3. opštu ekonomsku situaciju posmatranog 
perioda. („Konjunktura“, Ekonomska enciklopedija, 1, Beograd, 1984, str. 498; „Conjuncture“, 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol III, New York, 1951, str. 203–204, „Business Cycles“, 
Encyclopedia of the Social Sciences, Vol III, New York, 1951, str. 92–107).

9 Aleksandar Bilimović, „Socijalna statistika kao materijal za proučavanje konjunkture u Jugo-
slaviji“, Socijalni arhiv, III, 6–7, 1937, str. 131.

10 Proučavanje i izračunavanje privrednih ciklusa i jasno određenje bilo koje ekonomske pojave u 
okviru njih je veoma kompleksan zadatak koji iziskuje pre svega ogromna statistička istraživa-
nja, a tek onda analizu. Kod nas još nije urađena analiza privrednih ciklusa i trendova međurat-
nog perioda pre svega zbog pitanja indeksa industrijske proizvodnje (pitanje je i da li je moguće 
za ovaj period). Indeksе industrijske proizvodnje, na osnovu različite bazne godine do danas su 
obradili: Stevan Stajić, Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923-1939 u stalnim i tekućim cenama, 
Beograd, 1959 i Љубомир Дуканац, Индекси конјунктурног развоја Југославије 1919-1941, 
Београд, 1946. Iako imamo podatke za 1919. i 1939. godinu izabrali smo da omeđimo analizu 
proizvodnje u okviru 1920–1938. kako bismo što tačnije predstavili međuratni trend s obzirom 
da je na proizvodnju 1919 uveliko imao uticaj kraj Prvog svetskog rata, a na 1939. početak rata 
u Evropi. Pored toga nemamo podatke na evropskom nivou za proizvodnju uglja tokom 1919. i 
1939. godine.
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mene.11 Za analizu proizvodnje uglja smo se odlučili jer je ugalj jedan od pokre-
tača industrije i njena osnovna sirovina, pogonska snaga i baza za funkcionisanje 
industrijskih grana. Industrija uglja u Kraljevini Jugoslaviji bila je najznačajnija 
rudarska grana jer je imala najveću proizvodnju, snabdevala je državnu industriju 
i zapošljavala najveći broj radnika, što nam omogućava da pratimo trend radnog 
stanovništva.

Najveća prednost agregatnog statističkog okvira, kao što su podaci 
državnih ekonomija (u našem slučaju podaci u vezi sa proizvodnjom i brojem 
radnika industrije uglja), jeste sveobuhvatnost i artikulisanost na čitavu ekono-
miju, čime se omogućava kontinuirano i direktno ekonomsko istraživanje i ana-
liza.12 Iako u Kraljevini Jugoslaaviji nije postojala centralna statistička služba,13 
podaci o rudarskoj industriji su dostupni za posmatrani period, što nam omogu-
ćava da u kontinuitetu i na nivou države i pokrajina ispratimo kretanje industrij-
skog trenda. Naime, odeljenje za rudarstvo, pri Ministarstvu šuma i rudnika, 
pratilo je proizvodnju rudarske i topioničarske industrije iz godine u godinu, 
tako da imamo sačuvane podatke o godišnjim proizvodnjama, broju tvornica, 
broju zaposlenih, vrednosti proizvodnje... Naročito je značajna Rudarska i to-
pionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, sa dodatkom: pregled 
proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926, objavljena 1932. 
godine. Zahvaljujući podacima iz pomenute publikacije, kao i iz Statističkih 
godišnjaka Kraljevine Jugoslavije 1929–194014, odakle smo preuzeli podatke za 
period 1931–1938, bili smo u mogućnosti da ispratimo dugoročnu tendenciju 
ekstraktivne industrije, ne samo na nivou države već i u okviru istorijskih oblasti 
s obzirom na način prikupljanja podataka. Ipak, ni ova statistika nije savršena 
jer su u državi važila četiri rudarska zakona, zbog čega unifi kacija prikupljanja 
i obrade nije bila jedinstvena, a u nekim pokrajinama rudarska industrijska i 
topionička proizvodnja nije bila ni pod nadzorom Ministarstva.15

11 Jelena Petaković, „Komparativna analiza poljoprivrede na Balkanu od 1925. do 1939. na osn-
ovu statističkih izveštaja Društva naroda“, Tokovi istorije, 2/2010, str. 26–27, 44–45. 

12 Simon Kuznets, n. d., str. 11–12.
13 U okviru Ministarstva socijalne politike osnovan je 1919. godine samostalni organ Direkcija 

državne statistike, kojoj je odmah pristupila Uprava državne statistike Kraljevine Srbije, a tokom 
1924. godine do tada samostalni statistički odseci iz drugih pokrajina. Direkcija državne statistike 
je 1929. preneta u sastav Ministarskog saveta i promenjen joj je naziv u Opšta državna statistika, a 
1931. je postala deo Ministarstva unutrašnjih poslova. Tek uredbom od 18. avgusta 1936. određen 
je i delokrug i ustrojstvo ovog odeljenja u okviru Ministarstva. (Драган Алексић, Држава и 
привреда у Краљевини СХС, Београд, 2010, str. 9–10; Мари Жанин Чалић, n. d., str. 25; Miro-
slav Paskojević, „Statistička služba u Jugoslaviji“, Socijalni arhiv, III, 8, 1937, str. 159).

14 Statistički godišnjaci su koristili zvanične publikacije Ministarstva šuma i rudnika Rudarska i 
topionička statistika Kraljevine Jugoslavije 1931–1938, kao i neštampane podatke Ministarstva 
šuma i rudnika.

15 Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, sa dodatkom: pregled pro-
izvodenje i broja zaposlenih radnika, za god. 1919–1926, službeno izdanje Ministarstva šuma i 
rudnika, Odeljenje za rudarstvo, Beograd, 1932, str 1–2; Miroslav Paskojević, n. d., str. 161.
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...
Rudarska i topionička industrija kao bazna ekstraktivna industrija pred-

stavljala je jednu od značajnih grana privrede. U okviru nje delovala su najveća 
industrijska preduzeća za koja su bila zainteresovani i strani investitori i država. 
Zapošljavali su najveći broj radnika u industrijskom sektoru, snabdevali su ne-
razvijenu industriju sirovinama, bili su jedan od važnijih izvora prihoda država 
(zbog izvoza olova), predstavljali su „bazu za industrijalizaciju zemlje“.16 Rudno 
bogatstvo Kraljevine Jugoslavije je bilo raznoliko i rasprostranjeno po celoj ze-
mlji, osim na severu i severoistorku. Geološka ispitivanja koja su izvršena u 
međuratnom periodu su utvrdila da je Kraljevina posedovala velike rezerve17 
minerala iz svih geoloških doba, a najviše iz katova donje Jure, gornje Krede i 
Tercijera. Od ukupne državne teritorije – 24.754.166 ha, rudna polja prostirala su 
se na 222.353 ha, odnosno činila su 0,90 odsto Kraljevine Jugoslavije. Najviše 
je bilo mrkog uglja, lignita, hroma, olova, cinka, a u manjoj meri antimona, 
kamenog uglja, bakra i gvozdene rude.18

Rudarstvo i topioničarstvo je bilo pod nadzorom Glavne rudarske direk-
cije, koja je delovala pod nadleštvom Ministarstva šuma i rudnika. Radi lakšeg 
sprovođenja zakona i uredbi teritorija je bila podeljena u nekoliko teritorijalnih 
oblasti sa odgovarajućom rudarskom vlašću u prvom stepenu. Za teritoriju bivše 
Kraljevine Srbije i Crne Gore bilo je nadležno Odeljenje za rudarstvo sa sedištem 
u Beogradu; Rudarsko satništvo sa sedištem u Sarajevu je bilo nadležno za teri-
toriju bivših austrijskih pokrajina Bosne i Hercegovine; Rudarsko glavarstvo sa 
sedištem u Ljubljani za teritoriju bivše austrijske pokrajine Slovenije; za teritorije 
bivših austrijskih pokrajina Hrvatske, Slavonije i Srema – Rudarsko satništvo sa 
sedištem u Zagrebu; a za oblasti bivše austrijske pokrajine Dalmacije – rudarsko 
satništvo sa sedištem u Splitu.19 Jedan od razloga za ovakvu podelu nadležnosti 
u rudarstvu bilo je postojanje pet rudarsko-pravnih područja sa četiri rudarska 
zakona20 koja nisu bili usaglašena i čija neujednačenost je predstavljala strukturni 

16 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд, 2002, str. 36; Đurović, 
Smiljana, Državna intervencija u industriji Jugoslavije 1918–1941, Beograd, 1986, str. 32; Joso 
Lakatoš, „Rudarstvo i topioništvo“, Jugoslovenska privreda, jubilarno izdanje „jugosl. Lloy-
da“, ur Joso Lakatoš, Zagreb, 1933, str. 86.

17 Neiskorišćenost između potencijalne i stvarne proizvodnje. Geolozi u međuratnom periodu su 
procenili da su rezerve mrkog uglja bile 4,200 miliona tona, a kamenog 45 miliona i da je 1939. 
godine iskorišićeno svega 0,3 odsto od moguće proizvodnje uglja (The Economic History of 
Eastern Europe 1919–1975, I, ed. M. C. Kaser, E. A. Radice, Oxford, 1985, str. 223).

18 Stevan Kukoleča, n. d., str. 52; Smiljana Đurović, n. d., str. 32, 34; Joso Lakatoš, „Rudarstvo 
i topioništvo“, u Jugoslovenska privreda, jubilarno izdanje „jugosl. Lloyda“, ur Joso Lakatoš, 
Zagreb, 1933, str. 86.

19 Петар Јовановић, Рударство на тлу Србије, Београд, 2008, str. 121–122.
20 U Srbiji se primenjivao Rudarski zakonik iz 1866 (sa poslednjim izmenama iz 1900); u Sloveni-

ji, Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji bio je na snazi austrijski, odnosno mađarski Opšti rudarski 
zakon iz 1854; u Bosni i Hercegovini Rudarski zakon iz 1881, a u Crnoj Gori Zakon o rudama 
iz 1911. (Новак Поповић; Душан Мишић, Наша домаћа привреда, Београд, 1929, str. 371; 
Miroslav Paskojević, n. d., str. 161).
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problem funkcionisanja države.21 Pomenuti zakonici donošeni su u različitim 
državama i administrativnim okolnostima i bili su zastareli, dok su se prava i 
obaveze rudarskih kopova znatno razlikovala od pokrajine do pokrajine.22

Industriju rudarstva moramo posmatrati i na širem nivou, a u okviru 
agrarnog karaktera zemlje. Ukupan narodni dohodak od rudarstva je prema 
Đu ri čiću, Tošiću i Vegneru u periodu od 1923. do 1925. iznosio 844.069.513 
dinara, odnosno 1,2 odsto od ukupnog narodnog dohotka Kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca (69.608.150.000).23 Broj zaposlenih u rudarskoj industriji je činio 
od ukupnog broja zaposlenih 1931. godine svega 5,2 odsto (37.380). Karakter 
rudarstva i topioničarstva je bio ekstenzivan, jer su se proizvodi jugoslovenskih 
rudnika većinom izvozili kao sirovine, a potom se vraćali kao polufabrikanti ili 
fabrikatni, čime, u osnovi, nije uspela industrijalizacija u okviru teške industrije. 
Kao primer navešćemo proizvodnju boksita. Jugoslavija je bila među pet najve-
ćih prozvođača boksita u Evropi, ali zato je bila potpuno neprimetna u proizvo-
dnji aluminijuma.24 Jedan od razloga za ekstenzivan karakter rudarske industrije 
jeste i činjenica da je rudarstvo bilo u većinskom vlasništvu inostranih država. 
Strani kapital je učestvovao sa 65 odsto u celoj rudarskoj industriji, u proizvodnji 
metalnih ruda sa 88 odsto, dok je najmanje bilo zastupljeno u ugljenokopovima 
– 48 odsto. U industriji metala strani kapital je učestvovao sa 99,97 odsto celoku-
pne produkcije bakra, olova, cinka i aluminijuma, 97,4 odsto za hrom, 98,4 odsto 
za antimon, 72 odsto za zlato, 60 odsto magnezit.25 Većina metala je počela da 
se prerađuje tek 1936. godine kada je jugoslovenska vlada zabranila izvoz ruda 
i tražila od stranih fi rmi da izvoze samo polufabrikante, a počela i sama da ulaže 
u topionice.26

Ugalj je bio jedna od važnijih sirovina u zemlji. Usled svoje višestruke 
primene bio je jedan od osnovnih faktora za razvoj privrede kao osnovna pogon-
ska energija za prerađivačku i vojnu industriju i kao gorivo za termoelektrane 
i železnice.27 Ugljeni kopovi su se rasprostirali na 93.853 ha (42 odsto) u od-
nosu na ostale rudne površine, a eksploatacija uglja je zauzimala prvo mesto 
u rudarstvu. Dvadestih godina je produkcija uglja činila 83,5 odsto celokupne 
rudarske proizvodnje, odnosno 61,5 odsto rudarske i topioničarske proizvodnje.28 

21 Ненад Ђорђевић, Закони, уредбе и остали прописи издани 1. XII 1918. до 31. XII 1936, 
Београд, 1937; Ненад Ђорђевић, Закони, уредбе и остали прописи издани 1. I 1937. до 31. 
XII 1940, Београд 1941.

22 Новак Поповић; Душан Мишић, n. d., str. 371.
23 В., М., Ђуричић, Тошић. М. Б., A. Вегнер, Наша народна привреда и национални приход, 

Сарајево 1927, str. 265.
24 Сергије Димитријевић, Страни капитал у привреди бишве Југославије, Београд, 1952, str. 

27; uporediti: Statistical Yearbook of the League of Nations, Geneva, 1937, str. 144–146.
25 Сергије Димитријевић, n. d., str. 9–10. 
26 The Economic History of Eastern Europe 1919–1975, I, ed. M. C. Kaser, E. A. Radice, Oxford, 

1985, str. 257.
27 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд 2002, str. 39.
28 В., М., Ђуричић, Тошић. М. Б., A. Вегнер, n. d., str. 148.
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Nacionalni dohodak od rudnika uglja se cenio približno na 584 miliona dinara, 
što je sačinjavalo više od dve trećine (69,2 odsto) celokupnog narodnog dohotka 
od rudarstva. Na drugo mesto po učešću u nacionalnom dohotku od rudarstva 
dolazila je ekstrakcija bakra.29 Broj rudnika uglja u Jugoslaviji tokom 1929. 
godine procenjivao se na 220, a krajem 1932. na 240 od kojih je polovina bila 
aktivna. Kamena ruda se eksploatisala u desetak rudnika, mrki ugalj u oko 130, 
a lignit u oko 80.30 

U Kraljevini su postojale i proizvodile se tri vrste uglja: kameni ugalj, 
mrki ugalj i lignit. Najpoznatiji ugljeni baseni bili su: Labinski basen u Istri, veliki 
Dravsko-savski basen, Tuzlanski basen u severoistočnoj Bosni, Srednjobosanski, 
Hercegovački i Dalmatinski basen, Ibarski basen, Moravski basen, Kolubarski 
basen, Timočki basen.31 Ipak, i pored velikog rasprostiranja uglja zbog činjenice 
da je veliki deo naslaga uglja bio mlađe formacije i nedozreo, rude uglja su imale 
nisku kaloričnu vrednost32, čime je i njegova upotreba bila smanjena. Iz tog 
razloga uvozile su se određene količine boljeg uglja (antracita) i koksa, o čemu 
će više biti reči kasnije.33

.......
Po završetku Prvog svetskog rata zemlje jugoistočne evrope, a među 

njima i Kraljevina Jugoslavija, imale su veliku podršku zapadnih zemalja za 
stabilizaciju svojih državnih sistema zbog neizbežnih posledica rata – destrukcije 
privrednih sistema, materijalnih stradanja, oskudice, dislokacije industrije, počet-
ne infl acije. Kasnije, pomoć inostranih zemalja im je služila za naoružanje i indu-
strijalizaciju. Vezivanjem za naprednije zemlje, fi nansijski ili trgovinski, one su 
polako pristupale međunarodnom tržištu i time postajale osetljivije na privredne 
fl uktuacije, koje su dalje uticale na njihov unutrašnji razvoj. Odnos svetske 
pri vrede i Jugoistočne evrope u privrednim ciklusima međuratnog perioda je 
pro blematika koja još nije najbolje istražena zbog nedostatka dobrih statistika 
i pro blema baznih indeksnih godina.34 Prvi pozitivan ekonomski bum bio je u 

29 Smiljana Đurović, n. d., str. 32, 34.
30 Joso Lakatoš, Privredni alamanah Jugoslovenskog Lloyda, IV, Zagreb, 1929, str. 2; Joso Lakatoš, 

„Rudarstvo i topioništvo“, u Jugoslovenska privreda, jubilarno izdanje „jugosl. Lloyda“, ur. 
Joso Lakatoš, Zagreb, 1933, str. 86.

31 Smiljana Đurović, n. d., str. 34.
32 Kalorična vrednost uglja se kretala u sledecim granicama – u Srbiji kameni ugalj je imao 

6.500–7.500 kalorija; mrki ugalj je u Bosni i Hercegovini imao 4.000–5.200 kalorija, u Srbiji 
4.000–5.300, u Hrvatskoj i Slavoniji 3.900–5.600, a u Sloveniji 4.200–5.700; lignit je imao 
prosečnu kaloričnu vrednost od 3.400 do 4.000. (Lakatoš, Joso, Privredni alamanah Jugoslov-
enskog Lloyda, glava IV, Zagreb, 1929, str. 2).

33 Новак Поповић; Душан Мишић, n. d., str. 375.
34 Jedna od najvećih prepreka izučavanju privrednih ciklusa Kraljevine Jugoslavije jeste pitanje 

baznih godina. Naime, za tačno i precizno izučavanje konjunkture neophodne su maloprodajne 
i velikoprodajne cene proizvoda po godinama i mesecima. Međutim, u Jugoslaviji nije postojala 
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Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca tokom perioda obnove od 1919. do 1924. 
godine. U tom periodu je značajan broj industrijskih preduzeća rekonstruisan i 
osnovan, a uloženo je i najviše kapitalnih investicija u industriju. U narednom 
bumu iz 1925. godine Jugoslavija nije učestvovala – industrijskih rast nije opao, 
ali se usporio. Osnovni razlog zbog kojeg je privreda stagnirala jeste nemoguć-
nost da carinske tarife efektivno sačuvaju državnu industriju. Stagnacija je trajala 
do 1927, da bi potom usledio intenzivan rast tokom 1928. i 1929. godine. U ovom 
peridu porast realnog dohotka industrije i rudarstva bio je 6,7 puta brži nego 
rast poljoprivrednog, a u okviru industrije najviše je zabeležila rast industrija 
rudarstva. Njen tempo bio je na godišnjem nivou 9,69 odsto, dok je tempo rasta 
prerađivačke industrije bio 6,57 odsto. Period krize i depresije je trajao od 1930. 
do 1934. godine, ali nije bio u svim industrijskim granama isti. Prosečna stopa 
opadanja realnog dohotka je bila -5,02 odsto, pre svega zbog pada prerađivačke 
industrije čiji je udeo bio daleko veći nego rudarstva. U periodu ekonomske 
depresije, zbog pojačane proizvodnje gvožđa, olova i sirovog bakra, postojao rast 
u dohotku od rudarstva od 7,98 odsto. Razdoblje od 1935. do 1939. predstavlja 
period ponovnog uspona privrede i nacionalnog dohotka, u kome je rudarstvo 
zabeležilo rast od 15,98 odsto u nacionalnom dohotku Kraljevine Jugoslavije.35

Prateći trend proizvodnje uglja pokazaćemo konjunkturu privrednih ci-
klusa u Jugoslaviji, ali i uporediti sa evropskom konjunkturom. U tabeli broj 1. 
prikazane su prosečne apsolutne vrednosti proizvodnje kamenog uglja i lignita 
i mrkog uglja36 u tonama (000’) od 1920. do 1938,37 a godine koje su uzete za 
presek odgovaraju najmanjoj i najvećoj proizvodnji uglja u Kraljevini Jugosla-
viji. U grafi konima 1. i 2. predstavljene su posebno proizvodnje lignita i mrkog 
uglja, kao i kamenog uglja. Na osnovu njihove analize možemo da izvučemo 
nekoliko zaključaka. Ukupna proizvodnja u posmatranom periodu je porasla za 
33 odsto, eksploatacija kamenog uglja je zabeležila porast od čak 4000 odsto, 
a mrkog uglja i lignita 25 odsto. Posmatrano u etapama – rast proizvodnje je 
prisutan od 1920. do 1923/1924. godine, a potom izvesno stagniranje do 1926. 
godine. Naredne tri godine je zabeležen najveći rast i dostignut je vrhunac, zbog 

 služba koja je to pratila, već su to zasebno pratila pojedina ministarstva i neke periodične pub-
likacije (Privredni pregled, Indeks…).

35 The Economic History of Eastern Europe 1919–1975, I, ed. M. C. Kaser, E. A. Radice, Oxford, 
1985, p. 223, 229–233; Stevan Stajić, Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923–1929 u stalnim i 
tekućim cenama, Beograd, 1959, str. 6–17.

36 Za ovakav način predstavljanja odlučili smo se jer je uzet za osnovu u Statističkim godišnjacima 
Društva naroda, a rađen je na osnovu kalorične vrednosti uglja. Pogledati fusnotu br 31.

37 Pri analizi proizvodnje uglja odlučili smo se da posebno analiziramo proizvodnju kamenog ugl-
ja, a posebno ukupnu proizvodnju mrkog ulja i lignita, jer je na tom principu zasnovano i njeno 
predstavljanje u Statističkim godišnjacima Društva naroda. Razlog za ovakvu analizu proističe 
iz različite kalorične vrednosti i kvaliteta ovih ruda, a time i količine sagorevanja i mogućnosti 
njene upotrebe. Ukupna proizvodnja uglja je predstavljena samo na preglednom nivou, bez de-
taljnije analize.
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čega je i dohodak rudarstva 1929. bio gotovo za 60 odsto veći od dohotka iz 
1923. godine.38 Porast proizvodnje od 1920. do 1929. je odgovarao opštoj pri-
vrednoj situaciju u zemlji i svetu – obnova i znatan industrijski rast. U periodu 
eko nomske depresije, od 1930. do 1933,eksploatacija mrkog uglja i lignita je za-
be ležila pad za razliku od eskplaotacije kamenog uglja kod kojeg je bilo prisutno 
stagniranje. Pad proizvodnje na godišnjem nivodu do 1933. godine u odnosu na 
proizvodnju 1929. godine u eksploatacije mrkog uglja (-8,4 odsto) i lignita (-4,9 
odsto) bio je 7,7 odsto. U godinama pred Drugi svetski rat ponovo je usledio 
rast, na godišnjem nivodu od 7,7 odsto, usled povoljne privredne situacije. U 
proizvodnji kamenog uglja nije došlo do naglog pada, jer je tokom depresije 
zabeležila godišnji pad od samo -1,8 odsto već do izvesnog stagniranja u eks-
ploataciji. U periodu od 1929, kada je dostigla vrhunac, pa do 1938. godine 
eksploatacija kamenog uglja na godišnjem nivou je beležila rast od 1,8 odsto, dok 
je u periodu od 1920. do 1929. godine njen godišnji rast bio 22 odsto. Ipak, stopu 
rasta od 22 odsto u prvom periodu treba posmatrati u okviru obnove industrije o 
čemu će reči biti kasnije.

Tabela 1. Prosečne apsolutne vrednosti proizvodnje i indeks 
proizvodnje uglja u tonama39 

Izvor: Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, sa 
dodatkom: pregled proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926; Кра ље-
вина Југославија, Општа државна статистика, Статистички годишњак 1938–
1939, књига IX, Београд 1939; League of Nations, Statistical Yearbook of the League of 
Na tions, Geneva, 1926–1939.

38 Stevan Stajić, n. d., str. 6–17.
39 Podaci posebno za eksploataciju mrkog uglja (u tonama 000’) – 1920–1924 – 2.612 (100), 

1925–1929 – 3.470 (132), 1930–1933 – 3.290 (125), 1934–1938 – 3342 (127). Podaci posebno 
za eksploataciju lignita (u tonama 000’) – 1920–1924 – 869 (100), 1925–1929 – 1.002 (115), 
1930–1933 – 1.025 (117), 1934–1938 – 1.022 (117).

Ukupna 
proizvodnja uglja Kameni ugalj Mrki ugalj i lignit

Kraljevina 
Jugoslavija

Kraljevina 
Jugoslavija

Evropa Kraljevina 
Jugoslavija

Evropa

t odsto t odsto t odsto t odsto t odsto
1920-1924 3586 100 102 100 480129 100 3482 100 160750 100
1925-1929 4756 132 283 277 538801 112 4472 128 194552 121
1930-1933 4694 130 3798 3716 497420 103 4315 123 167835 104
1934-1938 4784 133 4194 4105 536699 111 4364 125 201164 125
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U grafi konima od 1. do 4. su predstavljeni trendovi proizvodnje uglja40 u 
Kraljevini Jugoslaviji i Evropi. Sekularni trend će neutralisati uticaj Prvog svet-
skog rata i ekonomske depresije i time ćemo dobiti realnije podatke od apsolutnih 
koje smo predstavili. Na osnovu apsolutnih vrednosti ukupna prozvodnja uglja se 
povećavala na godišnjem nivou za 3,87 odsto, kamenog uglja za 11 odsto, a mrki 
uglja (3,73 odsto) i lignita (2,94 odsto) za 3,53 odsto. Izračuvananjem godišnjeg 
rasta fi tovanih vrednosti sekularnog trenda dobijamo drugačije podatke – 2,3 
odsto je bila stopa rasta ukupne proizvodnje uglja, 17,25 odsto kamenog uglja, a 
1,8 odsto ukupne proizvodnje mrkog uglja (1,94 odsto) i lingita (1,4 odsto).

Grafi kon 1.     Grafi kon 2.

Izvor: Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, 
sa dodatkom: pregled proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926; 
Краљевина Југославија, Општа државна статистика, Статистички годишњак 
1938–1939, књига IX, Београд 1939;

Postavlja se pitanje koliko je trend eksploatacije uglja u Kraljevini Ju-
goslaviji bio sličan, odnosno različit u odnosu sa evropskim trendom proizvodnje 
(Grafi koni 3. i 4). Najveći proizvođači kamenog uglja u Evropi su bili Velika 
Britanija i Nemačka, čija je ukupna proizvodnja tokom 1929. godine činila 70 
odsto ukupne evropske proizvodnje (604.266.000t). Velika Britanija je proizvela 
262.283.000 tona (43 odsto), a Nemačka 163.441.000t (27 odsto), dok je pro-
izvodnja Kraljevine bila 408.581 tona, odnosno 0,05 odsto ukupne evropske 
proizvodnje.41 Ipak, Kraljevina Jugoslavija je u odnosu na evropsku proizvodnju 
zabeležila nerealno veći indeksni porast u eksploataciji kamenog uglja, u Evropi 
je porasla proizvodnja za 12 odsto, a u Kraljevini SHS za 4000 odsto (Tabela 1). 
Nemačka, sa proizvodnjom od 174.456.000 tona (79 odsto) mrkog uglja i lignita, 
bila je vodeća zemlja u eksploataciji ove rude u Evrope, dok je jugoslovenska 
proizvodnja bila 5.245 tona (2,38 odsto) tokom 1929. Trend indeksa proizvodnje 

40 Ukupan trend proizvodnje uglja, koji ovde nije prikazan, gotovo je identičan trendu proizvodnje 
lignita i mrkog uglja jer proizilazi iz trenda proizvodnje mrkog uglja, koji je činio 70 odsto – 72 
odsto ukupne proizvodnje u tonama.

41 League of Nations, Statistical Yearbook of the League of Nations 1930/1931, Geneva, 1931.
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mrkog uglja i lignita u Evropi i Kraljevini se kretao oko 25 odsto i imao je više 
sličnosti nego ruda kamenog uglja (Tabela 1). Eksploatacija kamenog uglja i 
mrkog uglja i lignita u Evropi (grafi kon 3) pratila je svetske privredne cikluse.42 
Posleratna recesija, oporavak, konstantni rast i bum od 1920. do 1929. godine, 
potom recesija 1929–1933. i nova ekspanzija 1934–1938. Nagli pad u proizvodnji 
kamene rude tokom 1926. godine bio je uzrokovan štrajkom radnika u Velikoj 
Britaniji, a mrkog uglja i lignita 1923. godine privrednom krizom u Nemačkoj. U 
Jugoslaviji, pak, eksploatacija kamenog uglja nije pratila evropski trend. Primetan 
je porast do 1929. godine, a potom stagniranje i slabi rast. Eksploatacija lignita 
i mrkog uglja u Evropi i Kraljevini je gotovo identična. U periodu od 1920. do 
1929. godine godišnje stope rasta bile su u Evropi 4.4 odsto, a u Jugoslaviji 7.7 
odsto. Proizvodnja se razlikuje jedino tokom 1923. godine, kada je primetan 
pad evropske eksploatacije zbog ekonomske situacije i štrajkova u nemačkim 
rudnicima. Tokom depresije, od 1929. do 1933. godine, Evropa i Jugoslavija su 
zabeležilie isti pad proizvodnje od 7,7 odsto godišnje, dok je godišnja stopa rasta 
od 1934. do 1938 u Evropi bila 8 odsto, a u Kraljevini 7,7 odsto.

Grafi kon 3.    Grafi kon 4.

Izvor: League of Nations, Statistical Yearbook of the League of Nations, Geneva, 
1926–1939.

42 O svetskim privrednim ciklusima detaljnije pogledati: Arthur F. Burns; Wesley C. Mitchell, 
Measuring Business Cycles, The National Buerau of Economic Researcht (NBER), 1946. 
Iako postoje različita mišljenja o postojanju i delovanju privrednih ciklusa za međuratni pe-
riod se smatra da su postojali sledeći ciklusi: posleratni ciklus recesije 1919–1921, veliki ciklus 
1921–1933, u okviru kojih se desilo nekoliko srednjih ciklusa (ekspanzija i slaba kontrakcija 
1921–1924, stabilnost i kontinuirana ekspanzija 1924–1927, buma 1928–1929, velika recesija 
1929–1933) i ciklus ekspanzije „new deal“ 1933–1938.

 Robert A. Gordon, „Business Cycles in the Interwar Period: The Quantitative-Historical Appro-
ach“, The American Economic Review, Vol. 39, No. 3, Papers and Proceedings of the Sixtyfi rst 
Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1949), str. 56–63, http://www.jstor.
org/stable/1831733; Christina D. Romer, „Remeasuring Business Cycles(s)“, The Journal of Eco-
nomic History, Vol. 54, No. 3 (Sep., 1994), str. 573–609 http://www.jstor.org/stable/2123869.
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.......
Ruda uglja nije bila ravnomerno rasprostranjena (Tabela 2.) po Kraljevi-

ni Jugoslaviji, što je i uslovljavalo njenu proizvodnju po pokrajinama. Kameni 
ugalj, koji je bio najređi u zemlji sa svega 15 odsto površina nalazio se na teri-
toriji Srbije (99 odsto), i prirodno najviše se proizvodio u Srbiji.43 Najznačajniji 
rudnici kamenog uglja44 bili su: Rtanj, Dobrasreća, Tresibaba i Blagovesti. Mrki 
ugalj je bio najzastupljenija vrsta uglja u Kraljevini sa 45 odsto površine. Bio 
je eksploatisan na teritoriji cele Kraljevine osim u Vojvodini i činio je 70–75 
odsto ukupne proizvodnje uglje.45 Najznačajniji rudnici mrkog uglja46 bili su 
Trbovlje, Hrastnik, Kočevje, Zagorje (Slovenija), Senjski rudnik, Bogovina 
i Resava (Srbija); Kakanj i Zenica (Bosna i Hercegovina)47. Ležišta lignitskog 
uglja su prekrivala 40 odsto teritorije, ali zbog svoje male kalorične vrednosti 
nisu mnogo eksploatisana, stoga je i njihova proizvodnja činila od 20 odsto do 
25 odsto ukupne proizvodnje uglja. Najznačajniji rudnici lignita48 su bili: Kreka 

43 Rude uglja najviše je bilo u Srbiji, odnosno na teritoriji za koju je bilo nadležno Odeljenje za 
rudarstvo sa sedištem u Beogradu. U periodu od 1920. do 1929. godine prosečna proizvodnja 
kamenog uglja je bila 182.117 tona. Sama proizvodnja je porasla 5 puta, a na godišnjem nivou 
je rasla za 21 odsto. Tokom 1929. godine 90 odsto kamenog uglja se proizvodilo u Srbiji, a deset 
godina kasnije 91 odsto.

44 Rudnici kamenog uglja su bili: Majevica (Rudarsko satništvo Sarajevo), Blagovesti, Dobra 
sreća, Jerma AD, Podvis, Rtanj, Srpski Balkan, Tresibaba, Vrška Čuka (Ministarsatvo šuma 
i rudnika Beograd). (Краљевина Југославија, Општа државна статистика, Статистички 
годишњак 1932, књига IV, Београд 1934, str. 108–109)

45 Kalorična vrednost uglja se kretala u sledecim granicama – u Srbiji kameni ugalj je imao 6.500–
7.500 kalorija; mrki ugalj je u Bosni i Hercegovini imao 4.000–5.200 kalorija, u Srbiji 4.000–
5.300, u Hrvatskoj i Slavoniji 3.900–5.600, a u Sloveniji 4.200–5.700; lignit je imao prosečnu 
kaloričnu vrednost od 3.400 do 4.000 (Lakatoš, Joso, Privredni alamanah Jugoslovenskog 
Lloyda, glava IV, Zagreb, 1929, str. 2).

46 Rudnici mrkog uglja su bili: Brezno-Huda Jama, Brezovica, Dobliče Loka, Hrastnik, Kočevje, 
Liboje, Leše, Pečovnik, Podgorci, Rajhenburg, Stanovsko, Stranice, Sv Križ pri Rogatcu, Šem-
nik, Št Janž, Trbovlje, Trubni dol, Zabukovca, Zagorje (Rudarsko glavarstvo Slovenija), Bre za, 
Kakanj, Kukavica, Zenica, Banja Luka, Dobrljin, Drvar, Duvno, Mostar, Maslovarc, Suhača, Teslić 
(Rudarsko satništvo Sarajevo), Aleksinac, Bogovina, Hajduk Veljko, Jelašnica, Nova Stubica, 
Resava, Senjski, Sisevac-Vrčić, Soko, Stubica, Misača, Orašac, (Ministarsatvo šuma i rudnika 
Beograd), Sliverić, Skradin, Velušić, (Rudarsko satništvo Split), Belatinec, Be la Radovan, Vrdnik, 
Budluščina, Golubovac, Ivanopolje, Jelena-Golubovac, Krapija, Marija – Završje, Mirna Radoboj, 
Jurograd, (Rudarsko satništvo Zagreb); (Краљевина Југославија, Општа државна статистика, 
Статистички годишњак 1932, књига IV, Београд 1934, str. 108–109).

47 Новак Поповић; Душан Мишић, n. d., str. 374.
48 Lignit se eksploatasia na sledećim ugljenokopovima: Globoko, Velenje (Dravska), Bresnica, 

Bukinje, Kreka, Prkosava-Rudovac, Ugljevik (Drinska), Baroševac, Klenovik, Kostolac, Nađa, 
Sv Petar, Veliki Crljeni (Dunavska), Despotovac, Dubrava, Ivanovno, Jeklov, Milva-Plažane, 
Zaječar, Zvezdan (Moravska), Raduša (Primorska), Bregi, Carevdar, Cruković-Subotica, Dlaka 
Sabolović-Subotica, Donjura, Glogovac, Gojla i Paklenica, Ivanec, Konjščina, Ladanje-Dolnje, 
Lepavina, Lovča-Donja, Maretički, Petkovački, Peščeno, Pitmačko-Črešnjevački, Popovača, 
Poznanovec, Slavonsko rud. udruženje, Topusko, Vinko Šumečki (Savski), Kosovo, Skoplje-
Nerezi (Vardarska), Pljevlje (Zetski). (Краљевина Југославија, Општа државна статистика, 
Статистички годишњак 1932, књига IV, Београд 1934, str. 108–109).
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(Bosni), Kostolac (Srbija), Velenje (Slovenija).49 Hrvatska, Slavonija i Dalmacija 
su imale ugalj lošijeg kvaliteta i rudnike slabog kapaciteta. Pored toga, rudnici u 
ovim pokrajinama bili su u vlasništvu pojedinaca koji nisu bili u mogućnosti da 
investiraju potreban kapital za moderniju opremu i time unaprede proizvodnju.50 
Iz ovog sumarnog kvantitativnog pregleda na nivou pokrajina jasno je da je u 
Kraljevini Jugoslaviji dominirala eksploatacija mrkog uglja i to najpre u Slove-
niji, a potom u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dalje, uporedno ćemo analizirati 
samo proizvodnju mrkog uglja, jer kao što smo već spomenuli, sve pokrajine su 
ga proizvodile i činio je najveći deo proizvodnje. 

Tabela 2.: pregled zastupljenosti rudnih polja u Kraljevini Jugoslaviji

Izvor: Kukoleča, Stevan, Industrija Jugoslavije 1918–1938, Beograd 1940, str. 52

U tabeli 3. i grafi konu 5 su predstavljene apsolutne vrednosti i indeks 
proizvodnje mrkog uglja, dok grafi kon 6. pokazuje kvadratni trend fi tovanih 
vrednosti proizvodnje. Detaljnija analiza ovih podataka nam dozvoljava da izvu-
čemo nekoliko zaključaka u vezi sa proizvodnjom mrkog uglja. Slovenija je 
imala u apsolutnim vrednostima najveću i najproduktivniju proizvodnju mrkog 
uglja, naročito ako se ima u vidu da je imala svega 14 odsto površina pod ovom 
rudom dok joj je proizvodnja činila 60–40 odsto od ukupne eksploatacije mrkog 
uglja. Tokom celog posmatranog perioda imala je proizvodnju veću od milion 
tona, što je jedino dostigla Bosna i Hercegovina 1938. godine. Razloge za visoku 
proizvodnju mrkog uglja Jozo Lakatoš je pronašao u modernijoj i racionalnijoj 
produkciji slovenskih ugljenokopova, kao i najboljem transportu. Najznačajniji 
ugljenokop u Sloveniji bilo je Trbovljansko ugljenokopno dd, koje je proizvodilo 

Glavarstvo51 Beograd Sarajevo Ljubljana Zagreb i Split ukupno
odsto ha odsto ha odsto ha odsto ha

Kameni 99 odsto 14409 0.02 3 0.25 36 0.25 36 14484
Mrki 36 odsto 15096 26 odsto 11088 14 odsto 5813 25 odsto 10380 42379
Lignit 53 odsto 19790 20 odsto 7306 2 odsto 900 25 odsto 8994 36990
Ukupno 52 odsto 49295 20 odsto 18397 7 odsto 6749 21 odsto 19410 93853

49 Lakatoš, Joso, Privredni alamanah Jugoslovenskog Lloyda, glava IV, str 2, Zagreb 1929; Новак 
Поповић; Душан Мишић, n. d., str. 374.

50 Lakatoš, Joso, Privredni alamanah Jugoslovenskog Lloyda, glava IV, Zagreb 1929, str. 19–24.
51 Odlučili smo se da u tabelama i tekstu koristimo reč „glavarstvo“ za prvostepenu vlast na nivou 

teritorijalne podele iz razloga što su nazivi često menjani i da bismo izbegli nesporazume. To-
kom Kraljevine koristili su se sledeći nazivi – „satništvo“ (Sarajevo, Zagreb, Split), „inspe-
ktorat“ (Split) i Odeljenje za rudarstvo Beograd. (Петар Јовановић, n. d., str. 124.). Takođe pri 
analizi radi preglednosti i jasnijeg pregleda oblasti zajedno smo posmatrali rudarstvo na teritoriji 
Zagreba i Splita.
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oko 85 odsto celokupne slovenske produkcije uglja.52 Bosna i Hercegovina je 
bila druga najznačajnija pokrajina po proizvodnji mrkog uglja, a potom Srbija i 
teritorije koje su bile pod glavarstvom Zagreba i Splita. 

Tabela 3. Prosečne apsolutne vrednosti proizvodnje u tonama i indeks 
proizvodnje mrkog uglja u tonama u Kraljevini Jugoslaviji 

od 1920. do 1938. godine

Izvor: Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, sa 
dodatkom: pregled proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926; Краље-
вина Југославија, Општа државна статистика, Статистички годишњак 1930–
1939, II-IX, Београд 1931–1939.

Najveće povećanje proizvodnje u posmatranom periodu je postigla Srbi-
ja. Tokom 1920. godine u Srbiji se proizvelo 176.817 tona mrkog uglja, da bi 
1938. godine dostiglo cifru od 728.283 tona. Time je proizvodnja povećana za 
četiri puta, odnosno za 122 odsto od 1920–1924. do 1935–1938. godine. Me-
đutim, ovo nije realno stanje. Za razliku od Slovenije, koja nije prekidala svoju 
proizvodnju tokom rata i čija infrastruktura nije uništena, Srbija je krenula iz 
početka. Okupacione vlasti su jedan deo rudnika uništenih ili oštećenih posle rata 
popravile i eksploatisale, ali je u tim rudnicima došlo do zastoja u eksploataciji 
na kraju rata, stoga je bilo potrebno vreme da industrija bude vraćena u normalno 
stanje.53 Zato treba biti oprezan pri analizi proizvodnje mrkog uglja u Srbija, 
jer ona tek 1922. godine počinje da proizvodi više od 300.000 tona. Bosna i 
Hercegovina, kao i rudnici pod upravom glavarstava iz Zagreba i Splita takođe 
beleže rast proizvodnje za 37 odsto, odnosno za 68 odsto, u periodu od od 1920–
1924. do 1935–1938. godine. Slovenija je jedina koja je imala pad proizvodnje za 
6 odsto, o čemu svedoči i linija sekularnog trenda. 

Beograd Sarajevo Zagreb i Split Ljubljana
t odsto t odsto t odsto t odsto

1920–1924 288098 100 710591 100 260196 100 1353703 100
1925–1929 479829 166 777235 109 433398 166 1779190 131
1930–1933 599733 208 959157 134 515252 198 1403933 103
1934–1938 642331 222 974697 137 437923 168 1281210 94

52 Joso Lakatoš, „Rudarstvo i topioništvo“, u Jugoslovenska privreda, jubilarno izdanje „jugosl. 
Lloyda“, ur. Joso Lakatoš, Zagreb, 1933, str. 86.

53 Kukoleča, Stevan, n. d., str. 105.
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Grafi kon 5.     Grafi kon 6. 

Izvor: Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, sa 
dodatkom: pregled proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926; Краље-
вина Југославија, Општа државна статистика, Статистички годишњак 1930–
1939, II-IX, Београд 1931–1939.

Grafi koni nam jasno ukazuju na postojanje, odnosno nepostojanje 
konjunkturnih ciklusa u proizvodnji mrkog uglja po pokrajinama. Slovenija je 
jedina koja prati konjunkturne svetske cikluse, dok ostale pokrajine, kao što se 
vidi u tabeli i na grafi konu, nemaju značajnijih fl uktuacija, već imaju konstantan 
rast. U periodu najveće krize rudnici pod upravom Zagreba i Splita zabeležili su 
najveću proizvodnju (515.252t), dok su Bosna i Hercegovina i Srbija u periodu 
depresije uvećale svoje proizvodnje za 25 odsto, odnosno za 42 odsto. Godišnje 
stope rasta fi tovanih vrednosti sekularnog trenda su manje za oko 1 odsto u odno-
su na stope rasta izračunate na osnovu apsolutnih podataka u svim pokrajinama 
osim Slovenije. Rudnici na teritorije uprave grada Beograda su imali u posma-
tranom periodu godišnji rast od 8 odsto na osnovu realnih podataka, a na osnovu 
fi tovanih vrednosti 7 odsto; Bosna i Hercegovina je beležila godišnji porast od 
3,8 odsto odnosno od 2,77 odsto, a rudnici na teritoriji Hrvatske, Slavonije, Sre-
ma i Dalmacije rast od 4 odsto, odnosno od 3,37 odsto. Godišnja stopa proiz vo-
dnje mrkog uglja u Sloveniji je na osnovu apsolutnih vrednosti bila 2,38 odsto, 
dok je na osnovu fi tovanih vrednosti zabeležila negativan trend od -0,86 odsto. 

.......
Prikazani porast proizvodnje uglja u Kraljevini Jugoslaviji Stevan Kuko-

leča je objasnio „karakterom njegove tražnje i drugo, razvitkom prerađivačke 
industrije. Glavna dva potrošača domaćeg uglja su naime domaće železnice i 
domaća – specijalno prerađivačka – industrija“.54 Ovim možemo da otvorimo 
značajno pitanje vezano za razvoj industrije – odnos proizvodnje uglja i njene 
upotrebe u prerađivačkoj industriji.

54 Kukoleča, Stevan, n. d., str. 350.
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Između 86 i 90 odsto ukupne proizvodnje uglja Kraljevine Jugoslavije 
ostajalo je u zemlji i upotrebljavalo se u privrednim sektorima koji su prikazani u 
Tabeli br 4. Najviše je korišćena u prerađivačkoj industriji 36–43 odsto, a potom 
u železničkom saobraćaju 36–35 odsto. U periodu od 1920–1924. do 1933–1937. 
godine ukupna potrošnja uglja se povećala za 33 odsto, u sektoru prerađivačke 
industriji za 50 odsto, u železničkom saobraćaju za 21 odsto, a u brodarstvu za 
31 odsto. Udeo upotrebe uglja u Kraljevini je predstavljen u grafi konu 8. i tu se 
jasno vidi stanje privrede. Primetno je opadanje upotrebe uglja u železničkom 
saobraćaju posle perioda obnove zemlje od 1920. do 1924. godine sa 43 odsto 
na 38 odsto za period od 1933. do 1937. godine. U brodarstvu korišćenje uglja je 
bilo najveće tokom perioda ekspanzija 1925–1929. godine i 1934–1937. godine, 
dok je ekonomska depresija najviše uticala na opadanje upotrebe uglja na ovom 
sektoru. 

Tabela 4. Potrošnja uglja u zemlji u periodu od 1920 do 1937. godine, 
u tonama 000’

Izvor: Stevan Kukoleča, Industrija Jugoslavije 1918–1938, Beograd, 1940, str. 352

Grafi kon 7.     Grafi kon 8.

Izvor: Stevan Kukoleča, Industrija Jugoslavije 1918–1938, Beograd, 1940, str. 352.

Iako je očito da je postojao trend konstantnog povećanja potrošnje uglja u 
industriji u apsolutnim vrednostima analiza fi tovanih vrednosti sekularnog trenda 
malo koriguje rezultate. Prvo, na godišnjem nivou kada su apsolutne vrednosti u 

Železnica Brodarstvo Industrija Ostalo Ukupno
t odsto t odsto t odsto t odsto t odsto

1920–1924 1313 100 145 100 1308 100 277 100 3090 100
1925–1929 1607 122 190 131 1801 138 444 160 4243 137
1930–1933 1679 127 165 113 1834 140 420 151 4100 132
1934–1937 1596 121 191 131 1978 151 344 124 4110 133
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pitanju rast je 5.3 odsto, a kada su fi tovane vrednosti korišćenje rast je 3,5 odsto. 
Pored toga možemo iz Grafi kona br. 7. da zaključimo da trend potrošnje uglja 
karakteriše brzi rast tokom godina oporavaka, da bi potom došlo do slabijeg pada 
usled depresije i sporijeg rasta. U prvih deset godina potrošnja uglja je porasla za 
38 odsto, a u drugih deset godina za 13 odsto.

Podaci iz tabele ne predstavljaju pravu sliku potrošnje uglja jer ne 
obuhvataju uvezeni ugalj. Kraljevina Jugoslavija je uvozila ugalj koji je imao 
veću kaloričnu vrednost od uglja koji se proizvodio u zemlji, najpre: antracit, 
dobar kameni ugalj i koks. Najveća količina uvezenog uglja, 526.118 tona, bila 
je u periodu od 1924. do 1929. godine, da bi potom počela da opada. Kraljevina 
je u odnosu na ukupnu državnu proizvodnju uglja uvozila 6 odsto (219.399) u 
periodu 1920–1924, 11 odsto (526.118) u periodu 1925–1929, 9 odsto (424.381) 
u periodu 1930–1933. i 7 odsto (355.858) u periodu 1934–1938. godine. Kretanje 
uvoza uglja takođe pokazuje stagnaciju u korišćenju uglja posle oporavka i buma 
dvadesetih godina.

.......
Struktura i kretanje radnog stanovništva jedan su od najboljih pokazatelja 

privrednog stanja u zemlji. Na osnovu popisa iz 1921. godine Kraljevina SHS 
je imala 11.984.911 stanovnika, od čega je u kategoriji „lica koja zarađuju“ bilo 
6.033.111. Ukupan broj stanovništva u kategoriji industrija i zanatstva činio je 
9,9 odsto (1.157.758), a radno stanovništvo je činilo 8,65 odsto (522.091). Deset 
godina kasnije, u Kraljevini Jugoslaviji bilo je ukupno 13.934.038 stanovnika, a 
„lica koja zarađuju“ 6.682.615. Procenat stanovništva koje je živelo od industrije 
i zanatstva porastao je na 11 odsto (1.533.052), a procenat radno sposobnih na 
10 odsto (717.002).55 Ukoliko podatke o broju zaposlenih u celoj industriiji kom-
pariramo sa brojem radnika u rudarskoj industriji i posebno industriji uglja, dola-
zimo do sledećih podataka. Tokom 1921. godine 6 odsto radnog stanovništva 
či nili su radnici zaposleni u čitavoj rudarskoj industrija (31.743), odnosno 4,3 od-
sto radnici zaposleni u industriji uglja (29.141). Deset godina kasnije taj procenat 
se smanjio na 5,2 odsto (37.380), odnosno ostao je isti kada su u pitanju zaposleni 
u ugljarskoj industriji 4,3 odsto (31.037). Kao što vidimo procenat zaposlenih u 
sektoru industrije i zanatstva se povećao u ovih deset godina za 1 do 2 odsto, ali u 
okviru industrije rudarstva i uglja je primetno smanjivanje za 0,6 odsto, odnosno 
stagniranje. Same godišnje stope rasta su bile vrlo male 1,65 odsto za čitavu 
industriju, odnosno 0,6 odsto u industriji uglja. Najbolje ćemo objasniti ukoliko 
objasnimo na sledećem primeru – industrija rudarstva je godišnje zapošljavala u 
proseku 563 radnika, ugljarska 190, ali je broj radnika na godišnjem nivou rastao 

55 Попис становништва од 31. јануара 1921, Краљевина Југославија, Општа државна ста-
ти стика, Статистички годишњак 1929, I, Београд, 1932; Пописи становништва од 31. 
марта 1931, дефинитивни резултати, Краљевина Југославија, Општа државна статистика, 
Статистички годишњак 1932, IV, Београд, 1934.
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za 20.000. Iz ovoga možemo da zaključimo da kretanje broja zaposlenih radnika u 
rudarskoj industriji i posebno industriji uglja nije pratilo očiti demografski po rast 
stanovništva. Time ova bazična industrija nije uspela da apsorbuje narastajuću 
radnu snagu, koje je ostajala na poljoprivrednim imanjima i uticala na postojanje 
nerentabilne privrede.

Detaljnija analiza kretanja radnika u industriji uglja će nam samo potvr-
diti napred iznete zaključke. Kao što vidimo iz Tabele 5. procenat zaposlenih 
radnika u rudnicima se u periodu od 1920–1924. do 1934–1938. povećao za 23 
odsto, dok se broj radnika u ugljenokopovima smanjio za 4 odsto. Na godišnjem 
nivou rast je bio 2,57 odsto u čitavoj rudarskoj industriji, a u ugljenokopovima 
0,73 odsto. Naglo povećanje broja radnika u rudnicima od 23 odsto je rezultat 
naglog povećanja tokom 1938. godine za 18 odsto, što nije zabeleženo tokom 
prethodnih dvadeset godina. Fitovane vrednosti sekularnog trenda ukupnog bro-
ja radnika u rudarstvu i na ugljenkopovima će nam prikazati malo drugačije 
rezultate. Godišnji porast broja radnika u rudarstvu je i dalje postojao, ali je bio 
skoro duplo manji 1,52 odsto, dok se broj radnika u industriji uglja smanjivao na 
godišnjem nivou za – 0,34 odsto. Najveći broj radnika u rudarskoj proizvodnji su 
činili radnici koji su bili zaposleni u rudnicima uglja, međutim, trend udela broja 
radnika uglja je u opadanju sa 90 odsto u periodu 1920–1924. na 70 odsto tokom 
1934–1938. godine.

Iako nije postojalo znatnije povećanje radnika u industriji uglja primetno 
je da je porasla proizvodnja uglja po jednom radniku – sa 115 tona u prvim porat-
nim godinama na 167 tona u periodu pred Drugi svetski rat. Povećanje produkti-
v nosti radnika je najviše posledica novih investicija u rudnike.56 Ipak, da bi se 
bolje sagledala ovo povećanje produktivnosti, neophodno je detaljnije proučiti 
stanje rudarske industrije u posmatranom periodu. 

Tabela 5. Kretanje broja radnika u rudarskoj industriji u Kraljevini Jugoslaviji.

Izvor: Rudarska i topionička statistika Kraljevine Jugoslavije za 1927–1930, 
sa dodatkom: pregled proizvodenje i broja zaposlenih radnika, za god 1919–1926; 
Краљевина Југославија, Општа државна статистика, Статистички годишњак 
1938–1939, књига IX, Београд 1939.

Ukupan broj 
radnika u rudnicima

 

Broj radnika u 
ugljenokopovima

Udeo radnika na 
ugljenokopovima 

u odnosu na 
ukupan broj

Proizvodnja 
uglja po 

1 radniku 
(u tonama)

1920–1924 34176 100 odsto 30891 100 odsto 90 odsto 115
1925–1929 36977 108 odsto 30656 97 odsto 83 odsto 155
1930–1933 36116 106 odsto 29973 99 odsto 83 odsto 156
1934–1938 42154 123 odsto 29721 96 odsto 70 odsto 167

56 Новак Поповић; Душан Мишић, n. d., str. 375.
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.......
Analizom trenda proizvodnje rude uglja u Kraljevini Jugoslaviji od 1920. 

do 1938, prikazali smo konjunkturno kretanje jednog veoma bitnog industrijskog 
sektora i time otvorili nekoliko pitanja industrijskog razvoja i industrije rudar-
stva: Koliko je Kraljevina Jugoslavija pratila evropske privredne cikluse, kakav 
je taj odnos bio na nivou pokrajina, da li je primetan industrijski rast u među-
ratnom periodu, u stvari, bio samo deo obnove zemlje posle Prvog svetskog 
rata? 

Konjunktura proizvodnje ukupnog uglja u Jugoslaviji je pokazivala 
trend opadanja i pratila je evropske privredne cikluse, što je bilo uslovljeno 
ude lom eksploatacije mrkog uglja. Proizvodnja kamenog uglja je zabeležila 
zna ča jan (nerealan) rast od čak 4000 odsto u posmatranom periodu, ali nije 
pratila u potpunosti svetske privredne cikluse, dok je proizvodnja mrkog uglja 
i lignita bila na nivou evropske proizvodnje i njena konjunktura je odgovarala 
privrednim ciklusima evropskih država. U okviru Kraljevine Jugoslavije rudnici 
na teritoriji Srbije su imali apsolutnu dominaciju u proizvodnji kamenog uglja, 
a rudnici u Sloveniji u proizvodnji mrkog uglja i lignita. Analizom mrkog uglja 
po pokrajinama, kao najrasprostranjenije rude, došli smo do zaključka da je 
proizvodnja mrkog uglja na teritorijama Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, 
Srema, Slavonije i Dalmacije konstantno rasla i da nije pratila privredne cikluse, 
za razliku od eksploatacije mrkog uglja u Sloveniji koja je u potpunosti odgova-
ra la cikličnim kretanjima. Ovim zaključkom otvara se pitanje da li je privreda 
Kraljevine Jugoslavije funkcionisala na nivou države ili na nivou pokrajina? 

Pored prikazivanja trenda proizvodnje rude uglja analizirali smo i po-
trošnju uglja u zemlji, kao i broj radnika u industriji sa namerom da upotpunimo 
sliku ugljarske prozvodnje. Znatan porast potrošnje uglja i uvoza uglja u zemlji 
karakterističan je za period od 1920. do 1929. posle koga dolazi do pada i 
usporavanja rasta. Broj zaposlenih u ugljenokopovima je u celom periodu iznosio 
između 29.000 i 31.000, što svedoči da ugljarska industrija, uprkos povećanju 
proizvodnje i produktivnosti rada nije uspela da dublje i značajnije učestvuju u 
industrijalizaciji zemlje.
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Summary

Jelena Petaković

A Contribution to the Study of Industrial Situation in the Kingdom 
of Yugoslavia – Coal Production 1920 – 1938

Key words: Kingdom of Yugoslavia, industry, mining, coal , economic situation

The article examines the production of coal between 1920 and 1938 
on the national level in the Kingdom of Yugoslavia and on the level of its 
component provinces by using econometric method for examining industrial 
output. The question of coal as a factor of industrialization was also analyzed by 
examination of the number of labor force and the use of coal as a fuel. The total 
coal production in Yugoslavia had a declining tendency and it followed European 
cycles of production, which was conditioned by the share of brown coal in the 
exploatation. The production of anthracite marked signifi cant (unreasonable) 
expansion of as much as 4.000% but it didn’t follow the completelly the world 
economic cycles, whereas the production of brown coal and lignite corresponded 
to the economic cycles of European nations. Within the Kingdom of Yugoslavia 
mines in Serbia were absolutelly dominant in the production of antracite and 
the mines in Slovenia in production of brown coal and lignite. The production 
of brown coal in Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croatia, Syrmium, Slavonia and 
Dalmatia kept rising and it didn’t follow economic cycles, unlike the production 
of brown coal in Slowenia that completelly corresponed with production cycles. 
This poses the question if the economy of the Kingdom of Yugoslavia functioned 
on the national or on provincial level? Consumption and import of coal was on 
signifi cant rise between 1920 and 1929. After that came a slump and slowing 
down of rise. The number of employees in coal mines ranged between 29.000 and 
31.000 throughout this period, which testifi es that coal mining industry couldn’t 
participate to a larger extent in the industrialisation of the country, despite the rise 
in production and productivity. 
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АУТОМОБИЛОМ НА ЈУГОИСТОК – AУТОМОБИЛИ КАО 
СРЕДСТВО НЕМАЧКОГ ПРОДОРА У КРАЉЕВИНУ 

ЈУГОСЛАВИЈУ

АПСТРАКТ: Најпопуларнији аутомобили у Краљевини Југославији у ме-
ђуратном периоду били су амерички. Међутим, у периоду од 1936–1939. 
године они су у великој мери били потиснути са југословенског тржишта, 
а њихове позиције су преузеле немачке аутомобилске компаније. У чланку 
се првенствено анализирају мотиви и механизми који су довели до ове 
промене. Посматрано кроз питање увоза аутомобила, анализиране су и 
шире последице вођења такве економске политике на политичку само-
сталност Краљевине Југославије.

Кључне речи: аутомобилизам, југословенско-немачки односи, клиринг, 
уредба о контроли увоза, Хјалмар Шахт 

Аутомобили у Краљевини Југославији1

Краљевина СХС/Југославија није имала сопствену аутомобилску 
индустрију која би била у стању да произведе јефтино путничко возило 
доступно ширим слојевима друштва. Директна последица оваквог стања је 
то да је Краљевина СХС/Југославија у потпуности била упућена на увоз 
из иностранства, независно од типа и намене возила. У том контексту, 
могло би се очекивати да је структура возног парка у земљи била у складу 

1 У овом раду термини „аутомобил“ и „аутомобилизам“ односе се искључиво на путничке 
аутомобиле, односно њихову употребу у приватне сврхе. Термин „моторизација“ има 
шире значење и може се дефинисати као дугорочни процес који води до широко распро-
страњеног поседовања аутомобилa, камиона и других врста моторних возила, како у 
личне тако и у комерцијалне и војне сврхе. Више у D. W. Jones, Mass Motorization and 
Mass Transit, Indiana University Press 2008.
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са општим стањем на светском аутомобилском тржишту, економским и 
политичким везама које је земља остваривала са иностранством, као и ста-
њем и потребама југословенске привреде, државе и војске. 

Захваљујући раном развоју масовне производње, америчка ауто мо-
билска индустрија је у читавом међуратном периоду у потпуности доми-
нирала светским тржиштем. Први светски рат, који је имао изузетно разоран 
ефекат на европску привреду и економију, био је заправо кључни фактор 
којим је америчка позиција светског лидера у производњи аутомобила била 
запечаћена.2 Врхунац је постигнут 1927. године, када је производња мотор-
них возила у САД достигла ниво од чак 85 одсто укупне светске произво-
дње.3 Велика економска криза је свакако тешко погодила аутомобилску ин-
дустрију, међутим упркос томе САД су остале убедљиво највећи произвођач 
моторних возила са 75,6 одсто укупне светске производње у 1937. години. Од 
европских произвођача у то време, најзначајнија је била Енглеска са 7,7 одсто, 
Немачка са 5,2 одсто и Француска са 3,1 одсто укупне светске производње. Од 
6.362.000 свих врста моторних возила произведених у чи тавом свету 1937. 
године, амерички путнички аутомобили су са 3.916.000 јединица чинили чак 
61,5 одсто укупне производње светске аутомобилске индустрије.4

Најзначајнији спољнотрговински партнер Краљевине СХС/Југо сла-
вије у првим годинама после Првог светског рата је била Аустрија.5 Тако 
је 1923. године чак 28,9 одсто југословенског извоза одлазило у ову земљу, 
док је и увоз из Аустрије био на подједнако високом нивоу од 26,9 одсто. 
Трговинска размена са овом земљом је остала висока и у наредним годи-
нама, практично све до 1938. године када је Аустрија престала да постоји 
као независна држава. Позицију најважнијег југословенског спољнотрговин-
ског партнера је већ од 1924. године преузела Италија, која је у периоду 
1924–1934. године представљала тржиште за готово ¼ југословенског из-
воза, уз минималне варијације на годишњем нивоу, док је на пољу увоза 
из Италије тај проценат био мањи и кретао се у распону од 10–15 одсто. 
Међутим, трговинске санкције које је по одлуци Друштва народа Краљеви-
на СХС/Југославија увела Италији због њеног напада на Абисинију 1935. го-

2 D. W. Jones, Mass Motorization and Mass Transit, str. 11. 
3 Исто, стр. 12.
4 Statistical Year-Book of the League of Nations, 1938–1939, Geneva 1939, 197. http://digital.

library.northwestern.edu/league/stat.html, (15.09.2011.) У 1938. години је производња у 
САД знатно опала, али је и те године укупан број произведених возила у САД чинио 61,9 
одсто укупне светске производње, док остале националне аутомобилске индустрије нису 
напра виле значајно повећање у производњи у односу на 1937. годину. Година 1937. је зато 
узета као референтна за период друге половине 30-их јер много боље приказује степен 
доминације коју је на светском тржишту реално остваривала америчка аутомобилска 
индустрија у читавом наведеном периоду. 

5 Анализа која следи је изведена на основу података из Statističkih godišnjaka Kraljevine 
Jugoslavije, објављиваних у периоду 1929–1940. године и Б. Марјановић, Осовина Бео-
град–Берлин, Београд 2007, стр. 40–43. 
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дине, тешко су пореметиле трговинску размену између две земље. Тек у по-
следњим годинама пред избијање Другог светског рата почела је постепено 
да се опоравља. Ту ситуацију је најбоље искористила Немачка која је 
управо 1935. године и према статистичким подацима постала најзначајнији 
спољнотрговински партнер Краљевине СХС/Југославије, док је већ 
1939. године чак 47,7 одсто југословенског увоза потицало из Немачке уз 
подједнако високих 31,9 одсто југословенског извоза који је пласиран у овој 
земљи.6 Посебно је занимљиво да је ниво трговинске размене са најважнијим 
политичким савезницима у међуратном периоду, Француском и Енглеском, 
чак и из угла Краљевине СХС/Југославије био на занемарљивом нивоу. 

Табела 1. Статистика увоза аутомобила у Краљевину Југославију 
према земљама порекла, 1921–1939.

Извор: Статистика спољне трговине Краљевине Југославије, годишња из-
да ња за период 1921–1939. године

Аустрија Италија Немачка САД Француска Укупно
Бр. одсто Бр. одсто Бр. одсто Бр. oдсто Бр. одсто Бр.

1921. 170 72 19 8 14 5,9 11 4,7 3 1,3 236
1922. 228 65,7 56 16,1 30 8,6 9 2,6 12 3,5 347
1923. 119 32,2 56 15,2 98 26,6 61 16,5 17 4,6 369
1924. 98 13,9 157 22,4 18 2,6 279 39,8 108 15,4 701
1925. 175 7,6 485 21 47 2 1.258 54,6 232 10,1 2.302
1926. 78 3,8 435 21 54 2,6 879 42,5 479 23,2 2.068
1927. 72 4,2 367 21,4 117 6,8 665 38,8 231 13,5 1.715
1928. 103 4,8 266 12,3 232 10,7 1.204 55,6 261 12,1 2.164
1929. 63 2,9 175 8,1 204 9,5 1.076 50,1 165 7,7 2.146
1930. 78 3,7 199 9,6 138 6,6 1.251 60,2 160 7,7 2.078
1931. 57 4,2 59 4,3 145 10,6 753 55,1 139 10,2 1.366
1932. 32 8,5 38 10,1 53 14,1 101 26,9 88 23,4 376
1933. 25 13,7 19 10,4 16 8,8 93 51,1 17 9,3 182
1934. 18 5,3 20 5,9 73 21,5 172 50,6 17 5 340
1935. 23 2,4 76 7,8 311 32,1 403 41,5 41 4,2 970
1936. 29 2,4 51 4,1 745 60,7 240 19,5 31 2,5 1.228
1937. 63 2,6 158 6,6 1.647 68,7 197 8,2 80 3,3 2.396
1938. 114 3,8 364 12 1.693 55,9 319 10,5 108 3,6 3.030
1939. / / 623 16,6 2.329 62 245 6,5 85 2,3 3.756

6 Исто. 
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Према постојећим подацима, 1921. је чак 72 одсто од укупног броја 
увезених аутомобила у Краљевину СХС/Југославију потицало из Аустрије 
(Табела 1). Значајније позиције на тржишту новостворене државе имали су 
још Италија са 8 одсто, Немачка са 5,9 одсто и САД са 4,7 одсто. Међутим, до 
1926. године увоз аутомобила из Аустрије је пао на свега 3,8 одсто укупног 
броја, што је уз мање варијације био ниво који се одржао све до 1938. године. 
Овакво стање је у потпуности одговарало реалним политичко-економ ским 
приликама у којима се налазила Краљевина СХС/Југославија. Стварање 
еко номске целине од новонастале политичке творевине био је дуготрајан и 
мукотрпан процес који је трајао годинама, а као добра илустрација упорног 
опстајања старих економских веза и пословних навика може послужити и 
чињеница да је у северозападним крајевима земље аустријска круна као 
средство плаћања важила дуже него у земљи порекла.7 

Будући да је Италија била најзначајнији спољнотрговински партнер 
Краљевине СХС/Југославије у периоду од 1924–1935, нимало не изненађује 
податак да је и италијанска аутомобилска индустрија заузимала одгова-
рајуће место на тржишту Краљевине СХС/Југославије, где је у периоду од 
1924–1927. године практично сваки пети увезени аутомобил био италијан-
ски, уз тенденцију постепеног пада увоза из те земље (Табела 1). Велика 
економска криза је тај тренд додатно нагласила, да би због санкција које 
је Краљевина СХС/Југославија увела Италији 1935. године дефинитивно 
била прекинута свака економска сарадња између две земље. Постепено 
обнављање политичких и економских веза између две земље, посебно после 
потписивања „Београдских уговора“ у јануару 1937. године8, пратила је и 
све интензивнија робна размена. То се јасно може уочити и на тржишту 
аутомобила где су италијански аутомобили у 1939. години заузимали 16,6 
одсто југословенског тржишта, чиме су у доброј мери повратили некада-
шњу популарност на југословенском тржишту. 

Гледано кроз цео међуратни период, у Краљевини СХС/Југослави ји 
су ипак били најпопуларнији амерички аутомобили. Њихов увоз се у пе рио ду 
од 1924–1935. године углавном кретао на нивоу од око 50 одсто укупног броја 
увезених аутомобила, са мањим скоковима и падовима у појединим годи нама, 
достижући максимални ниво од 60,2 одсто у 1930. години (Табела 1).  

7 Мари-Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815–1941, Београд 2004, стр. 208. Валу-
тна реформа у Краљевини СХС је извршена 1. фебруара 1920. године, када је аустроугар-
ска круна дефинитивно повучена из оптицаја. 

8 Уговор о вечитом пријатељству између Италије и Југославије потписан је 25. марта 1937. 
и представљао је формално помирење двеју земаља, посебно пољуљано због санк ција 
које је Југославија спроводила према Италији по одлуци Друштва народа због итали-
јанског напада на Абисинију. M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa 
1940/41–1944/45, Beograd 2005, str. 16; D. Lukač, Treći Rajh i zemlje jugoistočne Evrope II 
(1937–1941), Beograd 1982, str. 56.
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Табела 2. Структура возног парка аутомобила у Краљевини Југославији
према земљама порекла, 1929–1931.

Извор: Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije, за године 1929, 1930. i 1931.

Овако константно висок ниво увоза утицао је на укупну структуру 
возног парка у земљи, тако да су периоду од 1929–1931. године, једином за 
који постоје прецизни подаци, амерички аутомобили чинили око 55 одсто 
укупног броја аутомобила у земљи (Табела 2). Занимљиво је приметити и 
да су од свих америчких компанија најпродаванији били аутомобили марке 
„форд“, који су у наведеном периоду чинили око 20 одсто свих аутомобила 
у земљи, док је сличну популарност уживао и „шевролет“ (Chevrolet)9. Уко-
лико узмемо у обзир да је убрзо уследио највећи удар светске економске 
кризе, због чега је укупни увоз аутомобила у земљу пао на свега 182 возила 
у 1933. години, а да је опоравак текао сасвим споро и да је тек 1937. године 
достигнут максимални ниво увоза аутомобила из 1925. године10, могло би 
се с пуним правом претпоставити да су амерички аутомобили све до краја 
1930. били најзаступљенији у возном парку Краљевине СХС/Југославије. 
Међутим, у 1936. години је дошло до наглог преокрета у структури увоза 
аутомобила у земљу, после којег су позиције америчких компанија у пот пу-
ности преузели немачки произвођачи аутомобила. 

Статистика увоза аутомобила из Немачке у периоду од 1921–1933. 
године показује сасвим ниске бројеве, који ретко достижу ниво од 10 од-
сто, и уз доста велике варијације које се крећу у границама од 2–14 одсто. 
Једина година, статистички гледано, високог нивоа увоза немачких ауто мо-
била у наведеном периоду је била 1923, када је заступљеност немачке ауто-
мобилске индустрије на тржишту Краљевине СХС/Југославије достигла чак 
26,6 одсто. Међутим, ови подаци добијају пуни смисао тек када се узму 
у обзир специфичне политичко-економске околности у којима се Немачка 
налазила. Наиме, према одредбама Версајског мировног уговора, Немачка 
је била принуђена да плаћа ратну одштету државама победницама, што је 
у великој мери вршено плаћањем у роби, природним ресурсима, па чак и 

1929 1930 1931
Аустрија 5,5 одсто 5,6 одсто 5,6 одсто
Италија 18 одсто 18,2 одсто 16,1 одсто
Немачка 7,9 одсто 7,3 одсто 6,9 одсто
САД 55,1 одсто 53,6 одсто 56 одсто

Француска 10 одсто 10,8 одсто 10,7 одсто

9 Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije, за године 1929, 1930. i 1931.
10 Мисли се на укупан број увезених аутомобила; 1925 – 2.302; 1937 – 2.396 возила. 
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интелектуалном својином. Своје право на наплату ратне штете користила је 
и Краљевина СХС/Југославија. Забележено је да су непосредно после рата, 
„па све до 1930. године“, за потребе комуналних служби Општине града 
Београда „сва моторна возила, различитих типова и намена, набављена као 
половна, из ратне репарације, и то почев од 1923/24. године“.11 Иако је у 
конкретном случају реч првенствено о камионима, аутобусима и другим 
возилима специјалне намене (ватрогасна, возила хитне помоћи, камиони-
прскалице за прање улица), постоји податак да је за потребе Министарства 
поште и телеграфа на овај начин набављено и осам путничких аутомобила 
марке „опел“, а сасвим је извесно да су и друга министарства на тај начин 
формирала свој возни парк.12 Може се, дакле, са великом дозом сигурности 
рећи да немачки аутомобили генерално нису уживали велику популарност 
на тржишту Краљевине СХС/Југославије, а ту слику додатно употпуњује 
податак да су у периоду од 1929–1931. године чинили свега 7–8 одсто уку-
пног возног парка у земљи, са тенденцијом постепеног пада. (Табела 2). 

До великог скока у увозу немачких аутомобила дошло је у 1934. 
години када се тај број попео са 8,8 одсто на 21,5 одсто, док је апсолутна 
доминација на тржишту Краљевине СХС/Југославије остварена већ 1936, 
када је увоз немачких аутомобила у земљу у односу на претходну годину 
удвостручен, достигавши високих 60,7 одсто (Табела 1). Важно је нагласити 
да је ова промена у структури увоза аутомобила у потпуности остварена 
на штету америчких компанија, чији су аутомобили у 1936. години чинили 
свега 19,5 одсто укупног увоза, што је био најнижи ниво од 1923. године. С 
друге стране, увоз немачких аутомобила је и после 1936. године наставио 
да расте, да би у 1939. години достигао ниво од 62 одсто. Ови бројеви су 
заправо још и већи, будући да је званична статистика одвојено бележила увоз 
из Чешко-моравског протектората, који је од 15. марта 1939. био саставни 
део Немачке, тако да је у укупном збиру чак 69,8 одсто аутомобила увезених 
у Краљевину СХС/Југославију потицало из Немачке и њених сателитских 
држава. Истовремено, у 1939. години увоз аутомобила из САД је пао на 
свега 6,5 одсто укупног увоза, што је било ниже чак и од увоза из Чешко-
моравског протектората (Табела 1)

Поставља се питање који су заправо били кључни фактори који су 
утицали на процес формирања возног парка Краљевине СХС/Југославије 
у међуратном периоду? Америчка аутомобилска индустрија је у наведеном 
периоду у потпуности доминирала светским тржиштем. Тај утицај се јасно 
осећао и у Краљевини СХС/Југославији, иако је општи ниво трговинске 
размене са САД био сразмерно на веома ниском нивоу. На сличан начин, 

11 М. Радојчић, „Аутомобил у војсци, јавним и комуналним службама“ у: Аутомобил у 
Београду, 1918–1941, (ур. Б. Прпа, Б. Петковић), Београд 2002, стр. 46.

12 Исто, стр. 39.
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Аустрија и Италија су, уз све варијације, у читавом међуратном периоду 
биле најзначајнији трговински партнери Краљевине СХС/Југославије. Тај 
по ложај на тржишту аутомобила у земљи најбоље је могла да искористи 
Италија, чија је аутомобилска индустрија била развијенија, што недвосми-
слено по тврђују и статистички подаци. 

Степен политичке блискости са одређеним земљама је још један 
фактор који се не сме изгубити из вида, али треба нагласити да се тај утицај 
може посматрати једино у спрези са поменутим економским факторима. 
Тако је висок ниво економске сарадње са Аустријом и Италијом оствариван 
упркос сразмерно веома лошим дипломатским и политичким односима са 
овим земљама, што је посебно био случај када је реч о Италији. Обрнуто, на 
примеру Француске се може видети да блиски политички односи не морају 
нужно да утичу на висок степен економске сарадње, али су развијеност 
француске аутомобилске индустрије, у комбинацији са њеним положајем 
најважнијег савезника Краљевине СХС/Југославије, свакако допринели то-
ме да је број аутомобила увезених из Француске практично у свакој годи ни 
био далеко далеко виши од нивоа међусобне трговинске размене. 

Сви поменути фактори – развијеност аутомобилске индустрије у 
одре ђеној земљи, као и економски и политички односи које је Краљевина 
СХС/Југославија са том земљом остваривала – увек су паралелно деловали 
на структуру увоза аутомобила. У зависности од тога који је од ових факто-
ра и у којој мери имао претежни утицај, мењао се и ниво увоза аутомобила 
из сваке поједине земље. У овако постављеној формули, чињеница да је 
америчка аутомобилска индустрија у потпуности доминирала светским 
тржиштем у читавом међуратном периоду, јасно се осећала и у Краљевини 
СХС/Југославији. Висок ниво економске или политичке сарадње Краље-
ви не СХС/Југославије са другим земљама је такође оставио јасан траг на 
стру ктуру возног парка у земљи, што се посебно може видети на примеру 
увоза аутомобила из Аустрије, Италије, делимично и Француске. Коначно, 
иако је Немачка била један од највећих европских и светских произвођача 
аутомобила, на глобалном нивоу она није ни приближно могла да угрози 
позиције америчке аутомобилске индустрије. Велики скок увоза немачких 
аутомобила у Краљевину СХС/Југославију, забележен у 1936. години, може 
се објаснити једино наглим јачањем утицаја преостала два фактора у том 
односу, политичког и економског.

Преломна 1936. година

Економски и привредни опоравак Европе у периоду после Првог 
светског рата у највећој мери је зависио од кредита америчких банака, бу-
дући да су до тада САД постале највећи светски произвођач, кредитор и 
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инвеститор.13 Прва велика последица слома њујоршке берзе у октобру 1929. 
године, чиме је отпочела Велика економска криза, била је управо нагло 
повлачење америчког капитала са европског и светског тржишта и повла-
че ње свих инвестиција. Због тога је економски колапс земаља централне и 
југоисточне Европе, чије су економије у великој мери биле зависне од тих 
кредита, постао неизбежан.14

Развијене земље су на кризу углавном реаговале увођењем високих 
царина на увозну робу, које су до 1931. године у петнаестак европских 
земаља биле повећане за 64 одсто у односу на ниво из 1927. године15. Још 
једна од мера је било и завођење строгих мера контроле ради спречавања 
одлива девиза из земље, што је додатно успорило међународну трговину.16 
Мерама контроле платног промета и завођењу строгих девизних ограниче-
ња је у току 1931. и 1932. године прибегла и Југославија.17 

За Краљевину Југославију, у којој је 1931. године чак 77,3 одсто 
укупне популације живело од пољопривреде,18 кључни проблем у ново на-
сталим економским приликама у свету био је пласман њене робе на међу-
народном тржишту. Приходи од извоза жита су до 1933. године били готово 
преполовљени у односу на оне који су остваривани пре кризе19, док је вред-
ност укупног југословенског извоза у време кризе пала на свега једну трећи-
ну нивоа из најуспешнијих година.20 Тешку економску ситуацију додатно су 
компликовали обустављање исплате немачких ратних репарација21 и слом 
аустријског Кредитаншталта (Creditanstalt) у 1931. години22, као и санкције 
које је од 1935. године Југославија према одлуци Друштва народа морала 

13 W. R. Keylor, The Twentieth-Century World: An International History, New York 2001, str. 
128. 

14 W. R. Keylor, The Twentieth-Century World...,str. 129; I. T. Berend, Ekonomska istorija Evrope 
u XX veku, Beograd 2009, str. 77. 

15 I. T. Berend, Ekonomska istorija Evrope..., str. 81. 
16 W. R. Keylor, The Twentieth-Century World..., str. 131–132; I. T. Berend, Ekonomska istorija 

Evrope..., str. 79–83.
17 Архив Југославије (AJ), фонд Министарство трговине и индустрије (65), Ф. 193, а. ј. 605. 

Извештај о стању спољне трговине, 4. фебруар 1936. 
18 B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1978, Beograd 1981, str. 150; упореди, Ј. Петаковић, 

„Компаративна анализа производње жита на Балкану од 1925. до 1939. године на основу 
годишњих статистичких извештаја Друштва народа“, у: Токови историје, 2/2010, стр. 30. 

19 М. Ž. Čalić, Socijalna istorija Srbije..., str. 333.
20 Б. Марјановић, Осовина Београд–Берлин..., стр. 44.
21 V. Vinaver, Svetska ekonomska kriza u Podunavlju i nemački prodor 1929–1935, Beograd 1987, 

str. 98. Ово је било посебно велико оптерећење за југословенску привреду пошто се од 
репарација увек добијало више него што су износили ануитети за дугове, тако да је увек 
остајало вишка средстава у буџету. 

22 V. S. Aleksić, Sjedinjene Američke Države i Velika svetska ekonomska kriza, 1929–1939, Beo-
grad 2010, str. 167; M. Ž. Čalić, Socijalna istorija Srbije..., str. 336–337.



70

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011.

да примени према Италији, јединој земља која је била у стању да прихвати 
макар део југословенских аграрних вишкова.23

Једини излаз из овакве ситуације је био у проналажењу нових тржи-
шта и нових начина за извоз робе из земље. У анализама Министарства 
трговине и индустрије дошло се до закључка да „једна од најинтересантни-
јих земаља“ за југословенски извоз „може да буде Немачка“.24 На такав 
корак је Југославију упућивала и ниска трговинска размена са старим по-
литичким савезницима Француском и Енглеском, које су своје потребе за 
аграрном робом посебно у време светске економске кризе подмиривале уво-
зом из својих колонија.25 У контексту економске кризе, али и промењених 
спољнополитичких околности после доласка Хитлера на власт, ове земље 
су се све мање обазирале на сарадњу са Југославијом. То се посебно видело 
у случају Француске која је у време врхунца економске кризе у Југославији, 
у 1934. години, контигенте за увоз југословенске робе одредила на веома 
ниском нивоу, а који су представницима Министарства трговине и инду-
стрије у Југославији деловали „чак комично“, док су истовремено францу-
ски представници одбијали „не само повећање досадашњих контигената, 
него чак и пристанак на нове преговоре“26. 

У Немачкој је још од седамдесетих година 19. века постојало схва-
тање да је југоисточна Европа географски близак и важан регион који је 
Немачкој могао да послужи као извор рудних и пољопривредних сировина 
и да истовремено буде значајно тржиште за производе немачке индустрије27 
Ова политичка доктрина у Немачкој никада није изгубила на популарности, 
с том разликом што после пораза у Првом светском рату, из очигледних ра-
злога, она није могла бити реализована на бојном, већ више на економском 
и културном пољу. Другим речима, стављањем првенствено привредних 

23 M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa..., str. 18; Д. Лукач, „Привредна 
експанзија Немачке према југоистоку Европе“, у: Balcanica, XI, 1979, Београд 1980, стр. 
172–173.

24 АЈ, 65, Ф. 193, а. ј. 605. Наша трговинска политика у односу на поједине земље извоза и 
увоза, 12. новембар 1934. Суштина је била у томе да су југословенска и немачка привреда 
биле структурно компатибилне, будући да је, Југославија првенствено као извозник хране, 
куповала готове производе и индустријску робу, док је Немачка као земља развијене 
индустрије и са недовољно обрадиве земље била принуђена да увози храну и сировине.

25 Д. Лукач, „Привредна експанзија Немачке...“, стр. 165.
26 АЈ, 65, Ф. 193, а. ј. 605, Наша трговинска политика у односу на поједине земље извоза 

и увоза, 12. новембар 1934. Француска је покушавала да унапреди трговинску размену 
са Аустријом у жељи да спречи италијански продор на тржиште подунавских земаља, 
Аустрије и Мађарске. Ову чињеницу су југословенски званичници често користили у 
пребацивањима Француској због њеног пасивног односа према Југославији 1930-их го-
дина. Више о томе, V. Vinaver, Svetska ekonomska kriza u Podunavlju..., str. 146–147. 

27 A. Mitrović, „Ergänzungswirtschart. O teoriji jedinstvenog privrednog područja Trećeg Rajha i 
jugoistočne Evrope (1933–1941)“, Jugoslovenski istorijski časopis (JIČ) 3-4, 1974, str. 6–13.
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интереса у први ред, прижељкивани политички циљеви су остајали скриве-
ни од очију светске политичке јавности.28 Сама немачка економија је, међу-
тим, била у јако тешком стању, али је управо такво стање водило Немачку 
ка све активнијој економској сарадњи са земљама југоисточне Европе, које 
су у тој ситуацији за Немачку постале „нека врста спољнотрговинског ‘по-
јаса за спасавање’.“29 Доласком Хитлера на власт, ова политика је само 
добила нови полет. У њеним оквирима простор југоисточне Европе добио 
је улогу допунског простора, и то „не у односу на друге правце продирања, 
већ у односу на саму Немачку, која је требало да у њему нађе сировине и 
изворе потребне за продор у главним правцима: према Совјетском Савезу и 
Француској“.30

Склапањем новог трговинског уговора између Југославије и Нема-
чке, 1. маја 1934. године, пронађено је решење које је задовољавало разли-
чите интересе обе стране. Суштина овог уговора је била у клириншком 
на чину плаћања, у којем по дефиницији не долази до размене слободних 
девиза, већ до размене робе према унапред уговореној вредности, док се за-
вр шни обрачуни и плаћања врше у националној неконвертибилној валути.31 
Стабилност читавог механизма клириншког начина трговања почива на 
претпоставци уједначене размене. Уколико би та равнотежа била нарушена 
за дужи временски период, дошло би до читавог низа проблема, од којих је 
највећи био проблем наплате потраживања земље, чија би вредност извоза 
премашивала вредност њеног увоза. Логично би било очекивати да ова 
разлика представља профит, међутим у клириншком начину пословања та 
средства остају заробљена на иностраном рачуну, а да при том тај новац 
не може да се употреби за плаћања у некој трећој земљи. Тако створени 
„активни клириншки салдо“ фактички представља бескаматни кредит којим 
једна земља кредитира привреду друге.32 

У таквим ситуацијама често се прибегавало очајничким мерама за 
намирење тог потраживања, које се једино могло постићи или повећаним 
увозом из земље према којој је постојало потраживање, или смањењем изво-
за у ту земљу, макар за одређени период док се ниво размене не би поново 
уравнотежио. У пракси је због тога често долазило до комичних ситуација. 
Тако је америчка компанија Стандард Ојл (Standard Oil), чији су кредити 
дуже време били „везани“ у Немачкој, немајући другог решења да оствари 

28 F. Fišer, Savez elita, Beograd 1985, str. 138–146.
29 M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa..., str. 13.
30 D. Lukač, Treći Rajh i zemlje jugoistočne Evrope I, 1933–1936, Beograd 1982, str. 107. 
31 Детаљно о механизму клириншког плаћања у Б. Марјановић, Осовина Београд-Берлин..., 

стр. 54–57. 
32 Б. Марјановић, Осовина Београд-Берлин..., стр. 56–57; „Уговори о клирингу“, Политика, 

31.07.1937, стр. 6. 
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своја потраживања била принуђена да у Америку увезе чак 40 милиона „ма-
лих хармоника“, што је значило да би уколико је ова компанија желела да 
про дајом хармоника коначно дође до свог новца, „сваки други Американац, 
за љубав Стандард Ојла, требало да набави по једну хармонику“33. Овај 
пример добро илуструје кључни проблем клириншког начина пословања, 
где је позиција земље чији је клириншки салдо био негативан била је изу-
зетно повољна, будући да је привреда те земље практично била бескаматно 
кредитирана, док је истовремено у мањој или већој мери могла и да диктира 
услове за намирење дуга. 

Један од главних промотера овакве економске политике у Немачкој 
био је Хјалмар Шахт, гувернер Рајхсбанке и немачки министар привреде. 
До септембра 1935. године чак 85 одсто немачке спољне трговине је вршено 
путем клириншких уговора које је Немачка потписала са 25 земаља.34 На 
тај начин је „економски Mitteleuropa поново непоколебљиво постајала зона 
којом је доминирала Немачка“35, док је у перспективи немачка контрола 
привредног живота југоисточне Европе стварала могућности и за успоста-
вљање немачке политичке доминације на овом простору.36 

Негативне последице клириншког начина пословања су се веома 
брзо показале и у робној размени између Југославије и Немачке, будући да 
је трговински салдо у корист Југославије непрестано растао, услед чега је 
већ у фебруару 1936. године дошло до великих проблема у платном промету 
и наглог опадања југословенског извоза.37 Истовремено су југословенски 
званичници били потпуно свесни да би „велико потраживање према 
Немачкој могло да доведе до тога да се тамо набављају артикли који нам 
нису потребни или који се производе у земљи.“38 Немачка страна је у смислу 
разрешења овог проблема упорно предлагала да Југославија успостави 
контролу увоза из других земаља, уз истовремено повећање увоза немачке 
робе, пошто је примећено да је Југославија увозила „многе производе из 
разних земаља“ са којима је имала пасиван трговински биланс, „мада би 
исте производе могла да лиферује и Немачка“39. У мноштву чланака који 
су поводом овог проблема објављени у југословенској штампи, решење 

33 „Стандард Ојл купио у Немачкој 40 милиона малих – хармоника“, Време, 17.06.1936, стр. 
10. Вероватно је реч о усним харомоникама (прим. аут.).

34 N. I. Momtchiloff, „Schachtian Mercantilism“, The Journal of Industrial Economics, Vol. 2, No. 
3, (Aug. 1954), http://www.jstor.org/stable/2097574, str. 165–167. 

35 P. Kenedi, Uspon i pad velikih sila..., str. 327.
36 M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa..., str. 14.
37 „Да би се одржао извоз у Немачку истиче се потреба опште контроле нашег увоза“, 
Политика, 13.03.1936, стр. 4.

38 „Како да се реализују наша потраживања у Немачкој“, Време, 17.03.1936, стр. 4.
39 „Да би се одржао извоз у Немачку истиче се потреба опште контроле нашег увоза“..., 

стр. 4.
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је тражено управо у складу са немачким предлозима, иако се повремено 
примећивало и да „треба избегавати да се наша привреда веже у сувише 
великом обиму за немачко тржиште“.40

Међутим, могли су се чути и гласови који су имали опомињући тон, 
а који су изгледа били упућени старим политичким савезницима, Енглеској 
и Француској. Тако је у провладином листу „Време“ наглашено и да „сваку 
земљу која би се бунила што фаворизујемо увоз робе из Немачке, треба 
упутити да и она увози нашу робу у количинама које увози Немачка, па 
ћемо и сваку од њих тако и на исти начин фаворизовати“, док је у истом тону 
речено да „супротно препоруци коју дајемо за фаворизовање увоза немачке 
робе, намеће нам се као дужност да сходним мерама спречавамо увоз робе 
из оних земаља које праве тешкоће увозу наше робе на сваком кораку!“41 

Одлука да се комплетна инсталација за проширење капацитета же-
лезаре у Зеници купи у Немачкој од фирме Круп (Krupp), управо на име 
потраживања из клириншког салда, немачким партнерима је сасвим одго-
варала и брзо се приступило реализацији тог пројекта.42 Решење југо сло-
венског Привредно-финансијског комитета министара о набавкама у Не-
мачкој за потребе обнове инвестиционих објеката и возног парка држав-
не железнице, којим је предвиђена инвестиција била у висини готово 
комплетног салда које је Југославија имала према Немачкој почетком 1936. 
године, било је такође усмерено у правцу решења проблема у трговинској 
размени између две земље.43 Међутим, иако је овим мерама намирен у 
највећој мери постојећи активни клириншки салдо, тражило се трајније 
решење за избегавање истог проблема у будућности. 

Нестрпљење немачке стране да се проблем коначно реши, кулми ни-
рало је у лето 1936. године када је Хјалмар Шахт предузео своје прво велико 
путовање по земљама југоисточне Европе, током којег је посетио Будимпе-
шту, Београд, Атину и Софију.44 Према речима америчког коментатора листа 
Time, „аутократски председник немачке Рајхсбанке“ је током овог путовања 
„попут метеора“ прошао кроз централне банке балканских држава, обезбе-
дивши том приликом велике наруџбине немачке индустријске робе у тим 
земљама.45 Иако је сам Шахт по слетању на београдски аеродром инсисти-

40 „Како да се реализују наша потраживања у Немачкој“..., стр. 4.
41 „Проблем трговинских односа с Немачком“, Време, 14.02.1936, стр. 4. 
42 M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa..., str. 18–19; „180.000 тона годи шње 

гвожђа и челика даваће нове фабрике у Зеници“, Време, 03.04.1936, стр. 4.
43 „Привредно-финансијски комитет министара одлучио је да се у Немачкој набави же ле-

знички материјал за 400 милиона“, Време, 10.06.1936, стр. 1; „Контрола увоза“, Време, 
14.06.1936, стр. 8.

44 „Долазак немачког министра привреде и претседника Рајхсбанке г. др. Х. Шахта у Бео-
град“, Време, 11.06.1936, стр. 6. 

45 „Schacht for Peace?“, Time, 26.06.1936.
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,770205,00.html#ixzz1EUbJ6900, (20.02.2011.)
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рао на томе да је његова посета „искључиво приватног карактера“46, у изјави 
коју је дао београдским новинарима изнео је веома јасна упутства: „Или ће-
мо ми морати мање да купујемо у Југославији, или ће Југославија морати ви-
ше да купује од нас.“47 Овим је заправо југословенским званичницима, који 
су грчевито покушавали да нађу тржиште за своје пољопривредне про из во-
де, и у време док санкције према Италији још нису биле укинуте,48 ја сно ре-
чено да је Немачка спремна да обустави или смањи обим трговинске ра зме-
не који је имала са Југославијом уколико се не удовољи њеним захтевима. 

Колико је југословенска страна озбиљно схватила ову поруку, нај-
боље говори податак да је већ 14. јуна 1936. године, свега два дана после 
ове Шахтове изјаве, донета је уредба Народне банке Краљевине Југославије 
којом се ограничавао увоз робе из неклириншких земаља. Том приликом 
одређен је и списак укупно 33 различита артикла који су се из неклирин-
шких земаља могли увозити само уз специјално одобрење Народне банке. 
Према званичном саопштењу, „смисао заведене контроле“ није био у оп-
штем огра ничењу увоза, „већ само у одређивању правца, по којем се може 
од 25. јуна 1936. године развијати“ (датум ступања уредбе на снагу, прим. 
аут). Тиме је увоз из земаља са којима Југославија није имала клириншке 
уго воре ста вљен под строгу контролу, и одмах је било јасно да ће таквом 
мером „првен ствено бити погођене Енглеска, Сједињене Америчке Државе 
и нордијске зе мље“.49 Иако је формално велики број земаља, укључујући 
и Француску, спадао у групу „клириншких“, јасно је да је ова мера првен-
ствено била донета са циљем повећања увоза из Немачке.50 Према броју 
царинске та рифе, али не и по важности, последње место на листи 33 арти-
кла за чији је увоз из неклириншких земаља било потребно овлашћење На-
родне банке, заузели су „аутомобили и њихови резервни делови“.51 

Уношење аутомобила на листу артикала чији је слободан увоз био 
дозвољен само из клириншких земаља, била је мера којом се решавало не-
колико важних питања. Као земља која се налазила на дну листе европских 
земаља у развоју аутомобилизма,52 Југославија је нужно морала бити заин-

46 „Г. др. Х. Шахт у Београду“, Време, 12.06.1936, стр. 6.
47 „Г. Др. Шахт завршио је јуче разговоре с претставницима Народне Банке“..., стр. 3.
48 H. Kisindžer, Diplomatija I, Beograd 1999, str. 255. Санкције Друштва народа према Ита лији 

су укинуте 15. јула 1936. године. 
49 „При контроли увоза из неклириншких земаља играће главну улогу наша девизна си-

туација“, Политика, 14.06.1936, стр. 10.
50 АЈ, 65, Ф-193, а. ј. 605. Преглед клириншких споразума, 1936. До 1936. године Краље вина 

Југославија је потписала разне варијанте клириншких споразума са Аустријом, Бел ги јом, 
Бугарском, Грчком, Италијом, Мађарском, Немачком, Пољском, Румунијом, Тур ском, 
Фран цуском, Чехословачком, Швајцарском, Шпанијом и Енглеском. 

51 „Контрола увоза“..., стр. 6. 
52 „Туризам – извор благостања“, у: Аутомотор, бр. 3, новембар 1936, стр. 23. Мерено 

бројем моторних возила на 1.000 становника, у 1936. години највиши степен моторизаци 
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тересована за поправљање стања у тој области друштвеног и привредног 
живота, док је управо та неразвијеност аутомобилизма у земљи отварала 
простор за опште повећање увоза из Немачке. Другим речима, југословен-
ско тржиште је од самог почетка било сувише слабо да би прихватило не-
мачку робу која би одговарала вредности све већег југословенског извоза 
у ту земљу и свака могућност отварања нових тржишта за немачку робу у 
Југославији је била пожељна. 

Не сме се изгубити из вида ни утицај војног фактора на развој мо-
торизације, посредно и на развој аутомобилизма у Краљевини Југославији. 
Свест о значају моторних возила у модерним армијама је била развијена 
још у војсци Краљевине Србије, а међу југословенским стратезима је до-
датно учвршћена искуствима из Првог светског рата.53 Пуковник Данило 
Калафатовић је још 1921. године писао о нужној потреби моторизације ју-
гословенске војске.54 Војска је посебно била заинтересована за развој ауто-
мобилске индустрије у Краљевини СХС/Југославији, која би била у стању 
да произведе један или само неколико устаљених типова аутомобила.55 Ово 
је заправо била стратешка потреба војске која је грчевито покушавала да 
оствари унификацију модела, не само када је реч о превозним средствима, 
већ и о наоружању – стрељачком, артиљеријском, ваздухопловном и мор на-
ричком.56

С друге стране, војска се може у извесној мери оптужити и да је 
кочила развој аутомобилске индустрије у Југославији. Током 1920-их и 
1930-их година било је мноштво предлога страних аутомобилских компа-
ни ја које су биле заинтересоване за изградњу фабрике у Краљевини СХС/
Југославији. Међутим, као један од непремостивих проблема се показао 

 је у Европи је постигла Француска са 53 моторна возила на 1.000 становника, Енглеска 
40, Данска 26, Немачка 15, Италија 9, Чехословачка 5, Румунија, Мађарска, Пољска и 
Грчка 2, док је у Краљевини Југославији тај број био свега 0,7 моторних возила на 1.000 
становника.

53 Теретни аутомобили у српској војсци су већ 1908. године уведени у редовну употребу, само 
седам година пошто су моторна возила први пут у историји употребљена у војним манев-
рима у Немачкој, док је опис употребе моторних возила у поменутим маневрима у Србији 
био објављен исте 1901. године у неколико наставака у часопису „Ратник“, што само по-
тврђује тезу да је српска војска у потпуности била у току са најмодернијим достигнућима 
војне технике и стратегије. Више у М. Милићевић, „Аутомобил у Србији почетком 20. 
века“ у: Годишњак за друштвену историју, VI, 2/1999, стр. 145–148. О првим моторним 
возилима и моторизацији српске војске детаљније у Ј. Божиновић, „Моторизација српске 
војске“ у: ПИНУС, 4/1996, и Д. Денда, Аутомобил у српској војсци 1908–1918, Београд 
2008. 

54 М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС/Југославије 1922–1935, Београд 1994, стр. 24, 91. 
55 Д. Денда, „Војни фактор и изградња фабрике аутомобила у Краљевини Југославији“ у: 
Токови историје, 3/4 2008, стр. 12, 18. Војска је, наравно, првенствено била заинтересо-
вана за производњу теретних аутомобила у земљи (М. М.).

56 М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС/Југославије..., стр. 23–30, 91.
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захтев војске да се из стратешких разлога таква индустрија изгради у 
унутрашњости земље уместо на јадранској обали, што је већини произвођа-
ча више одговарало. Треба нагласити и да су стране компаније по правилу 
захтевале од државе монопол на југословенском тржишту и гаранцију 
да ће држава и војска све своје потребе намиривати код њих. Поново из 
стратешких разлога, став врха југословенске војске је био да везивање за 
искључиво једног произвођача једноставно није прихватљиво.57 

Абисинијска криза и све агресивнија спољнополитичка активност 
Немачке после доласка Хитлера на власт били су нови подстицај модер-
низацији у војскама европских земаља, самим тим и њиховој убрзаној мо-
торизацији.58 Користећи постојање великог активног клириншког салда, на-
длежни органи у Југославији су средином 1937. године одлучили да се један 
део војне опреме и наоружања набави из Немачке.59 Према статистичким 
подацима, не само у војсци него на нивоу читаве државе извршена је 
практично потпуна унификација возног парка теретних аутомобила. У пе-
риоду 1936–1939, од укупно 3.733 теретна аутомобила увезених у земљу, 
чак 3.240 или 86,8 одсто је било немачког порекла!60 Према анализи фран-
цуског војног аташеа у Београду из 1937. године, чак и ако то није била 
југословенска стратегија, било је потпуно јасно да једна држава не купује 
оружје од потенцијалног непријатеља.61

Немачки интереси су били нешто сложенији. До 1936. године Не-
мачка је дефинитивно остварила први део свог плана о продору на простор 
југоисточне Европе, који је подразумевао привредно освајање тог простора 
уз истовремено потискивање најважнијих конкурената, Велике Британије 
и Француске.62 Важно је напоменути и да је крајем 1936. године Немачка 

57 Краљевина СХС/Југославија је имала веома слабо развијену саобраћајну мрежу, же ле-
зничку, а у још већој мери и друмску, тако да је страним компанијама више одговарало 
да искористе могућност транспорта сировина, полуфабриката и готових производа преко 
мора. Више у Д. Денда, „Војни фактор и изградња фабрике аутомобила у Краљевини 
СХС/Југославији“..., стр. 13–17. 

58 Ж. Аврамовски, „Питање учешћа Југославије у војним санкцијама против Италије за вре-
ме италијанске агресије на Етиопију (1935–1936) у: Југословенски историјски часопис, 
1/1964, стр. 19, 21. Д. Денда, „Војни фактор и изградња фабрике аутомобила у Краљевини 
СХС/Југославији“..., стр. 19. 

59 Југословенска влада је француском амбасадору у Београду овај потез правдала чињени-
цом да је боље да се то немачко наоружање нађе у југословенској уместо у немачкој вој-
сци. Више у Ж. Аврамовски, „Економски и политички циљеви немачког извоза наору-
жања у балканске земље уочи Другог светског рата“ у: Војноисторијски гласник, 2/1972, 
стр. 1973. 

60 Треба нагласити и да је у Краљевини Југославији у читавом периоду 1922–1935. укупан 
број увезених теретних аутомобила износио 3.251 возило, различитих произвођача. Ста-
тистика спољне трговине Краљевине Југославије, за године 1922–1939. 

61 P. Jackson, France and the Nazi Menace, Oxford University Press 2000, str. 227.
62 Д. Лукач, „Привредна експанзија Немачке...“, стр. 171. 
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јавно промовисала свој нови четворогодишњи план привредног развоја који 
је био усмерен ка развоју пре свега ратне индустрије.63 У том контексту 
треба разумети и жељу немачке стране да аутомобили буду један од важних 
артикала које би Југославија, као и друге земље југоисточне Европе увозили. 
Развој моторизације у нацистичкој Немачкој (Motorisierungspolitik) служио 
је као покретач целокупне привреде, будући да је развој аутомобилске ин-
дустрије имао снажан утицај на готово све друге индустријске гране. Добар 
показатељ значаја који је придаван Motorisierungspolitik је и податак да је 
у 1935. години за развој моторизације издвајана готово подједнака сума 
новца као и за развој војне индустрије у Немачкој. У том контексту треба 
посматрати и податак да је производња аутомобила у Немачкој скочила са 
92.160 у 1933, на чак 276.592 аутомобила у 1938. години. Једном покренуту 
индустријску производњу Хитлер је после могао лако да преоријентише на 
ратне услове и потребе.64 

Подаци о наступу немачких компанија на југословенском тржишту 
такође дају веома интересантну слику. На првом Салону аутомобила у Бео-
граду одржаном између 5. и 15. марта 1938. године, на којем су учествовали 
произвођачи из САД, Немачке, Француске, Енглеске, Италије, Чехослова-
чке, Аустрије и Белгије, возила немачких произвођача су била представље-
на у чак два павиљона новоизграђеног београдског сајмишта (и два прива-
тна павиљона), док су сви остали светски произвођачи били смештени у 
само једном павиљону. На тај начин, овај формално међународни салон 
аутомобила био је у највећој мери немачки. Коначно, постоје и веома 
снажне индиције да су представници Пропагандног одељења немачког 
ми нистарства привреде (Werberat der Deutschen Wirtschaft) у великој мери 
утицали и на саму идеју организације Салона аутомобила у Београду, избор 
датума одржавања, као и на распоред излагача по павиљонима.65

Круна свих немачких напора да изврши продор на југословенско 
тржиште, као део стратегије продора на простор Југоистока, барем када је 
реч о аутомобилима и пропагандној компоненти овог рада, свакако је била 
Grand Prix трка вожена на уличној стази око Калемегдана 3. септембра 1939. 
године. Као и у случају Салона аутомобила, кључну улогу у организацији 
трке су имали немачки представници, док су на самој гланвој трци, поред 
југословенског возача Бошка Миленковића, наступили још само возачи не-
мачких тимова. Иако је трка сасвим случајно вожена на дан када је почео 

63 M. Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa..., str. 17. 
64 Overy, R. J., „Cars, Roads, and Economic Recovery in Germany, 1932–8“, The Economic Hi-

story Review, Vol 28, No. 3 (Aug, 1975), http://www.jstor.org/stable/2593594, str. 472; 476–
477; 483. 

65 О међународном салону аутомобила у Београду, опшириније у: М. Миљковић, Спољ но-
политички контекст развоја аутомобилизма у Београду, 1937–1939, (мастер рад у руко-
пису), Филозофски факултет, Београд 2008, стр. 68–81. 
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Други светски рат, чињеница да су француски возачи отказали долазак у 
последњем тренутку, да је чак и међу немачким возачима и представницима 
постојала недоумица у погледу одржавања трке, као и да код југословенских 
представника таквих дилема није било, на симоболичан начин је означила и 
опредељеност југословенске политичке елите у предстојећем рату.66 

Важно је размотрити и како су се друге земље централне и југоисто-
чне Европе понашале у датим околностима, односно какве су стратегије 
примењивале у процесу поравњавања клириншког салда које су имале у 
трговини са Немачком. Мађарска је, као и Југославија, у периоду 1934–1938. 
године активни клириншки салдо користила за све веће куповине немачке 
робе, док је Румунија више била склона да проблем намиривања активног 
салда реши смањивањем обима робног промета са Немачком, односно 
првенствено смањивањем свог извоза.67 Гледано кроз структуру возног пар-
ка у Румунији, њен нешто слободнији однос у спољнотрговинској размени 
са Немачком се могао јасно уочити. Потпуно супротно од југословенског 
искуства, од укупно 25.876 аутомобила у Румунији крајем 1939. године чак 
73,5 одсто су чинили амерички аутомобили!68

Занимљив поглед на проблем ограничења увоза аутомобила из не-
клириншких земаља (поред остале робе са списка), даје и званична кому ни-
кација између југословенске и америчке дипломатије. Интервенишући код 
југословенске амбасаде у Вашингтону, амерички представници су нагласи-
ли да „из доктринарних разлога“ не могу да дозволе „да буду горе третирани 
од ма кога“, док су истом приликом захтевали да се увоз америчких аутомо-
била (у конкретном случају мисли се и на путничке аутомобиле и на ка-
мионе, прим. аут.) одржи на квоти из 1935. године која је износила високих 
46 одсто укупне вредности увезених аутомобила у Краљевину Југославију. 
Координациони Одбор при Министарству иностраних послова Краљевине 
Југославије је прихватајући неке америчке захтеве категорички одбио да 
прихвати и захтеване квоте за увоз аутомобила, „јер би то иначе отежало 
наш положај према трећим земљама“.69 

66 О београдској Grand Prix трци опширније у: М. Миљковић, „Grand Prix Београда 
– спољнополитички контекст великих аутомобилских трка“ у: Годишњак за друштвену 
историју, XVIII, 1/2011, стр. 7–29. 

67 L. Neal, „The Economics and Finance of Bilateral Clearing Agreements: Germany, 1934–8“, 
The Economic History Review, New Series, Vol. 32, No. 3 (Aug, 1979), http://www.jstor.org/
stable/2595705, str. 400–404. 

68 „Romanian Automotive Premiers“, http://autoturism.rdslink.ro/, (19.02.2011). Ипак треба на-
гласити да је у Румунији постојала једна „Фордова“ фабрика, где су по лиценци аутомоби-
ли склапани. 

69 АЈ, 65, Ф-194, а. ј. 609. Извештај са седнице Координационог одбора при Министарству 
иностраних послове Краљевине Југославије, 26. јануар 1938. године.
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Другим речима, доношењем мера којима је стимулисан увоз немачке 
робе Југославија је директно, вероватно несвесна тога, помагала Немачкој 
у њеним ратним припремама, док је у ширем смислу, стављањем своје 
економије и привреде, па чак и војске, у позицију све веће зависности у 
односу на Немачку, у истој мери губила и своју политичку самосталност. 
Истовремено је увоз аутомобила у Југославију овим мерама везан за нема-
чку аутомобилску индустрију свакако за дужи временски период, будући да 
су у јавности већ у другој половини 1936. године изношене процене да ће 
Југославија и друге балканске земље „још најмање две године“ ради наплате 
својих потраживања бити „приморане да много купују у Рајху“70. Тиме су 
аутомобили, уз друге артикле са листе Народне банке, за југословенску 
владу на првом месту постали обично средство за „поткусуривање“, док су 
за немачку страну служили као једно од „оружја“ у економском и полити-
чком продору на простор Краљевине Југославије и југоисточне Европе.

Summary

MA Marko Miljković

By Car to the South-East – the Automobile as the Means of German 
Penetration into the Kingdom of Yugoslavia

Key words: Motoring, Yugoslav-German relations, clearing, Ordnance on limitation of 
imports, Hjalmar Schacht

The use of clearing by Germany as means of economic and political 
penetration into South-East Europe, coupled with passivity of Yugoslavia’s 
traditional allies in political and economic relations with the Kingdom of Yu-
goslavia, created a set of circumstances that forced the Yugoslav government and 
its institutions to start drawing a large portion of their imports from Germany 
already by mid-1936. Thus cars found themselves on the National Bank of 
Yugoslavia’s list of articles to be preferably bought from Germany. 

Regarding the development of motoring in the Kingdom of Yugoslavia, 
the direct consequence of such policy of the Yugoslav governments was a sudden 
and big change in the make-up of car imports and the car pool in the country. 
American cars that had been considered the most popular at the market of the 
Kingdom of Yugoslavia, where one out of two cars on the roads came from the 

70 „Политиком пасивног трговинског биланса уз дејство клиринга Немачка је за две године 
скоро удвостручила свој извоз у Балканске земље“, Политика, 14.09.1936, стр. 2. 
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USA throughout the interwar period, were completely ousted by German car 
companies that preserved that position until the beginning of WWII. By these 
measures the development of motoring was tied to the German car industry for a 
longer period of time. Seen in a broader perspective, bringing thus its economy 
and to a certain extent its military in dependence of Germany, Yugoslavia was 
losing, to an equal measure, its political independence in relation to that country.
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УДК 329:061.2(497.1)”1938”(093.2)
327(497.1:450)”1938”(093.2)

Др Бојан СИМИЋ
Институт за новију историју Србије

ПОСЕТЕ КЛУБА СТУДЕНАТА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
РАДИКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „СЛОВЕНСКИ ЈУГ“ ИТАЛИЈИ 

1938. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: У раду се на основу грађе из италијанских и домаћих архива 
реконструишу посете клуба студената владајуће Југословенске ради-
калне заједнице (ЈРЗ) са Београдског универзитета Италији током 1938. 
године. У чланку се анализирају разлози, ток и резултати боравка бео-
градских академаца у Италији у контексту југословенско-италијанских 
односа тога времена. 

Кључне речи: Југославија, Италија, 1938, Југословенска радикална зајед-
ница, Словенски југ, Милан Стојадиновић

Односи између Југославије и Италије у међуратном периоду важан 
су елемент за разумевање целокупне историје Краљевине СХС/Југославије, а 
пре свега њене дипломатије. Међусобни односи две државе и те како су бит ни 
и за разумевање историје Балкана, па и Европе тога доба. Литература о овом 
проблему је сразмерно бројна али већим делом парцијална, фоку си рана на 
одређене проблеме, мања временска раздобља или шири гео графски контекст.1 
∗  Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и на-
ционални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019) који финансира Министарство про-
свете и науке Републике Србије. 

1 О Италијанско-југословенским односима између два рата видети: Ž. Avramovski, „Problem 
Albanije u jugoslovensko-italijanskom sporazumu od 25. III 1937. god“, Historijski pregled, 
god. IX, 1963, br. 1, 19–31; Ž. Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937, Beograd, 
1968; B. Krizman, „Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla (1918–1941)“, Časopis 
za suvremenu povijest, I, Zagreb, 1975, 33–97; B. Krizman, Vanjska politika Jugoslavenske 
države 1918–1941, Zagreb, 1975, 92–102; E. Milak, Italija i Jugoslavija 1931–1937, Beograd, 
1987; J. J, Sadkovich, Italian Support for Croatian Separatism, 1927–1937, New York, 1987; J. 
Paszkiewicz, Jugosławia w połytice Włoch w latach 1914–1941, Poznan, 2004; M. Buccareli, 
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Историчарима могу бити веома корисни и записи које су оставили наши 
бројни писци-дипломате из овог времена.2

Посебно занимљиво раздобље за проучавање представља друга по-
ло вина тридесетих година XX века када су југословенско-италијански од-
носи ушли у нову фазу. После озбиљне кризе коју је обележило обострано 
непо верење, нарочито након атентата на краља Александра Карађорђевића 
(1934) и увођења санкција Друштва народа поводом италијанске експанзије 
у Ети опији (1935), наступила је промена. После позитивних сигнала са обе 
стране, кајем 1936. дошло је до преговора који су озваничени Београдским 
споразумом од 25. марта 1937. године. Документ је предвиђао поштовање 
заједничких граница, проширење трговинске сарадње, онемогућавање суб-
верзивног деловања усташког покрета на територији Италије и др. После 
вишедеценијске стрепње јавила се и нада за трајни мир на Јадрану. Сре ђи-
вање политичких односа подстакло је и друге видове сарадње. О покушају 
једне такве сарадње између универзитетске и партијске омладине биће речи 
у овом раду. 

По доласку на власт владе Милана Стојадиновића јуна 1935. године, 
коју су чиниле некадашња Народна радикална странка, Словенска људска 
странка и Југословенска муслиманска организација, кренуло се на ствара-
ње нове јединствене странке. Она је добила име Југословенска радикална 
за једница (ЈРЗ) и званично је регистрована 19. августа 1935. године. Вођ-
ство је убрзо почело да ради на стварању страначке организације и инфра-
струк туре.3 Део тих напора био је усмерен и ка организовању омладине, 
међу ко јима посебно место заузима клуб студената са Београдског уни вер-
зитета.4

Клуб студената ЈРЗ Словенски југ основан је у децембру 1935. го-
дине. Овај клуб замишљен је као језгро око кога би се окупљали студенти 
присталице ЈРЗ. Затим је уследило оснивање клубова по универзитетима. 
Први такав клуб формиран је на Загребачком универзитету 17. децембра 

 Mussolini e la Jugoslavia (1922–1939), Bari, 2006; М. Бјелајац, Дипломатија и војска, 
Србија и Југославија 1901–1999, Београд, 2010. 

2 M. Crnjanski, Polički portreti, Beograd, 1990; Ј. Дучић, Дипломатски списи, Београд, 1991; 
Р. Петровић, Дипломатски списи, Београд, 1994; И. Андрић, Рађање фашизма, Београд, 
1995. 

3 О организацији ЈРЗ видети: Д. Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–
1939, Београд, 1997, 113–133; Р. Кончар, „Формирање ЈРЗ у Војводини“, Истраживања 
књ. 13, Нови Сад, 1990, 179–192; М. Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–1941, Нови 
Сад, 2000, 47–48; Š. Rastoder, „Jugoslovenska radikalna zajednica u Crnoj Gori 1935–1939“, 
рукопис необјављеног магистарског рада, стр. 53–69. 

4 О организовању омладине ЈРЗ видети: Д. Тешић, Југословенска радикална..., 333–349 и 
D. Tešić, „Organizovanje omladine Jugoslovenske radikalne zajednice u Srbiji 1935–1939“, 
Istorija 20. veka, br. 1/1994, str. 81–95. 
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1935. године.5 Академски клуб Словенског југа на Београдском универзите-
ту основан је нешто касније у првој половини 1936. Вођство клуба је исти-
цало да то није „нови клуб, без традиције, јер он постоји још од 1903. го ди-
не“.6 Повезивање са старим омладинским клубом Радикалне странке била је 
жеља Стојадиновића и његовог окружења да се представе као једини прави 
наследници НРС и Николе Пашића. Стојадиновић је иначе 1909. године био 
потпредседник Словенског југа са Београдског универзитета и као такав 
био члан делегације која је требало да у Љубљани учествује на конгресу 
студената свих Јужних Словена.7 

Најважнији задатак клуба Словенски југ био је сузбијање леви чар-
ских и комунистичких група на универзитету. Ту мисију овај клуб није 
био у стању да изврши, што због сопствене бројчане слабости (имао је 
углавном око 350 чланова), што због јаких позиција лево оријентисаних ко-
лега. Активности клуба највише су се исказивале у оснивању студентске 
чи таонице, библиотеке и мензе, а пре свега у деловању Дебатног клуба. 
Сту денти Словенског југа са Београдског универзитета имали су од јануара 
1936. године и свој истоимени часопис који је излазио једном недељно. Лист 
се бавио различитим темама од спољне и унутрашње политике до обичних 
и свакодневних питања из живота студената. Значајан простор посвећиван 
је критици рада опозиционих партија, као и дешавањима у Совјетском Са-
ве зу. Честа критика прве социјалистичке државе на свету имала је свакако 
уске везе са пропагираним антикомунизмом клуба. Тираж листа је по сведо-
чењу председника клуба Ђикановића током 1936. износио 1.500 примерака, 
али је касније нарастао на 3.000.8

Падом владе Милана Стојадиновића 4. фебруара 1939. делатност 
клуба слаби. Долази до промена у руководству (смењена је целокупна 
Управа која је изабрана само неколико месеци раније), а страначки органи 
ЈРЗ по чињу више да се мешају у рад клуба. После конгреса средином 1939. 
године активност клуба скоро потпуно замире.9 

Оно по чему се Словенски југ на Београдском универзитету посебно 
истицао била је сарадња са сличним организацијама у иностранству. У 
исто рији клуба 1938. година може се сматрати веома успешном на пољу 

5 Архив Југославије (у даљем тексту АЈ), Фонд Милана Стојадиновића (37), фасцикла 17, 
лист 116. 

6 Говор председника клуба Миливоја Ђикановића на Годишњој скупштини 13. новембра 
1936., Самоуправа, бр. 230 од 19. новембра 1936. године. 

7 Конгрес никада није одржан јер је отказан од стране Аустро-угарских власти на сам дан 
који је био предвиђен за његово одржавање, M. Stojadinović, Ni rat ni pakt, Jugoslavija 
izmedju dva rata, Rijeka, 1970, str. 23–24. 

8 Самоуправа, бр. 230 од 19. новембра 1936. године. 
9 Више о томе у: D. Tešić, Klub studenata Jugoslovenske radikalne zajednice „Slovenski jug“ na 

Beogradskom univerzitetu 1935–1941, Istorija 20. veka 1-2, Beograd, 1993, str. 53–71.
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међународне сарадње. Делегације клуба посетиле су Италију, Грчку и Не-
мачку, а академци из редова ЈРЗ били су домаћини групи немачких студе-
на та у колонији (одмаралишту) Словенског југа у Сутомору.10 Током 1938. 
обављене су две посете Италији студената академског клуба Словенски 
југ коју су чиниле делегације од по двадесет чланова. Прва је отпутовала 
у земљу западног суседа 15. маја и боравила петнаест дана, док је друга 
кренула 1. јула и остала шеснаест дана. На основу расположиве архивске 
грађе из обе државе пробаћемо да реконструишемо предисторију посета, 
сам ток као и евентуалне резултате. 

Иницијатива за путовање клуба студената Словенски југ датира још 
из маја 1937, дакле непуних два месеца после потписивања споразума изме-
ђу Југославије и Италије. Наиме, тада се група студената обратила итали-
јан ском посланству у Београду изразивши жељу да организовано посети 
Ита лију. У писму Томислав Крмпотић, који се представља као шеф про-
па гандне службе студената националиста са Београдског универзитета, 
мо ли за могућност једног путовања и боравка у Италију за тридесет осо-
ба. Крмпотић тражи да све буде бесплатно јер су „скоро сви студенти си-
ро машни“. У писму, наравно, не пропушта да хвали вођу „нове Италије“. 
На крају истиче да су „студенти националисти пролили чак и своју крв у 
борби против комунизма“.11 Захтев је већ сутрадан италијански посланик 
у Београду Марио Индели проследио Министарствима за пропаганду и 
спољне послове. Одговор није био ни брз ни позитиван. Проблем није био 
идеолошке, већ економске природе. Наиме, Италијани нису били спремни да 
у потпуности финансирају путовање, тако да је целокупна идеја 4. августа 
одложена на неодређено време.12 

Студенти Словенског југа се, ипак, нису лако предавали. Уследило 
је још једно писмо Крмпотића и дуго већање Италијана које се после не-
колико месеци завршило истим одговором. Тек у пролеће 1938. дошло је 
до преокрета, што се вероватно може довести у везу с тим да је иза сту-
дената стао лично Стојадиновић. Председник југословенске владе био је у 
пријатељским односима са министром спољних послова Италије грофом 
Ћаном, а добро мишљење о њему имао је и Мусолини.13 У позитивном 

10 Колонија је основана 1938. године и могла је да прими 90 студената, D. Tešić, Klub stude-
nata…, 64. 

11 Централни државни архив у Риму (Archivio Centrale dello Stato a Roma), даље у тексту 
ACS, фонд Министарство народне културе (Ministero della Cultura popolare), Пропаганда 
у страним државама, 18. 7 (Propaganda presso gli stati esteri, 18. 7), кутија 140 (busta 
140), Копија писма од 21. маја 1937. У писму се помиње поред студената Београдског 
универзитета и Удружење студената националиста из Баната. 

12 ACS, 18. 7-140, Документ од 10. маја 1938. године у коме је Посланство у Београду суми-
ра ло развој догађаја везаних за идеју о путовању југословенских студената у Италију. 

13 Ћано је био убеђен да је Стојадиновић фашиста а као аргумент је истицао његовa схватања 
о ауторитету странке и ауторитету државе, G. Ciano, Dnevnik grofa Ciana, Zagreb, 1948, 8.
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одговору са италијанске стране наведено је и да је број студената у групи 
ограничен на максимално двадесет.14

Изгледа да је Крмпотић имао добре односе са посланством у Београ-
ду јер га је 22. маја 1937. године посланик Индели препоручио за италијан-
ску стипендију заједно са још три академца. У препоруци је описан као 
студент четврте године права који „жели да заврши своје студије у Италији, 
стекне докторат из права и упозна начела фашизма о држави и праву“.15

Званични позив за посете Италији стигао је од Министарства за 
народну културу, односно преименованог Министарства за штампу и про-
паганду.16 Поред овог министарства у покривању трошкова путовања и 
бо равка београдских студената учествовало је и Министарство спољних 
послова. Провизорни буџет за другу посету био је укупно 20.000 лира, од 
којих је Ћаново министарство требало да уплати 10.000, дакле половину 
назначене суме.17 Према курсу који наводи један службеник београдског 
посланства једна лира се почетком јула 1938. мењала за 2,47 динара, што 
би значило да су укупни трошкови предвиђених путовања били 49.400 ди-
нара.18 Као илустрација величине и значаја поменуте суме навешћемо да су 
целокупни предвиђени месечни трошкови београдске мензе клуба (закуп 
просторија, одржавање, намирнице и припрема оброка за 300 особа) изно-
сили 90.000 динара.19

Обе делегације пре поласка примио је председник владе Стојадино-
вић, чиме је посетама дато на значају. О томе су обавештени и Италијани. 
Речено је и да је председник владе из личних фондова дао сваком од 
студената „разумну суму новца“. На растанку Стојадиновић им је поручио 
да се понашају у складу са добрим именом које има југословенска омладина 
за време боравка у „земљи суседу, која је пре две године, без сумње, дала 
доказе о свом искреном пријатељству према југословенској нацији“.20 Овим 
је председник југословенске владе потврдио да је 1936. она година коју он 
сматрао преломном за позитивну промену у односима две државе. Наравно, 
личним прилогом који је издвојио из свог не тако скромног иметка ставио 
је до знања студентима, али и Италијанима, колико му је стало до успешног 
остварења посета. 
14 ACS, 18. 7-140, Писмо Посланства у Београду од 12. априла 1938. године. 
15 ACS, 18. 7-140, Документ заведен под бројем 2666. 
16 Министарство је основано 1935 а преименовано 1937. године. Ова промена била је више 

козметичке природе него што је стварно мењала намену и функције поменутог мини-
старства, Б. Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића, Београд 2007, стр. 56–58. 

17 ACS, 18. 7-140, Документ од 14. јуна 1938. године. 
18 ACS, 18. 7-140, Документ од 2. јула 1938. заведен под бројем 3730. 
19 АЈ, 37-17-138, Писмо без датума, највероватније са краја 1937. године који су председнику 

владе Стојадиновићу упутили тадашњи председник Словенског југа Миливоје Ђикановић 
и потпредседник Душан Јанковић. 

20 ACS, 18. 7-140, Документ од 2. јула 1938. заведен под бројем 3730. 
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Као својеврсна увертира у посете Италији, али и као подршка Крм-
потићевим настојањима, у званичном органу студената ЈРЗ листу Словен-
ски југ 2. априла 1938. године појавио се чланак Братислава Мишића, на-
сло  вљен Југословенско-италијанска сарадња, са поднасловом Академска 
омла дина мора да ради на продубљавању веза између два народа. У чланку 
аутор поред кратке рекапитулације односа две државе, изостављајући из 
приказа све оно негативно, закључује да је на „академској омладини, тај је 
задатак у ду жност стављен, да сарађујемо са италијанском омладином, да 
продубљујемо наше пријатељство и да радимо на јачању веза политичких, 
привредних и културних, као и на међусобно упознавање наших двају на-
рода“.21 Све наведено у чланку лако се могло довести у везу са преговорима 
који су у то време били у току о будућој посети Италији управо студената 
Словенског југа. 

Како се може разумети из докумената, главни циљеви посете Ита-
ли ји били су: упознавање са радом и организацијом фашистичке партије, 
пре свега са њеним омладинским организацијама уз размену искустава и 
упознавање са праксом у антикомунистичкој борби. Туристички аспект 
ових путовања требало је да буде споредан тј. да служи као нешто што ће 
само да поспеши остварење напред наведених циљева. 

Целокупно путовање предвиђено је трасом Постојна22–Трст–Милано–
Перуђа–Рим–Фиренца–Трст–Постојна.23 Судећи према првобитном пла ну 
најдуже задржавање требало је да буде у Фиренци – три, Милану – чети ри и 
у Риму – шест ноћења. Између градова студенти су путовали италијан ском 
железницом и то трећом класом. Просечан смештај били су им хоте ли треће 
категорије са двокреветним собама. За обе групе биле су предви ђене исте 
услуге. Можемо да закључимо да су београдски академци имали оптимал-
не, али не и луксузне услове. Занимљиво је да посланство у Београду прави 
разлику између прве и друге групе називајући једне сту дентима радикали-
ма, а друге студентима националистима. Вероватно се ради о томе да је акце-
нат посете друге групе требало да буде борба против комунизма на универ-
зитету (што је Крмпотић и потенцирао у иницијалном писму), с обзиром на 
то да су сви студенти били чланови или симпатизери ЈРЗ тј. радикали.24

21 Словенски југ, Год. IV, бр. 5 од 2. априла 1938. 
22 Постојна (италијански Postumia) налазила се после Рапалског споразума из 1920. у саставу 

Италије географски близу границе са Краљевином Југославијом. 
23 Треба напоменути да у италијанским документима налазимо чак три различите руте пу-

товања. Прва која датира још из 1937. године предвиђала је боравак од пуних месец дана 
и обилазак великог дела континенталне Италије (поред градова који су студенти стварно 
обишли 1938. били су предвиђени и: Венеција, Падова, Торино, Ђенова, Пиза, Сијена, 
Напуљ и Болоња). Вероватно се ради о плану који је начињен у периоду док се сматрало 
да фашистичка влада неће финансирати комплетан пут и боравак. 

24 ACS, 18. 7-140, Телеграм посланика у Београду Инделија од 25. јуна 1938. године. 
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На основу доступне архивске грађе можемо комплетно реконструи-
сати само састав друге делегације Словенског југа која је боравила у Итали-
ји јула 1938. године. Делегацију је чинило: 13 студената права, два студента 
медицине, два студента агрономије, два студента техничких факултета 
и један са шумарства. Није баш најјасније како је вршена селекција јер у 
саставу делегација није било никог из вођства клуба, па ни тадашњег пред-
седника Душана Јанковића. На списку студената који је достављен ита ли-
јанском посланству били су: Крмпотић Томислав – правни, Протић Станоје 
– технички, Васиљевић Милутин – правни, Бендеља Божидар – технички, 
Куртовић Вахид – правни, Ђурић Бора – медицински, Диздаревић Шукрија 
– правни, Јуранић Антон – правни, Ђуровић Василије – правни, Ивезић 
Саво – правни, Шукић Мирко – правни, Благојевић Драгић – правни, Мија-
товић Сава – правни, Љубовић Нијаз – правни, Јасић Ђорђе – правни, Ку-
љух Расим – пољопривредни, Покрајчић Михаило – медицински, Лопар 
Драган – правни, Бехмен Сидик – шумарски и Милићевић Љубисав – по-
љо привредни.25 На основу списка можемо закључити да се пазило и на 
националну и верску припадност приликом састављања делегација. Најве-
ћи број међу њима чинили су Срби, али било је и више представника 
мусли манског дела ЈРЗ, као и Хрвата. На челу делегације био је Томислав 
Крмпотић што не чуди имајући у виду да је он био покретач читаве идеје и 
да је имао подршку у Италијанском посланству у Београду. Као такав он се 
помиње и у италијанским документима и у штампи. 

Посети друге делегација дат је посебан значај јер је било предвиђено 
да београдске студенте прими Мусолини лично. На пријему је инсистирао 
и посланик Индели. За ту прилику Крмпотић је саставио кратак говор на 
италијанском језику, чији је садржај достављен италијанским властима уз 
молбу за сусрет.26 Није јасно да ли су италијански представници у Београду 
то од њега тражили или је Крмпотић то урадио самоиницијативно, али је 
јасно да се тиме избегла свака евентуална непријатност приликом обраћања 
фашистичком вођи. До најављеног сусрета дошло је 11. јула у Риму, у пала-
ти Венеција, када је Крмпотић пред дучеом прочитао припремљени текст. У 
њему је Мусолини приказан као „искрен и привржен пријатељ југословен-
ског народа“, оснивач фашистичке идеје која је „у овим тешким временима 
спасла европско друштво од деструктивних начела комунизма“.27 Изгледа 
да је Крмпотић добро савладао језик пре поласка јер га је штампа домаћина 
похвалила да говори „одличан италијански“. Заједно са Мусолинијем по-

25 ACS, 18. 7-140, Листа студената југословенских националиста који иду у Италију 1. јула 
1938. године. 

26 ACS, 18. 7-140, Говор је Генерална дирекција за пропаганду проследила шефу кабинета 
председника владе 7. јула након што га је она добила три дана раније. 

27 La Stampa, Anno 72 – Num. 163, 11–12. VII 1938. године.
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менут је и Стојадиновић. Захваљујући њиховој заједничкој мудрости на 
обалама Јадрана влада мир. На све то је Мусолини одговорио да је „убеђен 
да ће све дубље пријатељство између универзитетске омладине обеју зема-
ља претпостављати један од најчврших ослонаца јадранског мира“.28 Вођа 
фашистичке Италије није пропустио и да похвали Стојадиновића, чији је 
допринос постигнутом миру оценио као веома значајан. Поред Мусолинија 
и министра пропаганде Дина Алфиерија,29 студенте су примили и високи 
функционери министарстава Фердинандо Мецасома (будући министар про-
паганде Републике Сало 1943–1945), доктор Локурћо и професор Фабри30 
из генералног секретаријата ГУФ-а (Група универзитетских фашиста).31 
Студенти су посетили многа значајна места за фашистички режим, међу 
којима и Споменик незнаном јунаку и Споменик палим фашистима у Риму. 

Целокупна штампа пренела је вест о посети студената, а торинска 
La Stampa донела је фотографију Мусолинија са београдским академцима 
на насловној страни. На њој се виде академци, њих двадесет, у тамним 
оделима и вођа фашиста у средини обучен потпуно у бело.32 На овом при-
меру види се умешност фашистичке пропаганде да визуелно пошаље сна-
жну и упечатљиву поруку о посебности и величини Мусолинија. Бела боја 
његовог одела, наравно, није случајно одабрана.33

Једна од специфичности ових посета биле су и специјалне униформе 
које су студенти носили. Оне су биле наменски направљене за ове посете, 
као и за ону која је током јуна учињена Немачкој. Униформа се састојала од 
„грао панталона, зелене (реседа) кошуље са ушивеном значком, тамно зеле-
не кравате, црног кожног појаса...и шајкаче (из истог штофа као и пантало-
не) са металном значком“.34 Политички противници ЈРЗ искористили су ове 

28 La Stampa, Anno 72 – Num. 163, 11–12. VII 1938. године. Лист је пренео комплетан 
Крмпотићев говор који је идентичан оном који је раније састављен. 

29 Едоардо Дино Алфиери (Болоња 1888 – Милано 1966) је заузимао многе важне фунције за 
време фашистичке управе као што су: посланик у парламенту, министар народне културе 
(1937–1939), амбасадор у Ватикану и Немачкој. 

30 Диего Фабри (Форли, 1911– Рикионе, 1980) био је италијански драматург који је у периоду 
од 1941 до 1980. године написао и поставио велики број драма различитог жанра. 

31 Организација је основана још 1920. године и било је предвиђено да окупља све студенте 
који прихватају фашистичку идеологију. Члан ове организације био је и актуелни пред-
седник Италије Ђорђо Наполитано што је признао и у својој аутобиографији: G. Napolita-
no, Dal Pci al socialismo europeo, Un’autobiografi a politica, Roma, 2008. 

32 La Stampa, Anno 72 – Num. 164, 12. VII 1938. године. 
33 О пропаганди у време фашизма постоји разноврсна литература из које издвајамо: A. Mi-

gnemi (ur), Tra fascismo e democrazia, Propaganda politica e mezzi di comunicazione di mas-
sa, Novara, 1996; N. Tranfaglia, La stampa del regime 1932–1943, Bompiani, 2005; J. Hay, 
Popular fi lm culture in Fascist Italy, Bloomington, 1987; S. Ricci, Italian fi lm and society, 
1922–1943, Los Angeles, 2008; G. Talbot, Censorship in Fascist Italy, 1922–1943, New York, 
2007; M. Williams, Mussolini’s propaganda abroad, London, 2006; T. Tatomirović, Musolinijev 
mikrofon, Radio propaganda fašističke Italije, Beograd, 2011. 

34 D. Tešić, Klub studenata..., 67.
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униформе да оптуже председника владе како жели да уведе фашистички 
режим у Југославију.35 Сам Стојадиновић у једном писму делегату Ме-
сног одбора при омладини ЈРЗ говори о униформама као о „демократској 
установи“ у којој су сви једнаки. Ипак, на истом месту каже да је та идеја 
преузета из Немачке и Италије. У даљем тексту се наводи да би униформе, 
пре свега, требало да носе спортисти, односно мушкарци снажније телесне 
конституције.36 Очигледно се радило о покушају приближавања домаћинима 
у фашистичким земљама где је ношење униформе била уобичајена појава. 
Индикативно је и то да су униформе израђене по личном налогу председни-
ка владе.37 Иначе, број ових униформи порастао је на неколико стотина до 
краја године, делом и због потреба изборне кампање. Можемо закључити 
да су управо ова путовања била почетак „моде“ ношења „зелених кошуља“ 
у Југославији, која је била везана за један веома кратак временски период и 
владу Милана Стојадиновића.38

Резултат боравка у Италији био је далеко од жељеног и очекиваног. 
Сведочанство о томе оставио је Милош Црњански, у то време аташе за 
штампу југословенског посланства у италијанској престоници.39 Он је на 
основу личног увида и консултације са председником удружења студената 
у Риму Поповићем40, који је био стално поред београдских студената, саста-
вио извештај председнику владе. Документ је написан 16. јула, непосредно 
по завршетку боравка студената са Београдског универзитета. Имајући у 
виду блискост Црњанског са Стојадиновићем, као и његову личну интели-
ген цију и сналажљивост, извештају треба свакако поклонити пажњу. У 
њему се већина студената приказује као егоистична и недисциплинована, 
„сви без изузетка показују мало политичких способности и такта“, „идеоло-
шки су врло слабо повезани и не носе у себи никаквог полета“ и „изјаве дају 
без главе и репа“.41 

35 Вође Удружене опозиције су још 1937. године изразиле протест против униформисања 
страначких организација ЈРЗ у писму краљевском намеснику Раденку Станковићу. У њему 
се наводи да влада и ЈРЗ „стварају борбене организације својих припадника, униформишу 
их, и спремају се, како смо извештени, и да их наоружају, па да са таквим организованим, 
униформисаним и наоружаним четама отпочну борбу“, АЈ, 37-10-328. 

36 АЈ, 37-16-631/632, Писмо Милана Стојадиновића упућено Ранку Достанићу од 7. сеп-
тембра 1938 и Б. Симић, Пропаганда..., 277. 

37 АЈ, 37-17-181, Писмо председника клуба студената Словенски југ Душана Јанковића пред-
седнику владе Стојадиновићу од 4. октобра 1938. године. 

38 Б. Симић, Пропаганда..., 275-278. 
39 О свом боравку и раду у Риму од 1938 до 1941. године Црњански је писао и у трећој књизи 

својих Ембахада. 
40 Ради се највероватније о Миловану Поповићу, свршеном студенту филозофије, који се 

налазио на ранијем поменутом списку из 1937. године за италијанске стипендије које је 
послао Индели. Поповић је описан као оснивач више студентских група, бивши пред седник 
Академског клуба Народне одбране и уредник Студентских новина. Видети фус ноту 15.

41 АЈ, 37-30-292, Извештај Милоша Црњанског председнику владе Стојадиновићу од 16. 
јула 1938. године. 
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Занимљиво је да према овом извештају студенти готово уопште ни-
су показали интерес за организацију фашистичке странке и њене универ зи-
тетске омладине, што је био један од главних циљева посете (свега двојица 
од укупно четрдесет из обе групе су сакупила материјал о томе). У случају 
друге групе на предавању о организацији фашистичке странке појавило се 
само њих осам „који су се случајно нашли у близини“, док је чак дванаест 
студената одсуствовало.42 Све ово говори не само о слабом интересовању 
него и о слабој организацији међу београдским академцима. Сви су углав-
ном тврдили да би било добро да се основни постулати фашистичке органи-
зације проуче, али се нико није трудио да то стварно и учини. 

Што се тиче другог циља посете, искуства у борби против комуни-
зма ради практичне примене на Београдском универзитету, ту је резултат 
био још слабији. Студенти су већ у Италији показали обазривост изјављу-
јући да кад иду на универзитет „богами, скидају значку ЈРЗ“.43 Подозрење 
од колега левичара студенти су показивали и када су са страхом пропратили 
појављивање фотографија на којима се виде како поздрављају „римским 
поздравом“. Било је и коментара да више неће моћи да се појаве на уни-
верзитету, као и шта ће бити ако падне Стојадиновићева влада. Све ово 
указује на то колико су стварно биле тачне тврдње о „проливеној крви у 
антикомунистичкој борби“ из оног писма из 1937. којим се предлагала по-
сета Италији. 

На основу извештаја Црњанског види се да су студенте из делегације 
највише интересовали провод и евентуално добијање италијанских сти пен-
дија, да је то мотивисало већину академаца. Забележено је да је код друге 
групе већ у Трсту дошло до физичког обрачуна који се завршио тек када 
је подељено 1.000 лира из репрезентације. Иста група захтевала је и пут у 
Напуљ који није био обухваћен програмом. Студенти су тражили да додатни 
трошак сноси југословенско посланство у Риму, али је тај предлог одбијен 
под претњом да ће бити остављени да се сами сналазе. 

Поред међусобних сукоба и неспоразума, студенти су показали и 
негативан став према студентима ветерине из Загреба, који су у исто време 
боравили у Италији „јер нису припадали партији“. Академци Словенског 
југа исказали су нетрпељивост према Загрепчанима, на шта су им ови одго-
ворили истом мером.44 Неповерење је владало и према нашем посланству у 
Риму. Наводи се како је већина студената имала нотесе у које је нешто бе-
лежила а које су касније планирали да доставе надлежнима. Један од члано-
ва друге делегације Сава Мијатовић се распитивао да ли посланство качи 

42 АЈ, 37-30-291. 
43 АЈ, 37-30-292. 
44 Црњански бележи и коментар: „Шта се ова господа што се шетају бесплатно по Италији 

праве толико важна“, АЈ, 37-30-292. 
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заставу на државне празнике и да ли међу службеницима има антидржавних 
елемената и слично. Све се то доводило у везу са унутрашњим размирицама 
у самој ЈРЗ у Београду.45

Од укупно четрдесет студената који су посетили Италију Црњански 
издваја само три која су, донекле, чинила изузетак. Његов коначан закључак 
био је да у будућности треба бити пажљивији у одабиру и да би било боље 
да се у студентске организације ЈРЗ бирају већ свршени студенти без обзира 
на изборе. Идентичне униформе очигледно нису значиле и јединство студе-
ната, а лични интерес је био испред заједничког. Цео поменути извештај 
показује да је за већину београдских студената клуба Словенски југ пут у 
Италију био више туристичке него идеолошке природе. Лепоте Италије 
биле су изгледа привлачније од фашистичке доктрине. 

Студенти су ипак нашли за потребно да се после повратка у Београд 
захвале италијанским домаћинима. То је учињено релативно брзо по повра-
тку, 21. јула, док су утисци били још свежи. У писму на италијанском језику 
које је потписао Станоје Протић и које је предато посланству у Београду, 
помињу се пре свега министар Алфиери и „највећи човек актуелне епохе, 
вођа фашизма“.46 На крају Протић подвлачи „искрено пријатељство“ између 
два народа и жељу за још ближом сарадњом у будућности. Занимљиво је да 
је писмо испред београдских студената потписао Протић а не Крмпотић, 
који је словио за шефа делегације и био онај који се обратио Мусолинију. 

До озбиљније сарадње у наредном периоду ипак није дошло. Ме ђу-
државни односи почели су полако да се кваре. Помињано „искрено прија-
тељство“ напуштено је од стране у студентском писму високо хваљеног 
Мусолинија практично већ наредне године анексијом Албаније, без консул-
тација са владом у Београду и наставком политике подршке усташком по-
крету. Студентско-партијска сарадња пратила је генералну линију спољне 
политике која је ишла од раста међусобног неповерења после пада Стојади-
новића до отвореног сукоба у пролећа 1941. године.47

45 Исто, као људи који су стајали иза Мијатовића и његових поступака помињу се министар 
Ђура Јанковић и директор агенције Авала Градимир Козомарић. 

46 ACS, 18. 7-140, Документ из посланства у Београду дана од 26. јула 1938. године заведен 
под бројем 4141. 

47 О промени италијанске политике после пада Стојадиновића видети: M. Bucarelli, Mussoli-
ni e..., 371–372: A. Breccia, Jugoslavia 1939–1941, Diplomazia della neutralità, Varese, 1978, 
79–135.
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The Visits of the Students’ Club of the Yugoslav Radical Community 
“Slavic South“ to Italy in 1938
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After the rapprochement between the Kingdom of Yugoslavia and the 
fascist Italy during the second half of 1930s, intensive cooperation started, 
particularly during the government of Milan Stojadinovic (1935-1939). Part of 
that cooperation were students’ delegations that visited Italy for free as guests of 
the Ministry of Propaganda and the Ministry of Foreign Affairs. During 1938 two 
delegations of students’ club of the ruling Yugoslav Radical Community “Slavic 
South“ went to Italy. As the main goals of the visit of the Belgrade students were 
adduced getting acquainted with the experiences of their fascist colleagues in 
organization of the Party and the youth, and above all, in the struggle against 
communism. The students spent about a fortnight in the best known Italian 
cities such as Rome, Milan and Florence. One delegation was offi cially received 
by Mussolini himself. However, the results were not signifi cant. One gets the 
impression that the stay in Italy for most youths of the governing party was rather 
a tourist than an ideological trip. It seems the beauty of Italy was more attractive 
than the fascist doctrine. 
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КАДРОВИ КПЈ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДИПЛОМАТИЈИ 
1945–1952.*1

АПСТРАКТ: Најважније теме којима се рад бави су број комуниста у југо-
словенским дипломатским представништвима, кадровска политика и на-
чин на који је КПЈ стицала доминацију међу дипломатским службеници ма, 
структура партијских кадрова у погледу старости, дужине партиј ског 
стажа, националности итд.

Кључне речи: Југославија, дипломатија, КПЈ, Управа за кадрове ЦК КПЈ, 
кадрови.

На који начин је КПЈ временом успостављала превласт својих чла-
нова у дипломатији и Министарству иностраних послова? Ко је водио ка-
дровску политику, ко је одлучивао о томе ко ће бити запослен у дипло мат-
ској служби? То су нека од питања на која је потребно одговорити да би се 
објаснио процес прерастања дипломатије у партијску дипломатију, бар у 
смислу партијске структуре службеника и дипломата.

Спољна политика и дипломатија југословенске државе су већ деце-
нијама предмет изучавања научника. Резултати тих истраживања објављени 
су у бројним чланцима и монографијама.2 Мање је радова који су у ве ћој 
∗  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном кон-

тексту – унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници (№ 47027) који 
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

1 Чланак је део пројекта број 47027 „Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници“, који финанси-
ра Министарство просвете Републике Србије.

2 Наводимо само неке радове: D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955, Jugoslovensko 
približavanje NATO-u, Beograd, 2000; D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu, Odnosi s velikim 
silama 1949–1955, Zagreb, 1988; J. Pelikán, Jugoslávie a východní blok 1953–1958, Praha, 
2001; М. Перишић, Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције 
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мери или потпуно посвећени само дипломатији или дипломатама.3 Знача-
јан извор за истраживање југословенске дипломатије су и сећања која су 
објавили сами учесници догађаја. Своје виђење југословенске спољне по-
литике, дипломатије и уопште првих година после рата објавило је више 
тадашњих југословенских дипломата, политичара и државника.4

Непосредно после Другог светског рата, у многим представништви-
ма Југославије у свету, комунисти нису били већина међу дипломатским 
службеницима. Више комуниста и већи партијски утицај били су присутни 
у Амбасади у СССР-у и у оним југословенским представништвима која 
су формирана после рата и попуњавана новим кадровима послатим из зе-
мље (југословенске делегације при савезничким органима у пораженим не-
пријатељским земљама – Немачка, Аустрија, Мађарска, Италија). Утицај 
комуниста је био посебно јак у политичким (војним) деловима ових деле-
гација, док је у стручним деловима био слабији.5 У Амбасади Југосла вије у 
Москви пуни утицај комуниста је успостављен одмах после рата, а већ 1946. 

 на европским универзитетима 1945–1958, Београд, 2008; B. Dimitrijević, D. Bogetić, Trš-
ćanska kriza 1945–1954. Vojno-politički aspekti, Beograd, 2009; B. Dimitrijević, JNA OD Sta-
ljina do NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije, Beograd, 2006; B. Dimi tri-
jević, Jugoslavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003; Č. Štrbac, Jugoslavija i odnosi između 
socijalističkih zemalja. Sukob KPJ i Informbiroa, Beograd, 1984; Đ. Tripković, Prilike u Jugo-
slaviji i Velika Britanija 1945–1948, Beograd, 1990; M. Terzić, Titova vještina vladanja. Maršal 
i Maršalat 1944–1953, Podgorica 2005; J. Jovanović, Jugoslavija i Savet bezbednosti Orga-
nizacije Ujedinjenih nacija 1945–1985, Beograd, 1990; J. Jovanović, Jugoslavija u Ujedinjenim 
nacijama 1945–1953, Beograd, 1985; Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine, zbornik ra-
dova sa naučnog skupa, Beograd, 1999; Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955 
(slučaj Jugoslavije), ur. prof. dr Ljubodrag Dimić, Beograd, 2005; Л. Гибианский, Советский 
Союз и Ноя Югославия, Москва, 1987; А. Животић, Југославија, Албанија и велике силе 
1945–1961, Београд, 2011; V. Petrović, Titova lična diplomatija. Studije i dokumentarni prilozi, 
Beograd, 2010; S. Selinić, Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, Beograd, 2010; S. 
Selinić, D. Bajagić, Jugoslavija i svet 1945–1950: hronologija, Beograd, 2010. итд.

3 Међу њима се свакако издвајају радови др Милана Терзића о мисијама Владимира Ве-
лебита и партизанској ратној дипломатији, др Милета Бјелајца (Дипломатија и војска. 
Србија и Југославија 1901–1999, Београд, 2010), Ранка Петковића (Субјективна историја 
југословенске дипломатије 1943–1991), др Владимира Петровића (о Титовој дипломатији), 
др Драгомира Бонџића о школовању кадрова за дипломатију – Д. Бонџић, „Новинарска и 
дипломатска школа у Београду 1948–1953“, Токови историје, 3/2007, стр. 80–95, др Он-
држеја Војтјеховског (о судбини југословенских дипломата који су се определили за ИБ).

4 E. Kardelj, Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944–1957, Beograd, 1980; Т. 
Липковски, Четири тиранске године, Београд, 2008; M. Stilinović, Sumrak u Pragu, Zagreb, 
1952; M. Đilas, Vlast, London, 1983; V. Dedijer, Izgubljena bitka J. V. Staljina, Sarajevo, 1969, 
В. Дедијер, Дневник, Београд, 1951, Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i 
diplomate, Beograd, 2007. итд.

5 Тако у југословенској делегацији у Риму није било старог дипломатског кадра. Априла 
1946. године 62 одсто чланова делегације чинили су чланови и кандидати за КПЈ и скојев-
ци, а и међу осталим члановима делегације углавном су били „симпатизери партије“. АЈ, 
фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, документ 3, 
Извештаји о раду..., Прилог 2, 27. IV 1946.
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у амбасади није било ниједног службеника из бившег државног апарата.6 
У многим другим представништвима комунисти су били у мањини. Према 
подацима из 1947. међу службеницима Министарства спољних послова 
у Турској (у Амбасади у Анкари и Конзулату у Цариграду) комунисти су 
чинили само 28,5 одсто југословенских службеника.7 Због недостатка по-
литички подобних и стручних људи у сопственим редовима, као и због об-
зира према западним силамам, у великом броју земаља, пре свега западних, 
некомунисти су били и на местима посланика и амбасадора годинама после 
рата (Сава Косановић у САД-у, Марко Ристић у Француској, Милан Ристић 
у Швајцарској, а потом у Египту, Божин Симић у Турској, Изидор Цанкар у 
Грчкој).

Временом је КПЈ успевала да све више повећава присуство својих 
чланова у дипломатској служби, а тај напор био је посебно уочљив после 
Резолуције ИБ-а. Нарочито је био велики утицај Управе за кадрове ЦК КПЈ 
на кадровску политику у дипломатији, из земље су слати нови, проверени 
партијски кадрови, многи службеници некомунисти су у међувремену при-
мљени у Партију, неки стари кадрови у које КПЈ није имала поверења су 
повучени у земљу итд. Овај процес је захтевао време. КПЈ није потпуно 
овладала партијским саставом дипломатских службеника преко ноћи, али 
је до краја четрдесетих превласт партијских кадрова већ била потпуна. Пре-
ма једном податку, 1949. године је у представништвима Југославије у 28 
земаља било 602 комуниста.8 Према другом податку, у 1949. години у ино -
странству је било 788 сталних југословенских службеника. Они су при па-
дали Министарству иностраних послова, Министарству спољне тргови не, 
ЈА, Министарству поморства и „Танјугу“. Међу њима је било 456, тј. 57,8 
одсто комуниста. „Најкомунистичкији“ је био састав службеника „Тан југа“ 
и Армије: сви службеници „Танјуга“ били су комунисти, док је међу вој-
ним кадровима партијаца било 89,5 одсто.9 Наредних година је број југо-
сло венских представника растао међу њима и комуниста, па је почет ком 
1952. у иностранству било 779 комуниста. Највише је растао број кому-

6 У децембру 1946, од 17 чиновника Амбасаде, комуниста је било 14, а један је био кандидат, 
дакле укупно 88,2 одсто комуниста међу службеницима. Слично је било и у Војној мисији 
у СССР-у, у којој су у септембру 1946. комунисти чинили 90 одсто чланова (девет од 
десет). АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 51/1–18, 
документ 10, Извештаји о раду..., Прилог 1, 18. VII 1946; Прилог 2, 9. IX 1946; Прилог 3, 
10. XII 1946.

7 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1–37, доку-
мент 6, Списак службеника...; Исто, документ 10, Записници са састанака..., Прилог 5, 27. 
VIII 1949.

8 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1–47, доку-
мент 17, Информација о раду...; Исто, документ 19, Белешка о раду...

9 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...
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ниста у САД-у, због бројности особља и великог броја југословенских пред-
ставништава, тако да је 1952. највише партијаца било управо у САД-у – око 
120. Сваки шести или седми југословенски комуниста у иностранству био 
је тада у САД-у. Док су 1949. комунисти у САД-у чинили само 5,4 одсто 
свих југословенских комуниста у представништвима у иностранству, тај 
про ценат се 1952. попео на око 15 одсто.10 У Министарству иностраних по-
слова, у земљи, од 694 службеника 1949. комуниста је било 377 или 54,3 
одсто, рачунајући и службенике у иностранству, Министарство иностраних 
по слова имало је 1.149 службеника, од којих је 623 (54,2 одсто) било у 
КПЈ.11

Крајем четрдесетих и почетком педесетих комунистички кадрови 
су били доминантни посебно међу службеницима на руководећим дипло-
матским положајима. Тако је 1949. међу 58 посланика, амбасадора, са вет-
ника, конзула, генералних конзула и делегата чланова КПЈ било 49, тј. 84,48 
одсто. Готово сви посланици и саветници били су комунисти.12

Број комуниста међу југословенским службеницима
на највишим дипломатским положајима 1949.13

10 Посебно од 1949. до 1951. године, број комуниста у југословенским представништвима 
у САД-у је доживео праву експанзију. Од марта 1949. до априла 1951. број партијаца у 
САД-у је повећан са 33 на 115. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску 
политику, к. 46/1–47, документ 20, Белешка о раду основних организација...; АЈ, фонд 507/
XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 51/1–18, документ 6, Записни-
ци са састанака..., Прилог 2, 10. III 1950; Исто, документ 7, Записници са састанака..., 
Прилог 4, 14. IV 1951, Прилог 5, 11. V 1952; Исто, документ 8, Изводи из записника...

11 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

12 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

13 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

14 Остали су били делегат при ОУН-у, делегат у Оршави, шеф делегације у Трсту и политич-
ки представник у Бечу.

Функција укупан број Чланова КПЈ проценат чланова КПЈ 
у укупном броју

Амбасадори 7 5 71,4 одсто
Посланици 12 11 91,6 одсто
Саветници 22 21 95,4 одсто
отправници послова 3 2 66,6 одсто
генерални конзули и конзули 10 7 70 одсто
остали14 4 3 75 одсто
УКУПНО 58 49 84,48 одсто
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И међу оним југословенским представницима у иностранству који 
су били службеници Министарства спољне трговине, велики проценат ко-
муниста постојао је у руководећем кадру. Од 37 службеника овог мини стар-
ства који су се налазили на руководећим местима у иностранству 1949, у 
КПЈ је било њих 28 (75,6 одсто). Од 13 трговинских изасланика 1949, деве-
торица (69,2 одсто) су били комунисти.15

Доминација кадрова КПЈ у дипломатији, успостављена крајем четр-
десетих, одржавана је на отприлике истом нивоу, а број комуниста је и даље 
растао, па је у јуну 1956. у 43 земље било укупно 1.562 југословенских 
представника, рачунајући и студенте, дописнике, раднике, трговачке пред-
ставнике и оне на специјализацији, а од овог броја комуниста је било чак 
1.341, или око 86 одсто. То значи да се број комуниста у иностранству од 
1949. до 1956. удвостручио.16

* * *
Комунистичка партија Југославије је сталним повећањем броја ко-

муниста у дипломатској служби после рата настојала да што више успоста-
ви свој утицај у дипломатским представништвима земље. О значају који је 
ЦК КПЈ придавао кадровима у иностранству сведочи и то што је ЦК КПЈ на 
Пленарној седници одржаној 28/29. јануара 1949. одлучио да сви кадрови у 
иностранству буду „на номенклатури“ ЦК КПЈ.17

У одабиру кадрова за дипломатију кључну улогу је имало неколико 
институција: Управа за кадрове ЦК КПЈ, Министарство иностраних по-
слова, Министарство спољне трговине, УДБ-а, Југословенска армија, ЦК 
републичких партија. Мада су све ове институције у одређеној мери имале 
утицај приликом одабира представника у иностранству, свеједно да ли се 
радило о дипломатским службеницима, дописницима, трговинским и вој-
ним представницима, ипак је несумњиво највећи значај имала Упарава за 
кадрове ЦК КПЈ, тј. њено Одељење за кадрове у иностранству. Управа се ста-
рала да у Министарство иностраних послова и дипломатију уђу искључиво 
партијски кадрови, она је водила рачуна о томе да непоуздани службеници 

15 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

16 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1–47, доку-
мент 22, Информација о раду ОО СКЈ...

17 Наиме, да би се олакшао рад управа за кадрове, уведен је систем „номенклатуре дужнос-
ти“, по коме је свако партијско руководство имало одређен број руководећег кадра у пар-
тијским руковдствима, државном апарату, привреди, као и међу висококвалификованим 
стручњацима – патијцима и непартијцима, које је водило на својој „номенклатури“ и које 
је требало да „проучава, прати њихов развој и доноси одлуке о постављању на дужности, 
односно смењивању са дужности“. Тада је одлучено који ће кадрови у самој партији, али 
и у државној служби бити „на номенклатури“ ЦК КПЈ, а за службенике у иностранству то 
су били сви кадрови. АЈ, фонд 507, СКЈ, Пленарне седнице ЦК КПЈ, II/6, Прилог 5.
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у дипломатским представништвима буду замењени, да у време ИБ-а ван 
земље не буде нико колебљив и непоуздан, она је евидентирала оне који су 
прешли на непријатељску страну, она се старала да дописници Политике, 
Борбе, „Танјуга“ и аташеи за штампу буду искључиво комунисти, она је 
правила планове о томе ко ће бити повучен из иностранства, ко премештен, 
ко послат на службу ван земље, а коме се није смео дозволити одлазак преко 
границе...

Партија је у кадровској политици у Министарству иностраних по-
слова и дипломатији уопште водила рачуна о неколико критеријума: најпре 
је инсистирано на политичкој подобности, што је значило да је требало би-
рати оне људе који су били чланови КПЈ и СКОЈ-а или кандидати за КПЈ. 
Осим тога, тражена је стручност, знање страних језика и више пута инси-
стирано на томе да се примају они који су завршили Правни, Економски или 
Филозофски факултет,18 а вођено је рачуна и о републичком „кључу“.19

Питањем кадрова у дипломатији КПЈ се посебно бавила када је из био 
сукоб са ИБ-ом. Овај сукоб наметао је југословенској партији максималну 
монолитност као императив. У свим сферама живота, па и у дипломатији, 
више није смело да буде места не само за оне који су процењени за неприја-
те ље или политички непроверене и непоуздане, већ и за колебљиве у соп-
стве ним редовима, па и за недовољно идеолошки и политички „издигнуте“ 
или недовољно стручне партијце. Министар иностраних послова постао 
је проверени комуниста Едвард Кардељ, уместо грађанског политичара 
Станоја Симића, који је био лојалан новим властима, али посебно у време 
сукоба са ИБ-ом, КПЈ више у њега није имала поверења. У одабиру кадрова 
за МИП и дипломатску мрежу посебну активност показивало је Одељење за 
кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ. Кадровска политика у 
дипломатији и уопште у службама задуженим за односе са иностранством, 
попут спољне трговине, била је готово у потпуној надлежности овог 
одељења. Ово одељење је постављало себи задатке на годишњем нивоу, а 
њихова реализација је контролисана квартално. Планови за 1949. и 1950. 
садржали су чак по 28 тачака и били су веома слични, делом зато што план 

18 Од ЦК КП Србије, Словеније и Хрватске ЦК КПЈ је затражио 23. јануара 1950. да од 
студената који ће те године дипломирати на Правном, Економском и Филозофском фа-
култету одаберу одређен број оних који су чланови или кандидати за Партију, „добро 
проверени“ и да се служе једним страним језиком (пре свега енглеским или француским) 
за рад у Мнистарству спољних послова. У једној депеши без датума од свих ЦК република, 
осим Црне Горе, захтевано је да предложе чланове КП са стажом од две до три године за 
рад у Министарству спољних послова. Требало је да ови кандидати имају „услова за ра-
звој, смисла за учење језика и по могућности завршени правни, економски или филозоф-
ски факултет“. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, 
к. 2/1–54, документ 24, Допис Управе за кадрове..., документ 53, Депеше Управе...

19 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 2/1–54, документ 
10, Директивна писма...
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за 1949. није до краја испуњен, па је неке задатке требало поново нагласити, 
а делом зато што је остварење неких задатака тражило константан рад. 
Већина задатака била је посвећена кадровској политици. Одељење је имало 
веома широко постављене задатке. Партијско мешање у државна питања 
било је потпуно. Партијска комисија је проверавала политичку подобност 
постојећих службеника на пословима са иностранством, помоћу курсева и 
школа обезбеђивала је нове, стручне и поуздане кадрове, распоређивала их, 
одређивала ко ће ићи у иностранство, а ко бити повучен, па се чак бавила 
и питањем плата и звања дипломатских службеника итд. Осим кадрова 
из Министарства иностраних послова и Министарства спољне трговине, 
ова комисија, тј. њено одељење за кадрове у иностранству, проверавала 
је и кадрове из ЈА, Министарства поморства и других ресора који су по 
својим задацима слали службенике ван земље.20 Овако широко постављени 
задаци на годишњем нивоу, конкретизовани су у тромесечне планове. У 
њима се прелазило са општих циљева на појединачна и конкретна решења. 
Тако је ово партијско тело на кварталном нивоу одређивало колико ће 
службеника бити повучено из иностранства у земљу, а колико послато из 
земље у иностранство, из којих представништава ће бити повучени и у која 
представништва ће бити послати нови кадрови, којих дипломатских звања 
итд. Ови планови су личили на типичне партијске и државне планове у 
време Петогодишњег плана.21

20 Ово одељење је требало да обезбеди потребан број руководећег партијског кадра за ино-
странство и одабере га међу већ постојећим дипломатским, трговачким и војним кадро-
вима; направи преглед кадрова који су се у државним представништвима налазили не-
прекидно од 1945. и 1946. и обезбеди им замену приликом повлачења у земљу; „проучи“ 
целокупан дипломатски и трговачки кадар у иностранству и повуче у земљу „све оне 
који не одговарају по својим политичким и стручним квалитетима“; да попуни постојећа 
политичка и трговинска представништва „потребним бројем људства“ и обезбеди потре-
бан број служебника за новоотворена представништва; направи евиденцију оних дипло-
матских и трговачких кадрова на дужностима у земљи, тј. у министарствима иностраних 
послова и спољне трговине, који „због непроверене прошлости, слабог држања за вре-
ме окупације или затворима и сл.“ не могу да буду послати у инстранство; изврши оце-
њивање рада свих службеника у дипломатским и трговинским представништвима у 
ино странству у 1948. години; изврши детаљан преглед звања и плата свих службеника 
Мини старства иностраних послова и Министарства спољне трговине и да предлоге за 
измене Председништву Владе; да током 1949. постепено ликвидира оскудице у стручним 
кадро вима за спољну службу и омогући „планско уздизање и правилну расподелу“ 
ових кадрова. Посебну пажњу одељење је требало да посвети „проучавању“ постојећег 
кадра у Министарству иностраних послова и Министарству спољне трговине, како би 
се омогућило да се „добри и млађи кадрови уздижу и изграђују, као и оспособљавају 
за службу у иностранству“. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску 
политику, к. 1/1–42, документ 35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе 
за кадрове ЦК КПЈ за 1949. годину; документ 37, План рада Одељења за кадрове у ино-
стран ству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1950. годину.

21 Илустрације ради, приказаћемо само план за први квартал 1949. године. Партија је пла-
нирала да током прва три месеца 1949. „одабере, провери и пошаље“ у иностранство 40
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Чак и моћни партијски апарат није био у стању да до краја спроведе 
у дело ове планове, тј. да у тако кратком року од само неколико месеци извр-
ши промену неколико стотина службеника у сфери политичких и економ-
ских односа са иностранством. Зато су после једног, следили нови тромесе-
чни планови, којима су понављани стари и постављани нови задаци, поме-
рани и постављани нови рокови итд.22 Мада нису извршавани у потпуности 
и мада је реализација многих кадровских промена одлагана, проценат реа-
лизације планова уопште није био занемарљив. Од 110 планираних кадрова 
Министарства иностраних послова, које је у другом тромесечју 1949. тре-
бало послати у иностранство, послато је њих 60, тј. 54,5 одсто. Уз то, посла-
то је још шест, који нису били првобитно предвиђени планом, дакле укупно 
66, тј. 60 одсто.23 Планови за прва три месеца 1950. реализовани су у још 
већој мери. Тада је у Министарству иностраних послова од планираних 
73 службеника за дипломатију у иностранство послато 60, тј. 82,19 одсто. 
Заправо, план за прво тромесечје 1950. је остварен и успешније него што 
ови бројеви показују. Три секретара планирана за Пољску, Чехословачку и 
Мађарску нису послати јер те земље нису желеле да их приме, иако их је 
партијска кадровска управа била обезбедила.24 Ако се има у виду да се ра-
дило о службеницима у дипломатији, да је за одређене службенике требало 
сачекати одобрење страних земаља, да није било лако пронаћи кадрове 
који би били и довољно стручни и довољно партијски одани и проверени, 

 дипломатских службеника, 53 административна службеника и 49 службеника техничког и 
помоћног особља у оквиру Министарства иностраних послова и 37 службеника у оквиру 
Министарства спољне трговине, тј. да повуче у земљу у оквиру Министарства спољних 
послова 25 дипломатских службеника, 39 административних службеника и 21 техничког 
и помоћног особља и 14 трговинских службеника. Конкретно говорећи, планирано је да у 
иностранство буде послато пет посланика (Техеран, Будимпешта, Бејрут, Индија и Каиро), 
један делегат у Оршаву, пет саветника (Берн, Буенос Аирес, Праг, Индија и Берлин), 23 
секретара, један аташе, пет генералних конзула (Чикаго, Сиднеј, Њу Јорк, Милано и Јеру-
салим). Међу 25 дипломатских службеника које је требало повући у земљу у овом перио-
ду био је један амбасадор (Мексико), три саветника (Париз, Хаг, Берн), 15 секретара, један 
аташе, два генерална конзула (Чикаго и Јерусалим), два конзула (Њу Јорк и Сиднеј) и 
један вицеконзул (Милано). Међу 37 трговинских службеника које је требало послати ван 
земље до 31. марта било је седам трговинских изасланика и четири помоћника изаслани-
ка. У земљу је требало повући двојицу изасланика (Турска и Берлин) и четири помоћника 
трговинских изасланика (Холандија, СССР, Француска и Берлин). АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, 
Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 35, План рада Одељења 
за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. годину, Прилог, Тромесечни 
планови рада.

22 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. 
годину.

23 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

24 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
38, Извештај Одељења за кадрове...
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да је требало припремити се за пут у иностранство, онда се овај проценат 
реализације у тако кратком року од три месеца не би могао сматрати за 
неуспех.

Мада не увек у првобитно планираном року, планови су ипак у ве-
ликој мери остваривани, па је крајем четрдесетих и почетком педесетих 
састав дипломатских службеника значајно ојачан комунистичким про вере-
ним кадровима. Од почетка педесетих година, после свеобухватне акције 
Кадровске комисије ЦК, у дипломатским представништвима готово да ни је 
остало предратних кадрова или некомуниста, посебно на највишим дипло-
матским положајима. Који су разлози наводили КПЈ да у тако кратком року, 
ужурбано и кампањски, свеобухватно мења састав дипломатског апарата? 
Свакако су на првом месту политички разлози. После сукоба са ИБ-ом било 
је неопходно у сваком представништву земље имати искључиво поуздане 
кадрове, али и обезбедити да партијски кадрови постану доминантни у 
ди пломатским представништвима. Дипломатски службеници су углавном 
из следећих разлога: најпре стари, грађански, некомунистички ка дрови из 
времена Краљевине Југославије, затим политички непоуздани, или мењани 
комунисти који су били недовољно „изграђени“, али места више није било 
ни за оне за које је КПЈ проценила да су били „неспособни“. Један од разлога 
за повратак у земљу био је дуг боравак ван земље, јер се сматрало да су две 
или три године проведене ван земље биле разлог за повлачење у земљу, па 
се приступило замени службеника који су били ван земље од 1945. или 1946. 
Коначно, и године живота су имале значај, јер је КПЈ повла чила у земљу оне 
који су били старији људи.25

Међу онима који су били трн у оку КПЈ из политичких разлога 
издвајала су се неколицина. Један од њих био је стални делегат ФНРЈ при 
Привременом комитету за управљање пословима Ђердапске администра-
ци је др Велизар Нинчић, стари кадар који није одговарао „по политичким 
квалификацијама“, а при том је био и стар, па је за њега хитно требало 
наћи замену, и то ван Министарства иностраних послова. Инсистирало се 
на томе да у Оршаву уместо њега оде неки комуниста. Међутим, мада је 
константно радила на томе да га замени, па је његова замена уписивана у 
свим плановима одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК 
КПЈ, Партија није успела да пронађе адекватну замену Нинчићу. КПЈ је на 
време уочила и да је конзул у Дизелдорфу Шобер политички непоуздан, 
тј. како су се изразили партијски кадровици: „неспособан и политички 
не сигуран“, па је у првој половини 1949. радила на проналажењу замене 
за њега. Међутим, док је Партија тражила замену, он је „утекао“, тачније 

25 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. 
годину.



102

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011. 

„побегао на Запад“, јер је персонална служба МИП-а била много спорија 
од Управе за кадрове ЦК КПЈ, па није на време испунила захтеве Управе 
за кадрове да конзул буде повучен у земљу. Посебан проблем за КПЈ били 
су конзули у Чикагу и Њујорку. Мада је КПЈ желела да их повуче у земљу 
још на почетку 1949, то се никако није дешавало. Конзул у Чикагу био је 
Владимир Вукмировић, а у Њујорку Миодраг Марковић. Обојица су били 
стари службеници МИП-а, дуго у иностранству и из угла КПЈ били су „по-
литички несигурни“. Зато је КПЈ планирала да их замени „новим, добрим 
и окретним друговима“, које би пронашла ван Министарства иностраних 
послова. Међутим, мада су били некомунисти, они су и даље опстајали на 
својим положајима. Марковић је дочекао и педесете године на свом поло-
жају, с тим што је тада ушао у КПЈ. Уместо да КПЈ њега замени као поли-
тички непоузданог, он се учланио у КПЈ. Чест разлог за промену био је дуг 
бо равак ван земље. Тако је 1949. планирано повлачење у земљу више савет-
ника и секретара из бројних престоница (Лондон, Беч, Вашингтон, Берлин, 
Рим, Буенос Ајрес, Варшава, Берн, Беч), јер су се у служби ван земље нала-
зили од 1945. или 1946. године. Тако се повучени саветници у Француској 
Јосип Змаић и САД-у Сергије Макиједо, као и конзул у Сиднеју Иван Ко со-
вић, а вероватно је из истог разлога замењен и саветник у Паризу Сретен 
Марић. У неким ситуацијама повлачење у земљу налагала је партијска про-
цена да је одређени службеник недорастао свом послу. Слање нових кадро-
ва у дипломатску службу ван земље понекад је било условљено отварањем 
нових југословенских представништава или жељом да се поспеши рад по-
сто јећих. У том смислу је у првој половини 1949. за Индију и Израел тре-
бало пронаћи секретаре, јер су у овим земљама отварана представништва, 
док је у Каиро, Вашингтон, Стокхолм, Анкару, Париз, мисију при ОУН-у 
и Бразил требало послати секретаре „ради успешнијег рада тих представ-
ништава“. Међу својим члановима у које више није имала поверење да 
би у тако сложеним условима, какви су владали у време сукоба са ИБ-ом, 
могли да обаве државне задатке на начин на који је то Партија желела, био 
је генерални конзул у Хамбургу Раде Радовић, за кога су партијски кадрови-
ци написали да је био „старији човек и недовољно изграђен комуниста“.26 
Уочљиво је и да КПЈ приликом ових промена у дипломатији није имала 
много поверења у постојеће службенике МИП-а, па се често одлучивала да 
нове службенике за дипломатска представништва пронађе ван МИП-а.27

26 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. 
годину.

27 Од 19 секретара, колико је било планирано да оде у иностранство у другом тромесечју 
1949, МИП је требало да да 10, осталих девет је требало пронаћи ван министарства. Коли-
ко је мало поверења КПЈ имала у кадрове који су радили у Министарству иностраних пос-
лова сведочи и план да се у другом тромесечју 1949. од четворице вицеконзула, које је тре-
бало послати у иностранство, бар тројица пронађу ван Министарства. АЈ, фонд 507/XIII, 
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Највећи напор КПЈ је уложила да би током 1949. и 1950. променила 
политичку структуру службеника у дипломатским представништвима, али 
и у самом Министарству иностраних послова, тј. да би повукла у земљу 
непоуздане и послала у свет себи одане кадрове, као и да би из Министарства 
уклонила оне у које није имала поверења. Иако партијски планови нису увек 
извршавани у року, у југословенској дипломатији су током 1949. и 1950. 
извршене велике персоналне промене, па је резултат рада Одељења за ка-
дрове у иностранству током 1949. био за КПЈ задовољавајући: премештено 
је у земљу (из политичких разлога, због дугог боравка ван земље или из 
других разлога) 133 службеника, а у иностранство је послат чак 171 нови 
службеник. КПЈ је закључила да је тиме „политички састав“ дипломатских 
представништава био значајно побољшан. Да је после промена изведених 
током 1949. године партијски врх могао да буде задовољан политичком 
ситуацијом међу службеницима у представништвима у иностранству, виде-
ло се и када је КПЈ у последњем тромесечју те године уз помоћ УДБ-е 
приступила „свестраној анализи“ свих службеника у иностранству. После 
провере службеника у Италији, Трсту, Аустрији, Швајцарској и Француској 
испоставило се да је политички састав службеника у овим земљама готово у 
потпуности задовољавао критеријуме КПЈ. Мада је у свет одлазио углавном 
„млад и недовољно стручан“ кадар, за КПЈ је много битније било то што се 
радило о „чврстом и поузданом“ кадру.28 КПЈ се на томе није зауставила, већ 
је за само прва три месеца 1950. из иностранства повучено 30 дипломатских 
и 17 административних службеника, а послата су 33 дипломатска и 31 ад ми-
нистративни службеник. Посебна пажња посвећена је новоотвореним пред-
ставништвима Југославије у Индији, Израелу, Сиднеју, Сан Франсиску и 
Аргентини, па је у те земље током ова три месеца послато 16 службеника.29

Како је конкретно КПЈ проналазила проверене кадрове за важна ди-
пломатска места показује случај десет партијски проверених кадрова ода-
браних за дипломатију почетком 1950. године. Наиме, у прва три месеца 
1950. Управа за кадрове ЦК КПЈ је обезбедила МИП-у 10 „уздигнутих ру-
ководећих кадрова за самосталне дужности у иностранству“. Међу њима су 
били и Живота Ђермановић (посланик у Берну), Едуард Јардас (саветник у 
Њу Делхију), Миро Крејачић (саветник у Ослу), Крсто Булајић (отправник 
послова у Москви), Бранко Карађоле (генерални конзул у Милану) и Рафо 

 СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 35, План рада 
Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. годину, Прилог, 
Тромесечни планови рада.

28 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, доку-
мент 36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...; документ 38, Извештај 
Одељења за кадрове у иностранству...

29 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
38, Извештај Одељења за кадрове у иностранству...
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Иванчевић (саветник Конзулата у Сан Франсиску). Већ из овог списка види 
се да су партијски проверени кадрови послати на значајне дипломатске 
функ ције у представништва у важним градовима света. Осим њих десет, 
партијска кадровска служба је пронашла и још неколико кадрова које је 
држа ла као „резерву“, да би их за неколико месеци „комбиновала за рад 
у МИП-у“. За тако важна места КПЈ је кадрове тражила међу истакнутим 
пар тијцима у свом врху, министарствима, универзитетима и у Народном 
фронту.30

Крајем четрдесетих КПЈ је велике промене извела и у Министарству 
иностраних послова. Попут дипломатских представништава и из Мини-
старства су морали да буду уклоњени сви „непријатељски и колебљиви 
елементи“, а да се на њихова места доведу „чврсти, политички зрели и 
одани како би се обезбедио успјешан рад Министарства“. Тако је по налогу 
КПЈ, после анализе руководећег кадра и службеника Министарства, током 
1949. из Министарства иностраних послова премештено 298 службеника 
„који нису испуњавали услове за рад у Министарству“, а истовремено је 
МИП преко Управе за кадрове КПЈ добио чак 429 службеника. Ако се зна 
да је 1949. у Министарству било око 700 службеника, јасно је колико су 
ово биле велике промене. У сваком случају, до почетка 1950. године Оде-
љење за кадрове у иностранству је завршило рад „на систематизацији и 
реорганизацији“ у МИП-у. Сва руководећа места била су „попуњена“. Ме-
ђутим, и после тога, КПЈ је закључила да је у овом министарству и даље 
било „службеника који не могу путовати у иностранство“, што је значило да 
КПЈ није имала поверење у њихово политичко држање. Партија је закључи-
ла да су сви службеници на руководећим положајима одговарали у погледу 
стручности, али да половина, посебно помоћници начелника, не би требало 
да буде на својим дужностима, „ради политичке непроверености или лоших 
карактерних особина“.31

Осим промена службеника у дипломатским представништвима и у 
МИП-у, Одељење за кадрове у иностранству вршило је током 1949. и 1950. 
и „анализу“ руководећих кадрова у МИП-у. Посебна пажња посвећена је 
Персоналном одељењу МИП-а. Пошто је било незадовољно радом овог 

30 Да би пронашла ових десет кадрова за дипломатску службу, а вероватно и “резервни” ка-
дар, Управа за кадрове је прегледала партијска документа кадрова у апарату ЦК републи-
ка, дела чланова ЦК република, организационих и политичких секретара и агитпропа 
обласних комитета КП, помоћника министара просвете и правосуђа свих република, по-
моћника јавних тужилаца свих република, Президијума Народне скупштине ФНРЈ и ре-
публика, професора, доцената и асистената свих универзитета и неких извршних одбора 
Народних фронтова република. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадров-
ску политику, к. 1/1–42, документ 38, Извештај Одељења за кадрове у иностранству...

31 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, доку-
мент 36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...; документ 38, Извештај 
Одељења за кадрове у иностранству...
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одељења, оптужујући га да је споро повлачило „несигурне и непријатељске 
елементе“ из иностранства, Одељење за кадрове у иностранству мешало се 
и у одабир кадрова за персонално одељење МИП-а, тј. „помагало“ приликом 
„одабирања и провере“ кадрова за ово одељење. Партијским речником ре-
чено, стање у Персоналном одељењу МИП-а „сређено“ је током септембра 
1949, што значи да је КПЈ тада потпуно ставила под своју контролу рад 
персоналне службе МИП-а.32

Извори из којих је Управа за кадрове ЦК КПЈ 1949. попуњавала ре-
соре задужене за везе са иностранством, пре свега Министарство иностра-
них послова и Министарство спољне трговине, били су вишеструки. Најпре, 
сама Управа је проналазила и слала одређен број партијски поузданих људи. 
С друге стране, активиран је устаљени механизам – од републичких ЦК је 
тражено да на својој територији пронађу кадрове и предложе их савезној 
Управи за кадрове. При том је требало да се старају да кандидати испуне 
два критеријума – да су стручни и политички поуздани. Овај начин је по 
правилу стварао највише проблема, јер су предлози републичких партија 
често били неадекватни, стизали су споро, а квалитет кандидата је био 
слаб. Зато је Управа за кадрове ЦК КПЈ морала и да одбије неке републичке 
предлоге за кадрове за Министарство спољне трговине, јер се радило о 
особама које нису имале потребну стручност (Србија) или су процењени 
за политички непоуздане (Словенија), али и да понекад прихвати и оне 
кандидате који нису били довољно стручни, само ако су били политички 
поуздани. То сведочи о томе да је политички критеријум ипак стављен изнад 
стручног, мада се у начелу инсистирало и на једном и на другом. Следећи 
извори нових кадрова биле су школе и курсеви на којима су под будним 
оком Управе за кадрове ЦК КПЈ школовани или усавршавани Партији одани 
нови кадрови. Тако је само током трећег тромесечја 1949. Управа за кадрове 
ЦК КПЈ обезбедила МИП-у 31 службеника преко Дипломатске школе 
МИП-а и 40 службеника који су прошли административно-политички курс, 
али и 14 службеника који су завршили Трговачку академију или техникум 
и које је МИП-у планском расподелом доделило Председништво владе 
НР Србије. Део кадрова обезбеђиван је међу студентима филозофског, еко-
ном ског и правног факултета, дакле она три факултета који су за КПЈ увек 
били најинтересантнији када је требало водити бригу о подмлатку за дипло-
матију. Почетком 1950. године Одељење за кадрове у иностранству је бира-
ло кадрове за МИП међу апсолвентима ових факултета, али је наишло на 
ве лике тешкоће. У Србији је део тих студената већ био предвиђен за по-
требе ЦК Србије, неки су као кадрови УДБ-е били предвиђени за УДБ-у, 

32 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...; документ 38, Извештај Оде-
љења за кадрове у иностранству...



106

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011. 

а неке је УДБ-а за Србију узимала за себе без консултација са другим уста-
новама. Интервенцијом Одељења за кадрове и „провером преко УДБ“, ипак 
је у прва три месеца 1950. обезбеђено 18 студената за МИП. Сви су били 
чланови КПЈ. Из Хрватске и Словеније су још теже добијани студенти за 
МИП, пре свега због слабог квалитета предложених студената, посебно из 
Хрватске. И помоћно особоље за дипломатска представништва тражено 
је преко партијске мреже, па су и у овом случају из партијског врха слата 
потраживања републичким централним комитетима, а од њих добијани пре-
длози. Само у прва три месеца 1950. Одељење за кадрове у иностранству 
пронашло је преко ЦК КП Хрватске, БиХ и Црне Горе 30 кандидата за 
чуваре представништава и курире. Сви су били чланови КПЈ.33 На крају, 
утицај је свакако имао и Јосип Броз. Славољуб Ђера Петровић наводи да је 
управо Тито 1949. одлучио да народни посланици Радош Јовановић, Мар-
ко Никезић, Добривоје Видић, Мита Миљковић, Драго Вучинић и сам Пе-
тровић пређу за стално у МИП.34

Осим старања о раду партијских организација ван земље, повлачења 
у земљу непоузданих или неспособних кадрова и слања нових, поузданих, 
КПЈ је свој утицај у дипломатији ширила и школовањем новог кадра. И 
четири године после рата КПЈ се суочила са чињеницом да су у ресорима 
који су се бавили односима са иностранством стране језике и потребну 
стручност поседовали углавном стари, предратни кадрови, док су млађи, ко-
мунистички кадрови били без знања језика и недовољно стручни. Док је то 
било тако, комунисте је било тешко послати у иностранство.35 Први покушај 
југословенске власти да школовањем реши проблем кадрова за дипломатску 
службу учињен је већ 1946. године, када је основана Дипломатска школа 
у оквиру Министарства иностраних послова. Школа је постојала до 1949. 
године. Намера је била да се једногодишњим дошколовавањем у овој школи 
одани чланови Партије оспособе за рад у дипломатији и тако брзо обезбеди 
стручан и поуздан кадар за дипломатску службу. Управник Школе је био 
Вјекослав Цврље, службеник Министарства иностраних послова и каснији 

33 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, доку-
мент 36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...; документ 38, Извештај 
Одељења за кадрове...

34 Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 135.
35 Тај проблем је био посебно уочљив у Министарству спољне трговине, где су стране 

језике и стручност углавном поседовали људи из „старог апарата предратне Југославије, 
бивши власници-трговци, посредници капиталистичких фирми, учесници акционарских 
друштава и други извлашћени елементи“. Млађи, партијски проверени кадрови заостајали 
су у знању језика, стручности и „трговачкој рутини“. Политичка неподобност старих 
стручњака у Министарству спољне трговине била је толико изражена, да је КПЈ 1949. 
закључила да њих 150 уопште не смеју да добију пасоше за одлазак у иностранство, чак 
ни на привремене задатке. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску 
политику, к. 1/1–42, документ 36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...
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југословенски конзул у Аустралији. Дипломирало је укупно 96 студената. 
Међутим, партијски врх је примећивао много недостатака у раду школе, у 
њеном програму било је 1948. доста празнина, Партија је била незадовољна 
чињеницом да је школа примала мали број студената, да је кратко трајала 
(у почетку два, а затим три семестра) и имала сужен план и програм. У 
школи су тада била само четири наставника. Поврх свега, Партија није 
била задовољна радом управника школе, како у настави, тако и на месту 
управника школе.36 Пошто је било јасно да се помоћу Дипломатске школе не 
може добити стручан и Партији одан кадар за дипломатију, 1948. је основа-
на Новинарско-дипломатска виша школа, која је постојала до 1952. Била је 
под пуном контролом КПЈ. Мада су за упис у школу објављивани конкурси, 
сав посао око одређивања студената обављали су партијски органи. Тако је 
школа служила за школовање партијског кадра за новинарски позив и ди-
пломатску службу. Студенти су могли да буду само чланови КПЈ или СКОЈ-а. 
Мада се и у овој школи настава суочавала са многим проблемима (проблем 
простора, непостојање наставног програма и уџбеника и приручника за ве-
ћину предмета, проблем обезбеђивања адекватног наставног особља), она 
је успела да да око 200 дипломираних стручњака за дипломатску и новинар-
ско-публицистичку службу.37

Школовање нових, оданих и проверених кадрова био је један од 
кључних задатака у раду Одељења за кадрове у иностранству Управе за 
кадрове ЦК КПЈ. У плановима овог одељења за 1949. годину уочљива је 
ве лика жеља да се ради на стварању нових кадрова.38 Поред тога што је 

36 Д. Бонџић, „Новинарска и дипломатска школа у Београду 1948–1953“, Токови историје, 
3/2007, стр. 80–95; Д. Бонџић, „Школовање кадрова за дипломатију у социјалистичкој 
Југо славији од 1945. до 1960“, Југословенска дипломатија 1945–1961, у штампи; АЈ, 
фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 64/1–35, документ 
35, Из вештаји...; Исто, к. 1/1–42, документ 36, Извештај о раду Одељења за кадрове у 
иностранству...

37 Д. Бонџић, „Новинарска и дипломатска школа у Београду 1948–1953“, Токови историје, 
3/2007, стр. 80–95; Д. Бонџић, „Школовање кадрова за дипломатију у социјалистичкој 
Југославији од 1945. до 1960“, Југословенска дипломатија 1945–1961, у штампи.

38 Међу постављеним задацима били су и ови: стварање евиденције студената који су на 
Филозофском факултету изучавали стране језике, „а који одговарају по својим полити-
чким и осталим квалитетима“, како би се њима попунила „спољна служба“ и обезбедило 
им се да изучавају стране језике у иностранству, да би се на тај начин изградио „солидан 
кадар преводилачке струке“; обезбеђивање 60 предлога из република и МИП-а за одржа-
вање шестомесечног административно-политичког курса на коме би се обавезно учио 
један страни језик, а преко МИП-а је требало обезбедити руководство курса и предаваче, 
контролисање рада и успеха курса и на крају припремање предлоге за распоред курси-
ста; отварање једногодишње дипломатске школе при Министарству иностраних послова 
за 20 полазника с факултетском спремом; припремање предлога за распоред слушалаца 
дипломатске школе; да се брине да се стручни кадар за „спољну службу“ обезбеди од 
расположивог кадра у Министарству спољних послова и Министарству спољне трговине 
преко курсева језика, дописне школе итд.; да курсевима за изучавање страних језика 
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ка дрове требало добити системом курсева и школа, било је неопходно и 
пра тити рад, успех и понашање полазника, тј. контролисати њихову поли-
тичку подобност и успех у учењу. Током 1949. пооштрен је приступ пре-
ма слушаоцима Дипломатске школе, па је одељење планирало да изврши 
њихову контролу и утврди ко од њих има квалитет да остане у школи, а 
„политички несигурне, колебљиве и слабе ђаке“ требало је „одстрани ти из 
школе одмах“. Истовремено, планирана је и контрола учења стипенди ста 
Министарства иностраних послова и Министарства спољне трговине на 
факултетима.39 Контрола рада Дипломатске школе МИП-а и админи стра ти-
вно-политичког курса вршена је тако што су чланови одељења за кадрове 
у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ обилазили школу и курс све вре-
ме током њиховог трајања, присуствовали појединим предавањима, били 
чла нови испитних комисија и заједно са Персоналним одељењем МИП-а 
учествовали у распоређивању свршених полазника школе и курсиста. То-
ком 1949. године Одељење за кадрове у иностранству се бавило и радом 
Института за међународну политику и привреду (вероватно од септембра 
1949, када је ово партијско тело „преузело“ Институт). Одмах је извршена 
политичка провера руководећих људи у Институту (директор, његов заме-
ник, начелници секција, саветници и главни референти) и закључено да су 
од њих 12, двојица били „непријатељи“, а још петорица „непровјерени“. 
КПЈ је сматрала да већина њих није „овладала науком марксизма лењини зма 
и уноси идеолошку збрку у научним расправама“. Од осталих 34 службе-
ника, епитет „непријатеља“ понело је њих седам. То значи да је непријате ља 
било 19,5 одсто (девет од 46), дакле сваки пети. На интервенцију КПЈ њих 
петоро је до краја 1949. удаљено из наставе.40

Велики труд партијске комисије да школовањем, дошколовавањем, 
курсевима, стипендирањем итд., стручно, идеолошки и политички обучи ка-
дрове, пре свега из својих редова, који су спремани за дипломатску службу, 
дао је 1949. резултате које не би требало потценити. Осим 37 полазника 
који су завршили Дипломатску школу МИП-а 1949. године, напори Одеље-
ња за кадрове у иностранству да школовањем нових кадрова учврсти по-
ложај Партије у дипломатији дали су 1949. године још неке резултате: 
курсеве језика завршило је 104, а административни курс 49 „другова“, 76 

 обухвати 450 службеника Министарства спољних послова и Министарства спољне трго-
вине. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, 
документ 35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 
1949. годину.

39 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
35, План рада Одељења за кадрове у иностранству Управе за кадрове ЦК КПЈ за 1949. 
годину.

40 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...



С. СЕЛИНИЋ КАДРОВИ КПЈ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДИПЛОМАТИЈИ 1945–1952.

109

службеника МИП-а ванредно је студирало на разним факултетима, међу 
службеницима Министарства спојне трговине, њих 603 (14,5 одсто) је по-
хађало стручне курсеве, а 551 (13 одсто) курсеве језика. КПЈ је извршила и 
избор 70 слушалаца за Вишу школу спољне трговине и они су били искљу-
чиво чланови или кандидати за КПЈ. Осим тога, МИП је стипендирао 156 
редовних студената Новинарско-дипломатске високе школе.41

* * *
Каква је била структура партијских кадрова у иностранству у погле-

ду дужине партијског стажа, старости, националности итд? Подаци о старо-
сти и чланству у КПЈ постоје само за неке партијске организације у дипло-
матским представништвима (у Лондону, Милану, Риму, Трсту и Мексику), 
као и за све партијске секретаре 1956. године. Пошто се међу овим орга-
низацијама (дипломатским представништвима) налазе и оне у којима је 
било много комуниста (дипломатских службеника), то се из тих података 
ипак могу извлачити општији закључци.

У јуну 1956. у југословенским представништвима ван земље било 
је 49 секретара основних партијских организација, који су руководили пар-
тијским животом комуниста у дипломатској мрежи. Од њих 48, за које су 
постојали подаци, само су четворица били чланови КПЈ пре 1941. године, 
тј. пре Другог светског рата. То значи да је предратних чланова КПЈ међу 
партијским секретарима било само 8,3 одсто.42 Највише секретара основних 
партијских организација југословенских представништава у иностранству 
учланило се у Партију током рата (35 или 72,9 одсто). Њихово учлањење у 
Партију током ратних година тачно одговара успонима и падовима у исто-
рији партизанског покрета: највише их је пришло КПЈ током устаничке 
1941. и током победничких 1944. и 1945. године – по девет сваке од ове 
три године. Од 1942. у КПЈ је био један, а од 1943. седам секретара. После 
рата у Партију је примљено њих 9 или 18,7 одсто. Дакле, састав партијских 
секретара био је углавном „ратни“, тј. „партизански“.43

Попут секретара партијских организација и чланство је било мањим 
делом предратно, а углавном ратно и послератно. Од 74 комуниста у југо-

41 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

42 Убедљиво најдужи партијски стаж имао је Вилко Винтерхалтер, саветник I класе при 
Генералном конзулату у Њујорку и Сталној мисији при ОУН-у у Њујорку, који је у КПЈ 
био од 1928. Од 1939. у Партији је био Милутин Вујовић, саветник Амбасаде у Лондону, 
а двојица партијских секретара су постали комунисти 1940. године: Златан Сажунић, II 
секретар Посланства у Тел Авиву и Велимир Лесић, II секретар Конзулата у Кејптауну 
(Јужноафричка унија).

43 AJ, fond 507/XIII, SKJ, Komisija za razvoj SKJ i kadrovsku politiku, k. 46/1–47, dokument 22, 
Informacija o radu OO SKJ...
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словенским представништвима у Лондону 1952, за 69 постоје подаци о да-
туму пријема у КПЈ. Од ових 69 само су двојица постали чланови КПЈ пре 
рата и, евентуално још један, који је у Партију ступио 1941, али се из пода-
та ка не види да ли пре или после 6. априла. Ова двојица су: опуномоћени 
ми нистар Добривоје Видић и финансијски референт Амбасаде Драган 
Жагровић. Обојица су у КПЈ били од 1939. Дакле, од пре рата у Партији 
је било само 2,8 одсто југословенских комуниста у Лондону. У рату је у 
Партију ступило њих 25 или 36,2 одсто, док је после рата у Партију примље-
но 42, тј. 60,8 одсто. Готово две трећине комуниста међу југословенским 
представницима у Лондону било је у чланству Партије тек неколико година, 
па се са правом може говорити да су комунисти у Лондону били веома мла-
ди по партијском стажу и да су Партији махом пришли тек по освајању вла-
сти.44 У основној партијској организацији у Риму било је фебруара 1950. 
године 53 комуниста и кандидата за КПЈ међу југословенским службени-
цима и њиховим супругама. Од пре рата у Партији су била само двојица, тј. 
3,7 одсто. То су били амбасадор Младен Ивековић (од 1935) и први секретар 
Божидар Станић (од 1934). У ратним годинама (1941–1945) Партији је 
пришло њих 34 (64,1 одсто), а после рата је у Партију примљено њих 17 
(32 одсто). У статусу кандидата била су тројица (5,6 одсто).45 У Милану, од 
27 комуниста за које постоје подаци, нико није био у Партији од пре рата. 
Чак ни 1941. нико није примљен у Партију.46 Ни у зони Б СТТ-а ниједан од 
98 југословенских комуниста, према подацима из 1952, није био у Партији 
од пре 1941. године. Од 1941. до 1945. у КПЈ је примљено њих 47, тј. 48 
одсто. Осталих 51 (52 одсто) чланова Партије били су послератно чланство. 
Највише чланова после рата примљено је 1948. године (18).47 У Мексику 
је августа 1952. у КПЈ било седам службеника. Један је био члан Партије 
од 1924, један од 1943, двојица од 1944, по један од 1945, 1948. и 1950. То 
значи да је од пре рата у КПЈ било 14,2 одсто, у ратним годинама у КПЈ је 
примљено 57,1 одсто, а после рата 28,5 одсто партијаца.48

44 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 47/1–32, документ 
24, Списак чланова КПЈ...

45 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, документ 
1, Спискови службеника..., Прилог 5, II 1950.

46 Најстарији по партијском стажу били су они примљени 1942, међу којима је био и ге-
нерални конзул Бранко Карађоле. Током рата примљено је њих 17 (62,9 одсто), а остали су 
у Партију примљени после 9. маја 1945. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ 
и кадровску политику, к. 49/1–17, документ 7, Извештаји о раду Ћелије КПЈ Генералног 
конзулата..., Прилог 2, 17. III 1950.

47 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, доку-
мент 15, Записници са састанака..., Прилог 7, 1. IV 1952.

48 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 50/1–41, доку-
мент 16, Записници са састанака..., Прилог 6, 26. VIII 1952.
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Када се погледају збирно подаци за партијско чланство у Милану, 
Риму, СТТ-у, Лондону и Мексику, као и подаци о партијским секретарима 
из 1956, следи закључак да су међу овим партијцима предратни комунисти 
чинили само 2,9 одсто партијских кадрова у дипломатији, ратних је било 
53,6 одсто, док је после рата у КПЈ примљено 43,3 одсто.

Кадрови КПЈ/СКЈ у дипломатији према времену пријема у КПЈ.

Подаци за секретаре партијских организација 1956, као и подаци о 
партијском чланству у Лондону и Мексику 1952. и Риму и Милану 1950. 
показују и да је просечан стаж партијаца у југословенским представни-
штви ма био отприлике једнак времену које је прошло од краја рата. Другим 
речима, они су у просеку били у Партији онолико година колико је Партија 
била на власти, па се може закључити да је партијско чланство било веома 
младо по годинама партијског стажа.49

49 Просечан партијски стаж партијских секретара из 1956. био је 12 година и један месец, 
дакле отприлике онолико колико је било прошло до рата до тада. Просечан партијски 
стаж свих 69 југословенских комуниста на служби у Лондону 1952. године износио је 
6,2 године. Чланови КПЈ међу југословенским представницима у Риму, без кандидата и 
супруга, били су у фебруару 1950. године у Партији просечно 5,6 година, а у Милану марта 
1950. године 5,2 године. Априла 1952. године 98 комуниста у југословенским установама 
у зони Б СТТ-а било је у КПЈ просечно 6 година и 1 месец. Партијци у Мексику су 1952. 
просечно имали 9,4 године партијског стажа, нешто више него што је КПЈ била до тада 
на власти (седам година), али је овај нешто виши просек био последица тога што је у 
Амбасади био један члан од 1924, а Амбасада је била малобројна (само седам комуниста 
службеника), па је један стари члан КПЈ извлачио просек за цело чланство у Мексику. АЈ, 
фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 47/1–32, документ 
24, Списак чланова КПЈ...; АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску 
политику, к. 49/1–17, документ 1, Спискови службеника..., Прилог 5, II 1950; Исто, доку-
мент 7, Извештаји о раду Ћелије КПЈ Генералног конзулата..., Прилог 2, 17. III 1950; 
Исто, документ 15, Записници са састанака..., Прилог 7, 1. IV 1952; АЈ, фонд 507/XIII, 
СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 50/1–41, документ 16, Записници са 
састанака..., Прилог 6, 26. VIII 1952.

примљени у КПЈ 
пре рата 
(одсто)

примљени у КПЈ 
током рата 

(одсто)

примљени у КПЈ 
после рата 

(одсто)
секретари партијских 
организација 1956.

8,3 72,9 18,7

Лондон 1952. 2,9 36,2 60,8
Рим 1950. 3,7 64,1 32
Милано 1950. 0 63 37
Зона Б СТТ-а 1952. 0 48 52
Мексико 1952. 14,2 57,1 28,5
УКУПНО 2,9 53,6 43,3
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Осим што су великим делом у КПЈ примљени током рата, партиј-
ски кадрови у иностранству су у великом броју имали и партизанску ра тну 
прошлост или су хапшени и одвођени у логоре. Током 1949. у Аустрији, 
Немачкој и Трсту око 25 одсто службеника били су током рата у кон цен-
трационим логорима и заробљеништву или су били одсутни из земље.50 
Према подацима из новембра 1950, од 26 чланова Партије у Аустрији за 
које су постојали подаци, што је била отприлике половина партијаца у овој 
земљи, пет је читав рат провело у заробљеништву, пет су били у логорима 
у земљи (Јасеновац, Градишка, Бањица), а двојицу је хапсила специјална 
полиција.51 Од 98 комуниста, који су априла 1952. радили у југословенским 
установама у зони Б СТТ-а, у НОБ-у је учествовало њих 62 (63,2 одсто) 
– највише од 1943 (26) и 1944 (21).52

Када је реч о националној припадности, постоје прецизни подаци о 
националности југословенских дипломата 1949. године.

Национална структура југословенских дипломата 1949. године.53

50 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

51 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1–47, документ 
42, Изводи из записника и извештаја о раду...

52 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, документ 
15, Записници са састанака..., Прилог 7, 1. IV 1952.

53 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...

функције Срби Хрвати Словенци Црногорци Македонци
амбасадори 4 57,1 

одсто
1 14,2 

одсто
1 14,2 

одсто
1 14,2 

одсто
- -

посланици 5 41,6 
одсто

5 41,6 
одсто

1 8,3 
одсто

1 8,3 
одсто

- -

саветници 9 40,9 
одсто

9 40,9 
одсто

2 1 9 
одсто

1 9 
одсто

отправници 
послова

- - 2 66,6 
одсто

- - 1 33,3 
одсто

- -

генерални 
конзули и
конзули 3 30 

одсто
5 50 

одсто
- - 2 20 

одсто
- -

Остали 1 25 
одсто

- - 3 75 
одсто

- - - -

УКУПНО 22 37,9 
одсто

22 37,9 
одсто

7 12 
одсто

6 10,3 
одсто

1 1,7 
одсто
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Ако се подаци о националној припадности дипломата ставе у кон-
текст етничке структуре становништва Југославије, следи закључак да је 
Срба на највишим дипломатским положајима било нешто мање, а Хрвата и 
Словенаца много више него у укупном становништву Југославије. Највећа 
одступања била су код Црногораца и Македонаца: Македонаца је било мно-
го мање (три пута), а Црногораца много више (четири пута) него што је било 
њихово учешће у националној структури Југославије.

Национална структура службеника на највишим дипломатским 
положајима 1949. и национална структура становништва Југославије 

1948.54

Због специфичних услова, у неким представништвима је било више 
кадрова одређене националности или вере него у другим представништви-
ма Југославије. Тако је југословенско представништво у Трсту било познато 
по великом броју Словенаца, пре свега због близине границе. У партијској 
организацији југословенских установа СТТ-а априла 1952. било је 51 одсто 
Словенаца, 24,5 одсто Хрвата, 22,4 одсто Срба и 2 одсто Црногораца.55 Ве ра 
је била посебно важна при одређивању дипломата за муслиманске земље. 
Уочљиво је да је у представништвима Југославије у Турској било више му-
слимана него у представништвима у другим земљама. Партијским живо том 
комуниста у Турској после рата су руководили Нијаз Диздаревић и Селим 
Нумић, саветник Амбасаде. Крајем четрдесетих III секретар Амбасаде је 
био Мидхат Муратбеговић, док је I секретар Генералног конзулата у Цари-
граду био Мустафа Виловић, који је тада био дипломата са највишим ран-
гом у конзулату. Следећи по звању био је Мустафа Удовичић, секретар кон-
зулата. У Трговинском изасланству је радио Мустафа Бркић. Војни изасла-
ник у Турској 1952. године био је Адем Акшамија.56 И у Ирану је почетком 
педесетих међу малобројним југословенским службеницима било мусли-
мана на дипломатским местима. Мустафа Виловић је 24. децембра 1950. 

54 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 1/1–42, документ 
36, Извештај о раду Одељења за кадрове у иностранству...; Југославија 1918–1988, ста-
тистички годишњак, Београд, 1989, стр. 44.

55 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, доку-
мент 15, Записници са састанака..., Прилог 7, 1. IV 1952.

56 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1–37, доку-
мент 6, Списак службеника...; документ 7, Списак чланова КПЈ...

Срби Хрвати Словенци Црногорци Македонци
учешће у броју 
дипломата 1949. у одсто

37,9 37,9 12 10,3 1,7

учешће у становништву 
Југославије 1948. у одсто

41,5 23,9 8,9 2,69 5,1
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ступио на дужност у Техерану, где је био отправник послова, док је почет-
ком педесетих посланик у Техерану био Шериф Шеховић.57 Уобичајена 
појава била је да су муслимански кадрови у југословенској дипломатији пре-
ме штани из једне у другу исламску земљу. Нијаз Диздаревић је после Алба-
није био у Турској, а касније и отправник послова – саветник у Египту и 
амбасадор у Алжиру. Муратбеговић је после Анкаре био саветник Послан-
ства у Сирији. Ешреф Бадњевић је поред службе у Министарству иностра-
них послова био и посланик у Египту, одакле је повучен на захтев египатске 
владе, а потом у Ирану. Узимајући у обзир „значај верских сентимената“, 
Југославија је после Бадњевића у Каиро поново послала муслимана – Ша-
хинпашића.58

Једна од одлика партијских кадрова у дипломатији била је младост. 
Просечна старост комуниста међу југословенским представницима у Риму 
фебруара 1950. била је само 30,5 година. Нико није био старији од 50 го-
дина, а најстарији, аташе за Трговачку морнарицу, Љубомир Русковић имао 
је 50 година. У петој деценији живота било је само седам представника 
Југославије (15,2 одсто), Између 30 и 40 година имало је њих 11 (23,9 одсто), 
а између 20 и 30 година имало је 24, тј. чак 52,1 одсто службеника. Двојица 
(4,3 одсто) су имала само 20 година живота. Дакле, 55,4 одсто југословен-
ских комуниста-службенка у Риму били су млађи од 30 година. Међу онима 
који су заузимали најважнија дипломатска места било је и нешто старијих – 
амбасадор Младен Ивковић имао је 46, саветник Влатка Бабић 48, саветник 
Дејан Лапчевић 43 године, трговински изасланик Звонко Бабић 48, али је 
и међу њима било младих људи – саветник Јосип Дефранчески имао је 35 
година, саветник Бранко Љубић, I секретар Божидар Станић и II секретар 
Петар Куиш имали су 33 године, секретар Бранко Рубињони 34, војни 
изасланик Руди Кордић 30, секретар Ђорђе Секулић и аташе Милош Зорзут 
26, аташе Драгољуб Пајовић 24, а аташе Боро Петровић само 23 године.59 
Почетком 1950. у Милану су комунисти имали просечно свега 29,5 година. 
Најстарији је био виши економиста инг. Владимир Сајчић, стар 42 године. 
Сви комунисти на најважнијим дипломатским местима били су веома мла-
ди. Генерални конзул Бранко Карађоле имао је само 30, конзул Никола 
Думић 29, вицеконзул Анте Маркотић 31, вицеконзул Слободан Вујовић 29, 
а вицеконзул Звонимир Водопивец само 26 година.60

57 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1–37, доку-
мент 29, Извештаји о раду...

58 A. Životić, „KPJ/SKJ i egipatski komunisti i socijalisti 1946–1956“, Tokovi istorije, 3/2006, 
Beograd 2006, str. 157; V. Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski Istok. Stvaranje jugoslovenske 
bliskoistočne politike 1946–1956, Beograd, 2007, str. 43.

59 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, доку-
мент 1, Спискови службеника..., Прилог 5, II 1950.

60 АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1–17, доку-
мент 7, Извештаји о раду Ћелије КПЈ Генералног конзулата..., Прилог 2, 17. III 1950.
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Immediately after WWII the Communist Party of Yugoslavia (CPY) 
didn’t have the preponderance among the diplomatic offi cials abroad, but 
particu larly after the confl ict with Stalin, it did its best that its members gain the 
majority among the representatives of the country abroad. The CPY gained the 
domination of the diplomatic service by recalling politically unreliable offi cials, 
accepting into membership of the CPY of non-communists, but also by recalling 
those communists deemed untrustworthy after the confl ict with Stalin. Thus, by 
the end of 1940 a total domination of the Party cadres in the diplomatic service 
was achieved. The decisive role in staff policy was played by the Section for 
Cadres Abroad of the Cadre Commission of the Central Committee of the CPY. 
Party members in the diplomatic service had short Party memberships and most 
of them had been in the Party only couple of years. Among the communists in 
Milan, Rome, Independent Territory of Trieste, London and Mexico in early 
1950s, as well as among Party secretaries in 1956, pre-war communists made up 
only 2.9%, wartime ones 53.5%, whereas 43.3% became members of the CPY 
after the war. As for the ethnic make-up of the diplomatic corps, according to 
the data from 1949, the Serbs were underrepresented and Croats and Slovenes 
overrepresented among the highest offi cials. The Macedonians were three times 
underrepresented and the Montenegrins four times overrepresented. Communists 
among the diplomatic staff were mostly young – the average age of communists 
among the Yugoslav representatives in Rome in February 1950 was 30.5 years, 
with 55.4% of them being under 30, whereas in early 1950 communists in Milan 
were on the average 29.5 years old.
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GRČKA, TURSKA I JUGOSLAVIJA U BALKANSKOM 
PAKTU 1953–1954 – NOVI POGLEDI

ABSTRACT: Contrary to widespread perceptions, the Balkan Pacts signed 
between two NATO member states, i.e. Greece and Turkey, and communist 
Yugoslavia, originated in those states’ quest for collective regional security and 
for a distinct geopolitical role in the post-war period rather than from intervention 
by western great powers.

Ključne reči: Diplomatski odnosi, Jugoslavija, Grčka, NATO, Ankarski ugovor, 
Bledski ugovor

U Ankari je 28. februara 1953. godine potpisan Sporazum prijateljstva 
i saradnje između Grčke, Turske i Jugoslavije, a samo nekoliko godina ranije 
po litička povezanost jedne komunističke zemlje, kao što je bila Jugoslavija, sa 
dve ma zemljama članicama Severno-atlantskog saveza (NATO) bi bio neza mi-
sliv događaj.1 Međutim, sukob Josipa Broza Tita i Staljina u leto 1948. godine 
i isklju čivanje Jugoslavije iz Komunističkog informacionog biroa (KOMIN-
FORM)2 približili su jugoslovenskog lidera velikim zapadnim silama i njihovim 

1 Đura Ninčić, „The Balkan Pacts“, Annuaire Europeen, Hague 1956; John Iatrides, The Pact of 
Ankara, A test cause of collective securite in Southeastern Europe, Hague 1956; John Iatrides, 
Balkan Triangle. The Birth and Decline of an alliance across ideological boundaries, Paris 
1968; K. Čalovski, Balkanski savez, Beograd 1975; H. Hartl, Der „einige“ und „unabhangige 
Balkan, Munchen 1977; Sotiris Valden, Grčka i istočne Zemlje 1950–1967: ekonomski odnosi 
i Politika, Atina 1991; Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955, Beograd 2000; Duško 
Lopandić, Regional Initiatives in South Eastern Europe, Belgrade 2001; Bojan Dimitrijević, 
Jugoslavija i NATO, Beograd 2003.

2 Opširna bibliografi ja. Indikativno navodimo: Adam Ulam, Titoism and the Cominform, Cam-
bridge Mass., 1952; Milovan Đilas, Conversations with Stalin, Harcourt, Brace & World, Inc., 
1962; Ivo Banac, With Stalin against Tito. Cominformist Splits in Yugoslav Communism, Ithaca
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balkanskim saveznicima, a sve u cilju pronalaženja strateških saveznika i obez-
beđivanja ekonomske i vojne pomoći.

Bez obzira na zbližavanje sa Zapadom, Tito je oklevao da učestvuje u 
odbrambenim organizacijama kao što je bio NATO i odbijao je da se obaveže 
pismenim sporazumima. Sa ovog stanovišta, Ankarski sporazum je imao poseban 
značaj jer je ukazivao na to da je jugoslovenski lider usvojio novu politiku, koja 
bi postepeno dovela do šire povezanosti sa zapadnom koalicijom. Sam Tito je 
potvrdio nove pozicije svoje države na međunarodnoj sceni u intervjuu 9. marta 
1953. godine: „Jugoslavija je napustila politiku potpune nesvrstanosti zbog 
nebezbednosti na međunarodnoj sceni.“3

U istom periodu, u martu 1953. godine, stigla je neočekivana vest o smrti 
Staljina, što je izmenilo pozicije na međunarodnoj sceni. Novo rukovodstvo 
SSSR-a pod Georgijem Maljenkovim počelo je da primenjuje politiku mirovne 
koegzistencije u odnosima prema zapadnim zemljama. Politika mirovne koeg-
zistencije podrazumevala je da se konkurentnost dvaju političkih sistema od vi-
ja mirovnim putem. Sovjetski „napad mira“bio je vidljiv i na Balkanu u vidu 
usvajanja elastičnije i realnije politike sa diplomatskim otvaranjem prema Jugo-
slaviji, Grčkoj i Turskoj.4

Međutim, i tursko i grčko rukovodstvo je bilo uzdržano u pogledu nove 
sovjetske politike. Prilikom zvanične posete grčke delegacije Ankari juna 1953. 
godine, predsednici vlada Grčke i Turske Aleksandar Papagos i Adnan Menderes 
izrazili su skepticizam u pogledu sovjetskih predloga. Predstavnici Grčke i Turske 
plašili su se, s jedne strane, slabljenja Severno-atlantskog pakta u budućnosti, 
pakta koji je u njihovim zemljama primljen posle mnogo truda, a sa druge pre-
stanka aktivnog delovanja Balkanskog saveza.5 Suprotno tome, u Beogradu je 
Jugoslovenska komunistička partija novu politiku Moskve ocenila iskrenom i 
verovala da će priznati greške iz prošlosti.6 Tito je po povratku iz Londona marta 
1953. godine javno izjavio da se to očekuje: „Drago nam je, čekamo i videćemo.“ 

 and London 1988; Vucinich, Wayne S. (ed.), At the Brink of War and Peace. The Tito-Stalin in 
a Historic Perspective, New York 1982.

3 Observer, 9. mart 1953.
4 Bibliografi ja koja se odnosi na Staljinovu smrt i na početak primene „mirovnog napada“ od stra-

ne novog rukovodstva je opširna. Navodimo izvesna odabrana dela: Evangelos Averof-Tosicas, 
Istorija izgubljenih prilika (Kiparski problem 1950–1963), I tom, Atina 1982; Leo Mates, 
Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije, Beograd 1976, str. 112–113; Henry Kissinger, 
Diplomatija, (prevod: Juri Kovaljenko), Atina 1994, str 576. i dalje; Evantis Hadživasiliju, Uvod 
u istoriju posleratnog sveta, Atina 2001, str. 147-150; Vasilios Kondis, Janis Murelos, Sovjetski 
Savez i Balkan u 50’im i 60’im godinama, str 9; Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–
1955, Beograd 2000, str 82-83.

5 Υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδος, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (Mini-
starstvo spoljnih poslova Grčke, Služba diplomatskog i istorijskog Arhiva), ambasada u 
Beogradu, 1953, 865, Zapisnik sa skupa u Ankari, 18. jun 1953. 

6 Bogetić, n. d., str. 83.
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Naravno, izrazio je i svoju veru u Ankarski sporazum: „Pogrešno je mišljenje 
onih na Zapadu koji misle da ćemo se odreći Sporazuma.“7

Razlika u stavovima članova Balkanskog saveza u pogledu promena u 
SSSR-u se jasno vidi na nivou diplomatskih procedura za objavljivanje za jed-
ničkog kominikea triju država, koji se odnosio na polaganje Ankarskog sporazu-
ma u Ujedinjenim nacijama juna meseca iste godine.

Beograd je predložio da se u tekst unesu dva paragrafa, kojima bi se 
pozdravljale sve inicijative koje bi imale za cilj smanjenje zategnutosti na među-
narodnom nivou, izražavajući na taj način svoju podršku novoj sovjetskoj poli-
tici.8 Ova formulacija je izazvala oštru reakciju i Atine i Ankare, jer su obe vlade 
smatrale da ni indirektan osvrt na „rusku mirovnu ofanzivu“ ne može da bude 
prihvaćen. Međutim, samo šest dana kasnije, 24. juna, jugoslovenska vlada je 
izdala kominike u ime sve tri države, čiji je sadržaj izražavao njene stavove. U 
drugom paragrafu teksta se naglašavao „značaj koji se daje svakom pokušaju koji 
bi doprineo stvarnom rešenju problema koji stvaraju međunarodnu krizu“.9

Sa novim razvojem situacije, Balkanski savez je za Jugoslaviju izgubio 
značaj kao sredstvo za jačanje vojno-odbrambenih snaga Jugoslavije u odnosu na 
njene istočne susede. Savez je bio značajan za Beograd samo kao pregovarački 
adut za rešavanje dva složena pitanja: za obezbeđivanje novih povoljnih ekonom-
skih i vojnih sporazuma sa Zapadom i za jačanje jugoslovenskih pregovaračkih 
pozicija u odnosu na Italiju povodom Tršćanskog pitanja.

Što se tiče suštinskog pitanja – vojnog povezivanja Jugoslavije sa 
NATO-om, Grčka i Turska posle potpisivanja Ankarskog sporazuma su uložile 
napor da ubede NATO, pre svega Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, 
u neophodnost revizije njihovih do tada negativnih stavova po ovom pitanju. 
Pokušaji, međutim, nisu dali rezultata, jer su na njihove sagovornike u potpunosti 
uticali prigovori Italije, koji su proisticali iz nerešenog Tršćanskog pitanja, kao i 
uzdržanost severnih zemalja u vezi sa širenjem pakta.

Grčka i Turska su razumele stav SAD-a tokom posete novog američkog 
državnog sekretara Džona Fostera Dalsa Atini i Ankari maja 1953. godine.10 
On je jasno stavio do znanja da ulazak Jugoslavije u NATO još nije ostvarljiv 
zbog Tršćanskog problema.11 U Atini gde je boravio 27. maja, Dals se sastao sa 
Papagosom i ministrom spoljnih poslova Stefanom Stefanopulosom, koji su ga 

7 Josip, Broz Tito, Narodna knjiga, VII, str. 49.
8 Diplomatski arhiv ministarstva inostranih poslova (DASMIP), Politička arhiva (PA), str. pov. 

1953, f-69/1, 48385, Jugoslovenske primedbe na grčki tekst deklaracije.
9 „Spoljnopolitička dokumentacija“, br. 2, Beograd 1954, str. 527; FO 371/107845/WY 1076/23, 

Ivo Mallet, ka F.O. i Čerčilu, 27. jun 1953.
10 Od 9. maja 1953. godine novi sekretar spoljnih poslova SAD Džon Dals je putovao u Južnu 

Aziju i na Srednji istok; Foreign Relations of the United State (FRUS), vol. IX, 1, i dalje.
11 Iatrides, Balkan Triangle, str. 117–118.
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informisali o nameri da zajedno sa Turskom i Jugoslavijom ostvare tročlani vojni 
savez. Dals je izrazio uzdržanost i savetovao je grčke političare da zatraže od 
Jugoslovena konkretne ustupke kako bi ispitali njihovu iskrenost.12

Ovakav razvoj situacije je imao za rezultat da ni Atina ni Ankara nisu 
krenule, u drugoj polovini 1953. godine, sa povlačenjem poteza koji bi doveli do 
za njih željenog rezultata – jugoslovenskog ulaska u NATO. Ovakav stav Grčke 
i Turske se podudarao vremenski sa odlukom Jugoslavije da promeni politiku i 
zatraži vojnu povezanost sa Zapadom. Tako je inicijativu preuzeo Beograd kra-
jem 1953. godine, suprotno onome što se dešavalo do tada.

U dosadašnjoj ograničenoj bibliografi ji o Balkanskom savezu, koja se 
zasniva pre svega na novinskim člancima iz tog perioda, preovladava stav da je 
do promene Titovih pozicija po pitanju vojnog savezništva sa Grčkom i Turskom 
došlo pod pritiscima zapadnih sila. Međutim, pažljivo proučavanje poverljivih 
diplomatskih dokumenata grčkog i jugoslovenskog Ministarstva spoljnih poslova 
pokazuje da je prerastanje Ankarskog sporazuma u Sporazum savezništva bila 
odluku triju balkanskih saveznika i da nije proistekla iz intervencije Zapada.

Konkretnije, 3. decembra 1953. godine ambasador Turske u Beogradu 
Agah Aksel i jugoslovenski ministar spoljnih poslova Koča Popović su razgova-
rali o preduzimanju konkretnih poteza za prerastanje Ankarskog sporazuma u 
vojni savez.13 Grčka, Jugoslavija i Turska, svaka sa svoje strane, trebalo je da 
pripreme nacrt plana novog saveza, a potom putem pregovora da bude prihvaćen 
jedan kompromisni tekst.

U istom periodu, Papagos je tokom svojih putovanja u inostranstvo stu-
pio u bliži kontakt sa zapadnim saveznicima. Pokušao je da dobije odobrenje 
za sklapanje balkanskog vojnog saveza triju balkanskih država – saveznica An-
karskog sporazuma.14 Reakcije zapadnih saveznika nisu, međutim, bile onakve 
kakve je želela grčka vlada.

Uprkos tome, grčka strana je nastavila sa kontaktima, najviše sa vladom 
Sjedinjenih Američkih Država, imajući u vidu uticaj SAD-a na ostale članove 
NATO-a. Prvo se glavni generalni direktor grčkog Ministarstva spoljnih poslova 
Vasilios Mostras sastao 5. januara 1954. godine sa američkim ambasadorom u 
Atini, a potom sredinom februara 1954. Stefanopulos je u razgovoru sa savetni-
kom ambasade SAD u Atini Tomasom Manom preneo konkretan predlog grčke 
vlade o sklapanju vojnog saveza sa Turskom i Jugoslavijom. Na sve ove poteze 

12 Intervju Iatridisu sa Stefanopulosom, 12. avgusta 1959. (Iatrides, Balkan Triangle, str.118, fus-
nota 113)

13 DASMIP, PA, f-69/2, 418646, Zabeleška o razgovoru ministra inostranih poslova Koče Popo-
vića sa turskim ambasadorom Akselom, 3. decembar 1953.

14 Služba diplomatskog i istorijskog arhiva, Centralna služba, 1954, 28.3, I Politička direkcija, 17. 
april 1954; Služba diplomatskog i istorijskog arhiva, Centralna služba, 1954, 4.1, I Politička 
direkcija, Opšti cirkular Stefanopulosa upućen svim stranama, 18. avgust 1954.
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Stejt department je reagovao negativno, povezujuće sklapanje balkanskog vojnog 
saveza – čiji bi član bila i Jugoslavija – sa rešavanjem Tršćanskog problema.15

Beograd je sa svoje strane pripremao, na svoj način, put ka vojnom 
savezništvu. Povodom godišnjice potpisivanja Ankarskog sporazuma, u biltenu 
nezvaničnog organa Jugopresa, 27. februara, objavljen je članak dopisnika za 
pitanja diplomatskog sektora u kome je, po prvi put, javno izneta mogućnost 
pretvaranja političkog saveza u vojno savezništvo. Dopisnik je u članku naveo 
sledeće: „Iz određenih izvora su podneseni predlozi putem kojih se tvrdi da se, 
možda, treba suočiti sa pitanjem sklapanja i vojnog saveza... Pretpostavljajući 
da postoji takva tendencija, bilo bi teško pomisliti da tri države ne bi pokrenule 
ovakav čin da to ne zahtevaju potrebe, zajednički odbrambeni interesi i zaštita 
nezavisnosti.“16

Posete predsednika Tita Turskoj od 12. do 16 aprila 1954. godine17 i 
Grčkoj od 2. do 5. juna iste godine18 predstavljale su određujuću stanicu u razvoju 
tročlane saradnje. U toku posete Turskoj saopštena je namera dvojice lidera da 
tročlani savez preraste u vojno savezništvo, naravno uz učešće Grčke, dok je u 
toku posete Grčkoj odlučeno da papir o savezništvu bude potpisan na idućem 
skupu trojice ministara spoljnih poslova, koji je trebalo da se održi na Brionima 
u Jugoslaviji 17.jula l954. godine.

Iznenađenje zapadnih država je bilo veliko. Stejt department je od Turske 
dobio jasnu potvrdu da tokom Titove posete neće biti donete odluke u vezi sa 
razvojem oblika postojećeg saveza.19 Vladini krugovi nisu mogli da poveruju da 
bi turska vlada ignorisala preporuke Vašingtona. Želeći da daju prigodno tuma če-
nje situacije, pripisali su celokupno pitanje nepažljivoj frazeologiji jugosloven-
skog ministra spoljnih poslova Koče Popovića tokom uobičajene konferencije 
za štampu posle susreta.20 Međutim, ambasador SAD-a u Ankari, u osvrtu na 
tročla  ni savez karakteristično je protumačio (kako) „niko ne može da veruje Tur-
ci ma“.21 U sledećem periodu, tri zapadne sile su putem koordinisanih poteza po-
ku šale – bez uspeha – da spreče potpisivanje sporazuma. Njihovo intervenisanje 

15 Služba diplomatskog i istorijskog arhiva, Centralna služba, 1954, 28.3, I Politička direkcija, 17. 
april 1954.

16 Jugopress, tom 3, br. 262, 27 februar 1954; Iatrides, Balkan Triangle, str. 128.
17 Bogetic, n. d., str. 141; DASMIP, PA, 1954g, f-4, 208, Poseta predsednika Republike maršala 

Tita Turskoj; FO 371/113163/WY 10344/16, Ambasada u Ankari, br. 61, 21 April 1954.
18 Iatrides, Balkan Triangle, str. 129-130; Bogetić, n. d., str. 146; Služba diplomatskog i istorijskog 

arhiva, Centralna služba, 1954g, 28.3, Zapisnik sa skupa u četvrtak, 3 Juna 1954.
19 DASMIP, PA, str. pov. 1954, f-4, 208.
20 Služba diplomatskog i istorijskog arhiva, Centralna služba, 1954, 6. 5, Ambasada u Vašingtonu, 

20. April 1954 g.
21 DASMIP, BS, f-69/l, 44976. Karakteristično je da na dan kada je objavljen u štampi intervju 

Popovića, ambasador SAD-a je poslao telegram Vašingtonu da ništa značajno nije proisteklo iz 
Titove posete (FO 371/ll3163/WY 10344/22, Ambasada u Ankari, 28 April 1954).
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se po du da rilo sa promenom turskog stava u vezi sa potpisivanjem sporazuma i 
od stra ne štampe protumačeno je i kao uzrok i kao rezultat. Ankara je takođe, 
uložila napo re da dobije na vremenu, odlažući datum potpisivanja od 17. jula za 
avgust.22

Međutim, na osnovu proučenih izvori može se izvesti zaključak da se 
radi ο čisto turskoj inicijativi. Ta inicijativa je poticala, s jedne strane, iz pokušaja 
turske diplomatije da se predstavi Rimu kao borac za rimske interese, predlažući 
Italiji da uđe u savez kao osnivački član. S druge, to se može zaključiti iz oštre 
pregovaračke politike koju je sledila Turska u vezi sa formulisanjem određenih 
članova Sporazuma.

Na kraju, savez je potpisan na Bledu u Jugoslaviji 9. augusta 1954. go-
dine, posle dugih diplomatskih procedura. Savez nije mogao da preživi, jer su tri 
članice usmerile pažnju na nove diplomatiske ciljeve: Beograd na tada oblikova-
nu politiku nesvrstanih, Atina na rešavanje gorućeg kiparskog problema i Ankara 
na Bagdadski sporazum i na ulogu koju je želela da preuzme u razvoju situacije 
na Srednjem Istoku.

Uprkos neuspehu Bledskog saveza, diplomatska savetovanja koja su 
prethodila spadaju u najuzbudljivije događaje novije diplomatske istorije, kada 
se ο toj istoriji sudi ne na osnovu rezultata koje je dala, već na osnovu onoga što je 
ona značila. I do danas, na osnovu ograničene bibliografi je, tri države se prikazu-
ju u potpunosti zavisne od odluka Vašingtona i Londona u njihovoj međusobnoj 
saradnji23, što ne potvrđuje proučavanje arhivskog materijala.

S druge strane, niko ne može da tvrdi da je Balkanski savez predstavljao 
samostalnu regionalnu odluku. Ciljevi triju država su bili povezani sa potezima 
– na političkom planu – velikih sila, a u okviru jakog bipolarnog sistema tog 
perioda. Tako nešto je bilo očekivano. Uloga vanbalkanskog faktora bila je od 
odlučujućeg značaja za pitanje opstanka i svrsishodnosti blakanskih sporazuma ο 
saradnji u toku celog 19. i 20. veka.

Balkanska pitanja su uvek imala za osnovu stvaranje ravnoteže koju su 
nametale velike sile. I Balkanski savezi nisu predstavljali izuzetak od pravila.

22 DASMIP, PA, str. pov., 1954, f-4, 506; DASMIP, PA, 1954, f-69.1,410320; FO 371/113166/
WY1071/90, Brief for the Minister of State, 16 Juli 1954; Služba diplomatskog i istorijskog 
arhiva, Centralna služba, 1954, 6.5, Ambasada u Ankari, 9 Juli 1954.

23 Izuzimajući Džona Jatridisa, koji je učestvovao u savetovanjima kao član grčke vojne delegaci-
je.
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Summary

Dr Theodora Gota

Greece, Turkey and Yugoslavia in Balkan Pact 
1953–1954 – New Assessments

Key words: Diplomatic relations, Yugoslavia, Greece, Turkey, NATO, the Treaty of 
Ankara, the Treaty of Bled

The present study examines the diplomatic relations between Yugoslavia, 
Greece and Turkey during 1953-1955. The period starts on February 28th 1953 
with the signing by the Foreign Ministers of the three countries of a Treaty of 
Friendship and Collaboration, henceforth known as the Treaty of Ankara, and 
ends in the summer of 1955 with the signing of the Treaty of Bled, an alliance 
pact between the above mentioned countries. 

The rapprochement of the three states caused international surprise, as it 
was the fi rst political agreement concluded by Yugoslavia after its expulsion from 
the Soviet bloc following the rupture between Tito and Stalin in 1948. The road to 
Bled, though, was not easy. Stalin’s death on March 1953 and the “peace attack” 
by Georgy Malenkov led Tito to a temporary re-evaluation of the situation. That 
didn’t last long. By February 1954 the Yugoslav leader, trying to strengthen his 
regional position vis a vis the western powers on the Trieste issue, was ready to 
proceed to a military alliance.

In the years to follow international bibliography tended to attribute the 
tripartite collaboration to diplomatic pressure by the western powers, especially 
the USA and Great Britain. This conception is primarily based on lack of 
documentation, since relevant archival material in Athens and Belgrade opened 
just recently to the public. Study of that material leads to the conclusion that the 
western powers were skeptical of the joinder by two NATO members of a defence 
pact with Belgrade since they understood that Yugoslavia would acquire all the 
advantages of NATO membership without any of the obligations. 

On the other hand, this is not to claim that the Balkans Pacts were 
autonomous regional efforts, since the goals of the three capitals were directly 
linked to the strategies of the western powers. Which is not surprising in the 
broader context of the strongly bipolar cold war era.
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APSTRAKT: U radu se razmatra pitanje održavanja politike balansa prema 
supersilama koje su Tito i jugoslovenska vlada sprovodili tokom 60-ih godina 
dvadesetog veka. Uspešna realizacija takve politike bila je temeljni postulat 
spoljno-političke orijentacije i međunarodnog položaja Jugoslavije. Sa svoje stra-
ne, obe supersile su iz vlastitih interesa bile prećutno saglasne da se održi takva 
pozicija Jugoslavije.

Ključne reči: Tito, Jugoslavija, SSSR, SAD, međunarodni odnosi, spoljna poli-
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Politku balansa prema dve vodeće sile posleratnog sveta SAD i SSSR 
jugoslovenski lider Josip Broz Tito postavio je sredinom 50-ih godina 20. veka. 
On je uspeo da izmirenje sa sovjetskim vođstvom, koje je stupilo na scenu 
posle Staljinove smrti, ne dovede do poremećaja odnosa sa SAD, ključnim 
spoljnopolitičkim faktorom koji mu je pomogao da istraje u borbi sa Staljinom i 
očuva nezavisnu poziciju Jugoslavije u međunarodnim odnosima, ne ugrožavaju-
ći pri tome socijalistički sistem i njegovu ličnu vlast u zemlji. Time je ostvario 
ono što je bio njegov strateški politički cilj, da pozicionira zemlju kao relativno 
nezavisan entitet između Istoka i Zapada – poziciju koju je želeo i koju je smatrao 
realnom i politički održivom. 

Glavni preduslov za održavanje takve pozicije bilo je vođenje politike 
balansa, ekvidistance i stalno otvorenih vrata prema Moskvi i Vašingtonu. 

∗ Tekst autora dr Đorđa Tripkovića bio je među prvima dostavljen redakciji zbornika Tito-viđenja 
i tumačenja, INIS, Beograd, 2011. Tehničkom omaškom u pripremi štam pe je ispušten. U do-
govoru sa autorom i uz ponovljeno izvinjenje redakcije Zbornika, mi ga objavljujemo u ovom 
broju Tokova istorije. Redakcija.
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Uzimajući u obzir kontekst Hladnog rata, to je bio kompleksan i delikatan 
zadatak koji je zahtevao kontinuirano praćenje situacije u svetu, dobre procene 
stanja u odnosima između supersila, permanentnu i intenzivnu angažovanost na 
spoljnopolitičkom planu, osećaj i veštinu za preduzimanje pravovremenih pote-
za. Tito je uz pomoć svojih saradnika, i pored određenih propusta i neadekvatnih 
poteza, uspešno vodio takvu politiku, održavajući na taj način međunarodni 
položaj Jugoslavije na osnovama postavljenim sredinom 50-ih godina sve do 
svoje smrti. 

Takav internacionalni status Jugoslavije postojao je i održavao se uz 
pristanak dve supersile. One su, svaka iz svojih razloga i interesa, prihvatile takvu 
poziciju Jugoslavije, smatrajući to boljom solucijom nego da se ona čvršće veže 
za protivnički tabor. Zbog toga one nisu preduzimale aktivnosti čiji bi cilj bio ra-
di kalna promena položaja Jugoslavije u svoju korist, barem kad je reč o kratko ro-
čnim i srednjeročnim planovima. Nešto aktivnija u tom pogledu bila je sovjet ska 
strana. Budući da je Jugoslavija socijalistička zemlja, njeni lideri su povre meno 
stavljali do znanja da očekuju da njeno rukovodstvo u osnovnim linijama deli 
iste stavove sa ostalim socijalističkim zemljama prema međunarodnim pitanjima, 
problemima u međunarodnom komunističkom pokretu, pa i prema pitanjima 
unutrašnjeg uređenja - od opaski Nikite Hruščova poput one da vojnik treba da 
sledi četu a ne četa vojnika (razgovor Hruščova sa Titom i njegovim saradnicima 
tokom boravka u Jugoslaviji 1956), preko snažne kritike programa SKJ iz 1958, 
do primedbi i sumlji rukovodstva predvođenog Leonidom Brežnjevim u pogledu 
unutrašnjeg razvoja Jugoslavije u drugoj polovini 60-ih godina. Međutim, takvi 
pogledi i stavovi, koji su s vremena na vreme, zavisno od okolnosti, dolazili do 
izražaja, nisu prelazili meru koja bi se mogla okvalifi kovati kao direktan i otvoren 
pritisak u smislu vraćanja Jugoslavije u „staro jato“. Očigledno su i jedna i druga 
supersila procenjivali da dok je Tito živ nije realno očekivati da može doći do 
bitnije promene, te da je najbolje održavati postojeći red stvari.

Šezdesetih godina 20. veka Hladni rat je bio u punom jeku – bila je 
to decenija vrlo opasnih kriza u kojima su se supersile direktno konfrontirale 
(berlinska i kubanska kriza), ratova i intervencija u kojima su one bile direktno ili 
indirektno angažovane (rat u Vijetnamu, arapsko-izraelski rat, vojna intervencija 
u Čehoslovačkoj). Mada su supersile uspevale da izbegnu da stalni i otvoreni 
antagonizam i opasne krize u nekom trenutku prerastu u međusobni oružani 
obračun, što bi neminovno dovelo do planetarne katastrofe, te da izgrade određeni 
sistem komunikacije kojim su predupređivale izbijanje rata i održavanje postoje-
ćeg stanja stvari, odnose između SAD i SSSR tokom te decenije karakterisali 
su permantna zategnutost, nastavljanje konfrontacije i nepoverenja, kao i trke 
u naoružanju. Takvi odnosi između ovih sila i vojno-političkih blokova koje su 
predvodile stvarali su opštu atmosferu nesigurnosti i neizvesnosti u međunarod-
nim odnosima, što je neminovno usložnjavalo i otežavalo poziciju ostalih zema-
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lja, pogotovo onih koje nisu bile uključene u vojno-političke blokove, kao što je 
to bio slučaj sa Jugoslavijom.

Tokom 1960. i delom 1961. politički odnosi (što se u prvom redu odnosi 
na međupartijske odnose) između Jugoslavije i SSSR-a i dalje su bili praktično 
zamrznuti, što je bila posledica pogoršanja odnosa do kojeg je došlo posle sovjet-
ske vojne intervencije u Mađarskoj i, naročito, posle usvajanja novog programa 
SKJ 1958. koji je naišao na veoma oštru kritiku sovjetske i ostalih komunističkih 
partija (KP) istočnoevropskih zemalja. Izrazito negativan odnos izražen je i na 
međunarodnom savetovanju KP u Moskvi (1960), na kojem su program i uopšte 
politički kurs SKJ označeni kao skretanje sa linije marksizma-lenjinizma, a naj-
oštriji u osudama „jugoslovenskog revizionizma“ bili su predstavnici albanske i 
kineske KP. 

I pored ideoloških razlika početkom 60-ih godina došlo je do poboljšanja 
jugoslovensko-sovjetskih odnosa. To je bio izraz interesa dve strane za una-
pređenjem međusobne saradnje u trenutku teške i kompleksne situacije u me-
đunarodnim odnosima, koju je obeležilo opasno zaoštravanje sukoba između 
SAD i SSSR (berlinska i kubanska kriza), organizovani nastup nesvrstanih 
zemalja na svetskoj političkoj sceni, u čemu je Jugoslavija imala veoma važnu 
ulogu, te početak sovjetsko-kineskog sukoba koji je narednih godina eskalirao 
prerastajući u najveći konfl ikt u međunarodnom komunističkom pokretu posle 
Drugog svetskog rata. Upravo je razlaz i sukob između dve najjače komunističke 
države i partije imao najveći uticaj na odluku sovjetskog i jugoslovenskog 
vođstva da otpočnu proces poboljšanja odnosa. Posle više godina obnovljeni su i 
susreti na vrhu: Tito je posetio SSSR krajem 1962. a Nikita Hruščov Jugoslaviju 
sredinom 1963. godine. Usledile su godine uspona saradnje na svim poljima, 
a obnovljena je i međupartijska sardnja čime je postignuta veća stabilnost u 
političkim odnosima između dve zemlje.1 

Posle višegodišnje stabilnosti, 1961. je došlo do značajnog zahlađenja 
u jugoslovensko-američkim odnosima. Osnovni razlog tome ležao je u neza-
dovoljstvu Vašingtona jugoslovenskim stavovima u pogledu berlinske krize, koji 
su bili znatno bliži sovjetskim pozicijama, a potom i nastupom Josipa Broza na 
prvoj konferenciji lidera nesvrstanih zemalja u Beogradu, povodom čega je upu-
ćen i zvanični protest Beogradu. U izveštaju tim povodom, američki ambasador 
u Beogradu Džordž Kenan pisao je da deo Titovog govora o Berlinu „ne sadrži 
ni jedne reči koju ne bi mogao napisati Hruščov“. Stejt department u aide-me-
moire upućenom jugoslovenskoj vladi (15. septembar) izražava „razočaranje 
i zabrinutost“ vlade SAD „neumerenim tonom i pristrasnim sadržajem govora 
Presdsednika Tita“. Inače, Kenan je u izveštajima iz tog vremena izražavao ne-
zadovoljstvo jugoslovenskom politikom ocenjujući da ona postaje sve više 

1 Đ. Tripković, Poboljšanje jugoslovensko-sovjetskih odnosa 1961–1962. godine, Tokovi istorije, 
3-4, 2008, str. 76–97.
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pro sovjetska i antizapadana, sugerišući preispitivanje američke politike prema 
Jugoslaviji. Međutim, u analizama u kojima je bio uključen sam vrh administra-
cije Džona Kenedija, koji se bavi spoljnom politikom, nisu prihvaćeni Kenanovi 
stavovi i preporuke - u memorandumu državnog sekretara Dina Raska urađenog 
za predsednika Kenedija (novembar 1961) izneta je ocena da je u interesu SAD 
da nastavi da pruža podršku suverenitetu i nezavisnosti Jugoslavije.2

S druge strane, Tito i jugoslovenska vlada su procenjujući da bi nastavak 
zahlađenja sa Vašingtonom bio štetan po interes zemlje nastojali da poprave od-
no se sa SAD. U maju 1962. Koča Popović, jugoslovenski ministar inostranih po-
slova razgovarao je u Vašingtonu sa Raskom i Kenedijem; obe strane su pozitivno 
ocenile rezultate ove posete koja je otvorila vrata za nastavak aktivnog političkog 
dijaloga u pravcu poboljšanja odnsa. Dodatnu dozu opterećenja u jugoslovensko-
američke odnose uneo je akt Kongresa o ukidanje klauzule najvećeg povlašćenja 
prema Jugoslaviji (oktobar 1962) i pored protivljenja Kenedijeve administracije. 
Ovaj čin, međutim, nije poremetio nastavak dijaloga između dve vlade. Držanje 
i stavovi Jugoslavije u vezi sa kubanskom krizom oktobra 1962 (opreznost na-
stupa, nestavljanje ni na jednu stranu, posrednička uloga) imali su pozitvno 
dejstvo na odnose između Beograda i Vašingtona. Politički dijalog intenziviran 
je tokom 1963. godine, kada su ostvareni i razgovori na najvišem političkom 
nivou prilikom posete Dina Raska Jugoslaviji (maj) i susreta Kenedija i Tita 
(septembar), a Jugoslaviji je ubrzo vraćen i status najvećeg povlašćenja. Obno-
vom političkog dijaloga stvoreni su uslovi za poboljšanje odnosa sa SAD a time 
i za uspešan nastavak politike ekvidistance na kojoj je počivao međunarodni 
položaj Jugoslavije. Odnosi između dve zemlje narednih godina bili su stabilni, 
nije bilo većih razmirica ili zahlađenja i pored značajnih razlika u stavovima 
prema pojedinim značajnim međunarodnim pitanjima.3 

Tito i njegovi saradnici uspeli su da u ovom izrazito turbulentnom pe-
riodu (1961–1963) održe politiku balansa u odnosima sa supersilama i time 
očuvaju, pa i učvrste i unaprede poziciju Jugoslavije kao nezavisnog subjekta 
u međunarodnim odnosima. Susreti Tita sa liderima dve supersile: Hruščovom 
u avgustu i Kenedijem u septembru 1963. bili su jasan dokaz da je u Moskvi i u 
Vašingtonu procenjeno da je u interesu svake od ovih država da nastave politiku 
uvažavanja i održanja postojećeg međunarodnog položaja Jugoslavije.

Relativno visok nivo stabilnosti koji je u odnosima Jugoslavije sa 
SSSR-om i SAD postignut tokom 1963. protegao se u osnovi sve do avgusta 
1968, tj. do vojne intervencije u Čehoslovačkoj. U tom periodu nije bilo većih 
poremećaja u političkim odnosima, a prilično uspešno se razvijala i bilateralna 
saradnja, naročito sa SSSR-om (ekonomska, vojna, kulturna). Kratkotrajna stre-

2 Vidi: Д. Богетић, Погоршање југословенско-америчких односа после првог самита несвр-
станих земаља у Београду, Историја 20. века, 2, Београд 2006, 71–86. 

3 Đ. Tripković, n. d.
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pnja i neizvesnost koja je nastala u Beogradu povodom smene Nikite Hruščova u 
jesen 1964. brzo je prevaziđena; novo sovjetsko rukovodstvo je poslalo poruku da 
će nastaviti politički kurs prema Jugoslaviji iz prethodnih godina.4 Ipak, vremenom 
su razlike koje su se ispoljavale kroz primedbe i „rezerve“ sovjetske strane u 
pogledu unutrašnjeg razvoja Jugoslavije (mesto i uloga SKJ, privredna redforma 
i dr.) postojale sve izraženije, naročito posle smene Aleksandra Rankovića, 
nominalno drugog čoveka jugoslovenske državno-partijske nomenklature. Pored 
toga, na političku klimu u međusobnim odnosima nepovoljno se odražavalo 
istrajno odbijanje Tita i jugoslovenskog rukovodstva da prihvati pozive Moskve 
za učešće SKJ na međunarodnim konferncijama KP. Krajem 1967. atmosfera u 
političkim odnosima bila je na znatno nižem nivou nego što je bila u prve dve 
godine vladavine rukovodstva predvođenog Leonidom Brežnjevim, s tim što se 
bilateralna saradnja (ekonomska, vojna i dr.) održavala na stepenu dostignutom 
prethodnih godina. Gledano u celini odnosi između dve zemlje su i pored 
ispoljavanja određenih političkih i ideoloških razlika sve do 1968. bili na nivou 
kojim su bile zadovoljne obe strane.5

Vojna intervencija SSSR-a i još četiri članice Varšavskog pakta u 
Čehoslovačkoj avgusta 1968. dovela je do naglog pogoršanja odnosa između 
SSSR-a i Jugoslavije, koja je veoma oštro osudila ovaj akt.6 U naredna dva 
meseca te odnose su karakterisali napetost, međusobne optužbe i neizvesnost 
u pogledu budućeg razvoja situacije. Bio je to najveći poremećaj u odnosima 
između dve zemlje posle normalizacije sredinom 50-ih godina i ujedno najveća 
pretnja po opstanak politike balansa. Tito i jugoslovenska vlada su, međutim, 
želeli povratak balansa u političkim odnosima sa supersilama, na čemu su aktivno 
radili odmah po spuštanju tenzija i procene da je prošla neposredna opasnost po 
bezbednost zemlje, tj. od oktobra 1968. godine. I sovjetsko vođstvo je smatralo 
da bi posle konsolidacije pozicija u Čehoslovačkoj i izvesnog smirivanja situacije 
u toj zemlji u sovjetskom interesu bilo zaustavljanje daljeg pogoršanja odnosa sa 
Jugoslavijom, tako da su u osnovi sredinom oktobra bili spremni na prve korake u 
tom smeru. Obe strane su pri tome nameravale da zadrže vlastite ocene i stavove 
prema događajima u Čehoslovačkoj, bez velike polemike o tome, te da se odnosi 
u budućnosti odvijaju uz prihvatanje realnog stanja stvari u toj zemlji, tj. kao 
svršenog čina.7

4 Đ. Tripković, Jugoslovensko-sovjetski odnosi i smena na sovjetskom vrhu 1963–1965, 1968, 
Istorija 20. veka, 1, 2009, str. 107–122.

5 Đ. Tripković, Odnosi između Jugoslavije i Sovjetokog Saveza 1965–1967, Istorija 20. veka, 1, 
2010, str. 133–150.

6 Lj. Dimić, Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968 godine, Тokovi istorije, 3-4, Beograd 
2005, 205–232.

7 Vidi: Đ. Tripković, Međunarodni poloćaj Jugoslavije i vojna intervencija u Čehoslovačkoj 
1968, Istorija 20. veka, 1, 2008, str. 115–130.
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I pored isticanja neslaganja i polemike, u pismima koja su razmenili 
Tito i Leonid Brežnjev u drugoj polovini oktobra 1968. izražena je spremnost za 
prevazilaženjem nepovoljnog stanja u odnosima između dve zemlje.8 Međutim, 
da bi se u tom smislu postigli vidljivi rezultati bilo je potrebno dosta vremena i 
rada. U proleće 1969. sovjetsko rukovodstvo je dalo zeleno svetlo za popravljanje 
odnosa sa Jugoslavijom, čime su bila otvorena vrata političkom dijalogu koji je 
narednih meseci pojačan. Poseta Andreja Gromika, ministra inostranih poslova 
SSSR-a Jugoslaviji početkom septembra te godine, kojom prilikom je Titu i 
jugoslovenskom vođstvu preneo gledišta sovjetskog rukovodstva, bio je čin koji 
je označio obnovu komunikacije na najvišem nivou i normalizaciju političkih 
odnosa. Time su istovremeno, posle godinu dana, odnosi Jugoslavije sa SSSR-
om vraćeni na nivo koji je jugoslovenskoj strani omogućavao nastavak politike 
balansa prema supersilama i održavanje postojećeg međunarodnog položaja 
zemlje.9

Vojna intervencija u Čehoslovačkoj direktno je uticala na osetno pobolj-
ša nje jugoslovensko-američkih odnosa.10 Vlada SAD je veoma pozitivno ocenila 
stavove i držanje Jugoslavije, a politički dijalog na relaciji Beograd-Vašington bio 
je sve bolji. Jugoslovenska strana je posebno radila na dobijanju, ako ne čvrstih 
garancija, ono barem jasne podrške SAD jugoslovenskoj nezavisnosti. Mada su 
procene američkih službi (kao uostalom i jugoslovenskih) bile da ne postoji real-
na i neposredna pretnja od sovjetske oružane akcije protiv Jugoslavije. Američka 
vlada je kroz izjave svojih zvaničnika, posebno izjave predsednika Lindona 
Džonsona sredinom oktobra 1968. u kojoj se ističe njegovo „stalno interesovanje 
za nezavisnost, suverenitet i ekonomski razvoj SFRJ“, ispunila jugoslovenska 
očekivanja u tom smislu. Dobar razvoj političkih odnosa nastavljen je i u vreme 
administracije Ričarda Niksona, koji je po preuzimanju dužnosti u poruci Titu 
potvrdio kontinuitet američke politike prema Jugoslaviji. Pozitivna klima u 
političkim odnosima uticala je na unapređenje bilateralne saradnje (ekonomska, 
naučno-kulturna), koja je ranih godina bila prilično skromna.

U zaključku ovog razmatranja može se konstatovati da su Josip Broz 
Tito i njegova vlada tokom 60-tih godina uspeli da održe balans u odnosima 
sa dve supersile što je bio ključni uslov za sprovođenje spoljnopolitičke ori-
jen tacije na kojoj se temeljila stabilnost međunarodnog položaja Jugoslavije. 
Us peh u ostvarenju takvog rezultata bio je utoliko značajniji s obzirom da je 
tokom te decenije Hladni rat bio u punom jeku, da su odnosi između supersila 

8 Đ. Tripković, Prepiska Tita sa Leonidom Brežnjevim i Lindonom Džonsonom povodom doga-
đaja u Čehoslovačkoj 1968, Istorija 20. veka, 2, 2010, str. 175–187.

9 Vidi: Đ. Tripković, Vraćanje balansa u politici Jugoslavije prema supersilama krajem 60-ih 
godina 20. veka, Tokovi istorije,2, 2010, str. 75–94. 

10 Vidi: D. Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi u svetlu vojne intervencije u Čehoslovačkoj 
1968, Istorija 20. veka, 2, Beograd, 2007, str. 75–88.
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i su prostavljenih blokova karakterisali visok stepen nepoverenja i tenzija, kao 
i direktna konfrontiranja koja su u nekim slučajevima prerastala u krize koje 
su pretile da se pretvore u oružani sukob. Politika balansa u odnosima sa super 
silama održavala se i tokom naredne decenije, sve do smrti Josipa Broza, s tim 
što valja napomenuti da je bilo znatno manje problema i iskušenja u njenom 
sprovođenju.

Summary

Dr Đoko Tripkovic 

Tito’s Policy of Balance Towards the Superpowers in 1960s

Key words: Tito, Yugoslavia, USSR, USA, international relations, foreign policy, balance, 
equidistance

Josip Broz Tito continued to pursue consistently and skillfully during 
1960s, the policy of balance towards the two superpowers established in 
mid-1950s that was the cornerstone of Yugoslavia’s international position, 
although the relations between the USA and the USSR were passing through 
great ordeals and the Cold War was reaching its culmination. During that decade 
the two superpowers were in constant confl ict that at times degenerated into 
direct confrontation seriously threatening to escalate into a military confl ict 
with catastrophic consequences for the whole world – such as were the Berlin 
and Cuban crisis. Confl icts and rivalry made themselves manifest in all other 
confl icts and crisis in the world at that time – the war in Vietnam, the Arab-Israeli 
war, the military intervention in Czechoslovakia. It was diffi cult for Tito and the 
Yugoslav government to pursue the policy of balance and equidistance under 
such circumstances. In some cases that was impossible for objective reasons, 
since the actions and acts of these powers forced Tito and his government to 
negative reactions. On less frequent occasions, cooling of relations was brought 
about by inadvertent actions of Belgrade that were disliked in Washington and in 
Moscow. However, whatever the reasons, the Yugoslav side always made moves 
to restore the policy of balance and was usually successful. In some cases the 
initiative to improve relations came from the superpowers. It is worth noting 
that such policy of Josip Broz couldn’t have succeeded had both superpowers 
not tacitly accepted such position of Yugoslavia, because of which they refrained 
from acts that would jeopardize Yugoslavia’s international position. 

The cooling of relations between Yugoslavia and the USA in early 1960s 
was overcome through intensive dialogue of two parties, whose fi nal act was the 
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meeting of J.F. Kennedy and Tito in September 1963. The relations remained 
fairly steady and were not disturbed even by quite harsh stance of Yugoslavia 
regarding the American military action in Vietnam or by confl icting views on 
Arab-Israeli confl ict. The relations between Belgrade and Washington improved 
markedly late in the decade, primarily thanks to the Soviet military intervention 
in Czechoslovakia. 

The relations between Yugoslavia and the USSR were greatly improved 
during 1960s after several years of marked cooling. The cooperation between the 
two countries improved yearly and the stability of the relations wasn’t disturbed 
to a larger degree by ideological disputes or by fall of Nikita Khruschev and 
coming to power of the new team in Moscow. The events in Czechoslovakia 
and the military intervention in that country disturbed drastically the Yugoslav-
Soviet relations. However, the political leaders in Belgrade and in Moscow soon 
realized that such state of affairs wasn’t in the interest of either side, so steps were 
undertaken in 1969 to renew the political dialogue and to stabilize the overall 
relations between the two countries. 

Đoko Tripković

R E Z I M E

Politiku balansa prema dvema supersilama, uspostavljenu sredinom 50-ih 
godina 20. veka, koja je predstavljala ključni elemenat međunarodne pozicije 
Jugoslavije, Josip Broz Tito je uporno i vešto sprovodio tokom 60-ih godina i 
pored toga što su odnosi između SAD i SSSR u to vreme prolazili kroz velika 
iskušenja, a Hladni rat dostizao svoju kulminaciju. Tokom te decenije ove dve 
supersile su bile u permanentnom konfl iktu, koji je u nekim momentima pre-
rastao u direktne konfrontacije sa realnom pretnjom da preraste u oružani sukob 
sa katastrofalnim posledicama po čitav svet– kao što su to bile Berlinska i Ku-
banska kriza. Sukobljavanje i rivalitet su dolazili do izražaja i u svim ostalim 
konfl iktima i krizama u svetu iz tog vremena – rat u Vijetnamu, arapsko-izraelski 
rat, vojna intervencija u Čehoslovačkoj. Titu i jugoslovenskoj vladi nije bilo 
lako da u takvim okolnostima održe politiku balansa i ekvidistance. U nekim 
slučajevima to je bilo nemoguće iz objektivnih razloga, s obzirom da su pojedini 
akti i postupci ovih sila terali Tita i njegovu vladu na negativnu reakciju. U ređim 
prilikama, pak, do hlađenja odnosa dolazilo je zbog nedovoljno promišljenih 
poteza Beograda koji se nisu dopadali Vašingtonu i Moskvi. Međutim, bilo koji 
razlog da je bio u pitanju, s jugoslovenske strane su preduzimani koraci u pravcu 
povratka na politiku ravnoteže, u čemu se uglavnom i uspevalo, a u nekim sluča-
jevima inicijativa za popravku odnosa dolazila je od strane supersila. Treba sva-
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kako istaći činjenicu da uspeh ovakve politike Josipa Broza ne bi bio moguć da 
obe supersile nisu, prećutno, prihvatale takvu poziciju Jugoslavije, zbog čega su 
izbegavale da preduzimaju akte koji bi doveli u pitanje aktuelni međunarodni 
položaj Jugoslavije. 

Zahlađenje odnosa Jugoslavije sa SAD s početka 60-ih godina prevaziđe-
no je intenzivnim političkim dijalogom dve strane, čiji je završni akt predstavljao 
susret Džona Kenedija i Tita septembra 1963. godine. Narednih godina odnose 
dve zemlje odlikovala je stabilnost koju nisu bitnije poremetili ni prilično oštar 
stav Jugoslavije prema američkom vojnom angažovanju u Vijetnamu, niti razli či-
ta gledišta u odnosu na arapsko-izraelski sukob. Do vidnog poboljšanja u odno si-
ma između Beograda i Vašingtona došlo je krajem te decenije, prvenstveno povo-
dom vojne intervencije u Čehoslovačkoj. Odnosi između Juoslavije i SSSR-a su 
se posle nekoliko godina izrazitog zahlađenja početkom 60-ih godina značajno 
poboljšali. Saradnja između dve zemlje se u narednom periodu iz godine u godinu 
unapređivala, a stabilnost političkih odnosa nisu u većoj meri ugrozile ideološke 
razmirice, pa ni smena Nikite Hruščova i dolazak nove garniture na vlast u 
Moskvi. Događaji u Čehoslovačkoj i vojna intervencija u ovoj zemlji doveli su do 
drastičnog poremećaja jugoslovensko-sovjetskih odnosa. Ipak, relativno brzo su 
politička vođstva u Beogradu i Moskvi došli do zaključka da takvo stanje nije u 
interesu ni jedne ni druge strane, tako da su tokom 1969. preduzeti koraci koji su 
vodili obnavljanju međusobnog političkog dijaloga i stabilizaciji ukupnih odnosa 
između dve zemlje. 
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OBNAVLJANJE PARLAMENTARNOG PORETKA 
U SRBIJI 1990.1

APSTRAKT: U tekstu se piše o društvenoj atmosferi i dominantnim političkim 
procesima koji su postojali u Srbiji u vreme održavanja prvih višestranačkih 
izbora 1990. U centru analize jesu vladajuća oligarhija i njena nespremnost da 
izvrši punu demokratizaciju Srbije, kao i delovanje prvih opozicionih stranaka.

Ključne reči: Srbija, Jugoslavija, socijalizam, parlamentarizam, izbori, demo kra-
tija, diktatura

Kriza u Jugoslaviji i slom realnog socijalizma u Istočnoj Evropi otvorili 
su pitanje obnavljanja parlamentarnog poretka u Srbiji, odnosno održavanja prvih 
višestranačkih izbora posle Drugog svetskog rata. U tom dugom periodu, pravo 
na vladanje nije bilo zasnivano na prihvatanju od strane građana koje se izražava-

1 Literatura o ovim pitanju je brojna. Ukazujemo na najznačajnije radove: Politički marketing i 
prvi posleratni višestranački izbori u Jugoslaviji : zbornik radova sa naučnog skupa „Politički 
marketing i izbori u Jugoslaviji 1990»/Vladimir Goati [et al.], Beograd: Institut za novinar-
stvo, 1992; Vladimir Goati, Stabilizacija demokratije ili povratak monizmu:„Treća Jugoslavi-
ja“ sredinom devedesetih, Podgorica: Unireks, 1996; Slavoljub Đukić, Između slave i anate-
me. Politička biografi ja Slobodana Miloševića, Beograd, 1997; Vladimir Goati, Izbori u SRJ 
1990–1998. Volja građana ili izborna manipulacija, Izborni sistemi : izbori u Srbiji 1990–1996/ 
Milan N. Jovanović, Beograd, Institut za političke studije: Službeni glasnik, 1997; Partijski 
mozaik Srbije : 1990–1996/D. [Dijana] Vukomanović [et al.]; priredio Vladimir Goati, Beograd, 
Beogradski krug: Akapit, 1997 (Beograd: Standard 2);Dragoš Ivanović, Bolest vladanja: vlast, 
opozicija i parlamentarizam u Srbiji na kraju XX veka, Beograd: Republika, 2000 (Beograd: 
Grafi prof); Zlatoje Martinov, U podnožju demokratskih propileja: izbori u Srbiji 1990–2000, 
Beograd, 2000; Slaviša Orlović, Političke partije i moć, Beograd, 2004; Zoran Stojiljković, 
Partijski sistem Srbije, Beograd, 2006; Lenard J. Cohen, Serpent in the Bosom. The Rise and 
Fall of Slobodan Milošević, Westview Press, 2000; Političke stranke u Srbiji: struktura i funk-
cionisanje/Zoran Lutovac (ur.) [et al.], Beograd: Friedrich Ebert Stiftung : Institut društvenih 
nauka, 2005 (Beograd: Libra); Vladimir Goati, Partije i partijski sistemi u Srbiji, Niš: Odbor 
za građansku inicijativu: OGI centar, 2004 (Niš: Spektar); Beograd, 2001; Slavoljub Đukić, 
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lo na slobodnim izborima, već na „prošlim zaslugama“ vladajuće komunističke 
partije i „svetloj budućnosti“ koju je samo ona mogla da obezbedi. Negiranje 
izbora, kao uostalom i svih drugih institucija parlamentarne demokratije, proizi-
la zilo je iz vladajućeg marksističkog koncepta istorije koji je u proletarijatu u 
njegovoj „avangardi“ – komunističkoj partiji – video „jedine aktere neizbežnog 
kretanja ka socijalizmu“. Zato su u Jugoslaviji i Srbiji posle 1945. opozicione 
stranke zabranjene, pa slobodni izbori nisu bili mogući.2 

Da bi izbori zaista bili slobodni, izborni i postizborni proces mora da is-
punjava više kriterijuma. Uoči izbora: sloboda kretanja, sloboda govora, sloboda 
udruživanja, sloboda okupljanja, sloboda od straha za izbore i izbornu kampanju, 
odsustvo prepreka za učestvovanje na izborima i jednako i univerzalno pravo 
glasa; transparentan izborni proces; izborni zakoni ne smeju da daju prednost 
nijednoj partiji; odsustvo smetnji za upisivanje u birački spisak; uspostavljanje 
objektivne i nezavisne izborne komisije; nepristrasno tretiranje kandidata od stra-
ne policije, vojske i sudova; jednake mogućnosti za partije i nezavisne kandidate 
da učestvuju na izborima; nepristrasni program obrazovanja birača; regulisana 
izborna kampanja, jednak pristup javnim medijima, jednaka raspodela javnih fi -
nansijskih sredstava partijama, onemogućavanje zloupotreba vladinih sredstava. 
Na sam dan izbora treba da bude obezbeđen pristup izbornim mestima od strane 
partija, domaćih i stranih posmatrača i medija, tajnost glasanja; odgovarajući 
oblik glasačkih listića i biračkih kutija, nepristrasna pomoć glasačima, adekvatna 
procedura brojanja glasova, odgovarajući tretman nevažećih listića, adekvatne 
pre ventivne mere prilikom transporta izbornog materijala i nepristrasna zaštita 
biračkih mesta. Posle završetka izbora neophodno je ofi cijelno i brzo objavljiva-
nje izbornih rezultata, nepristrasno razmatranje svih izbornih žalbi, nepristrasno 
izveštavanje o izborima u medijima i prihvatanje rezultata izbora od strane svih 
učesnika koji su u njima bili angažovani.3

Šta je od ovih kriterijuma bilo ispunjeno 1990?
Iako je u Srbiji i u socijalističkoj epohi bio prisutan dosta snažan narativ 

da je ona imala relativno dobre pretpostavke, temeljene na tradiciji još iz prve 
polovine 20. veka, za obnovu demokratskog parlamentarnog društva kada za 

 Lovljenje vetra. Politička ispovest Dobrice Ćosića, Beograd, 2001; Slobodan Antonić, Zaro-
bljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd, 2002; Jasna Dragović-Soso, 
„Spasioci nacije“. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, Beograd, 2004; 
Jovanka Matić, Televizijska prezentacija izbornih kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji 
1990–2000: doktorska disertacija/Jovanka Matić, Beograd, 2006; Istorija Demokratske stran ke 
1989–2009. Dokumenti. Priredili: Kosta Nikolić, Bojan Dimitrijević, Srđan Cvetković i Slobo-
dan Gavrilović, Beograd, 2009; Partije i izbori u Srbiji : 20 godina/priredio Slaviša Orlović, 
Beograd, Fakultet političkih nauka: Centar za demokratiju: Friedrich Ebert Stiftung, 2011 (Beo-
grad: Čigoja štampa).

2 Vladimir Goati, Izbori u SRJ 1990–1998. Volja građana ili izborna manipulacija, Beograd, 
2001, 11.

3 Isto, 18–19.
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to jednom dođe vreme, ona je u politički pluralizam ušla potpuno nespremna. 
Ta predstava zasnivala se na istorijskom iskustvu nastalom posle dinastičkog 
prevrata iz 1903. kada je na vladarski presto došla dinastija Karađorđević. U 
istorijskoj svesti taj period, koji je trajao do početka Prvog svetskog rata, upamćen 
je kao nova faza u političkoj istoriji Srbije. On je nazivan „zlatnim dobom“ 
srpske demokratije jer su tada formirane institucije po ugledu na evropske i jer je, 
navodno, srpska intelektualna i politička elita prihvatila evropske demokratske 
koncepte kao svoje. Dominirala je ocena da je Srbija tada bila evropska liberalna 
monarhija u kojoj je vladao kut parlamentarne države.4

Ali, takve ocene bile su daleko do istine, njihova zasnovanost nije pro-
veravana niti podvrgavana kritičkom preispitivanju, ali su one kreirale istorijsko 
nasleđe o srpskom društvu koje baštini izvorne demokratske i slobodarske 
ideje. Naličje takvog narativa pokazalo se upravo u periodu pohoda Slobodana 
Miloševićevog ka apsolutnoj vlasti. Politička tradicija Srbije bila je defi nisana 
sa više faktora koji su bili u suprotnosti sa zapadnoevropskim konceptom de-
mokratije i političkog sistema u koji je Srbija trebalo da uđe tokom 1990. Na 
prvom mestu, što se poklopilo sa aktuelnim političkim događajima, bilo je 
obnavljanje kosovskog kulta, zatim shvatanje države kao „supstituta društva“, 
kolektivističko shvatanje demokratije i egalitarističke ideje. 

Višestranački sistem u Srbiji nastao je iz Miloševićeve populističke „an-
ti birokratske revolucije“. Sve značajnije srpske političke stranke svojim pro-
gramima, još više delovanjem, samo su pratile osnovne smernice koje su posta-
le dominantne u srpskom javnom mnjenju u periodu posle 1988. i delovali su 
is klju čivo dnevnopolitički, prateći (više) ili negirajući (manje) ono što je Milo-
še vić postavio kao politički standard - jedinstvena Srbija i Jugoslavija kao fede-
racija. Zato i nije stvorena realna alternativa njegovom ideološkom sistemu i 
zato je on ubedljivo i bez nekog većeg napora pobedio na prvim izborima. I u 
kasnijem periodu Miloševićevi suparnici kasnili su za njim, bilo da je on vodio 
ratnu ili mirotvornu politiku. Taj kompleks pratio je srpsku opoziciju punu jednu 
deceniju.

Prve višestranačke izbore u Srbiji obeležio je i niz događaja karakteristi-
čnih za epohu prelaska iz jednopartijskog u višepartijski sistem: medijska za-
tvorenost za opoziciju, represija režima i visok stepen političke netolerancije 
između neistomišljenika. Politički poredak Srbije u poslednjoj deceniji 20. veka 
bio je tip autoritarnog režima u kome su postojale demokratske i parlamentarne 
ustanove, ali ne i stvarna demokratija. Ustanove poretka, bez obzira na njihovu 
demokratsku formu, bile su samo fasada za ličnu vlast Slobodana Miloševića. On 
nije bio uzurpator ili samodržac kao u klasičnim sistemima tiranije, despotije ili 

4 Opširnije o ovom problemu videti u: Дубравка Стојановић, Србија и демократија. Исто-
ријска студија о „златном добу српске демократије“, Београд, 2003, 7–15.
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diktature, jer je uživao veliku podršku u narodu, posebno na početku vladavine i 
poštovao je demokratsku proceduru koju je sam stvarao. 

Taj tip političkog poretka karakterističan je za društva na prelasku iz 
autoritarnih u demokratski poredak, kada pojedinac dolazi na vlast korišćenjem 
svih poremećaja (političkih, ekonomskih, socijalnih i društvenih) stvorenih du-
gom i krutom vladavinom u dotadašnjem političkom sistemu komunizma (socija-
lizma). Milošević je iskoristio demokratski naboj, ali ne da bi demokratizovao 
društvo do kraja, već da bi uspostavio ličnu vlast. Uveo je na prvi pogled de-
mokratske institucije, ali se iza njih krila lična vladavina. Tako se ponovo stvarala 
autoritarna vlast, ali je ona ovoga puta imala podršku naroda.

„To ne bi prošlo u Srbiji“

U Sloveniji i Hrvatskoj uveliko su tekle pripreme za prve višestranačke 
izbore, a ubrzana dešavanja u Jugoslaviji i Srbiji kao da su ukočila Miloševića. Ići 
na izbore kao Savez komunista bio je preveliki rizik; od ideologije nije želeo da 
odustane, a još nije imao jasan stav da li u Srbiji treba da postoje druge stranke, 
odnosno pod kojim uslovima. U novogodišnjem intervju uoči 1990. za prištinsku 
„Rilindju“, Milošević je izjavio da je političko organizovanje u Srbiji slobodno, 
da nijednom društvu ne treba da smetaju „različita politička mišljenja“, ali ako je 
u pitanju politički pluralizam koji se „upotrebljava kao drugi naziv za ukidanje 
Jugoslavije i socijalizma – onda smo mi u Srbiji protiv“.5

Slobodan Milošević je samo četiri dana posle formiranja Srpske narodne 
obnove6 (iz koje će nastati Srpski pokret obnove), razmišljao o hapšenju Vuka 
Draškovića, istina ne zbog straha od gubitka vlasti. Režim je odmah prepoznao 
najopasnijeg protivnika i „Politika“ je već 9. januara pisala da su Draškovićeve 
ideje suprotne demokratiji, da one pokazuju „bedu i nemoć šovinista i četničkog 
noža“, da on želi da vrati vreme „mraka i mržnje“. O hapšenju Vuka Draškovića 
razgovaralo se 10. januara 1990. na neformalnom sastanku kod Miloševića: 
„Ocenjujemo političku oportunost eventualnog krivičnog gonjenja Vuka Draško-
vića. Pravni razlozi postoje. To bi moralo biti uslovljeno odgovarajućim merama 
prema Tuđmanu u Hrvatskoj i Rupelu u Sloveniji, ali oni to verovatno neće uči-
ni ti. Mi u Srbiji ne možemo večno biti ’veći katolici od pape’. Bilo kakva akcija 
samo u našoj Republici neće spasiti Jugoslaviju, a što se nas tiče, nas Vuk Dra-
šković u Srbiji ne može ugroziti“.7

5 Navedeno prema: „Политика“, 22. децембар 1989, 6.
6 „Srpska narodna obnova“ osnovana je 6. januara 1990. u Novoj Pazovi. Nastala je iz „Društva 

za očuvanje istorijske istine, srpskog jezika, ćirilice i odbranu Kosova“. Njeni lideri bili su Vuk 
Drašković i Mirko Jović.

7 Борисав Јовић, Последњи дани СФРЈ. Дневничке забелешке, Београд, 1995, 88.
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Da paradoks bude još veći, Borisav Jović je već sutradan na sednici 
Predsedništva Jugoslavije predložio da se zabrane političke partije uz objašnjenje 
da su sve one bile „nacionalističke i separatističke“. Kada je Janez Drnovšek, 
predstavnik Slovenije u ovom telu, bio odlučno protiv i insistirao na slobodnom 
političkom delovanju, Jovićev komentar bio je sledeći: „Boji se za Slovence i 
njihove partije. Možda i sam nekoj pripada“.8

Prva opoziciona stranka u Srbiji – Demokratska stranka - formirana je 
(obnovljena) 11. decembra 1989. Njeni osnivači obznanili su toga dana Pismo 
o namerama Demokratske stranke.9 Osnivačka skupština stranke održana je 3. 
februara 1990. i okupila je krem srpske intelektualne opozicije, nekadašnje disi-
dente i ljude nezavisnog mišljenja. Ali, oni su bili heterogeni po svom opredelje-
nju, što je sprečilo da ova stranka postane jasna alternativa Miloševićevom reži-
mu. Tako su na osnivačkoj skupštini bili i ljudi koji su prethodno dali legitimitet 
samom Miloševiću (Matija Bećković i Dobrica Ćosić) kao i nekadašnji bliski 
Titov saradnik a kasnije prvi jugoslovenski disident Milovan Đilas.10

Osnovne smernice programa Demokratske stranke bile su: ukidanje 
monopola vlasti jedne političke stranke, kao i svakog oblika partijske države; 
uvođenje potpune slobode udruživanja u političke stranke, udruženja i saveze, 
„po sistemu prijave bez ikakvog prethodnog odobrenja ili provere, i bez ikakvog 
uslovljavanja ideološkim razlozima ili organizacionim uslovima“; odbrana ljud-
skih i građanskih prava, uspostavljanje pune parlamentarne demokratije i tržišne 
privrede.11

Demokratska stranka založila se i za demokratski federalizam, zasno-
van na novom „istorijskom sporazumu“ jugoslovenskih naroda. Ona je je u svo-
jim prоgramskim načelima i bila protiv konfederalnog koncepta preuređenja 
Jugoslavije koji je predlagan iz Ljubljane i Zagreba i gotovo da je u potpu-
nosti sledila vladajući koncept Slobodana Miloševića. U dokumentu „Nacio-
nal no pitanje i državno uređenje“ istaknuta su tri osnovna razloga za takvo 
opre deljenje: 1) konfederacija je bila istorijski preživeo i nedemokratski oblik 
složene države „koji, kao takav, potpuno zanemaruje slobodu građanina zarad 
nacio nalne suverenosti“; 2) konfederacija je savez nezavisnih država, „pa bi 
za njeno uspostavljanje trebalo prethodno razbiti Jugoslaviju i na njenim razva-
linama uspostaviti nezavisne nacionalne države, a kako ne postoji saglasnost 

8 Isto, 89.
9 Историја Демократске странке 1989–2009. Документи. Приредили: Коста Николић, 

Бојан Димитријевић, Срђан Цветковић и Слободан Гавриловић, Београд, 2009, 26–28. 
– Pismo o namerama potpisali su: Dušan Vukajlović, Vladimir Gligorov, Milovan Danojlić, 
Zoran Đinđić, Gojko Đogo, Slobodan Inić, Marko Janković, Vojislav Koštunica, Dragoljub 
Mićunović, Borislav Pekić, Miodrag Perišić, Radoslav Stojanović i Kosta Čavoški. 

10 Na skupštini stranke, za prvog predsednika izabran je Dragoljub Mićunović, za potpredsednika 
Vojislav Koštunica, a za predsednika Izvršnog odbora Zoran Đinđić. 

11 Историја Демократске странке, 33–34.
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o teritorijama koje treba da pripadnu tim novim nezavisnim državama, ovaj 
pokušaj razbijanja postojeće zajedničke države mogao bi dovesti do građanskog 
rata ili nove totalitarne diktature“; 3) konfederalizovanje Jugoslavije dovelo bi u 
pitanje ne samo postojeće državno uređenje, već bi se dovele u pitanje i postojeće 
unutrašnje granice jer „ove granice nisu utvrđene prema jedinstvenom merilu, 
već prema različitim merilima za različite federalne jedinice. Ove unutrašnje gra-
nice povlačio je od 1943. do 1945. Politbiro CK KPJ na čelu sa Josipom Brozom 
pod pretpostavkom da će Jugoslavija biti jedinstvena federacija tako da će svaki 
jugoslovenski narod, čak i ako živi u više federalnih jedinica, biti pod jednim 
državnim krovom. Ako se ova pretpostavka obara, onda se dovode u pitanje i 
unutrašnje granice. Demokratska stranka smatra legitimnom težnju svakog na-
roda da što više svojih sunarodnika okupi pod jednim državnim krovom“.12

Zatim je usledilo ubrzano formiranje novih stranaka, uglavnom sa nacio-
nalnim predznakom. U mnogo čemu one su bile radikalnije od Miloševića i 
dovodile su u pitanje monopol na korišćenje „narodnosnog obrasca“ opravdava-
nja vlasti.13 Milošević je, međutim, i u narednom periodu bio protiv višepartij-
skog sistema i slobodnih izbora u Srbiji. Objašnjenje je bilo da za tim nema potre-
be. Te stavove izložio je i Lorensu Iglbergeru, državnom podsekretaru u Mini-
starstvu spoljnih poslova SAD, prilikom njegove posete Jugoslaviji 25. februara 
1990. 

Zanimljivo je da je američki diplomata smatrao kako je Milošević „li be-
ral“. Na Iglbergerove pozitivne komentare ekonomskog programa Ante Mar ko-
vića, tadašnjeg jugoslovenskog premijera, Milošević je odgovorio da je Mar ko-
vić „jednostavno preuzeo“ suštinu njegovog reformskog programa; nije prihvatio 
ni ocenu da politika „čvrste ruke“ prema Kosovu ugrožava jugoslovensku sta-
bilnost. Odgovorio je kako je Srbija prinuđena da se brani od „islamskog funda-
mentalizma“ i „narkomafi je“ na Kosovu. Tvrdio je i da je jedinstvena Jugoslavija 
jedina politička formacija koja omogućava da svi Srbi žive u jednoj državi, i 
to kao čvrsta federacija sa minimalnom samostalnošću republika. Rekao je i da 
nema ništa protiv višepartijskog sistema, ali je naglasio da on mora da deluje 
na jugoslovenskoj, a ne na republičkoj osnovi: „To ne bi prošlo u Srbiji. Srbi 
žive širom Jugoslavije. Jedinstvo Jugoslavije je jedini način da oni žive u jednoj 
zemlji“.14

O mogućem održanju višestranačkih izbora CK SK Srbije raspravljao je 
na svojoj 4. sednici marta 1990. ali nikakve odluke nisu donesene. Tada je prvi 
put spomenuta mogućnost preimenovanja partije; konkretnog predloga nije bilo. 

12 Isto, 55–56.
13 Slobodan Antonić, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd, 2002, 

97.
14 Navedeno prema: Voren Zimerman, Poreklo jedne katastrofe. Jugoslavija i njeni rušitelji, Beo-

grad, 2003, 39.
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Dominirala je ocena da SKS ima moderan program, jasan i precizno defi nisan 
odnos prema problemima Kosova i Metohije, što će biti najveći izborni aduti. 
Milorad Vučelić je bio jasan u oceni da je najveća prednost Saveza komunista 
Srbije „što je vlast do narednih izbora i dalje u njegovim rukama“.15 U srpskom 
rukovodstvu postojao je i strah da bi „prebrzo“ raspisivanje izbora omogućilo 
ponovnu albansku dominaciju na Kosovu i Metohiji i pospešilo albanski se-
paratizam. 

_____________________________

Talas promena koji je zahvatio Istočnu Evropu očekivao se i u Srbiji. 
Liberalna akademska i kulturna javnost bila je uverena da samo treba održati 
slobodne izbore i – Milošević i komunisti u Srbiji su gotovi, jednom zauvek. 
Takav strah, kasnije će se pokazati neosnovan, postojao je i u vladajućoj srpskoj 
grupaciji. Borisav Jović je u svom dnevniku 3. maja zabeležio sledeće: „Sloba 
Milošević došao na moj poziv. Želim da ga obavestim o prilično sumornim 
mišljenjima ljudi sa kojima sam razgovarao o našim izgledima na izborima; zatim 
o merama za aktivnosti u Predsedništvu. Pre svega sam smatrao da se moramo 
ozbiljno pozabaviti svojim izgledima na višepartijskim izborima. Ne veruje da 
bi smo mogli da izgubimo na izborima, ali se pribojava za dalju budućnost. 
Upozorio sam ga na ozbiljne primedbe građana na lokalne funkcionere kojih 
se moramo u izbornoj trci otarasiti a kandidovati na našim listama ugledne i 
nekompromitovane ljude“.16

U ovoj fazi primenjivao je stari recept – represiju. Sve do sredine 1990. 
Milošević i njegova okolina raspravljali su o prednostima nepartijskog plurali-
zma; prvi broj Srpske reči (nosio je datum 1. maj 1990) glasila Srpskog pokreta 
obnove, zabranjen je zbog fotografi je generala Mihailovića na naslovnoj stra-
ni.17 

Milošević je 10. maja u Pančevu izjavio da sa Srbijom „nema pogađa-
nja“, da se demokratska klima u Srbiji koja je stvorena posle 8. sednice ne može 
koristiti za „plasiranje ideja koje nisu u interesu prosperiteta Srbije i za sklapanje 
saveza sa neprijateljski raspoloženim snagama izvan Srbije“. Stranke koje se 
još pošteno nisu i formirale optužio je za revanšizam i izazivanje građanskog 
rata i u Srbiji i u Jugoslaviji: „Apeli za razne obračune i osvete samo su probni 
poklič za poziv na građanski rat. Iz dana u dan smo sve više svedoci ekspanzije 
nasilničkog, primitivnog i šovinističkog istupanja predstavnika nekih političkih 
partija. Iako se njihove tobožnje partije još nisu ni konstituisale, ni registrovale, 

15 НИН, 18. март 1990, 9.
16 Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, 144.
17 U obrazloženju okružnog javnog tužioca stajalo je da prvi broj „Srpske reči„svojim sadržajem 

„vređa srpski narod, nanosi uvrede žrtvama fašističkog terora i četničkog klanja i podstiče na 
nasilje“. (Navedeno prema: „Политика“, 1. јун 1990, 7).
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već prete komunistima, drugim narodima, narodnostima. Ta divljanja država 
Srbija nikome neće dopustiti na svojoj teritoriji od Dragaša do Horgoša“.18

Odmah zatim zabranjen je skup SPO-a na Ravnoj Gori koji je trebalo da se 
održi 13. maja 1990. Jedno vreme aktuelna ideja bila je da se Socijalistički savez 
radnog naroda konstituiše kao Narodna stranka i tako uvede višestranački sistem 
u Srbiji. Pošto Milošević nije donosio nikakvu odluku, iako su već bili završeni 
u Hrvatskoj i Sloveniji, glavne stranke srpske opozicije potpisale su 30. maja 
zajedničku povelju o izborima. Opozicija je zahtevala uspostavljanje okruglog 
stola vlasti i opozicije, kao prelazne institucije do održavanja demokratskih 
izbora. Trebalo je dogovoriti donošenje izbornih zakona (o strankama, javnim 
glasilima i izbornim pravilima) kako bi za sve stranke važila ista pravila. Posle 
toga raspisali bi se slobodni izbori, najkasnije do kraja 1990. godine.

Milošević se pokrenuo 7. juna, kada je najavljeno osnivanje Socijalističke 
partije Srbije koja bi nastala „ujedinjenjem“ Saveza komunista i Socijalističkog 
saveza.19 Odmah je pokrenuta moćna propagandna mašinerija koja je dala podršku 
predlogu da se formira SPS. Govorilo se o „obnovi“ i „objedinjavanju“ levih 
snaga koje jedino mogu da obezbede ekonomski prosperitet Srbije. „Politika“ 
je na naslovnoj strani objavila nepotpisani komentar u kome je poručeno da je 
na ovaj način dat odgovor „profašistima“ sa severozapada Jugoslavije: „Rađa 
se partija koja iskazuje ono što je već podstaknuto u duši svih poštenih ljudi“.20 
Zatim je Milošević 11. juna ukinuo Pokrajinski sekretarijat unutrašnjih poslova 
na Kosovu jer je on „ozbiljno ugrozio javni red i mir u Pokrajini“. Zato su sve 
funkcije „milicije u službi unutrašnjih poslova u SAP Kosovo“ preuzete od strane 
Republičkog SUP-a.21

Da bi se pojačao pritisak na vlast, opozicione stranke održale su 13. juna 
veliki miting u Beogradu, na Trgu Republike. On je od režima odmah označen 
kao „miting protiv Srbije“. To je bio prvi opozicioni skup u Srbiji od kraja 
Drugog svetskog rata, što je stvorilo veliki strah u vladajućoj eliti, ali i kod njenih 
pristalica, jer je sećanje na Bukurešt bilo još sveže. Miting je otvoren pevanjem 
stare srpske nacionalne himne „Bože pravde“, koja se u Beogradu prvi put čula 
od kraja Drugog svetskog rata. U jednom trenutku spaljena je i petokraka sa 
Miloševićevom slikom. Strah je delimično prešao u paniku, iako su na ulici bili 
ljudi koji su pripadali intelektualnoj i kulturnoj eliti Srbije. Među okupljenima 
najveći broj (njih 58,5 odsto) imalo je više ili visoko obrazovanje. Iako za tim 
nije bilo nikakve potrebe, Milošević je pokrenuo policiju, pa je centar grada bio 
prepun do zuba naoružanih pripadnika policije. 

18 Navedeno prema: „Борба“, 11. мај 1990, 1.
19 „Политика“, 8. јун 1990, 1. 
20 „Политика“, 9. јун 1990, 1.
21 „Политика“, 12. јун 1990, 1.
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Posle završetka mitinga, građani su krenuli ka Skupštini kako bi predali 
svoje zahteve. Pošto ih u Skupštini niko nije primio, deo okupljenih krenuo je 
prema zgradi „Politike“ gde su spaljeni primerci lista uz povike „Brozovi janiča-
ri“ i „Laže Politika“. Vrhunac se dogodio ispred zgrade Televizije Beograd. Usle-
dio je juriš policije i zbor je prekinut. U napadu je povređen i jedan od najista-
knutijih srpskih intelektualaca književnik Borisav Pekić.22 „Politika“ je o ovom 
incidentu napisala sledeće reči: „Kada je njihovo ponašanje postalo rušilačko, 
intervenisala je policija.“23

Zatim je pokrenuta kampanja protiv opozicionih partija: na mitingu „nije 
bilo demokratije“, izvršen je „fi zički napad na miliciju“, traženo je da se „oceni 
rad“ Radija Studio B, Slobodan Jovanović je u „Politici Ekspres“ pisao da je 
izvršena „izdaja Srbije“, a Zoran Sokolović, predsednik Skupštine Srbije, odbio 
je da uopšte razgovara sa predstavnicima opozicionih stranaka zbog njihovog 
„huliganskog ponašanja“.24 „Politika“ je ponovo u nepotpisanom komentaru 
optužila kolege iz „Borbe“ da aktivno učestvuju u „antisrpskoj koaliciji“.25

Zahvaljujući podršci u narodu koju je nesumnjivo imao, Slobodan Mi-
lošević je odbio da sarađuje sa opozicijom i odlučio se za ofanzivu. On nije bio 
istrošeni, ostareli komunista poput onih na istoku Evrope, ili liberalni komunista 
kao Milan Kučan ili Ivica Račan. On je bio u naponu snage (49 godina), efektivnu 
vlast imao je manje od tri godine, što je bilo deset puta manje od „proseka“ u 
komunizmu, a bio je „deset puta više željan da tu vlast zadrži“. Nije imao obzira 
ni prema liberalizmu, ni prema demokratiji, „bio je spreman da plati svaku cenu 
kako bi sačuvao vlast“.26 

Osnovna ideja ideologa SPS-a bila je da slede tradiciju evro-socijalizma, 
pa je Slobodan Milošević upoređivan sa Vilijem Brantom, Ulofom Palmeom i 
Fransoa Miteranom. Milošević je pokazao smisao za realnost, pa je odbio većinski 
predlog da se formira Komunistička partija Srbije. O tome je Milorad Vučelić 
pisao: „Bili su više nego uočljivi agresivni i tvrdokorni komunistički stavovi i 
ona shvatanja po kojima je Komunistička partija jedini oblik političkog života u 
zemlji. Ti otpori demokratizaciji doprineli su izvesnom zakašnjenju ove sadašnje 
inicijative za objedinjavanje levih i demokratskih snaga.“27

Milošević je kao vešt taktičar izvukao pouke iz dešavanja na istoku 
Evrope i na zapadu Jugoslavije. Teško je poverovati da nije uočio pobedu bivših 
bugarskih komunista, koji su na izborima održanim 10. i 17. juna 1990. nastupili 
pod imenom Socijalistička partija Bugarske i sa 47 odsto osvojenih glasova do-

22 S. Antonić, Zarobljena zemlja, 99.
23 „Политика“, 14. јун 1990, 10.
24 „Политика“, 15. јун 1990, 7.
25 „Политика“, 16. јун 1990, 7.
26 S. Antonić, Zarobljena zemlja, 102. 
27 НИН, 17. јун 1990, 10.
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bili 53 odsto poslaničkih mandata, jer su izbori održani po dominantno većin-
skom izbornom sistemu. Teško je poverovati i da nije uočio da je Kučan u Slo-
veniji pobedio i dobio više glasova od svoje stranke, koja je otišla u opoziciju jer 
je Kučan, slično kao i Račan, činio ustupke opoziciji. Miloševićeva strategija bila 
je - ne popustiti opoziciji nikada i ni u čemu: „Zaigrao je bezobzirno i opasno, 
stavivši opoziciju pred izbor: uzmi ili ostavi. Opozicija je toliko bila uverena u 
svoj uspeh da je pristala na sve. Na kraju je izgubila sve.“28

Zatim je odlučio da postavi nova pravila u vezi odnosa političke moći u 
srpskom društvu. Prvi korak u legitimizaciji lične vlasti bilo je donošenje Ustava 
pre održavanja prvih višestranačkih izbora. Proklamovana politička namera bila 
je da treba rešiti tri najvažnija pitanja: državno, društveno-ekonomsko i poli-
tički pluralizam. Novi srpski ustav donesen je u svetlu sve izvesnijeg raspada 
Jugoslavije kakva je do tada postojala. 

Ustav je napravljen po meri vladara. Težište vlasti prebačeno je na pred-
sednika, izabranog na neposrednim izborima. Tako bi se vlast zadržala, čak i 
ako bi opozicija pobedila na parlamentarnim izborima. Novi ustav Srbiju je 
uredio kao da je samostalna država. Tako se Milošević zaštitio od još postojeće 
vlasti federalne države. Na primedbe opozicije da novi ustav treba da donese 
višestranačka skupština, Milošević je odgovorio da je prema postojećem ustavu 
Skupština Kosova mogla da spreči donošenje novog srpskog ustava. Pošto je bilo 
izvesno da će na višestranačkim izborima na Kosovu pobediti secesionističke 
snage, Srbija se nalazila u opasnosti da trajno ostane talac Kosova.

Milošević je 25. juna 1990. u Skupštini Srbije obrazložio predlog novog 
ustava i novi politički koncept. Srpski predsednik je prvi put javno rekao i da 
Srbija može da postoji i van Jugoslavije, kao samostalna država, ali u novim 
granicama: „Donošenje novog ustava, između ostalog, treba da spreči svaki 
pokušaj tihog prevođenja federalne Jugoslavije u konfederaciju, odnosno pred-
stavlja trenutak kada Srbija treba jasno i blagovremeno da stavi do znanja da 
svoje sadašnje administrativne granice vezuje jedino za federalno uređenje Ju-
goslavije. Jer ukoliko bi došlo do promene oblika uređenja Jugoslavije, tj. do nje-
nog konfederalizovanja, bila bi otvorena sva ustavna pitanja. U takvom slučaju 
pitanje granica Srbije je otvoreno političko pitanje“.29 Milošević je objasnio i 
zašto ustav treba usvojiti pre izbora: „Redosled poteza koji čini celinu našeg 
Predloga podrazumeva prvo ustav, pa izbore, jer bi obrnuti redosled neizbežno 
proizveo neustavnu situaciju i direktno otvorio vrata sukobima sa nesagledivim 
negativnim posledicama, pre svega na Kosovu. Niko odgovoran u takvu situaciju 
niti može niti sme uvoditi Srbiju“.30

28 S. Antonić, Zarobljena zemlja, 103.
29 Navedeno prema: Слободан Милошевић, Прилог историји 20. века, Београд, 2008, 48.
30 Isto, 52.
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Milošević je na kraju predložio da se o ovom pitanju građani izjasne 
na referendumu kako bi se „koalicija koja deluje protiv Srbije“ lišila osnove 
za optužbe da srpsko rukovodstvo novi ustav želi da nametne nedemokratskim 
sredstvima. Ovaj predlog odmah su podržali Dejan Medaković i Mića Popović.31 
Opšta ocena bila je da će na ovaj način odlučiti narodna volja: Vasilije Krestić: 
„Demokratija se vratila u Srbiju na velika vrata“; Milutin Garašanin. „Referen-
dum apsolutno potreban“; Miloš Žutić: „Skupoceni trenutak“; Jovan Ćirilov: „U 
ovom slučaju da“.32 Mihailo Marković: „Čas je da se kaže da“; Ljubiša Samar-
džić: „Odbrana od jednoumlja“.33 Budimir Košutić, profesor Pravnog fakulteta 
u Beogradu, koji će tokom 1991. biti i potpredsednik Vlade Srbije, izjavio je da 
će referendum konačno opredeliti ponašanje srpske opozicije: „On će konačno 
staviti opoziciju, tj. deo opozicije koji se do sada protivio redosledu Ustav pa 
izbori da odluči hoće li ići za većinom svoga naroda ili će se prikloniti stavovima 
kosovske alternative“.34

Pošto je Milošević imao puno poverenje u narod, već 1. i 2. jula održan je 
referendum na kome je, prema službenim, teško proverljivim podacima, uzašlo 
78 odsto upisanih birača, od kojih je 96,8 odsto izglasalo da se prvo donese 
ustav, pa da se tek onda održe izbori. Kada Albanci nisu izašli na izbore, kao 
ni na bilo koje druge, na ta objašnjenja niko se više nije osvrtao. Tako je pod 
opravdanjem da je „država važnija od demokratije“ donesen novu ustav koji je 
potvrdio Miloševićevu moć. Poslednja sednica Centralnog komiteta SK Srbije 
održana je 11. jula 1990. i na njoj je donesena odluka da se izvrši ujedinjenje sa 
Socijalističkom savezom kako bi se stvorila nova politička formacija.35

Mihailo Marković je smatrao da je ishod referenduma pokazao snagu 
„demokratskog socijalizma“ koji je revitalizovan pod Slobodanom Miloševićem. 
Taj koncept bio je daleko bolji i od koncepta tržišne privrede za koji se zalagala 
srpska „desnica“ i tvrdio je da savremeni tokovi pokazuju da treba ukinuti pri-
vatnu svojinu i uvesti akcionarski oblik vlasništva. Činjenicu da Srbija još nije 
ni registrovala političke stranke niti je raspisala slobodne izbore, opravdao je 
objašnjenjem da je Srbija „prednjačila“ u ostalim domenima u odnosu na Slo-
veniju i Hrvatsku (privredna reforma), a čim se usvoji novi ustav, sve srpske 
„istorijske“ prednosti doći će do punog izražaja. U tom kontekstu Marković je 
tumačio i delovanje srpskih opozicionih stranaka opozicije - smatrao je da je 
srpska opozicija imala sasvim dovoljno vremena da se organizuje i demokratski 
konstituiše, ali da to nije uspela zbog svoje nedemokratske prirode.36

31 „Политика“, 26. јун 1991, 7.
32 „Политика“, 28. јун 1990, 9.
33 „Политика“, 29. јун 1990, 7.
34 НИН, 29. јун 1990, 15.
35 „Политика“, 12. јул 1990, 5.
36 Isto, 13. 
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Najbolje je stanje uoči izbora objasnio Dragoljub Mićunović, predsednik 
Demokratske stranke: „Naš Prag se dogodio na Gazimestanu, naš Berlin se 
dogodio na Ušću. Milošević je na kraju komunizma upotrebio nacionalizam da 
bi homogenizovao mase, preduhitrivši tako talas antikomunizma kao kolektivne 
ideologije i energije“.37

Socijalistička partija Srbije konstituisana je na „kongresu ujedinjenja“ 
16. i 17. jula 1990. Pre početka kongresa ujedinjenja, održani su kratki 12. van-
redni kongres SK Srbije i poslednja sednica RK SSRN Srbije na kojima je odlu-
čeno da se izvrši ujedinjenje. Na Kongresu su dominirale ocene da je ujedinjenje 
levih snaga izvršeno u „poslednji čas“ i da će to dovesti do ujedinjenja levice i na 
jugoslovenskom nivou. Milošević je izabran za prvog predsednika Socijalističke 
partije Srbije – za njega je glasalo 1.228 delegata, a za Radmilu Anđelković kao 
protivkandidata – 60.38

Socijalisti su sebe defi nisali kao partiju koja nastavlja ideju narodne 
samouprave srpskog naroda kojoj su krajem 19. veka novi sadržaj dali srpski 
socijalisti „prožimajući je idejom socijalizma“. U Programu je rečeno i da će 
Socijalistička partija Srbije nastaviti „onaj umni i praktični doprinos“ ideji so-
cijalne pravde za koju su se u Kraljevini Jugoslaviji borili komunisti: „Ona čuva 
i razvija antifašističke i slobodarske vrednosti NOR-a i socijalističke revolucije, 
jer se uklapaju u najdublje i najsvetlije tokove istorijske tradicije srpskog i dru-
gih jugoslovenskih naroda u borbi za slobodu i nezavisnost i predstavljaju nasta-
vak dugogodišnje borbe radničkog pokreta, socijalista i komunista koji su doveli 
na scenu nove društvene snage, oslobodili i stvorili Jugoslaviju kao federativnu 
državu i socijalističku zajednicu“.39

Zanimljivo je da se Socijalistička partija delimično ogradila od Titovog 
nasleđa, iako njegovo ime nije ni spomenuto. U Programu je o tome rečeno 
sledeće: „Birokratska samovolja i kult ličnosti koji je dugo godina bio način vo-
đenja politike na svim nivoima, usporili su, odnosno ugrozili društveni razvoj 
– ekonomski prosperitet bi, inače, bio brži, a politički odnos demokratskiji. Kult 
ličnosti i politička samovolja proizveli su mnoga pogrešna sistemska rešenja koja 
su se naročito negativno odrazila na razvoj Srbije.“40

U završnom govoru Milošević je naglasio da je ujedinjenje levice izvrše-
no kako bi se „sačuvao mir i obezbedio progresivni društveni razvoj“. Najavio 
je i da će se nova partija veoma brzo osloboditi „uskogrudosti i osvetoljubivosti“ 
koje su bile karakteristične u prethodnom socijalističkom i komunističkom 
pokretu: „Mir, ekonomski prosperitet, slobodan čovek i međusobno ravnopravni 

37 Navedeno prema: Jasna Dragović-Soso, „Spasioci nacije“. Intelektualna opozicija Srbije i 
oživljavanje nacionalizma, Beograd, 2004, 357. 

38 „Политика“, 18. јул 1990, 1.
39 www.sps. org. rs/dokumenti
40 Isto.
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ljudi – vrednosti su sa kojima se Socijalistička partija Srbije danas obraća svom 
narodu i građanima Srbije.“41 

______________________

Da bi se izborili za minimum političkih prava, predstavnici opozicije 
održali su 12. septembra miting u Beogradu sa koga je upućeno pismo Slobodanu 
Miloševiću. Od njega je traženo da predizborna kampanja traje najmanje tri 
meseca, da u svim telima kojima je poverena briga o izborima – od Republičke 
izborne komisije do biračkih odbora – učestvuju predstavnici svih stranaka. Tra-
žilo se i najmanje dva sata večernjeg televizijskog programa i direktno sučelja-
vanje stranačkih vođa.42 

Ali, Milošević je odbio sve zahteve opozicije i preuredio politički sistem, 
pa je Srbija Ustavom, usvojenim 28. septembra 1990. dobila instituciju moćnog 
predsednika Republike. On je „predstavljao Republiku Srbiju“ i „izražavao njeno 
državno jedinstvo“, a u njegovim rukama bila je i spoljna politika. Političko 
delovanje Predsednika Republike bilo je oslobođeno svake naknadne ratifi kacije 
Skupštine, a njegovi akti izuzeti su iz podložnosti bilo Ustavnom sudu, bilo 
prema potpisu Vlade. Piramida vlasti počivala je na „neraskidivom jedinstvu“ 
Predsednika Republike, Narodne skupštine i Vlade koje je izviralo iz moći jedne 
partije i njenog neprikosnovenog vođe. Tek obezbeđivanjem apsolutne kontrole 
nad partijom, Vladom i Skupštinom Milošević je mogao da obezbedi svoju vlast. 
Ustav je izbacio iz naziva Srbije prefi ks „socijalistička“, a pokrajini Kosovo je 
vraćen stari naziv Kosovo i Metohija. Ustav je defi nitivno oduzeo pokrajinama u 
sastavu Srbije sve elemente državnosti. 

 Predsednik Republike predlagao je kandidata za premijera, ali „pošto 
sasluša mišljenje predstavnika većine u Narodnoj skupštini“; dobio je i pravo 
suspenzivnog veta na zakonske akte koje donosi Skupština, ali je to pravo mo-
gao da iskoristi samo jednom. Predsednik Republike je dobio i ovlašćenja u 
vezi sa suspenzijom parlamentarnog poretka, ali je to mogao da uradi samo na 
„obrazložen predlog Vlade“. Slično je bilo i sa uvođenjem vanrednog stanja, a 
jedino je procedura za opoziv bila izuzetno komplikovana: prvo je za to moralo da 
se izjasni dve trećine poslanika u Skupštini, a onda bi se raspisivao referendum. 

 Ista skupština koja je usvojila novi ustav, usvojila je izborne zakone i 
raspisala izbore za 9. decembar, po većinskom sistemu; uslove za predstavljanje 
stranaka u medijima trebalo je da „bliže odredi“ Vlada; u telima koja su pratila 
izbore i utvrđivala njihov rezultat nije bilo mesta za predstavnike stranaka, već 
samo „predstavnike države“. Posle više protesta opozicionih stranaka, Vlada je 
tek 26. novembra prihvatila višestranački nadzor nad izborima.43

41 „Политика“, 18. јул 1990, 1.
42 „Политика“, 13. септембар 1990, 7.
43 S. Antonić, Zarobljena zemlja, 105.
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Tako su u politički život Srbije uvedeni, ali ne i usvojeni neki od formal-
nih atributa demokratije. Kult novog vođe, na čijem su izgrađivanju mnogi radili, 
jačao je autokratsku vlast. Njegova „duga senka“ vremenom je prekrila celokupni 
politički i društveni život. Prisustvo autokratskih struktura u institucijama koje su 
decenijama bile samo dekor, poništilo je njihovu demokratsku suštinu. Izbori su 
obavljani po pravilima koje je određivala vladajuća partija i nisu jačali demokrat-
ske procese u društvu. Rašireno nacionalno nezadovoljstvo zbog položaja u kome 
se našao srpski narod posle Drugog svetskog rata, a posebno posle donošenja 
Ustava 1974. nije iskorišćeno za rušenje preživelog sistema vladanja, već za 
uspostavljanje sopstvenog modela lične vlasti. Na taj način su izazovi poslednje 
decenije 20. veka udaljili Srbiju od tipa društva i civilizacijskog standarda kojima 
je u istoriji stremila.

Iako je Miloševića popularnost u srpskom narodu bila nesumnjiva, ve-
ćinsko mišljenje kritičke inteligencije, zasnovano na analogiji sa događajima u 
Istočnoj Evropi iz 1989. koji su, kako se govorilo, pokazali da je slom komuni-
zma istorijska neminovnost, bilo je da će on izgubiti izbore. Najviše na šta je 
mogao da računa, bilo je nešto nalik onome što se već desilo u Sloveniji: pobeda 
reformisanog („presvučenog“) komuniste na predsedničkim, a demokratske opo-
zicije na parlamentarnim izborima. Milošević je tu na prvi pogled kompleksnu 
situaciju uspeo da jednostavnim političkim potezima preokrene za sebe. Više je 
razloga koji su uticali na to: Jugoslavija gotovo da više nije ni postojala, Srbi u 
Hrvatskoj svedeni su na status nacionalne manjine; nejedinstvo opozicije; srpsko 
pitanje bilo je daleko od bilo kog rešenja; situacija na Kosovu i dalje je bila 
usijana i neizvesna – Albanci su ilegalno proglasili svoj ustav kojim je Kosovo 
defi nisano kao republika, a Albanci kao narod sa pravom na samoopredeljenje 
do otcepljenja; nasuprot opozicije nije stajala već slomljena komunistička partija 
kao na istoku Evrope, već novoformirana Socijalistička partija koja je prevazišla 
krizu legitimiteta i u potpunosti i bez ikakvog otpora preuzela sav državni aparat, 
medije, instrumente vlasti i najvažnije fi nansijske resurse koji su decenijama bio 
pod kontrolom SK; proces nacionalne homogenizacije nije se mogao tek tako 
preokrenuti u jednu čistu demokratsku opciju. 

Najopasniji suparnik vlasti bio je Srpski pokret obnove Vuka Draškovića. 
On je otvorio i ona nacionalna pitanja koja čak ni Milošević nije pokretao – pita-
nja granica u slučaju raspada Jugoslavije i stvaranje posebnih jedinica srpske voj-
ske. Nikao je i čitav niz drugih stranaka, ali je zahvaljujući harizmatičnoj ličnosti 
Vuka Draškovića („kralj srpskih trgova“) SPO privukao najviše pristalica. Stran-
ka se jasno profi lisala kao monarhistička i antikomunistička; borila se za rehabili-
taciju Ravnogorskog pokreta i generala Dragoljuba Mihailovića („četnika“); za-
lagala se za obnovu parlamentarne monarhije, na čelu sa dinastijom Karađor đe-
vić; prihvatala je nezavisnost Slovenije i Hrvatske, ali pod uslovom „otplate“ 
njihovih „istorijskih dugova“ Jugoslaviji (jasno je i oštro osuđivan genocid 
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nad srpskim narodom u NDH) i promene republičkih granica. Vuk Drašković 
je često umeo da kaže kako se neće dozvoliti ni secesija, ni konfederalizacija 
„nijednog pedlja zemlje natopljene srpskom krvlju i obeležene srpskim crkvama 
i grobovima“. Nova srpska država trebalo je da obuhvati sve teritorije koje su do 
1918. bile deo teritorije Kraljevine Srbije, ali i one u kojima su Srbi bili u većini 
pre 1941. i početka ustaškog genocida. 

Drašković je bio žestoki antikomunista, njegovi zanosni mitinzi i vatreni 
govori isijavali su buntovni naboj, samo njegovo prisustvo bilo je dovoljno da 
ispuni Trg Republike u Beogradu. Druge opozicione partije nisu ga podnosile, 
ali su koristile njegovu popularnost. Smetala im je Draškovićeva slava i zbrka 
koju je unosio na političkoj sceni.44 Ostao je upamćen govor Vuka Draškovića u 
Novom Pazaru. Tamo su ga, osim pristalica, dočekali i ekstremni muslimanski 
nacionalisti koji su skandirali: „Pobićemo četnike.“ Drašković je odgovorio: 
„Preseći ćemo čvor poput Aleksandra Makedonskog da bismo mogli dalje i 
očistićemo čir koji već dugo muči utrobu Srbije. Kad Srpski pokret obnove dobije 
vlast, Srbijom će lepršati samo jedna zastava – srpska, a svaki onaj ko u ruku 
ovom Raškom zemljom stegne turski barjak, ustaški barjak, albanski barjak ili 
bilo čiji drugi državni barjak sem srpskog – ostaće i bez ruke i bez barjaka.“45

Vuk Drašković je 7. septembra 1990. uputio jedno pismo („U odbranu 
srpstva“) na adrese vodećih političkih stranaka i najznačajnijih srpskih institucija 
(SANU, SPC, Udruženje književnika Srbije, Matica Srpska i Matica iseljenika 
Srbije) sa predlogom da se sastanu i usvoje zajedničku Deklaraciju o zaštiti na-
cije. U pismu je, između ostalog, rekao i sledeće: „U Hrvatskoj je uspostavljena 
ustaška vlast, osnivaju se oružane formacije Srboubica. Ustaško Vrhovništvo 
je sklopilo antisrpski pakt sa Arnautima i muslimanskim fundamentalistima, ra-
srbljenom ali militantnom i glasnom manjinom u Crnoj Gori, kao i srbofobskim 
štabovima po Makedoniji koji otvoreno traže naše teritorije. Srpski narod je 
suočen sa ujedinjenom mržnjom kao i 1914. i 1941. Moramo što pre, odmah, 
pretećem zlu da se suprotstavimo. Ne smemo dozvoliti da nas, i treći put u ovom 
veku, preteknu događaji“.46

Sastanak je održan 17. septembra u Udruženju književnika Srbije, ali se 
malo ko odazvao Draškovićevom pozivu. On je tada rekao da Srbi nemaju na 
koga da se oslone, da je „Titoistička Jugoslavija“ pred raspadom, da je sve što je 
pola veka „raslo na antisrpskoj strategiji“ ujedinjeno protiv Srba i Srbije: „Hrvati 
traže teritorije do Drine, Kotora i Zemuna. Već pišu i konfederalni ugovor kao 
prvu stepenicu ka uspostavljanju svoje sasvim suverene države. Čvrsto se osla-
njajući na Hrvatsku, islamski fundamentalisti u Herceg-Bosni omeđuju svoje 

44 Славољуб Ђукић, Између славе и анатеме. Политичка биографија Слободана Милоше-
вића, Београд, 1997, 159.

45 Navedeno prema: S. Antonić, Zarobljena zemlja, 109.
46 „Српска реч,“, 15. септембар 1990, 37. 
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imanje, pri čemu računaju i na Rašku oblast, odnosno Sandžak, kako ga oni 
zovu, i ako im nebeske prilike budu naklonjene, i na Kosovo i Metohiju. [...] 
Ujedinjenjem Nemačke ustaška ideja u Hrvatskoj dobila je krila, a to ’poglavnik’ 
Tuđman i ne krije. Za dve, tri godine sudbinu Evrope određivaće ’germanski džin’ 
i za sada nema u izgledu snage koja će moći da mu parira. Engleska je ostarila i 
ne usuđuje [se] da stane ispred ogledala, već sa setom razgleda svoje devojačke 
fotografi je. Francuska slava je davno zašla, a Rusija je u agoniji.“47

I pored takvih reči, Vuk Drašković je kod režima poneo oreol „izdajnika“ 
pa je, na primer, jedva izbegao linč od stane pristalica SPS-a prilikom mitinga u 
Kosovu Polju 29. septembra 1990. Draškovića je sačekao kontramiting, nije mu 
dozvoljeno ni da govori, a on je osuđen kao čovek koji je u službi „antisrpske 
koalicije“ i kao političar koji nastupa sa „crnim arsenalom poruka, logora, fi zi-
čkih likvidacija i sejanja mržnje“.48

Ali, sa približavanjem izbora i, posebno, posle njih, Vuk Drašković je 
promenio svoj narativ. Tako je 5. novembra 1990. na saboru SPO-a rekao da 
stranka ne želi da ruši Jugoslaviju, već da želi novu, sasvim drugačiju Jugoslaviju: 
„Za federaciju smo, čak i po cenu pristajanja na sadašnje unutrašnje granice 
koje su inače neistorijske i kriminalno postavljene, pod uslovom da savezna 
država bude višestranačka i demokratska republika ili monarhija, sa jakom cen-
tralnom vlašću i pod uslovom da se autonomne pokrajine ili oblasti uspostave 
svuda gde njihovo postojanje nameću isti razlozi kao i današnjoj Srbiji“.49

Prvi srpsko-hrvatski sukobi jasno su pokazali da se jugoslovenska kriza 
neće razrešiti mirnim putem, pa se Vuk Drašković sve više okretao demokratskoj 
retorici (demokratsko, pa nacionalno pitanje). Iako je SPO poslao paravojnu 
formaciju u Hrvatsku („Srpska garda“), rat u Sloveniji postao je prekretnica 
u Draškovićevoj političkoj fi lozofi ji. Tako je SPO izgubio najveći broj svojih 
osnivačkih članova kada se Drašković transformisao u „mirovnjaka“ i kada je 
optužen da je „prodao“ Srbe izvan Srbije, što će od njega veoma brzo odvojiti 
tvrdokorne nacionaliste koji će postati okosnica političkog pokreta najekstremni-
jeg srpskog političara u njenoj modernoj istoriji – Vojislava Šešelja.

Opozicija se dugo borila za višestranačku kontrolu izbora. Tek kada je 
zaprećeno bojkotom i kada je iza te ideje stala većina stranaka, Milošević je 
popustio. Milošević je na ustupak pristao tek posle intervencije Dobrice Ćosića 
koji se sa njim sastao 25. novembra i uspeo da ga ubedi da je i u Miloševićevom 
ličnom i u nacionalnom interesu Srbije da pokaže razumevanje za zahteve 
opozicije. Ćosić je čak savetovao Miloševića da on lično predloži amandman i 
obrazloži ga na sednici Skupštine Srbije. Ali, to je već bilo nerealno očekivanje i 

47 „Српска реч“, 1. октобар 1990, 8.
48 „Политика“, 30. septembar 1990, 7.
49 „Српска реч“, 15. новембар 1990, 19.
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Milošević je naredio Brani Crnčeviću i Zoranu Sokoloviću koji su prisustvovali 
ovom razgovoru, da neko do njih predloži da se usvoji amandman opozicije.50

Tako su izmene izbornog zakonodavstva prihvaćene u poslednjem trenu-
t ku – 26. novembra kada je Skupština Srbije usvojila predlog grupe poslanika 
Nove demokratije – pokreta za Srbiju (predlog je podržao i Brana Crnčević) da 
svi predlagači kandidata za poslanike i predsednika republike mogu i da kontro-
lišu izbore i prebrojavanje glasova. Ipak, na sugestiju Republičkog izvršnog veća 
nije prihvaćen predlog da se uvede institucija okruglog stola vlasti i opozicije.51

Socijalistička partija Srbije i Slobodan Milošević snažnu podršku dobili 
su od armijskog vrha, preko generala Veljka Kadijevića, koji je 3. decembra 
poručio da „ideji socijalizma, istorijski gledano, pripada budućnost“. Istovremeno 
je optužio srpske opozicione stranke da se oslanjaju na inostranu pomoć i tako 
rade „na daljoj eroziji položaja Jugoslavije u svijetu“.52 Slična podrška dobijena 
je i od rukovodstava Srba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je u tadašnjoj 
pregrejanoj nacionalnoj atmosferi SPS-u i Miloševiću dalo patriotski oreol. 
Ra dovan Karadžić je izjavio da SDS „podržava rukovodstvo Srbije na čelu 
sa Slo bodanom Miloševićem“.53 Istovremeno je rekao i da je Vuk Drašković, 
vođa najveće opozicione stranke u Srbiji, „naneo veliku štetu Srbima u Bosni i 
Hercegovini“.54

Milošević i socijalisti govorili su o miru, prosperitetu i ekonomskom 
blagostanju u slučaju njihove pobede. Zahvaljujući apsolutnom medijskom 
monopolu i optužbama na račun vlade Ante Markovića da je ona jedini krivac 
za slabo stanje u ekonomiji, uspeli su da dobiju izbore. Većina glasova koja je 
data njima, data je za dobar život, za dobre plate, za mir u Jugoslaviji. Kasnije, 
kada je Milošević zaratio, Srbija je optužena da je glasala za rat. Nacionalizam 
je bio okosnica političke kampanje drugih stranaka. Miloševiću nije trebalo da 
dokazuje svoja nacionalna osećanja jer je on skoro „ujedinio sve Srbe“. Dok je 
Drašković pretio, on je umirivao građane i pozivao ih da se suprotstave „mračnim 
snagama prošlosti“. Na njegovim mitinzima se pevalo: „Slobo Srbine, ne daj da 
se gine.“

Opozicija nije imala, niti je mogla da ima jasnu alternativu Miloševiće-
vom nacionalnom programu, jer je politička budućnost bila zaustavljena od 

50 Navedeno prema: Slavoljub Đukić, Lovljenje vetra. Politička ispovest Dobrice Ćosića, Beo-
grad, 2001, 163–164.

51 „Борба“, 27. новембар 1990, 1–2.
52 „Политика“, 3. децембар 1990, 1. - General Kadijević je obećao da će biti razoružane sve 

vojne formacije u Jugoslaviji koje su izvan jedinstvenih i Ustavom SFRJ defi nisanih oružanih 
snaga: „A nosioci njihovog konstituisanja – odgovaraće po zakonu. Tu neće biti pogađanja i 
kompromisa“. (Isto, 5).

53 „Политика“, 5. децембар 1990, 1.
54 Исто, 6.
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isto rijskih sila na koje ona nije mogla da utiče. Na kraju je opozicija izgubila 
i poslednje sredstvo kojim je mogla kako-tako da se suprotstavi režimu - jedin-
stvo. Milošević je snažno odbacivao nasilje i opoziciju optuživao da podstiče 
nacionalističke obračune i „opšti haos“. Sebe je predstavljao kao jedinog garanta 
mira i bezbednosti Na poslednjem predizbornom mitingu, održanom 5. decembra 
u Novom Sadu, govorio je najviše o privrednim temama: „Uspećemo u preporodu 
Srbije.“ Kao glavne elemente svoje politike istakao je: politiku mira, nezavisnost 
zemlje, ekonomski prosperitet, ravnopravnost „među ljudima i narodima“. Obe-
ćao je i doslednu borbu protiv „regresivnih snaga“ u koje je ubrojao „neprijatelje“ 
Jugoslavije i socijalizma.55

Glavna parola Socijalističke partije bila je: „Sa nama nema neizvesnosti.“ 
Televizija Beograd je uporno stvarala sliku o SPS-u kao o stranci mira, a o opo-
ziciji kao o ratnim huškačima, nosiocima „istorijskog regresa“ i šovinizma. Dru-
ga dominantna optužba poručivala je da nijedna opoziciona partija nema nikakav 
osećaj za celinu srpskog naroda. Zaplašen propagandom da će mu opozicija uzeti 
plate i penzije i oterati ga u rat, običan građanin glasao je za Miloševića.

Prvi višestranački izbori u Srbiji, parlamentarni i predsednički, posle 
Drugog svetskog rata održani su 9. decembra 1990. Pravo glasa imalo je 
7.044.797 građana upisanih u birački spisak. Na izbore za predsednika Republike 
izašlo je 5.034.613 birača (71,50 odsto). Nevažećih listića je bilo 205.212 (4,1 
odsto). Za položaj predsednika Srbije nadmetalo se 32 kandidata. Ubedljivom 
većinom pobedio je Slobodan Milošević, kandidat Socijalističke partije Srbije. 
On je osvojio 3.285.799 glasova (63,34 odsto izašlih na izbore, odnosno 46,72 
odsto biračkog tela). Drugi je bio Vuk Drašković, kandidat Srpskog pokreta 
obnove sa 824.674 glasova (16,40 odsto), a treći Ivan Đurić, kandidat Udruženja 
za jugoslovensku demokratsku inicijativu sa 277.398 glasova (5,52 odsto).56

Neposredno po saopštavanju izbornih rezultata, Milošević je izjavio: 
„Dužnost predsednika Republike, koju preuzimam odlukom građana Srbije, 
shva tam kao obavezu i odgovornost za ostvarenje politike slobode, mira i ravno-
pravnosti naroda i ljudi; politike koja će Srbiju da vodi putem ekonomskog i 
kulturnog razvoja. [...] Srbija sada treba da se ujedini i mobiliše na ostvarenju 
privrednog, kulturnog i, uopšte, društvenog preporoda za koji postoje sve 
pretpostavke i u kome svaki građanin Srbije treba da učestvuje.“57

 Parlamentarni izbori održani su 9. i 23. decembra po većinskom izbornom 
sistemu, koji je podrazumevao dva izborna kruga. Na izborima su učestvovale 53 
stranke; biralo se 250 poslanika tako da je Srbija imala 250 izbornih jedinica. Da 
bi izbori bili važeći, na glasanje je trebalo da izađe najmanje polovina upisanih 
birača, a pobedu je odnosio kandidat koji bi dobio prostu većinu birača koji su 
55 Navedeno prema: С. Милошевић, Прилог историји, 82.
56 V. Goati, Izbori u SRJ, 210.
57 „Политика“, 13. децембар 1990, 1.
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glasali. U biračke spiskove bilo je upisano 7.044.797 birača, a u prvom krugu 
glasalo je 5.034.613 birača ili 71,49 odsto. Ubedljivo je pobedila Socijalistička 
partija Srbije: u prvom krugu za njene kandidate glasalo je 2.320.580 birača i ona 
je osvojila 87 mandata. Drugi je bio Srpski pokret obnove sa 794.789 glasova, 
a treća Demokratska stranka sa 374.887 glasova. Drugi izborni krug, uprkos 
smanjenom odzivu građana (glasalo je 48,33 odsto upisanih birača) potvrdio 
je ubedljivu pobedu SPS-a koja je u republičkoj Skupštini imala ukupno 194 
poslanika; drugi je bio Srpski pokret obnove sa 19, Demokratska zajednica 
vojvođanskih Mađara imala je 8, a Demokratska stranka 7 poslaničkih mesta.58

Značajan deo biračkog tela i dalje je u prvi plan stavljao harizmu par-
tijskog lidera, nego neke druge parametre. Izbori u Srbiji održani su u uslovima 
velike političke krize na jugoslovenskom nivou, a normalno funkcionisanje vi-
šestranačkog sistema bilo je ugroženo čestim isključivostima političkih aktera 
koji nisu uvek bili spremni na kompromise i odustajanje od maksimalističkih 
ciljeva.59

Istovremeno sa izborima u Srbiji održani su izbori (parlamentarni i pred-
sednički) i u Crnoj Gori, kao poslednji višestranački izbori u Jugoslaviji. U 
ovoj republici vladajuća partija nije promenila ime, pa je na izbore izašla pod 
starim imenom – Savez komunista Crne Gore i ubedljivo pobedila. Birano je 
Predsedništvo i njegov predsednik, a ne predsednik Republike; posle dva izborna 
kruga pobedio je Momir Bulatović. SK CG je dobio 55 odsto glasova – ukupno 
83 poslanička mandata (crnogorska skupština je imala 125 mesta), a komunisti 
nisu pobedili jedino u Baru i Plavu (Reformisti) i Ulcinju i Rožajama (Demo-
kratska koalicija tri nacionalne muslimanske stranke). Momir Bulatović je u 
drugom krugu dobio čak i više glasova nego u prvom: 200.348. Konstituisanje 
Skupštine i Predsedništva obavljeno je 27. decembra 1990.

U Srbiji i Crnoj Gori izborna apstinencija bila je nešto izraženija nego u 
ostalim republikama SFRJ. U Srbiji je to velikim delom rezultat odluke „alban-
ske alternative“ (okupljala partije albanske nacionalne manjine na Kosovu i Me-
tohiji) da bojkotuje izbore. Međutim, i ako se uzme u obzir Srbija bez te pokraji-
ne, pokazuje se da je i na tom području manje građana izašlo na birališta nego 
u većini jugoslovenskih republika. Postoji više objašnjenja nešto manje izborne 
participacije građana u Srbiji i Crnoj Gori. Prvo objašnjenje jeste da je to rezultat 
rezervi prema novom pluralističkom poretku koji su prvi slobodni izbori snažno 
simbolizovali. U prilog takvoj interpretaciji posredno govore podaci empirijskih 
istraživanja sprovedenih u SFRJ u pretpluralističkom razdoblju iz kojih se može 
zaključiti da su građani Srbije i Crne Gore znatno šire i intenzivnije prihvatali 
institucije i vrednosti vladajućeg socijalističkog režima nego građani Slovenije 

58 V. Goati, Izbori u SRJ, 209.
59 Драган Петровић, Српске политичке странке, Београд, 2007, 112–122.
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i Hrvatske. Privrženost populacije socijalizmu nije u Srbiji uzdrmana ni nepo-
sredno nakon „biblijskih promena“ 1989. na šta upućuju rezultati empirijskog 
istraživanja koje je u oktobru 1990. realizovao Institut za političke studije iz 
Beograda. U tom istraživanju sprovedenom na teritoriji Srbije (reprezentativan 
uzorak), 40 odsto ispitanika prihvatilo je tvrdnju koja glasi: „Rado bih podržao 
nekog ko nudi pravi socijalizam.“ Nije zato preterana ocena Vladimira Goatija 
da je 1990. u Srbiji došlo do „preuranjene“ pluralističke promene, jer je režim još 
uživao snažnu podršku u narodu.60 

Sa dvotrećinskom većinom u parlamentu Socijalistička partija lako je 
formirala vladu. Za premijera je 11. februara 1991. izabran Dragutin Zelenović. 
Rekao je da će osnovni cilj njegove vlade biti maksimalno iskorišćavanje prirod-
nih resursa, industrijskih kapaciteta i naučnog potencijala Srbije: „Srbija defi ni-
tivno mora napustiti i poslednje ostatke dogovorne i raspodeljivačke ekonomije 
kao najvažnije uzroke njene neefi kasnosti. Njen jedini i pravi put jeste i moraju 
biti ekonomske i društvene reforme po ugledu na savremene razvijene države.“61

U vladi su prvi put posle Drugog svetskog rata uspostavljena ministarstva 
spoljnih poslova i odbrane, čime se zaokruživala državnost Srbije, tj. kidale veze 
sa federalnom državom. Vlada Dragutina Zelenovića delovala je u izuzetno 
složenim političkim okolnostima, jer se našla u vrtlogu događaja uslovljenih 
raspadom SFRJ. Zbog toga je ona i potrajala jako kratko, tek nešto više od 10 
meseci.

Summary

Dr Kosta Nikolić

The Restoration of the Parliamentary Regime in Serbia in 1990

Key words: Serbia, Yugoslavia, socialism, parliamentarism, elections, democracy, dicta-
torship

The multi-party political system in Serbia developed from the populist 
“anti-bureaucratic revolution” of Slobodan Milosevic. In their programs and even 
more in their activities, all major Serbian political parties followed the main tacks 
that became dominant in the Serbian public opinion after 1988 and they acted on 
day-to-day basis, following (mostly) or disputing (less often) what Milosevic had 
set as the political standard – the unifi ed Serbia and Yugoslavia as a federation. 

60 V. Goati, Izbori u SRJ, 25.
61 „Politika“, 12. februar 1991, 1.
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The opposition had and couldn’t have a clear alternative to Milosevic’s national 
program because the political future was halted by forces beyond its control. For 
that reason no real alternative to his ideological system was created and because 
of that he won the fi rst elections convincingly and hands down.

The fi rst multi-party elections in Serbia were marked by a series of events 
typical for transition from one-party system to the multi-party one: exclusion 
of the opposition from the media, regime repression, large degree of political 
intolerance among people of diverging political opinions. The political system in 
Serbia during the last decade of 20th century was a kind of authoritarian regime 
possessing democratic and parliamentary institutions, but lacking real democracy. 
Regardless of their democratic form, the institutions of the system were just a 
façade for personal power of Slobodan Milosevic.
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NOVA STRUJANJA U ISTORIOGRAFIJI – ISTRAŽIVANJE 
MARGINALNIH POJAVA U SFERI DUHOVNOSTI I 

PROMENI IDENTITETA*

Ovaj esej nastao je povodom dve uspešne naučne studije, jedne koja 
je produkt domaće istoriografi je (Radmila Radić Narodna verovanja, religija i 
spiritizam u srpskom društvu 19. i u prvoj polovini 20. veka, INIS – Beograd 
2009) i jednog prevoda (Tom Rajs, Orijentalista. Misterija jednog neobičnog i 
opasnog života, PS-Editor-IP, Beograd 2006). Težište naše pažnje bilo je svaka-
ko na srpskoj temi istoričarke Radić, dok je fokus na Rajsu i sličnoj literaturi 
upravo trebalo da istakne i značaj novih strujanja kod nas za tokove moderne 
istoriografi je.

Tematski, reklo bi se, odvojene, ove dve studije su po mnogo čemu 
bliske. Na jednoj strani one predstavljaju mikro studije u sferi osetljivih domena 
duhovnosti, verskih i nacionalnih identiteta, a na drugoj strani, u vremenu u kome 
živimo nose i neke poruke od dubljeg društvenog značaja. Obe knjige su i dobar 
povod da kažemo i nekoliko reči o trendovima u teoriji i istoriografi ji na koju se 
i sami autori delimično oslanjaju. 

Ono što je najupadljivija sličnost to je vreme o kome pišu autori. Epoha je 
ista, prelom 19. i 20. veka i prva polovina 20. veka. Zatim, u obe knjige se prate 
duhovna i religiozna kretanja zajednica u najširem smislu, narodna verovanja, 
narodne religije i život, verske prilike i duhovni i intelektualni život. Iako je pro-
stor Rajsove knjige mnogo širi, tzv. Nusimbaumovi svetovi (od Azije do Evrope), 
akcenat je na jednom graničnom prostoru kakav je Kavkaz, etnički izlomljenom 
kao i bivši jugoslovenski prostor. Zatim, tu su i koncepsijsko-metodološke sli-
čnosti, bliskosti, činjenica da obe knjige pripadaju novim trendovima u istorio-

∗  Rad je nastao u okviru projekta Tradicija i transformacija – istorijsko nasleđe i nacionalni identi-
teti u Srbiji u 20 veku, (№ 47019) koji fi nansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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gra fi ji, gde se kroz jednu marginalnu pojavu prelamaju glavni istorijski tokovi 
i pre svega brutalnosti epohe modernosti kroz njen sukob sa tradicionalnim na-
sleđem.

Zašto jedna marginalna (da upotrebimo uslovno tu reč) sfera duhovnosti, 
kao što je spiritizam u Srbiji na prelomu 19. u 20. stoleće, postaje važan i zani-
mljiv istoriografski sadržaj, odnosno tema ? Ili kako je autor postigao da takav 
sa držaj dobije težinu i značaj? Metod nije nepoznat, prisutan je u naučnoj istorio-
grafskoj literaturi u poslednje vreme i u knjizi Radmile Radić dao je odličan 
rezultat.1 Kroz pogođenu, da kažemo čak i marginalnu, pojavu u jednom društvu, 
posmatraju se i razumevaju, analitički, stanja, problemi i pitanja u bitnim sferama 
života zajednice, ili više zajednica. Ne radi se tu prosto o kontekstualizovanju 
određene pojave, konkretno spiritizma, ispisivanjem opštih i posebnih društvenih 
prilika i državnog okvira, stanja narodnog verovanja, religioznosti i duhovnosti 
uopšte. Ne radi se ni o neposrednom običnom reagovanju na neku, konkretno 
gore navedenu pojavu, mada u ovoj knjizi ima i toga. Radi se zapravo o tome 
da se povodom pojave koja se naziva „dolazak spiritizma u Srbiju“, njegovog 
širenja najviše putem knjiga i praktikovanjem seansi, uopšte njegovim organi-
zovanim (ili poluorganizovanim) širenjem, percipiraju i analiziraju drugi, duhov-
ni i intelektualni, širi društveni pa i politički tokovi, podstaknuti tom pojavom. 
Određena, ali ne bilo koja marginalna pojava može izazvati u srodnoj sferi, ili 
celini zajednice, takvu reakciju da bitno doprinosi spoznavanju same zajednice, 
odnosno društva. Konkretno, pojava spiritizma u Srbiji dovodi do produbljene 
analize: stanja vere u zajednici u najširem smislu a kroz odnos narodnog verova-
nja, običaja i sl. i hrišćanske pravoslavne religioznosti, stanja u crkvi od parohij-
skog nivoa do najviše hijerarhije, uzajamnih odnosa agrarne zajednice (odnosno 
porodica ili naroda), parohijskog sveštenstva, lokalnih predstavnika vlasti (npr. 
sreski i opštinski načelnici, takođe ekonomi, opštinski i sudski pisari, ta niža i 
srednja kategorija vlasti), u društvenom življenju zajednice uopšte. Tu se pose-
bno prati (materijalno) stanje crkvene organizacije, odnosno stanje duhovnosti, 
religioznosti, verovanja: brojnost parohijskog i drugog sveštenstva, njihovo obra-
zovanje, duhovnost, moral, broj i materijalno stanje crkava, komunikacija sa 
narodom uopšte i pojedincima u crkvi i van nje (besede, razgovori), na geografi ji 
tla se opisuje neujednačenost crkvene organizacije u pogledu materijalnog stanja, 
opremljenosti, poštovanja osnovnih dogmi i rituala, delovanja crkvene hijerarhi-
je, čak i kad se nalaze u jednom državnom okviru (Osmansko carstvo, Kneževi-

1 Bojan Aleksov, Religious Dissent between the Modern and the National : Nazarenes in Hun-
gary and Serbia 1850-1914, Wiesbaden, Harassowitz Verlag, 2006. (dr Bojan Aleksov, Nazar-
eni među Srbima, Zavod za izdavanje udžbenika - Beograd, 2010.); Dr Dragan Subotić, Epis-
kop Nikolaj i pravoslavni bogomoljački pokret : pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u 
Kraljevini Jugoslaviji 1920-1941, Beograd 1996.(ćirilica). Autor R. Radić koristi aktivno 110 
studija i monografi ja, odnosno zbornika, od čega preko 25 sa engleskog govornog područja, bilo 
zato što su ključne ili najnovije. Nismo uočili literaturu sa francuskog govorog prostora. 



G. KRIVOKAPIĆ-JOVIĆ NOVA STRUJANJA U ISTORIOGRAFIJI...

155

ne/Kraljevine Srbija ili Crna Gora, Habzburška monarhija). Ovde bi istakli zapa-
žanje da nam na ravni crkveno-religijskih pojava nedostaje šira slika njihove 
različitosti usled života pravoslavno-srpskih zajednica u različitim državnim 
okvi rima. Kao i šira slika njihove dubinske izmešanosti sa drugim crkvama i 
reli gijama. S druge strane, nedostaje nam opštost koja se odnosi na ujednačenost 
celine bivšeg jugoslovenskog prostora u ravni narodnog života, verovanja, obi-
čaja i sl., prelivanja zajednica jednih u druge, bez oštrih granica. Dakle, nedostaje 
nam predstavljanje jednog dubinskog paradoksa prostora.

Posle niza klasičnih istoriografskih obrada, kako po izboru tema tako i po 
načinu obrade, prvi put od autora Radmile Radić dobijamo monografsku obradu 
sadržaja, tema koji su raznorodni i nisu specifi čno istorijski, i koji nisu mogle 
da budu obrađeni do interdisciplinarno. Put od istraživanja složenih odnosa iz-
među crkava i država na srpskom i jugoslovenskom prostoru, posebno SPC-a 
i jugoslovenske države, građenja nekoliko velikih biografi ja istaknutih ljudi 
crkve, u formi više obimnih monografi ja, podužeg niza studija, članaka i eseja o 
posebnim temama iz ove široke oblasti, do obrade složenih fenomena narodnog 
verovanja, religije, duhovnog života i spiritizma u srpskom društvu kroz dva 
veka, bio je dug i plodan.2 Samo kao takav je i mogao dovesti jednog istoričara 
u položaj da sa sigurnošću, ali i obazrivošću, uđe u ovako složen i delikatan 
sadržaj. Nepresušan istraživački napor i potraga za optimalnom monografskom 
formom, odnosno obradom glavne su metodološke odlike autora.

Postoje neki izraziti elementi odstupanja od monografske forme u knjizi 
„Narodna verovanja, religija i spiritizam u srpskom društvu…“, mada je ona u 
svojoj suštini i bez obzira na opšti interdisciplinarni pristup, pre svega, to. Široki 
vremenski i teritorijalni raspon u obradi sadržaja (više tema), u čijoj je podlozi 
široki vremenski raspon korišćenja literature i izvora je glavno odstupanje od 
monografske forme. No, mi bismo rekli da je upravo priroda sadržaja koja je 
vukla ka multidisciplinarnosti/interdisciplinarnosti nametnula ovakav pristup ko-
ji je rezultirao ovim odstupanjem. S druge strane, pažljivim i strpljivim zauzda-
vanjem šireg i opšteg znanja u svim tematskim krugovima kojima se autor bavi 
u svom tekstu, posebno u pravcu povezivanja sa političkim kontekstom, odnosno 
činjenicama, čuvana je monografska forma koja kaže da se treba držati teme/te-
ma, prostornog i vremenskog okvira. Ovakav metod se čini pomalo kontradiktor-
nim, ali je dao dobre rezultate.

Šta je suština monografske obrade određenog istoriografskog sadržaja? 
To je svakako razdvajanje (ili odvajanje) posebnog od šireg i opšteg, i u kon-

2 R. Radić, Država i verske zajednice 1947–1970, I-II, Beograd, 2002; Isti, Život u vremenima, 
Gavrilo Dožić (1881–1950), Beograd, 2006; Isti, Hilandar u državnoj politici Kraljevine Srbije 
i Jugoslavije 1986–1970, Beograd, 1998.
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tekstualnom smislu, i u smislu istoriografske ravni višeg nivoa. Ili kako se to 
popularno kaže uklapanje posebnog u opšte, gde se više podrazumeva istraži-
va nje, analiza i uopšte spoznavanje posebnog od opšteg, tzv. kontekstualnog. 
Bez obzira koja je tema odnosno sadržaj u pitanju, poželjno je (nužno) da se 
postigne događajna, akterska, teritorijalna, vremenska gustina i konzistentnost 
istraživanog, analiziranog i spoznatog sadržaja. Jer, na kraju krajeva, kad spadnu 
idejne, političke, ideološke maske, šta nam ostaje da istražujemo do čovekovu 
prirodu i događajno. Naravno da je prostor intelektualnog i duhovnog bitisanja 
važan, ali ako nije povezan ili praćen opštim delanjem i posebnim aktivnostima, 
on se gubi u mraku istorije. Uvek se nanovo potvrđuje da su mogućnosti njegove 
rekonstrukcije ograničene i da su tim veće što je čovek pokazao više delatne 
snage, bilo da o njima piše, bilo da vodi život i izgrađuje svet prema njima.

Dve su knjige u 20. veku ne samo krucijalno važne za razumevanje 
intelektualnog i duhovnog puta koji je čovek prešao u istorijskom toku koji 
otkriva, kao i u otkrivanju svog mentaliteta i svojih emocija, naravno kada je 
u pitanju Evropa i tzv. zapadna civilizacija : Bertrand Rasel, Istorija zapadne 
fi lozofi je i njena povezanost sa političkim i društvenim uslovima od najranijeg 
doba do danas (Narodna knjiga i Alfa, Beograd 1998) i Žan Delimo, Greh i strah. 
Stvaranje osećaja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka, I i II, (Književna 
zajednica Novog Sada i Dnevnik 1986). Navodim ih ovde ne samo kao izuzetna 
ostvarenja onoga što je u teoriji i metodologiji istorijske nauke poznato kao logi-
čki pozitivizam i tzv. „nova istorija“, već pre svega zbog toga što su izvanredno 

3 B.Rasel, Istorija zapadne fi lozofi je i njena povezanost sa političkim i društvenim uslovima od 
najranijeg doba do danas, Narodna knjiga i Alfa – Beograd, 1998, str.12. U Uvodu (13-21.s) , 
na 13, 14 i 15. strani on kaže : „Filozofi ja je, kako ja shvatam ovu reč, nešto između teologije 
i nauke. Kao i teologija, ona se sastoji od razmatranja stvari o kojima je defi nitivno saznanje, 
do sada, ostalo nedokučivo; ali, kao i nauka, ona se više obraća čovekovom zdravom razumu, 
nego autoritetu, bio to autoritet tradicije ili Božijeg otkrovenja. Celokupno određeno znanje – po 
mom mišljenju – spada u nauku; sva dogma, dakle ono što prevazilazi određeno znanje, spada u 
teologiju. Ali između teologije i nauke nalazi se Ničija zemlja, izložena napadima sa obe strane; 
ova Ničija zemlja je fi lozofi ja. Gotovo sva pitanja od najvećeg interesa za misaone duhove su 
takva, da na njih nauka ne može da odgovori, a samosvesni odgovori teologa ne deluju više tako 
ubedljivo, kao što je to bilo u predhodnim vekovima. Da li se svet deli na duh i materiju, i ako 
je tako, šta je duh, šta materija? Da li je duh potčinjen materiji, ili je on u vlasti nezavisnih 
sila? Da li postoji jedinstvo i svrha kosmosa? Da li se on kreće ka nekom cilju? Da li zaista post-
oje zakoni prirode, ili mi u njih verujemo samo zbog svoje urođene ljubavi prema redu? Da li je 
čovek, kao što to izgleda astronomu, sićušan grumen nečistog ugljenika i vode, koji nemoćno 
mili po maloj i beznačajnoj planeti? Ili je onakav kakav se pričinja Hamletu? Ili je možda i jedno 
i drugo? Da li postoji način života koji je uzvišen i onaj drugi koji je niži, ili su svi načini života 
naprosto besmisleni? Ako postoji način života koji je uzvišen, u čemu se on ogleda i kako da ga 
ostvarimo? Mora li dobro da bude večito da bi zaslužilo poštovanje i da li je vredno da mu čovek 
stremi, čak i kada se svet neumoljivo kreće prema smrti? Da li postoji nešto što je mudrost ili je 
ono što nam tako izgleda, samo krajnje rafi nirana besmislica? Na ovakva pitanja odgovor se ne 
nalazi u laboratoriji. Teologije su obećavale da će dati odgovore, i to sasvim određene; ali sama 
njihova određenost izaziva podozrenje savremenih umova.“ 
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korisne za razumevanje knjige koja je pred nama i za produbljenije razmišljanje 
o istorijskom sadržaju koji nam ona nudi. Rasel u predgovoru svoje slavne knjige 
veli: „Još od najranijih vremena, fi lozofi ja nikada nije bila samo stvar neke 
škole ili rasprave među šačicom učenih ljudi. Ona je bila sastavni deo života 
zajednice i kao takvu sam pokušao da je posmatram.“3 Ovaj način razmišljanja 
bi se mogao primeniti i na religiozni i duhovni život zajednice ili zajednica (u 
ovom slučaju pravoslavno-srpskih), gde on nije bio stvar „šačice ljudi“ ili pak 
cele crkvene organizacije, manje ili više nacionalne, manje ili više usklađen sa 
istorijski egzistirajućim državnim okvirom, već sastavni deo života cele (manje 
zajednice ili grupe malih) zajednica. Način postojanja (znači sveukupnog života) 
tih zajednica bitno je zavisio od te crkvene organizacije i državnih okvira u 
kojima su obe opstajale. To nam što direktnim kopulama, što iz pozadine kroz 
opšte zaključke, poručuje i autor. Moguće je dati dovoljno primera za to, među-
tim mi bismo ovde istakli da mislimo da bi ubedljivost teksta bila jače izražena da 
je makar i u jezgrovitoj formi dat presek stanja pravoslavno-srpske crkve i zajed-
nica onako kako se ukazuju u početku sloma Osmanskog carstva na našim pro-
storima početkom 19. veka, odnosno Habzburškog carstva početkom 20. veka. 
Drugim rečima, trebalo je ne sporadično nego koncentrovano i konzistentno izlo-
žiti više crkveno-religioznih tokova/trajanja/tradicija, više tipologija narodnog 
života i verovanja, razvoja duhovnosti. No, to su ipak razmišljanja za jedan širi 
projekat.

U studiji koja se u okviru dva složena sadržaja (I Narodna verovanja, 
religija i razvoj duhovnog života i II Dolazak i širenje spiritizma) bavi nizom 
povezanih sadržaja, odnosno tema kao što su : opšta fi lozofska i intelektualna 
podloga bavljenja ovom tematikom (u Predgovoru), spontano odnosno osmi-
šljeno nastajanje regionalnih varijanti u kulturi i privređivanju u Srbiji tokom 
19. i 20. veka kao opšti okvir animističkim konceptima u srpskoj narodnoj re-
ligiji i književnosti, verskim prilikama i razvojem duhovnog života, dolaskom 
spiritizma u Srbiju, „prvim srpskim spiritistom“ Čedomiljem Mijatovićem, 
jednim spiritističkim iskustvom u liku Dragutina Ilića, odnosom spiritizma i 
bogomoljaca/bogomoljačkog pokreta, odnosom srpske javnosti i SPC-a prema 
spiritizmu između dva svetska rata, uspostavljen je dinamičan odnos između iz-
laganja duhovnih i intelektualnih radnji i u vezi sa tim, ali i van toga, osmišljenim 
radnjama i delovanjem pojedinaca i grupa. Značajno je dosegnuto (da li je to bio 
svestan ili nesvestan cilj?) otkrivanje uzajamne veze između dve sfere života, 
između duhovnog i intelektualnog i realnosti življenja. Šta stoji između te dve sfe-
re, ta dva sveta koji su činili život agrarnih zajednica i tankih građanskih stratuma 
u Srbiji 19. i 20. veka o kojima nam govori autor ? Stoji geografi ja tla (koja je 
malo ili indirektno, iz pozadine, prisutna u studiji), stoji materijalna kultura tzv. 
naroda, odnosno agrarnih zajednica i građanstva (razasuta po geografi ji tla, dobro 
zastupljena u opisu spoljnih i unutrašnjih ambijenata gde se odvijaju radnje), stoji 
ubedljivo izlagana (kad treba i koliko treba) u elementima organizacija Srpske 
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pravoslavne crkve i njena obučenost i opremljenost da izgrađuje hrišćansku re-
ligioznost i duhovnost, da razbija okove narodnih verovanja (pojmovi prazno-
verje i sujeverje nisu dovoljno rasvetljeni?) i da uz pomoć države obavlja i 
druge društvene radnje i aktivnosti. Stoji mnogo ritualnog, odnosno obrednog 
sadržaja verovanja i življenja uopšte. I, naravno, u pozadini stoji država i njene 
institucije (negde osmišljeno i ubedljivo u kontinuitetu nije imala usklađen odnos 
sa crkvenim strukturama). Položaj srpsko-pravoslavnih zajednica i njene crkve 
u Habzburškoj monarhiji i Osmanskom carstvu je onaj najširi okvir, bitan i za 
tok izgrađivanja novog položaja pravoslavne crkve u autonomnoj/samostalnoj 
srpskoj nacionalnoj državi, i to zbog toga što su mnogi problemi ostali isti kao i 
pre.

Više radi predstavljanja koncepcijsko-metodološke pozadine monografi -
je o narodnim verovanjima, religiji i spiritizmu, duhovnosti uopšte, u srpskom 
društvu u 19. i 20. veku, izdvajamo jezgrovite opise privatnih i javnih događanja 
u okviru ove tri sfere duhovnog življenja (od kojih je spiritizam bio marginalna 
pojava) u kojima se susreću pojedinci i zajednice sa crkvom (npr. u liku prote), 
državom (u liku žandarma, sreskog ili okrušnog ekonoma, sudskog pisara i 
sl.), pritisnuti između narodnog verovanja, religioznog čina, crkvenog rituala, 
ko rum piranog predstavnika crkve, nemoćnih žandara i nefi kasnog sudstva. Na 
105–106. strani stoji opis čina osvećenja crkava, koji se obavljao „prema nekoj 
ruskoj knjižici“ na početku 20. veka – 1909. godine. Po tvrđenju samih svešte-
nika najveći problemi prilikom ovog obreda nastajali su u trenutku kada svešte-
nici počnu da cepaju vladičansku košulju, jer je narod u crkvi po svaku cenu 
nastojao da dođe do dela te košulje, verujući da se on može upotrebiti kao lek. U 
nedostatku brojnijih i razvijenijih studija slučaja (jer su zapravo tri ključne studije 
o spiritizmu to – o dolasku spiritizma u Srbiju, Č. Mijatoviću i D. Iliću), autor 
je veštim i svedenim jezikom skicirao niz situacija koje bi se mogle pretvoriti 
u studije slučaja. Koristio je za to arhivsku građu, objavljenu i neobjavljenu, 
različite provenijencije, bez koje naravno te male rekonstrukcije ne bi ni bile 
moguće. Naime, opisi tih situacija iz crkvene periodike i publicistike spajani su 
sa podacima iz fondova državne uprave, policije i sudova.

U realizaciji jednog ovakvog komplikovanog projekta, bez obzira da li 
je on počeo od manjih pojedinačnih tema pa je naknadno osmišljavan, ili obr-
nuto, autor se nužno nađe u obilju literature koju mu nameće multidisciplinar-
nost sadržaja, ali kao istoričar je u procepu između nedostatka studija slučaja i 
nedo statka velikih, možda prelomnih, preseka stanja (tzv. opštih slika), kojim 
bi bila obuhvaćena što veća geografska površina (odnosno što više zajednica) 
u što dužem vremenskom sledu koji bi pratio dinamiku stanja, velikih i malih 
pro mena, stagnacija, reformi i otpora tome. Moramo istaći da je Radmila Radić 
osmi šljavala, očevidno na osnovu prethodnih širih spoznaja, kojih ponavljamo 
naža lost nema dovoljno u tekstu (tzv. osnovne koordinate uvek nužne za praćenje 
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i posebnih studija/monografi ja), jednu predominantno negativnu sliku i osnovnog 
sadržaja i pratećih okolnosti svojih glavnih tematskih sadržaja (narodno verova-
nje, religioznost, spiritualnost) , što joj je značajno olakšalo sveukupno osmišlja-
va nje i predstavljanje sadržaja (konceptualizaciju i realizaciju). Nemoguće je, 
bilo u pozitivnom bilo u negativnom pravcu, osmišljavati istorijsko/istoriograf-
sko tkivo na ovako zamišljenoj i predstavljenoj ravni bez mnogo, mnogo širih 
znanja i saznanja koje autor poseduje, ali čije nam poneke koordinate daje tek 
u naznakama. U jednom sofi sticiranom i svedenom istoriografskom iskazu to 
naprosto nedostaje ; dok je procep u nedostacima studija slučaja i na osnovu njih 
građenih opštih slika stanja narodnog verovanja, religioznosti i spiritualnosti srp-
skih agrarnih zajednica i građanskog stratuma sa dosta ubedljivosti, iako po moću 
stereotipnih iskaza (jednom, ponekad, često, nekoliko puta), izlagan. Možda bi 
bilo umesno napraviti statistiku geografske rasprostranjenosti svih „slučajeva“ 
kojima autor gradi negativnu sliku verskih prilika i razvoja duhovnog života kod 
Srba u 19. i 20. veku, na šta se ovo zapažanje prvenstveno i odnosi. 

Ova razmišljanja ne treba mešati sa studijama o tako velikim i složenim 
fenomenima kao što su narodno verovanje, religioznost i duhovnost u jednom 
društvu, koji se time bave na opštem nivou razmatranja prirode, pojavnog, ritu-
alnog/obrednog tih fenomena. (Vidi tekst pod naslovom Animistički koncepti 
u srpskoj narodnoj religiji i književnosti, 36–70.s u okviru poglavlja pod I). 
Tu autor pokazuje svoju izvrsnu upućenost u najznačajniju svetsku i domaću 
antropogeografsku i etnološku literaturu. Svaki dobar autor nužno pronalazi (ili 
oni njega pronađu) izvore i literaturu s kojima je njegovo istraživanje, odno sno 
način rada, u opštem metodološkom i posebno analitičkom razmišljanju kom-
plementaran. Premda nas autor u predgovornom predstavljanju, defi nisanju i 
opisu sadržaja i tema kojima se bavi učtivo obaveštava o svojoj početnoj inspi-
risanosti određenim izvorima, brojnom opštom i posebnom literaturom (o narod-
nim verovanjima, religioznosti i verskim prilikama, razvoju duhovnog života 
i spiritizmu u srpskom društvu), mi bismo rekli da je i prvom i drugom delu 
studije, koji su u obimu podjednaki, dalo osnovu i time odredilo suštinu preko 
180 bibliografskih jedinica (zapravo je taj broj značajno veći jer neke od njih 
uključuju i po više članaka i manjih studija) iz onovremene crkveno-religiozne i 
spiritističke periodike i publicistike, i s druge strane antropogeografske naučne 
produkcije iste vrste ali šireg vremenskog raspona nastajanja. Ako se izuzme mali 
broj članaka i studija iz novije naučne produkcije, dominiraju naučni tekstovi iz 
nekoliko naših najznačajnijih antropogeografskih periodičnih zbornika kao što 
su Srpski etnografski zbornik SKA/SANU, Godišnjica Nikole Čupića, Glasnik 
Etnografskog muzeja u Beogradu, Glasnik Skopskog naučnog društva u Skoplju, 
kao i još nekoliko najznačajnijih periodičnih zbornika/časopisa van osnovnog 
srpskog prostora. Tim studijama o narodnom životu, običajima, predanju, vero-
vanju, solidno je prekrivena geografi ja tla osnovnih prostora gde su (srpske) 
agrarne zajednice živele, ali nije obuhvaćena celina tog prostora, kao što nije bilo 
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moguće pratiti dinamiku promena na celini prostora koje su naseljavale agrarne 
zajednice srpsko-pravoslavnog obeležja. Ako je bilo moguće pratiti opštu i pose-
bnu prirodu narodnih verovanja i života u jednoj prirodnoj manjoj antropogeo-
graf skoj celini, što je omogućavala obimna naučna etnografsko-antropološka 
literatura, pratiti stabilizovanje i razvoj crkvenih prilika, religioznosti i duhov-
nosti, bilo je mnogo teže. Tu je autor dodatnim arhivskim istraživanjima studija 
slučaja ponudio solidan model : negde jasno i precizno, negde ne tako izrazito, 
posebne situacije, slučajevi i okolnosti su spajani sa osnovnim ritmom kretanja, 
obrta i promena u crkvenom, religioznom i duhovnom životu srpskih-pravosla-
vnih zajednica. Ubedljiv i jezički funkcionalan model, koji smo pokušali da osve-
tlimo sa nekoliko tačaka, treba dalje dograđivati. To je bit multidisciplinarnosti, 
da se spajaju raznovrsne činjenice koje govore o različitim sferama života poje-
dinca i zajednice, da se time proizvode nove slike, nove spoznaje. 

Ova studija se zapravo bavi funkcionisanjem tzv. snaga kulture u srpskoj 
zajednici u 19. i 20. veku, koje su uz druge društvene snage trebalo da doprinesu 
nužnosti kao što je društvena kohezija uz očuvanje individualnosti.

Dalje se prati šta radi država i društvo, naročito kroz oblike političkog 
angažovanja sveštenstva uopšte, i sprege vlasti i više crkvene hijerarhije. I pre-
mda tu nema posebnih sadržaja, lajt-motiv o političkom angažovanju sveštenstva 
je stalno prisutan, kao i napomene o političkom kalkulisanju crkvene hijerarhije. 
Kada se izvlače rezultante o crkveno-religioznoj, društveno-političkoj i privred-
noj delatnosti u trouglu parohija-opština-agrarna zajednica (ili varošica, varoš, 
premda je tu situacija nešto drugačija), plan posmatranja se sužava na Kneževinu/
Kraljevinu Srbiju i proširuje – neodređeno – na veći prostor koji su zauzimale 
pravoslavno-srpske zajednice kada se skiciraju posebne manje slike. Ta dinamika 
je malo neobična, ali vrlo funkcionalna jer nju povezuje, ponavljamo, jedna opšti-
ja spoznaja o perpetuiranim rđavim prilikama u crkvi , njenom rđavom položaju 
u različitim okolnostima, opštija slika o bednom stanju duhovnosti i religioznosti 
u našim zajednicama (data kroz niz posebnih manjih slika). Stanje u razmatranim 
sferama života, uoči i tokom Prvog svetskog rata, posebno se ne beleži, premda 
se dramatične i tragične sveukupne i posebne posledice rata uzimaju u obzir u 
zaključivanju. Pozitivne, odnosno negativne posledice objedinjavanja srpsko-
-pravoslavnih zajednica u jednu crkvenu organizaciju kroz jugoslovensko uje-
dinjenje takođe se posebno ne razmatraju, nego se, mi smo to tako videli, još 
dramatičnijim ukazuju različitosti u opštem rđavom stanju.

Obrada spiritizma u Srbiji u 19. i 20. veku je takođe učinila da se značaj-
no obogati opšta slika dramatičnih, važnih ali i dalje nedovoljno istraženih 20-ih 
godina prošlog stoleća, važnih godina neposredno po jugoslovenskom ujedinje-
nju. Mi bismo rekli da je u ovom istraživanju udareno u srce problema novona-
stale jugoslovenske države, u ondašnje stanje duhova, koji još i danas lebde među 
nama. Preko jedne marginalne teme početno su zacrtana velika pitanja odnosa 
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stare duhovnosti proistekle iz narodnih verovanja, raznovrsnih oblika duhovnosti 
proisteklih iz neujednačenog razvoja pravoslavne religioznosti, odnosno pravo-
slavne crkve i učenja, drugih oblika duhovnosti (kao što je i sam spiritizam koji 
je tada već prošao svoje vrhunce na ovim prostorima), novih učenja i ideja koje 
će promovisati stare i nove snage u kulturi, a pre svega škola. Škole su postale 
istorijski najvažnije polje sukoba starog i novog, rekli bismo tradicionalnog i 
mo dernog, i da konkretizujemo uže nacionalnog (odnosi se na sve zajednice ne 
samo srpsku) i jugoslovenskog, religijskog i antireligijskog, levih političkih ideja 
i desnih, modernih književno-umetničkih sadržaja i onih tradicionalnih, prihva-
tanja pozitivističkog znanja i razvijanja kritičkog mišljenja. To je onaj veliki 
sadržaj istorije koji nam preko nekoliko važnih motiva nagoveštava ova knjiga.

Preko sudbine spiritizma u posleratnom periodu (posle Prvog svetskog 
rata), kada je ljudima od pera u crkvi on bio značajan povod za kristalizovanje 
religijskog mišljenja uopšte, dogmi, (kao pojava između nauke i religije, naučnog 
i religioznog), prilika da se govori o stanju u crkvi i parohijskoj zajednici, o ne-
gativnim ili pozitivnim pojavama u njoj (mada pozitivnih gotovo da i nema uz 
uslovnu upotrebu termina pozitivan i negativan), posmatran je uspon jednog 
mno go brojnijeg i sa stanovišta vere i crkve mnogo značajnijeg pokreta kao što 
je bogomoljački, uobličenog u tzv. pravoslavnu narodnu hrišćansku zajednicu od 
strane SPC-a. Dve su uže studije posvećene tome: Spiritizam i bogomoljci i Od-
nos srpske javnosti i Srpske pravoslavne crkve prema spiritizmu između dva svet-
ska rata (196–247.s). Ovde se može govoriti o komplementarnim tokovima, koji 
su se hteli kontrolisati, koji su stavljeni pod kontrolu ili pak kao takvi organizo-
vani, kao što je npr. organizacija Radikalske omladine.4 

Logika opšteg konteksta kojom autor smešta fenomen spiritizma u Srbiju 
19. i 20. veka je sledeća. Prvo ide prikaz opštih društvenih prilika u Srbiji i 
„okruženju“ (kako autor osavremenjenim nazivom imenuje okolni jugoslovenski 
prostor) na prelomu 19. u 20. vek. U jednoj jako svedenoj slici opštih negativnih 
prilika u Srbiji i okruženju upada u oči jedan porazan podatak, preuzet iz re le-
vantne literature (M. Ž. Čalić, Socijalna istorija Srba 1815–1941, Beograd, 
2004; M. Isić, Seljaštvo u Srbiji 1918–1925, Beograd 1995), o broju lekara u 
Srbiji uoči i posle Prvog svetskog rata, koji govori o poraznim posledicama tog 
rata snagom proste činjenice da je Srbija van Beograda ostala bez lekara (34.s.). 
Zatim sledi predstavljanje animističkih koncepata u srpskoj narodnoj religiji i 
književnosti, gde je kvalitetno razumevanje literature opšteg karaktera, po nama, 
stvorilo osnovu za zanimljiv i uspešan multidisciplinarni pristup. Sledi autorov 
prikaz verskih prilika i razvoja duhovnog života u Srbiji 19. i 20. veka, čija je 
svrha, kako sam autor kaže, da objasni zbog čega se spiritizam primio u srpskom 
društvu i koliko je na to imala uticaja situacija u samoj Pravoslavnoj crkvi. Slika 

4 G. Krivokapić-Jović, „Radikalski koncept nove jugoslovenske države 1918–1929. godine“, To-
kovi istorije 1-2/2000, Beograd 2000, str. 47–55.
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stanja i prilika, okolnosti postojanja i života Pravoslavne crkve i njenih parohija, 
slika je trajanja bez promena, bez prilagođavanja, prisutne su na raznim stranama 
nove ideje, ali nema autentičnih pokreta ka promenama. 

U ponuđenoj opštoj slici društva, iako zamišljenoj vrlo pregnantno i efek-
tno, ipak je trebalo objasniti izvesne paradokse, makar na isti način. Da li je 
to onaj ciklus pojačanog nataliteta (četri puta uvećano stanovništvo Srbije u 70 
godina (1834–1914.), značajno pojačani broj mladih ljudi koji nisu gladni, koji 
svojom aktvnošću prave napredak, progres u društvu. Elementi za poraznu sliku 
posledica rata po celinu društva se takođe mogu posmatrati kroz paradokse. Slika 
polukolonijalnog stanja okruženja, kao i bedne pozicije Srbije u njemu, takođe 
je kroz paradokse mogla doprineti razumevanju celine fenomena. Jer, elita je 
makar pojedinačno zaplivala spiritističkim vodama i prizivala duhove umrlih i 
ubijenih generala i vladara, pomoću duhova radila na izmirenju zavađenih srp-
skih dinastija. 

Čak i na bivšem jugoslovenskom prostoru, tzv. Zapadnom Balkanu, isto-
rija može da sadrži duhovite i šarmantne priče, ali i da liči na pravu balkansku 
farsu. Da kažemo da je spiritizam u Srbiju, (na prelomu stoleća 19. u 20.) stigao 
iz Hrvatske i da se u životu balkanske čaršije i zaparloženih seoskih putanja 
pomešao sa vidovnjacima, vračarama, gatarama i sličnim. Ova knjiga ima farsični 
krešendo u opisu spiritističke seanse kada astal i društvo oko njega propadnu 
u donje prostorije. Balkanska farsična istorija dodatno dobija na snazi kada se 
poklonici spiritizma povežu sa drugim bauk-idejama anarhizma, komunizma i sl. 
i to na američkom primeru. Autentični dramski ton daju privatni, intimni motivi 
za bavljenje spiritizmom.

Pravi šarm i posebna privlačnost ove knjige (čije je drugo odstupanje 
od striktnije monografske forme, jedna labava i pokretljiva struktura), kao i 
istorijskog sadržaja koji izlaže, nalazi se u opisu kako motiva za bavljenje spi-
ritizmom, tako i samog spiritističkog iskustva, spiritističke elite Srbije u liku grofa 
Čedomilja Mijatovića „prvog srpskog spiritiste“ (1842–1932) i Dragutina Ilića 
(1858–1926), sina pesnika Jovana Ilića i brata još čuvenijeg pesnika Vojislava 
Ilića. Njihovi lični životi, karijere i najšira društvena i politička angažovanost, 
same po sebi su velike balkanske sage, na različitim nivoima i različitog tipa. 
Jedna je primer uspeha i društvene promocije evropskih razmera, velike političke 
i diplomatske karijere, a druga male karijere u državnoj službi, prognaništva, 
opozicionog političkog delovanja, propagandnog publicističko-novinarsko-orga-
nizacionog rada, emigracije, bavljenja književnošću… Privlačnost obe biografi je 
je nesporna i velika, no autor nam ovde vešto plasira prvenstveno njihovo spi-
ritističko iskustvo i ne zapada mnogo u priče o njihovoj političkoj delatnosti i 
sličnom. Njihovi medaljoni su tako vešto skicirani da jasno vidimo koliko su 
spiritističke ideje i iskustvo imali značaja i vršili izvestan uticaj na njihove ži-
vote, politički angažman, književnu delatnost. Skicirani su važni individualni 
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odnosi sa značajnim ličnostima epohe, kao i veza spiritističkih ideja i iskustva sa 
političkim, društvenim i književnim idejama. Opisana je aktivnost svih značajnih 
ljudi koji su angažovano i posvećeno radili na predstavljanju, razjašnjenju i po-
jašnjenju spiritizma u Srbiji, kao i njegovom širenju. Živa je šteta što čak ni 
jednom istraživaču kao što je Radmila Radić nije bilo moguće da rekonstruiše 
neke od spiritističko-političko-prevratničkih serklova, koji su prizivajući duhove 
zapravo radili na obaranju režima i dinastije, mada u knjizi ima nekih naznaka i 
imena.

Glavna forma širenja spiritizma je bila pisana reč. Preko niza časopisa, 
brošura, knjižica i većih studija, od kojih je autor mnoge takoreći otrgao od 
nestanka, širio se zapravo spiritizam. Pisanom rečju reagovala je na ovu pojavu 
i crkva, u širokoj lepezi od parohijskog sveštenstva do profesora bogoslovlja, 
a na nju je reagovala i štampa i publicistika. Raspravljalo se o tome u nekoliko 
navrata i u skupštini, pa je i o tome ostao zapis. Premda to autor nije tako 
eksplicitno posmatrao, mi bismo rekli da je pojava spiritizma u mnogome uti-
cala na izgrađivanje, dograđivanje jednog vokabularnog kruga, specifi čnih reči 
iz domena nauke za koju je sam fenomen bio dubinski vezan, iz koga je pro-
isticao, a zatim iz oblasti fi lozofi je i religije, u najširem smislu. Sigurno je do-
prineo obogaćenju vokabulara i preciznijeg pojmovnog značenja reči i zbog 
svoje prevodilačke aktivnosti. I sama knjiga koja je pred nama doprinela je da 
jedna pojava sa odjekom i reakcijom (da je tako nazovemo), kao što je spiritizam, 
kroz jasan i precizan iskaz dobije svoje istorijsko-kulturološko predstavljanje i 
objašnjenje. 

Rajsova knjiga Orijentalista ima takođe rastegljivu monografsku formu, 
jer je njena suština ipak da ispiše biografi ju jedne ličnosti, originalne, zavodljive, 
intrigantne, kao što je bio Lev Nusimbaum, alias Esad Bej, alijas Kurban Said. I 
ona ima, da kažemo, više narativa, ali paralelno postavljenih, a ne tematski, kao u 
knjizi R.Radić. I u njoj je, kao i u prethodnoj knjizi, slikanje kulturno-političkog 
miljea epohe suština. Naravno svaka nosi svoje osobenosti. I ako prvu prati 
poslovična anonimnost istoriografske produkcije sa nekadašnjeg jugoslovenskog 
prostora u širim okvirima, druga je takoreći bila svetski hit, internetski sigurno. 

Koji su to paralelni narativi koji Rajsovog Orijentalistu čine tako ori-
gi nalnim tekstom, koji se smatra i istoriografskim i zadovoljava naučne stan-
darde ali i putopisno-esejističkim u najboljem smislu? Prvi je rekonstrukcija 
Nusimbaumovog života i karijere čija je suština beg u „Orijent imaginacij“ i on 
je u svakom pogledu a ne samo po obimu marginalan. Drugi je prikaz brutalnosti 
epohe modernosti kroz opise rasturanja velikih carstava kroz razarajuća ratna 
događanja, uspeh Boljševičke revolucije i razaranja i brutalnosti koje su to pra-
tile, i uspon do moći i razaranja fašizma i nacizma, koji se vidi kao reakcija na 
spas od boljševizma. Treći narativ je Rajsova detaljna priča o putovanjima koja 
je preduzeo, po mapi „Nusimbaumovih svetova“, u potrazi za dokumentima, za 
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građom u najširem smislu, koja bi mu omogućila rekonstrukciju Nusimbaumo-
vog života, za preostalim živim ljudima koji su mogli da ga dovedu do razreše nja 
„misterija jednog neobičnog i opasnog života“. 

Za rekonstrukciju epohe poslužilo je oko 400 naslova, a za rekonstrukciju 
života Leva Nusimbauma napravljen je fascinantan istraživački prodor koji je 
obuhvatio 42 intervijua, na geografi ji tla od Bakua u Azerbejdžanu na Kaspij-
skom moru do Holivuda u Los Anđelesu na pacifi čkoj obali. Zatim ogromnu 
prepisku, preko 300 pisama korespodencije sa nekoliko persona grata fašističke 
Italije koje su mu pomagale da preživi poslednje godine života (1938–1942) 
u Positanu na Amalfi jskoj rivijeri, u nekoj vrsti izolacije; nekoliko značajnih 
prepiski ličnosti iz njegovog i oko njegovog života; sudsku građu i onovremenu 
štampu iz vremena Nusimbaumovog boravka i života u Njujorku (1933–1935) i 
skandaloznog razvoda od žene iz belosvetskih mondenskih krugova, džez petese 
i kćerke magnata cipela Erike Lovental. I na kraju, šest kožom ukoričenih sveza-
ka memoarsko-romanesknog sadržaja pod naslovom „Čovek koji nije znao ništa 
o ljubavi“ i drugih esejističko-naučnih i literarnih tekstova. 

Vredno istraživanje trajalo je oko pet godina i omogućilo da se ispiše 
životni put i karijera Ljeva Nusimbauma, od rođenja u Baku 1905. godine, u 
jevrejskoj porodici poreklom iz Ukrajine (Kijev), koja je živela najsjajnije tre-
nutke svog života u jednoj od prvih „naftnih prestonica“ u svetu kakav je bio 
Baku u predvečerje Boljševiške revolucije, kosmopolitskom, multikulturnom mi-
ljeu bogatstva i sjaja. Taj svet se srušio sa rasturanjem Ruskog carstva, krvavim 
građanskim ratom na ulicama Bakua 1917–1918. godine. Majka mu je bila bila 
bliska sa radikalnim terorističkim kružocima i izvršila je samoubistvo kada je bio 
mali, a sa ocem „naftnim baronom“ prošao je ceo izbeglički put po ondašnjem 
carskom Turkmenistanu, zatim delovima Persije, pa Istanbulu, Rimu, Parizu, 
Berlinu i na kraju, po povratku iz Amerike, Beču. Tu je ostavio oca koji je završio 
u Treblinki 1942, negde u vreme kada je on umirao u Positanu od čudne genetske 
bolesti poremećaja cirkulacije sa gangrenoznim posledicama u jednoj nozi. Glav-
ni deo njegovog života-karijere orijentaliste, kada se preobratio u islam i postao 
Esad Bej dogodio se u Berlinu gde je proveo desetak najplodnijih, najznačajnijih 
godina svog života. U ruskom izbegličkom miljeu (Nabokovljevi, Pasternakovi), 
okružen svojim jevrejskim prijateljima i kolegama, završio je Rusku gimnaziju i 
uporedo studirao orijentalne jezike i civilizaciju na Fridrih-Vilhelm univerzitetu 
u Berlinu. Uporedo je počeo da piše svoje članke, studije i eseje na ruske i 
orijentalne teme u nekim od najelitnijih časopisa. Pobrojano ih je oko 140 i oni 
ga sa oko 18 knjiga koje je napisao i uglavnom pod pseudonimima objavio na 
nemačkom jeziku, čine neobično plodnim stvaraocem. U Rajsovoj interpretaciji 
on prestaje da bude bizarna ličnost, Jevrejin koji se preobratio u islam i koji 
je tražio modus vivendi sa fašizmom, podilazio mu, koketirao sa njim i postaje 
obično ljudsko biće koje pokušava da preživi i prevaziđe okrutnu stvarnost.
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Rajs prikazuje Nusimbaumov (Esad Bejev) orijentalizam u tradiciji 
zna čajnih Jevreja-orijentalista 19. i 20. veka, kao što su bili npr. B. Dizraeli, 
V.G. Palgrejv iz viktorijanske epohe, koji su „odlazili u pustinju“ tragajući za 
orijentalnim korenima. Svoje poreklo su smatrali delom „orijentalnog“, arapskog 
sveta. Esad Bej je u Rajsovoj interpretaciji ekstremna varijanta toga. Danas je 
to zaboravljena vrsta ljudi. Rajs pokušava da spase, da tako kažemo, ovakav lik 
„orijentaliste“ od uticajne kritike Edvarda Saida i njegovih sledbenika, postavlja-
jući ga kao podlogu na kojoj se očituju sva „zla“ netolerantnog 20. veka. Posebno 
se to odnosi na „zlo“ ultralevih revolucionarnih pokreta. Ako Rajs uspešno i slika 
kompleksan pejzaž različitih identiteta i politike u epohi modernosti, političku 
klimu tog vremena, naročito na levici, u svojoj knjizi propušta da uzme u obzir ili 
kreativno upotrebi rezultate postmoderne, kao i naučni doprinos postkolonijal nih 
studija.

Iza Nusimbaumovoih (Esadejevih) simpatija za monarhizam i carevine 
sistematično se pojavljuje Rajsovo viđenje i tumačenje politike sa primesama 
moraliziranja. Bez poriva da detaljnije kontekstualizuje Nusimbaumove sim-
patije, Rajs na vrlo sumnjiv način govori o radikalnim i levim revolucionarnim 
pokretima, koje vidi kao „nezahvalne“ prema trendu „liberalizacije“ širom Evro-
pe, naročito konzervativne Evrope, a posebno Rusije. Njegovo viđenje i tuma če-
nje ruskih narodnjaka je krajnje sumnjivo. S druge strane, Rajs pokazuje mnogo 
više razumevanja i saosećanja kada govori o fašizmu. Kao mnogi u Nemačkoj i 
Francuskoj, užasnuti boljševičkom pretnjom videli su u fašizmu efi kasnu zaštitu 
od toga, tvrdi Rajs (Drugi deo, 151–261). Ovakvo razmišljanje i moraliziranje 
o velikom zlu i nadolazećem zlu koga mnogi i nisu bili svesni, navodi nas da 
možemo da prihvatimo Ljevovo koketiranje i simpatisanje fašizma. Suptilnosti 
i nijanse E.Saidovog razmišljanja nisu uopšte uzimane u obzir, kao ni osnovne 
tvrdnje, koje u krajnjoj liniji vode do zaključka da se kolonijalna eksploatacija ne 
može opravdavati civilizatorskim projektima.

Ako je Nusimbaumov (Esad Bejev) „Orijent“ podilazio fantazijama 
Evropljana, ili bar delu Evropljana njegovog vremena, onda Rajsova biografi ja 
Leva Nusimbauma podilazi željama današnje evropske, a i šire čitalačke publike 
za što probavljivijim narativom o mučnom i brutalnom 20. veku. Ako se napusti 
dihotomija pobednika i pobeđenih u evropskoj istoriji 20. veka, ili protagonista 
i antagonista, istorija tog 20. veka u Evropi postaje sa etičke strane vrlo pro-
blematična i teška za razumevanje. Ona može izgledati humanije jer će se bolje 
razumeti zašto su se obični ljudi opredeljivali za različite revolucionarne pokrete 
od levice do desnice, uključujući tu i za doktrinu orijentalizma kao kolonizujuću i 
eksploatatorsku, ali će to ujedno pristup i okvir za razumevanje prošlosti, istorije 
20.veka u Evropi i oko nje, učiniti mnogo težim. Taj pristup sigurno ne može biti 
podilaženje publici i izbegavanje odgovora na najteža i najvažnija pitanja. 
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Naš je utisak da Rajs podilazi novim trendovima i kloni se otvaranja te-
ških pitanja, upravo onako kako je u svoje vreme postupao glavni junak (pred-
met) njegovog istraživanja Lev Nusimbaum. Zato se autor ni malo ne bavi sadrža-
jem i interpretacijom „Orijenta“ u delu Esad Beja (Nusimbauma), romanu „Ali 
i Nino“, delu o ljubavi između hrišćanske devojke i muslimanskog momka na 
Kavkazu, u Bakuu, u predvečerje velikih promena.
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Проф. др Ђорђе СТАНКОВИЋ
Филозофски факултет, Београд

СТВАРНОСТ ПОЛАЗИШТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Када су на европским фронтовима утихнули топови означивши 
крај Великог рата, савременици су мало наде полагали у могућност прева-
зилажења последица ратних разарања и траума у менталном склопу нове 
цивилизације, која се заклињала у вечити мир у будућности. Рушење три 
царства и настанак нових држава на националној основи, ново „дробљењe 
Европе“ са двоструко више граница, социјални немири, револуције и анар-
хија условили су свако одсуство „државне дисциплине појединаца“. Нада је 
још више бледела појавом „шпањолке“, те непознате пошасти која је однела 
готово исто толико живота колико и бојна поља Великог рата.

Жене су у великом броју замениле мушкарце у фабрикама, здрав ству, 
просвети и мањим делом у државној управи. Међутим, и даље су би ле без 
права гласа. Породица је била крхка биљка која је тражила и релативно брзо 
пронашла свој опоравак.

Русија је већ годину дана крварила у грађанском рату и бољшевичкој 
револуцији. Контрареволуционаре су војно и економском блокадом по-
магали бивши савезници. У Бечу и Берлину избиле су социјалне побуне 
бољ шевичког карактера, али су кратко трајалe. У Мађарској је више од по-
ла године на власти био бољшевички вођа Бела Кун. Белгија је обнавља-
ла, са видном антигерманском пропагандом, своје разрушене болнице и 
цркве. Француска је улагала сву своју моћ континенталне велесиле да би 
обно ви ла источни део земље и што више економски ослабила Немачку. 
Велика Британија је чинила огромне напоре да задржи статус велике и 
најбога тије империје, увећавајући власт над новим колонијама које је 
немилосрдно експлоатисала. Међутим, морала је да у војном, економском 
и финансијском домену препусти примат САД, које су у рат ушле априла 
1917. као „придружени савезник“, чије су се трупе на европском копну 
појавиле марта 1918. године. Аустрија се суочила са нерешеним статусом 
Корушке и словеначко-српском војском на југу земље. Италија је војно по-
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сегнула за свим оним што јој је обећано тајним Лондонским уговором, иако 
Конференција мира није ни почела! Једино је Чехословачка Република, са 
својом снажном и очуваном привредом, без трзавица, отпочела ход још 
снажније модернизације и грађанске демократије. А каква је била стварност 
и оно од чега се полазило у Југославији?

Према званичним подацима, српска војска је у Великом рату изгу-
била 371.000 војника, а 114.000 било је тешко рањено и трајно неспособно. 
Од 280.000 интернираних цивила српске националности у логорима је 
умрло 63.000. Према попису Међународног црвеног крста, у Србији је 
58.000 деце остало без хранитеља. Крајем 1914. и почетком 1915. године 
од пегавог тифуса умрло је 196.000 цивила и војника. Према проценама 
и истраживањима на терену, обављеним непосредно после рата, бугарски 
окупатор је убио више од 30.000 људи, а аустроугарски нешто мање од 
10.000. У аустроугарским логорима се у пролеће 1918. године налазило још 
9.950 официра, војника, чиновника и других грађана Црне Горе. У логори-
ма Добој и Цапраг код Бихаћа страдало је од глади и суровости „шуцкора“ 
42.000 људи; у 17 прихватних и сталних логора у Хрватској умрло је близу 
12.000 цивила; у логору Шентиљ и Мариборском затвору било је око 1.000 
мртвих. Словени из Аустроугарске оставили су на бојштима око 300.000 
мртвих, док је рањених било 450.000. Само током 1917–1918. године дезер-
тирало је и у „зелени кадер“ отишло око 40.000 војника. На талијанском 
фронту на Сочи заробљено је или је дезертирало 120.000 Словена, а Русима 
се у Галицији и на Карпатима током рата предало близу 260.000 војника. 
Процењује се да су укупне људске жртве југословенских народа у Вели ком 
рату износиле 800.000 војника, 300.000 цивила и око 500.000 тешко рање-
них војника. Укупно 1,6 милиона жртава међу најфертилнијим становни-
штвом. Укупна материјална штета Србије и Црне Горе процењена је на 10 
милијарди златних франака, а југословенских земаља Аустроугарске на 6,3 
милијарде.

Одржавање породице и обрада земље „пала је на нејач, жене и стар-
це“. Само је у Србији од 544 индустријска предузећа потпуно уништено 
57 одсто. У југословенским земљама пољопривреда је знатно уништена 
редовним реквизицијама и помањкањем радне снаге. Индустрија и занати 
су мање страдали. Инфраструктура је била готово неоштећена због тога што 
је железнице и главне путеве чувала и строго контролисала војска. Јадран-
ске луке и градови такође су остали неоштећени због ратних потреба.

После пробоја Солунског фронта (15. септембра 1918) српска вој-
ска је врло брзо ослободила Србију. Са војног становишта, по мишљењу 
страних и домаћих војних експерата, ово ослобођење изведено је највећом 
страте шком и тактичком вештином. Брзим сламањем бугарских линија, а 
затим и на целој линији фронта, заједно са француским снагама на десном 
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крилу, мотивисана српска војска наступала је у ослобађање своје отаџбине 
до тада непознатом брзином напредовања. Београд је ослобођен 1. новем-
бра 1918. године. Убрзо, 1. децембра извршено је у Београду уједињење, а 
20. децембра формирана је и прва југословенска влада на челу са Стојаном 
Протићем. Ово фактичко уједињење добило је међународно признање од 
већине европских држава, Ватикана и САД. У марту 1919. године почело 
је заседање Привременог народног представништва (ПНП), које је имало 
задатак да донесе закон о избору Уставотворне скупштине. Пошто регент 
Александар „малим државним ударом“ није прихватио састав владе са ка-
квим су се сложили сви релевантни политички чиниоци, са Николом Па-
ш ићем као председником, одликован је највишим државним орденом и 
именован за шефа делегације на Конференцији мира у Паризу. Тим чином 
регент је започео испољавање ауторитарних амбиција. 

Пред српском војском, као и делом француске Источне армије, 
одмах се поставило главно питање – у ком правцу треба даље напредовати 
и како ослободити и заштитити целокупан етнички југословенски простор. 
Француска војска напредовала је дуж бугарске и румунске границе, с 
наредбом да спречи „евентуалне српске покушаје да се освети за почињене 
бугарске злочине у Топлици, посебно у Врањском округу, злостављање рат-
них заробљеника и злочина над цивилима“. Српској војсци у наступању то 
никада и није био примаран циљ. Заједно са француском војском освојила је 
целу Торонталску жупанију са Темишваром, али је одлуком Конференције 
мира у Паризу одлучено да се Банат подели, а Темишвар остане у оквиру 
Румуније. Јединa сатисфакцијa према Бугарској остварена је добијањем Бо-
силеграда.

Прва српска армија прешла је 9. новембра 1918. године, са одобре-
њем савезника и позивом од стране стране Народног вијећа у Загребу, Дунав 
и Саву, те преко Срема ослободила целу Славонију и Банску Хрватску, са 
Барањом и Бајским трокутом у Мађарској, као и Прекомурјем. Северни 
део Бајског трокута остао је у оквиру Мађарске, а Барања је припојена 
Војводини. Међумурје је по етничком принципу подељено између Слове-
није и Хрватске, а Суботица је остала у Југославији.

Међутим, стварну и велику опасност по свој етнички простор први 
су осетили Словенци, јер су Италијани одмах по потписивању примирја 
са Аустроугарском у Вила Ђусти, 2. новембра 1918. године, кренули јаким 
снагама према Љубљани. У томе су их спречиле јединице Народног света 
под командом генерала Рудолфа Мајстнера и мајора Смиљанића, који је 
окупио око 300 српских војних заробљеника, повратника из логора у Ау-
стрији и Немачкој. Ове су јединице одбациле италијанску војску на линију 
Горица – Постојна, где их је зауставила наредба Врховног војног савета у 
Версају да прекину офанзиву „на савезничку Италију“. Италија је замољена 
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да више не врши војне операције у Словенији, „пошто је већ заузела Истру, 
неке отоке и луку Задар са залеђем“.

Словеначко-српске снаге пребачене су на север, где су уз помоћ при-
стиглих јединица 1. армије заузеле целу Корушку са градом Клагенфур том 
(Целовцем). Фронт према Аустрији у Корушкој, са променљивом вој ном 
срећом, одржаван је до 1920. године, када су се Сен-Жерменским уго во-
ром корушки Словенци, на референдуму, тесном већином определили да 
остану у оквиру Аустрије.

Италија је са прећутним одобравањем савезника запленила цело-
ку пну ратну аустроугарску флоту и распоредила своју војску дуж целе 
ја дранске југословенске и албанске обале. У залив Бока Которска и град 
Котор ушли су Американци, а биле су присутне и мање француске војне 
снаге. Западну Македонију, Црну Гору, Косово и обални приморски појас 
запосела је Југословенска дивизија из састава 2. армије под командом вој-
воде Степе Степановић. Југословенска дивизија је била састављена од оста-
така Вардарске дивизије и добровољаца из Русије и прекоморских земаља (у 
већини Срби из Војводине, Босне и Славоније). Осим команданта дивизије, 
генерала Милутиновића, и најужег официрског кора, у дивизији није било 
Србијанаца. У борбама за консолидацију државе до 1925. године погинуло 
је 557 жандарма и 211 војника и официра, међу њима и један жандарме риј-
ски генерал. Да би на јужним просторима одржала социјални и национал-
ни мир, југословенска влада је ангажовала две трећине жандармеријског 
састава. 

У споразуму са Турском из ових се крајева иселило око 180.000 Т у-
рака. Отпор су пружале и мање групе незадовољника, присталица аустриј-
ске и мађарске политике (активност бившег цара Карла и царице Зите за 
обнову аустроугарског царства, коју је подржавао и Винстон Черчил). Међу 
њима су се истицале поједине „франковачке групе“ у Хрватској (Загреб, 
Костајни ца, Бишкупец, Петриња, Доња Стубица, Бриње, Вараждин, Гос пић 
и Бјело вар). У осталим деловима југословенских земаља Аустроугарске 
српска војска дочекана је као ослободилачка. Посебно срдачан дочек био 
је у Дубровнику, Сплиту, Мостару, Сарајеву, Карловцу, Ријеци, Осијеку, 
Сла вонској Пожеги, Марибору, Љубљани итд. У многим мањим и већим ме-
стима, осим масовног изласка грађанства на улице, малобројним српским 
јединицама подизани су славолуци (као цару Фрањи Јосифу 1908!), а локал-
не новине биле препуне написа о „јуначкој српској војсци“, „Косовским 
осветницима“ и „браћи ослободиоцима“. Масовно су истицане националне, 
„југословенске и српске заставе“, слике краља Петра итд.

Граница према Грчкој и Албанији остала је иста као пре рата. Из 
затвора су пуштени сви политички затвореници, а сарајевски атентатори су 
добили, без обзира на њихову младост и неке важне дужности. Тако је Васо 
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Чубриловић, један од атентатора, шест месеци био управник железничке 
дирекције у Сарајеву. У југословенским земљама Аустроугарске задржана 
је стара административна управа, осим оних чиновника који су за време 
рата показивали отворено непријатељство према домаћим Србима и Кра-
љевини Србији. Изнимка је прављена у случају доласка одређеног броја 
полицијских службеника из Србије у Загреб поводом оснивања Хрватског 
комитета у Бечу, марта 1919. године, са генералом Саркотићем на челу, 
затим антидржавног деловања франковаца и хрватске аристократије која 
је емигрирала у Будимпешту. Међутим, малобројна српска војска није под 
притиском савезника успела да сачува целокупан југословенски етнички 
простор. Процењује се да је изван нове југословенске државе у суседним 
државама, највише у Италији, остало близу 600.000 становника. Италија 
је чак 1919. године сачинила план напада на Југославију („Бадољов ратни 
план“), а преко своје обавештајне службе подстицала незадовољство и се-
паратизам. Осим помагања „Божићне побуне“ у Црној Гори, дотурала је и 
веће количине оружја у Хрватску (Жумберак, Метковић, Ријеку, Истру и 
задарско залеђе).

Потребно је да се нагласи да су у готово свим деловима нове 
државе настале типичне послератне тешкоће у снабдевању, обнављању 
комуникацација, поштанског саобраћаја и одржавању „реда и мира“. Међу-
тим, нове власти су са великим тешкоћама излазиле на крај са „превратном 
анархијом“, остацима „зеленог кадера“, хајдучије, отимања хране и одеће, 
стоке и свега онога што је том сиромашном сељачком мору обезбеђивало 
преживљавање. Било је и осветничког насиља над турским и муслиманским 
беговима (присвајање земље и паљење ханова). На целој територији нове 
државе, негде у мањој а негде у већој мери, у недостатку робе и уништених 
комуникација развијао се шверц, ницале су бројне групе просјака, посебно 
у Херцеговини у којој је владала глад. Било је на стотине већих и мањих 
просјачких дружина са „пет до десет штапа“.

У одузимању оружја од припадника „зеленог кадера“ и делимично 
наоружаног народа српска војска је добила стриктно наређење „да само 
асистира цивилним органима и оружаним јединицама Народног вијећа“. 
Одузето оружје преузимала је и чувала у касарнама. Због „свог јунаштва и 
коректног односа према пучанству“ многи високи официри проглашавани 
су за почасне грађане. Приређивани су „балови и свечане вечере за српске 
часнике а војницима је ношена храна и други поклони у касарне“. Нико 
у тим првим годинама није питао да ли је неко био на српском ратишту. 
Није подигнута ниједна оптужница за ратне злочине у Србији. На челу 
жупанија остали су жупани из доба Аустроугарске, као и већина управног 
апарата. Мењани су само називи тргова и улица. У Словенији су главне 
улице и тргови добијали имена из словеначке историјске традиције. Исто је 
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било у Хрватској, Славонији и Далмацији. Међутим, у Хрватској је већина 
тргова добила име по америчком председнику Вудро Вилсону, Зринским и 
Франкопанима, Матији Гупцу, Јурају Штросмајеру. У Далмацији су већи-
ном задржани стари називи, „из давнина“. У Босни и Херцеговини је тај 
процес остао непримећен, као и у Црној Гори и Македонији. На Косову, у 
градовима са значајним уделом албанског становништва, та цивилизацијска 
тековина није ни постојала! Вароши и градови су дељени и називани по 
карактеристикама некадашњих турских махала.

Краљевина Србија претрпела је највеће жртве током Првог светског 
рата. У људству оне се процењују на око један милион, а привредна разара-
ња однела су преко 50 одсто економских потенцијала државе. Престоница 
нове државе, Београд, од првог дана рата био је изложен бомбардовању са 
аустроугарских монитора на Сави и Дунаву. Порушено је близу 40 одсто 
кућа, а погинуло је око 1.000 становника. Тешко је оштећена зграда Бео град-
ског универзитета, који је од краја 1915. године претворен у коњушницу, 
а зграда Народне скупштине у магацин за војни провијант! Приликом по-
вратка у Београд, у пратњи Николе Пашића, француски посланик је јавио у 
Париз да Београд изгледа као „град скелет“. С обзиром да се јавио мањак 
стамбеног простора, једна од првих мера Београдске општине била је да се 
омогући смештај регента Александра, Врховне команде војске и министар-
става после формирања прве југословенске владе 20. децембра 1918. године. 
При Београдској општини образован је Суд за станове, који је имао задатак 
да одузима вишак стамбеног простора, а напуштене станове обезбеђује 
за потребе нових органа централне власти и службеника. С обзиром да је 
установама централне власти у новој престоници недостајао канцеларијски 
материјал (од столова и столица до папира и оловака), организовано је 
прикупљање вишка овог материјала из заосталих аустроугарских магацина 
и установа у Загребу и Љубљани, који нису претпели никакву штету. Почело 
је и враћање опљачканог инвентара Универзитета, пронађеног у Загребу и 
Бечу, затим архивске грађе и књига.

Регент Александар и двор смештени су у кућу Крсмановића на Те-
разијама; почела је и интензивна обнова зграда Двора, тешко оштећених 
у бомбардовању Београда. Започето је рашчишћавање остатака рушевина, 
поправка водовода и електричне струје у најужем језгру града. С обзиром на 
свакодневне крађе, туче, комшијске освете и долазак бројних криминалаца 
пуштених из затвора приликом повлачења аустроугарске војске, у Београду 
је у првим месецима после ослобођења ангажовано око 1.000 жандарма. 

Нова држава се већ у првим месецима постојања суочила са сумор-
ном сликом страдалништва деце. Само у наступању кроз Срем и Славонију 
јединице српске 1. армије затекле су по селима, углавном српским, преко 
20.000 деце која су из разних делова Босне, Херцеговине и Далмације по-
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слата на прехрану. Повратак деце из концентрационог логора за српску децу 
у Браунау (Бронов) у Чешкој, затим сирочад погинулих војника и оних који 
се нису вратили из логора додатно су оптерећивали опустошену Србију 
и утицали на „страдалничку свест“. Уз помоћ савезничких хуманитарних 
друштава и Међународног црвеног крста Србија је успела да спаси око 
30.000 деце без оба родитеља. За оне друге немамо поузданих извора, мада 
их је било знатно више.

Нова држава суочила се и са око 200.000 тешких ратних инвалида. 
Градови и вароши били су преплављени ратним инвалидима. Због општег 
сиромаштва и немогућности да им се одмах пружи адекватна здравствена 
помоћ смртност ратних инвалида била је врло велика. Једни су се одали 
просјачењу док су други тражили помоћ од преживеле родбине. Југосло-
венске власти су најтеже инвалиде смештале по бањама, хотелима и одма-
ралиштима, напуштеним бањским вилама и болницама. Владине уредбе 
о инвалидима донете су већ јануара 1919. године. Међутим, касније зако-
нодавство и социјалне мере, донете између два рата (укупно пет) стално 
су подизале проценат неспособности и ускраћивале социјалну помоћ – од 
20 одсто у 1919. до 40 одсто у 1929. години. Вршени су пописи ратних 
инвалида, али се њихов број никада није могао утврдити, јер су често и 
уредбама владе мењане инвалидне категорије. Из свих закона и владиних 
уредби били су приликом пописа и стварања регистра искључени инвали ди 
са менталним проблемима, ратним психичким траумама и инвалиди рада. 
Први специјализовани Дом ратних инвалида био је изграђен у Бео граду 
1935. године! Више пажње ратним инвалидима посвећивано је једино у 
Словенији и делимично у Хрватској. 

Још тежа ситуација била је унутрашњости државе, где су смештајни 
и здравствени капацитети били мали, а локалне власти инвалиде често „до-
живљавале као друштвено ругло“. Са руском белогардејском емиграцијом 
дошао је и велики број ратних и цивилних инвалида, али је њихово Удру-
жење донацијом својих богатих чланова подмиривало основне животне 
потребе и осигуравало преживљавање у новој средини.

Једина модерна установа у Београду био је Завод за слепе у Земуну, 
у оквиру кога је већ од 1919. године радила и основна школа за слепу децу. 
Исте установе имали су Љубљана, Загреб и Дубровник. Министарство со-
цијалне политике није показивало велику бригу за ратне инвалиде, као и 
инвалиде рада, пружајући им само „мизерну материјалну помоћ“. Новине 
које је ово Министарство издавало за потребе инвалида („Ратни инвалид“ и 
„Глас недужних“) једва су преживљавале, а мали тиражи нису подмиривали 
ни минималну потребу велике инвалидске популације.

Југословенска влада је у настојањима да одржи сношљиви социјални 
мир полицијски ригорозно проверавала оне који су се враћали из совјетске 
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Русије и Мађарске, као и из Италије. Одмах на почетку 1919. године ство-
рени су „пријемни логори – карантини за идеје“, прво у Суботици, Љубљани 
и Мостару. Различит је био третман за оне који су долазили из Русије и 
Мађарске од оних из Италије. Број оних који су прошли кроз логоре – 
„карантине идеја“ износио је у прве две године живота нове државе 84.000 
људи (57.000 из Русије и Мађарске и 27.000 из Италије). С обзиром да се 
број повратника увећавао појединачним и групним доласцима, оснивани 
су нови логори у: Београду, Петроварадину, Смедереву, Ваљеву, Ливну, твр-
ђави Клис код Сплита. Процењује се да је кроз ове „карантине идеја“ про-
шло близу 120.000 људи. Треба такође нагласити да је нову државу пого-
дила „шпањолка“ (смртоносни вирус грипа) о чијим последицама немамо 
никаквих поузданих података. Ни о првом таласу повратника из економске 
емиграције у Америци и осталим прекоморским земљама такође нема 
података.

Посебно су иновативна нова истраживања о примени репресије над 
грађанима Србије због почињених дела за време рата. Од новембра 1918. 
до јула 1921. године подигнута је оптужница против 503 лица, која су по 
члану 85 Казненог закона извршила чин издаје, шпијунаже и ратног бога-
ћења. Осуђених на најтеже казне, од 15–20 година робије било је 117, на 
мање временске казне затвора 273, а на казну стрељањем 13. Међу њима је 
било бивших председника општина, трговаца и починилаца злочина. Пред 
судом се нашло и пет свештеника, међу којима и владика пећки Гаврило 
Дожић, оптужен да је „Аустријанцима предао наше најчувеније црквене 
драгоцености, посебно манастира Високи Дечани и Пећке патријаршије“, 
али је „преслушавањем сведока ослобођен на суђењу у Скопљу“. Како се 
испоставило, за суд је то била „обична денунцијација владике пећког“. 
Треба истаћи да против Војислава Вељковића, истакнутог политичара и 
председника општине Београд за време аустријске окупације 1916–1918. 
године, није подигнута никаква оптужница.

Одмах по ослобођењу земље, југословенска влада је прибегла и ме ри 
национализације, односно одузимања приватне имовине и њеног стављања 
у државно власништво. Национализовани су, на пример, велико пољо-
при вредно газдинство Беље, које је било у поседу надвојводе Фридриха 
Хабз буршког, којим је одмах преузео управљање син проте Стевана Миха-
љџића, највећи део имања грофа Јосипа Пејачевића, највећег хрватског 
велепоседника, шумски део властелинства српског властелина грофа Све-
тозара Кушевића. Српски велепоседеник витез Ђорђе Милекић иселио се 
из земље, као што је то урадио и барон Одескалки, коме су одузети велики 
поседи у Срему и Славонији, а дворац Равна на Фрушкој Гори разрушен. 
Национализовани су и илочко виногорје и дворац алазшког барона Елца, 
рудник угља Врдник, рудник Злетово, рудник злата Брсково (који је касније 
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купио Никола Пашић), нека здања у власништву Немаца на Бледу, затим 
код Крања, око 100.000 јутара шуме, ливада и винограда у поседу странаца. 
Регент Александар објавио је 6. јануара 1919. године проглас којим се оба-
везао на решавање аграрних односа. Аграрном реформом било је дозвоље но 
поседовање максимума од 200 јутара земље. На одузетој земљи насеља ва ни 
су добровољци, највише у Војводини, Славонији и на Косову. Напу штена 
имања исељених Турака такође су додељивана добровољцима – највише у 
Македонији и на Косову.

 Многи припадници српске војске, подједнако војници и официри, 
често су доживљавали прави цивилизацијски шок у сусрету са простран-
ством нове државе, изгледом градова, другачијим начином одевања и кул-
туром живљења. Како су војници Југословенске дивизије доживљавали ре-
несансну архитектуру далматинских градова, а војници 1. армије китњасти 
барокни и уредне градове у Хрватској и Словенији, а како се тек мобилиса-
ним војницима из ових крајева „дојмила босанска касаба, затим дервишке 
текије и витки минарети џамија“, запуштена албанска села или македонске 
вароши у којима се говорило и српски, македонски, цинцарски, грчки, а 
понегде и бугарски и турски? Колико је чуђења код обичних српских вој ни-
ка, који су скоро сви били са села, морало бити када су у српским дома ћин-
ским кућама у Славонији угошћени порцуланским „есцајгом“ са неколико 
врста јела, куваних у „емајлираном посуђу“! Колико им се свидело што 
Срби у тим крајевима „говоре по мало швапски“? Разуђеност шумадијских 
села драстично се разликовала од „ушорених села“ по Војводини и Сла-
вонији, Срему. Најснажнији утисак на њих оставила су села и градови на 
словеначким Караванкама, уз чуђење да „браћа Словенци говоре другим 
језиком“. И обратно. Управо због тога, по наредби регента Александра и 
војводе Живојина Мишића, приликом демобилизације српске војске и мо-
би лисања у новоослобођеним крајевима, у нову југословенску војску при-
мљено је 2.800 Словенаца и Хрвата, официра и подофицира бивше аустро-
угарске војске и 700 црногорских. Из писама породицама често се видело 
да нису ништа знали о крају и месту где су били распоређени. Неки од њих, 
распоређени на Косову, писали су кући да се налазе у Албанији, а они у 
Македонији да се налазе чак у Грчкој! Српски војници у Корушкој тврдили 
су породицама да су освојили целу Аустрију! Јасно, било је ту и замерки 
„што браћа Словенци говоре много швапски, а тако се и облаче“. Осим то-
га, било је много чуђења због разноврсности исхране, поготово оних врста 
поврћа која се никада нису употребљавала у Србији, Македонији, на Косову. 
Изглед и раскош католичких цркава и уредност и монументалност гробаља 
„грађених и одржаваних као неки паркови у нашим варошима“, били су не-
што што је подстицало на свест о потреби више културе живљења и обога-
ћи вање садржаја живота уопште. На другој страни, дисциплина и храброст, 
патриотизам и оданост ослободилачкој мисији изазивали су поштовање. 
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Локалне словеначке новине писале су како „српски официри изгледају 
као права господа, достојанствени и образовани“, да их краси другарство 
и брига за обичног војника. О српској коњици и посебно „топништву“ ду-
го су се распредале бројне приче, често подстицане од самих учесника, 
посе бно Солунаца. За све њих био је то велики рат у коме су се „велике 
жртве исплатиле за велике циљеве ослобођења и уједињења“. Одушевљењу 
српском војском није било краја када су се најпре у Корушкој, а затим и 
другим погодним и „опасним местима“, појавили „српски аероплани“.

Југословенске власти су се одмах по завршетку ослобођења и ује-
дињења суочиле са бројним класичним хајдучким дружинама, које су често 
по неколико година измицале уништењу, да би се поново јавиле мање, као и 
одметање појединаца у шуму. Неке од њих остале су до данас у колективном 
памћењу народа. Највећа и по злу најчувенија била је хајдучка дружина 
Маринка Перића Маријаша у Банату. Потребу обичног човека за јунацима 
патријархалног старог друштва, Маријашев биограф овако је сажео: „И 
знајте, када ноћом, изненада залају кере, то над крововима и равницом 
посутом месечином поново хода бећар Маринко Перић Маријаш са својом 
дружином, меркајући туђе снове, да из њих украде најлепше“. Маријаш 
се са својих десетак „другова“ одметнуо при завршетку рата и углавном 
„седмогодишње хајдуковање протекло му је око Кикинде, уз повремене 
излете до Румуније и Јужне Србије чак“. Овај „бећар родом из Меленаца“ 
са својом дружином, може се рећи, пљачкао је насумично и из обести, углав-
ном богате. Сваком државном службенику се огорчено светио и „терао неку 
своју правду“. Преке нарави, што га је коштало и живота, знао је да убије 
сваког оног ко би га препознао. Дружина му је похапшена крајем 1923. годи-
не и осуђена од суда у Кикинди на „казну тамнице од три до десет година“. 
Маријаш је успео да побегне у Темишвар, где је на главној станици убио 
једног железничара само зато што га је препознао. Румунске власти нису га, 
ипак, изручиле југословенским, већ га осудиле на доживотну робију. Умро 
је од туберкулозе у казамату Шибија, фебруара 1928. године. 

Друга најпознатија хајдучка дружина, можда и најчувенија у новој 
држави и у колективној народној свести до данас, јесте дружина Јова Ста-
нисављевића Чаруге из Славоније. Са својом дружином деловао је по гора-
ма „Златне долине“ (Пожешка котлина), затим у Горском котару, у околини 
Винковаца, а није му било страно ни да улази у села и градове. Пљачкао 
је славонске сеоске и градске богаташе, обично на повољним планинским 
путевима. У неколико наврата је опљачкао плате шумских радника на 
ускотрачној шумској прузи Каменско-Звечево, убијајући притом службена 
обезбеђења, жандарме или полицајце у цивилу. Залазио је и у „газдинске 
сеоске куће и изнуђивао новац и злато“. И том приликом, уколико је био 
у опасности, знао је да употреби ватрено оружје. Затим би се на кратко по-
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влачио у градове, „проводећи се“ по кафанама и хотелима, обучен као углед-
ни и богати грађанин. Дружина му се повремено осипала, али је Чаруга 
изнова знао да пронађе људе склоне хајдучији. Потере су му стално биле 
„за петама“, али он је увек успевао да на време измакне код верних јатака. 
Па, ипак, издајством је 1925. године ухваћен и одведен у Осијек, где га је суд 
осудио на смрт. Обешен је исте године.

У Србији је своју хајдучку делатност од 1916. године наставио и у 
новој држави чувени „горски цар“ на подручју Хомоља и Звижда, као и пре-
ко Мораве, Иван Бабејић са својом групом од 11–15 хајдука, међу којима су 
се суровошћу истицали Петар Струјић из Манастирице код Петровца, Жи-
во јин Митровић из Сене код Кучева и браћа Барбуловић. За Ивана Бабејића, 
хајдука из Лазнице, села у близини Жагубице, није се могло утврдити за 18 
година његовог хајдуковања да је починио било какав злочин и због тога је 
до данас остао у народном памћењу као митски јунак. На подручју Злати-
бора деловала је група од десетак хајдука предвођена Димитријем Чуми-
ћем, Милуном Радмиловићем, Алексом Аничићем и Влајком Кутлашићем, 
која је најчешће нападала градске и сеоске богаташе, а посебно сеоске кме-
то ве као представнике власти. 

Хајдучија се повремено јављала и у другим крајевима Југославије 
због чега је Министарски савет Краљевине СХС 21. новембра 1919. године 
наложио Министарству правде и Министарству унутрашњих дела да у што 
краћем року и што више хајдука одбеглих у шуму приволи на предају или их 
силом уништи. Било је појава хајдучије које су имале социјални карактер и 
на једном делу територије социјалну анархију. Тако је, на пример, неколико 
хајдучких група деловало у Далмацији, силом покушавајући да се ослободе 
колонатског система. Међу њима најпознатији хајдук био је Јово Попац из 
села Кричке код Дрниша, који је са својим комшијом Милошем Марчетићем 
међу првима силом присвајао обрадиву земљу италијанских велепоседника 
(на пример породице Скалини) и католичке цркве, али се убрзо пред потера-
ма жандармерије морао повући у пећине Велибита и Динаре. Наставили 
су да пљачкају „црквене и самостанке смочнице“, ситну стоку и понеког 
трговца. Тај „оријаш од човика“ скривао се неколико година, све док га 
1924. године није изненадио рани снег, па га жандармеријска патрола по 
трагу пронашла. Његова хајдучка група није починила ни један злочин. На 
подручју вирпазарске општине одметнуо се војник солунац Иван Мандић. 
Као освету за уништено имање и смрт мајке убио је четири ратна профите-
ра и три жандармеријска доушника. Убио га је његов најбољи пријатељ 
са фронта, жандармеријски капетан. На Фрушкој Гори је пуних 20 година 
(од 1910. до 1928) била позната група Јефте Митровића. Преко зиме су се 
склањали у велики вински подрум Лазара Михаиловића, кога су сви знали 
као Крсту Мамулу. У Босанској крајини, а затим и у осталим деловима Бо-
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сне и Херцеговине, сељаци су као чивчије масовно присвајали муслиманску 
беговску земљу и палили ханове. Чивчије или зависни кметови на бегов-
ској муслиманској земљи били су хришћани (Срби и Хрвати). Распростра-
ње ност хајдучије и анархије била је условљена вековном туђинском влада-
вином, која је створила уверење да и имовина нове државе – Југославије – 
може да се поткрада, посебно шуме, да се нередовно плаћа порез, админи-
стративне таксе и да се државно земљиште користи за испашу.

Југословенска држава се већ на почетку свог постојања суочила 
са неколико оружаних побуна, уперених против стварања нове државе. 
У првој побуни, коју су 5. децемра 1918. године, одмах после уједињења, 
орга низовали чланови вођства Хрватске странке права (франковци: про-
аус тријска странка, антисрпске и антијугословенске оријентацијe) у „Ру-
долфовој војарни“ у Загребу, један пук војске одбио је да преда оружје и 
стави се на располагање Народном вијећу. По сазнању војске Народног 
вијећа, у касарну је у неколико наврата долазио Славко Штанцер, један од 
вођа странке. Он је предводио већину пука који је заузео главни загребачки 
трг – Трг бана Јелачића уз „акламовање присутних грађана“. По исказаним 
политичким говорима и претњама оружјем била је то антијугословенска и 
антисрпска оружана побуна. Међутим, пошто су војне снаге одане Народ-
ном вијећу унапред знале за побуну, успеле су да уз помоћ наоружаних со-
кола и добровољних омладинских наоружаних група, такође силом оружја, 
врло брзо угуше побуну. Том приликом било је погинулих и на једној и на 
другој страни. Српска војска није интервенисала у гушењу побуне, с обзи-
ром да је приликом уласка у Загреб дочекана изузетно хладно.

Одмах после побуне у Загребу, избила је „Божићна побуна“ или 
„устанак“ у Црној Гори. Предњи делови Југословенске дивизије, помогнути 
са око 1.500 црногорских устаника, разбили су главнину аустроугарске вој-
ске 30. октобра 1918. године код Биоча (10 км од Подгорице), те до 6. но-
вембра ослободили целу Црну Гору и ушли у Котор. Међутим, присталице 
династије Петровић, њих око 300, који су из Италије уз непосредну по-
моћ италијанске обавештајне службе преко Бара где је била смештена 
италијанска команда, успели су да окупе још око 2.500 присталица и до 7. 
јануара 1919. године опколе Цетиње. Унапред обавештене о овој акцији, у 
граду су остале само две артиљеријске чете и добро наоружане омладинске 
групе униониста. Када је почео напад присталица династије Петровић на 
Цетиње, око 3.000 црногорских устаника опколило је побуњенике, те је 
после жестоке целодневне артиљеријске паљбе из града и одлучног јури-
ша устаника побуна била сломљена. Око 3ОО побуњеника утекло је у Бар, 
одакле су их Италијани одмах пребацили у Италију. Исто толико их је 
побегло у Котор, под окриље Американаца који су били управо стигли, али 
су их ови разоружали и вратили на Цетиње, где су се предали заједно са 
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осталим побуњеницима. У гушењу побуне није учествовао ниједан војник 
из Србије. Обе ове побуне, непрекидно, до данашњег дана, сепаратистичка 
хрватска и црногорска историографија су у својој антијугословенској и 
антисрпској пропаганди глорификовале до „стереотипне карикатуре“.

На територији Македоније и Косова нова држава се суочила не само 
са оружаним побунама, већ и њиховим сталним обнављањем и све значајни-
јом подршком из иностранства. Бугарска је на својој територији формирала, 
наоружала и обучила неколико стотина комита, који су уз подршку ста-
новништва у источној Македонији вршили диверзије, убијали државне слу-
жбенике и отворено се сукобљавали са југословенском жандармеријом и 
војском. До 1923. године бугарске и македонске комите извеле су две велике 
диверзије на прузи Београд–Солун, код Валандова, и извршиле десетак 
атентата у којима је у Штипу био убијен и један жандармеријски генерал. 
Тек тада, енергичним ангажовањем војске и жандармерије, комитске акције 
су утихнуле, али не и престале.

Косово је ослободила Југословенска дивизија 2. армије. Међутим, 
јединице Југословенске дивизије нису могле да адекватном војном моћи 
покрију читаву територију, а ни југословенска власт није успела да за ду-
же време установи нови управни апарат. То је дало замаха новим и непри-
јатељски расположеним албанским фисовима да се са оружјем супротста ве 
консолидовању нове југословенске власти. Формиране су бројне ору жане 
групе качака, које су се ујединиле у области Дренице под командом Азема 
Бејте. Видну улогу у овој активности имала је и његова супруга Шота 
Галица. Починили су бројне злочине, све док их 1924. године у рејону Дре-
нице нису опколиле јаке војне и жандармеријске снаге и уз употребу арти-
љерије поразиле у дводневој борби. Већина качака и сам Азем Бејта нису 
хтели да се предају и изгубили су живот. Мања група, под вођством Шоте 
Галице, пробила се из обруча, притајивши се потом неко време, а онда 
по ново почела са повременим злочинима, које је нова власт уз енергичну 
упо требу војне силе пацификовала. Албанске качаке тајно је помагала обаве-
штајна служба Италије, не само у набављању оружја, већ и слањем инстру-
ктора за војну и диверзантску обуку. Можемо са сигурношћу да тврдимо да 
се нова југословенска држава консолидовала на свом целом подручју тек 
1925. године. Међутим, непријатељски центри антијугословенских група 
остали су и даље у свим суседним земљама, осим у Румунији и Грчкој.

До краја 1914. године Србији је потопљено 18 „речних лађа“. Остали 
део речне флоте Аустријанци и Немци потопили су на Сави и Дунаву до 
краја 1915. године: „шест војних пловила, шест реморкера, 43 шлепова и 16 
путничких лађа“. Већ смо напоменули да је Италија запленила целокупну 
аустроугарску флоту на Јадранском мору, тако да је нова држава са морском 
обалом дугом 1.000 км и разуђеним отоцима почела свој живот без иједног 
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ратног брода из састава аустроугарске флоте. Па, ипак, Србија је имала 
свој ратни брод још од 1916. године! Угледна поморска трговачка породица 
из Оребића на Пељешцу – Векарић – уступила је свој највећи трговачки 
брод Србији. Брод је у Бриндизију опремљен најнужнијим поморским 
нао ружањем и добио име „Србија“. Њиме је командовао капетан Марко 
Ве карић, а морнари су били Хрвати са Пељешца и отока Корчуле. С њим 
су Анте Трумбић и чланови Југословенског одбора дошли на Крфску кон-
ференцију 1917. Био је стално укотвљен у Солунској луци. Годину дана по-
сле уједињења брод је враћен у трговачку флоту породице Векарић. Није 
нам познато колико је српска војска запленила ратног материјала у току 
ослобађања земље и колико је затекла у аустроугарским магацинима на те-
ри торији Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине. Знамо само да је фран-
цуска војска из обалских и оточких магацина на Јадрану одвезла сав угаљ, 
а америчка морнарица била присутна у две највеће поморске луке – Котор и 
Сплит – формално као спроводница „међународне мировне мисије“! 

Можда је то био разлог што је француска „Угарска војска“ уговором 
од 12. септембра 1919. године предала српској војсци у Кикинди 185 топо-
ва различитог калибра са 241.000 граната, 32.000 комада лаког наоружања 
(пушке, пушкомитраљези, пиштољи) са око 10 милиона метака, 130.000 
ручних бомби, 800 тона „запрежног материјала“, 206 камиона и камионета, 
25 трактора и 125 путничких аутомобила. По наређењу Српске врховне 
ко манде овај ратни материјал упућен је у Нови Сад, Земун, Сомбор и Ка-
њижу. 

После потписивања билатералних уговора са суседним земљама, 
у чему су велике силе играле значајну улогу (1919–1924), југословенска 
држава простирала се на 248.987 км2 и имала је 11,5 милиона становника. 
Стопа наталитета била је у сталном порасту да би убрзо достигла средње 
европске вредности, осим на Косову и Метохији, где је била два пута већа 
од просечних вредности. Заустављен је први масовни талас исељавања с 
краја 19. и почетка 20 века, а у првим годинама живота нове државе вратио 
се из прекоморских земаља знатан део економске емиграције са уште ђе-
вином. Копнене и поморска граница износиле су 3.857 км. По први пут 
Јужни Словени су добили отворен трговински пут са целим светом, додир 
са развијеном и разноликом медитеранском цивилизацијом. Одмах су у 
значајној мери била коришћена „Дунавска врата“ према средњој Европи 
и моравско-вардарска долина према Блиском истоку (преко Солуна) и азиј-
ском пространству.

Четири петине југословенске територије чиниле су планинске ре-
гије, које су у највећој мери одређивале начин привређивања и живота. 
Југославија је била аграрна земља са 76 одсто сеоског становништва. Про-
цеси модернизације друштва и урбанизације, који су почели почетком 20. 
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века, привремено су заустављени ратом. Унутрашња миграција почела је 
да се интензивније одвија са планинских предела у плодније низине, из 
сиромашнијих регија у богатије, са села у град. Унутрашња миграција по-
јачана је оптирањем 14.000 Срба из Мађарске, насељавањем колониста 
– око 260.000, углавном у Војводину и на Косово. Знатан део сиромашних 
становника Лике дошао је у Славонију, а плавна подручја Саве, посебно са 
босанске стране, била су трајни извор надничара и беземљаша. Италијани су 
насељавали Истру, отоке и „Задарску енклаву“. Држава је населила бројним 
колонистима своје имање „Беље“, експрописано од бившег власника на-
двојводе Фридриха Хабзбуршког. Међутим, степен културе, просвећености 
и начина свакодневног живота био је ратом уназађен. Политичка култура 
била је на врло ниском нивоу, у појединим регијама тињале су верске и 
националне омразе као последица учешћа у рату на различитим странама, 
а понегде и крвна освета. Избијале су зађевице између колониста и „старин-
ског становништва“. Негде нису ни до данас превазиђене!

Саобраћајна инфраструктура, као и модерна индустрија и градови, 
били су далеко развијенији у северном делу земље. У јужном делу земље 
око 50 одсто становништва није никада видело модеран град. Око 65 одсто 
становништва још је носило народну ношњу и хранило се на традициона-
лан начин (житарице, млечни производи, кромпир, пасуљ и повремено 
месо). Огроман део становништва на селу, око 80 одсто, живео је у кућама 
гра ђеним од пресне цигле и дрвета, а употреба индустријских произво да 
сводила се на свега 5-6 артикала (петролејска лампа, петролеј, коло маз, 
ексери, текстил, ловачке пушке и муниција, шибице). Дрвено рало за обраду 
земље и даље је било доминантно. Смртност деце на селу била је међу 
највећим у Европи, не само због нехигијене већ, пре свега, због лечења деце 
врачањем и разним врстама магије.

Југословенска држава отпочела је свој развој привреде другом ин-
ду стријском револуцијом – увођењем електричне енергије као погонске 
снаге. Међутим, у великим пространствима планинског беспућа највећи 
цивилизацијски домет представљала је замена луча петролејском лампом! 
Механизација у пољопривредним крајевима била је позната само на вели-
ким властелинским имањима, где је био познат и систем наводњавања и 
са ђења нових пољопривредних култура (сточна и шећерна репа, лан, кра-
ставци, паприка, шаргарепа итд). Употреба алкохолних пића (ракије и вина) 
била је увећана изградњом првих пивара.

Људи балканских простора у брзим токовима и променама историј-
ске стварности вековима су били лишени сазнања да живе у заједницама 
које су захтевале одређени ниво солидарности и друштвене дисциплине. 
Српски сељак у свом значајнијем обиму постајао је свестан одређеног 
државног простора у којем постоји владар, влада, парламент, војска, упра-
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вни апарат, порез, трговина... тек на прелазу из 19. у 20. век! За њега је 
једном добијена тапија на земљу од турског аге или нове државе био крајњи 
домет поимања власништва. Овакво обичајно право у знатно горој форми 
постојало је у Македонији, на Косову и Метохији, Босни и Херцеговини и 
делимично Црној Гори. У југословенским земљама Хабзбуршке царевине 
катастарске књиге и уредно плаћање пореза држави, са редовним пописом 
становништва и одређивањем бонитета земље, отпочело је почетком 18. 
века! Од тада се развијао култ владара, војске и жандара, порезника и државе 
у целини. Посебно страхопоштовање и државну дисциплину изазивали су 
чиновници. Чиновнички апарат био је до стварања Југославије доведен на 
највиши ниво у Европи, због чега је Никола Пашић инсистирао да се не 
мења, осим оних који су за време рата показали отворено непријатељство 
према Србији и локалном српском становништву. С друге стране, искљу-
чивао је из своје странке и посебно Посланичког клуба све оне „који нису 
дали своју земљу под катастар и плаћали порез“. 

Како наводи Бранко Петрановић „између народа који су се 1918. 
године политички обједињавали има основа мисао да је обрнут процес 
обједињавања, од политичког ка економском, отежавао основну замисао 
око уједињења“. Тим поводом треба разумети речи министра трговине и 
индустрије Стојана Рибарца, који је марта 1919. године истицао „да би 
политичко јединство које се постигло по тако скупу цену, било илузорно, 
ако у новој држави једна покрајина буде од друге удаљена преградама ма 
какве врсте, ако се промет између једне и друге покрајине веже за ма какве 
услове и погодбе. Били смо одељени и сувише дуго, да бисмо се и на даље 
одвајали... У осталом економска подвојеност ствара основу и за политичку 
оодвојеност, са таквом подвојености, не бисмо се никада ни осетили као 
један народ... Ако се та економска целина посматра и огради на неколико 
делова и сваки се део посматра као засебан и чува своје посебне интересе, 
онда је изгубљена сва добит једне велике економске области, а данас су 
само велике економске области у стању да издрже светску утакмицу и бор-
бу за опстанак“. У свакодневном животу људи уједињење је, по речима 
Драгољуба Јовановића, било „велика и збуњујућа промена“. Вековима је 
граница била на Сави и Дунаву, „а једног јутра она се померила неколико 
стотина километара на запад и север и избила на Караванке и Бајски тро-
кут“. Некада велики и значајни градови, као Битољ и Суботица, нашли су се 
на граници и почели да стагнирају, а градови у унутрашњости да се разви-
јају и увећавају становништвом – Скопље, Куманово, Сомбор и Нови Сад.

Ниједна еврoпска држава није била толико национално и конфе-
сионално шаролика и разноврсна. Највише је било Срба (39 одсто), затим 
Хрвата (24 одсто), Словенаца (8,5 одсто), Муслимана (6,3 одсто), Македо-
наца (3,3 одсто), Немаца (4,3 одсто), Мађара (3,9 одсто), Албанаца (4 одсто), 
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Румуна (1,6 одсто), Турака (1,2 одсто), а остало су чинили Чеси, Словаци, 
Русини, Италијани, Роми итд. Најразвијени народ у Југославији – Словенци 
– чинили су свега 8,5 одсто становништва!

Интелектуалци су се школовали у земљи (Београд, Загреб и Љубља-
на). Међутим, врло велики број школовао се и на страним универзитетима. 
Словенци и посебно Хрвати гравитирали су према Бечу, Грацу, Прагу, 
Бу димпешти, Минхену, Цириху и тај северни део земље био је везан за 
„аустро-немачки културни круг“. Теолози су се школовали у Ватикану. 
Срби су се школовали, осим у Берлину, Хајделбергу, Бечу и Прагу, највише 
у Лијежу, Паризу и Петрограду, што је у земљу доносило универзалније 
идеје и практична решења, како у политици тако и привреди. Православни 
теолози школовали су се у Румунији, Русији и Грчкој. Исламска заједница у 
Југославији била је највећа организована верска заједница сунитског уче ња 
у Европи, са бројним верским и културним установама – џамијама, медре-
сама, текијама, мектебама, хамамима, имаретима, сахат-кулама итд. Му сли-
мани су живели искључиво у јужном делу земље – Босна и Херцеговима, 
Косово и Метохија, Македонија, јужни делови Србије и делови Црне Горе. 
У крилу те културе, по Бранку Петрановићу, „настала су вредна достигнућа 
у области занатства, теологије, књижевности, медицине и културе“.

Жене и деца, у највећем делу Југославије, живела су у потчињеном 
положају, како је то рекао најбољи „српски цивилиста“ Живојин Перић, на 
основу обичајног права у положају „једне врсте себра“. По шеријатском 
праву „жена је била подређена мужу у личном погледу, док је имовински 
била равноправна“; у Црној Гори „налазила се под влашћу мужа“, док су у 
Србији „важила најконзервативнија решења“, без обзира на законске одре д-
бе у приватном праву. У католичком делу земље – Словенији и Хрватаској – 
жене су биле без права на развод и удају за мушкарца друге вероисповести. 
У низу занатских, пољопривредних и неких других делатности употребља-
вала се дечја радна снага без права на било какаву накнаду. Посебно су у 
лошем положају била женска деца, која су више била изложена физичким 
казнама и којој је забрањивано школовање. Најстарији чланови породице 
били су ослобођени тешких физичких послова, али и запостављени.

Југословенски народи били су и на различитом ступњу техничке 
културе. Радиофонија је била непозната, док је кинематографија била у 
повоју. Само понеки богатији грађанин Словеније и делимично Хрватске 
имали су радио апарат, али нису постојале домаће радио станице. Био је 
то више статусни симбол и украс намештаја купљен у Виени (Беч) него 
корисна ствар. Грамофони на навијање и са „трубом“ били су присутни у 
свим богатијим грађанским кућама. Први филмски стваралац био је Милтон 
Манаки, још пре Првог светаког рата, када је у Србији снимљен и први 
игра ни филм „Карађорђе“. Пре и после рата, у већим хотелима странци 
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су дола зили да приказују „покретне слике“. Странци су били први који 
су снимили и први документарни филм – „крунисање Краља Петра 1904. 
године“.

Војска је располагала са двадесетак „аероплана“ француске про из-
водње, али цивилни и поштански авиосаобраћај није постојао. Поштански 
саобраћај одвијао се железницом, чија је густа мрежа на северу земље обе-
збеђивала и знатно ефикаснију размену информација, уз постојећу мрежу 
телеграфије и телефонских линија.

Иако је Југославија била пољопривредна држава (76 одсто сеља-
штва), где је основни извор животних сировина обезбеђиван употребом 
животињске снаге (коњи, волови и често краве), ветеринарска служба го-
тово да није постојала. Ветеринари су се школовали у иностранству, јер 
ниједан од три универзитета није имао Ветеринарски факултет. Ако узмемо 
у обзир да је 80 одсто сточног фонда било састављено од ситне стоке (овце, 
козе, свиње), онда је тај дефицит стручног ветеринарског кадра био готово 
катастрофалан. Подједнако на целом југословенском простору.

Од 445 цивилних и војних лекара и 156 страних лекара и другог 
медицинског особља, крај рата није дочекало 153 српских лекара и 58 стра-
них лекара и медицинског особља. За сада знамо да је у другим југословен-
ским земљама било мобилисано од 30–40 одсто лекара, али не знамо колико 
их је погинуло или умрло.

Позоришни живот, књижевност и књижарство, као и издавање но-
вина, били су концентрисани у двадесетак градова и вароши. Туризам, и 
поред чињенице да је постојало неколико туристичких друштава, као и 
спорт, сматрали су се „активностима доконих људи и распусне омладине“. 
Планинарство је било развијено у Словенији, модеран туризам на „Абациј-
ској (опатијској) ривијери“, а бањско лечење угледних грађана у неколико 
бања у Словенији, Хрватској и Србији. Дубровник је већ тада био позната 
туристичка дестинација „поморског туризма европске аристократије“. По-
лагане су велике наде у „Оријент експрес“, али он је стајао по неколико ми-
нута само у четири станице на хиљаду километара пруге кроз Југославију!

Ниједна нова држава која је настала на развалинама три урушена 
царства није имала као последицу вековно заостало наслеђе и такво ра-
тно разарање. Ниједна нова држава није имала толико непријатељских и 
агресивних суседа, отворено испољеног реваншизма (Италија, Аустрија, 
Мађарска, Бугарска, Албанија) и ненаклоњених савезника. Ниједну нову 
државу није стварала средња генерација, која се брзо трошила, и старија 
генерација из политичке, војне и дипломатске елите, која је још у процесу 
стварања државе почела да нестаје (Јован Скерлић 1914, Лазар Пачу и Сто-
јан Новаковић 1915, Франо Супило, Јанез Крек и војвода Радомир Путник 
1917, Иван Цанкар и Андра Николић 1918, војвода Живојин Мишић, Ми-
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ленко Веснић, Милорад Драшковић, Драгољуб Павловић и краљ Петар I 
1921. итд). Ниједна нова држава није ни приближно била тако национално, 
етнички и конфесионално хетерогена. Срећна околност је била та што су 
та „упоришта без реалне моћи“ била локалног и регионалног карактера. 
Ниједно од њих није имало општи југословенски карактер. Као после сваког 
рата, највећи број становништва и носећих историјских чинилаца сматрао 
га је ослободилачким. А када је у питању слобода, расположење свих у 
држави било је усмерено у срећнију будућност са великом надом у бољитак. 
Ово емоционално пражњење од ратних траума увек је у себи носило дозу 
утопистичког и романтичарског.

Пример оваквом егзалтираном југословенству исказан је у априлу 
1919. године, када су на иницијативу хрватске и српске свеучилишне омла-
дине, сокола, Друштва Хрватског Змаја и словенских академичара у Винер 
Нојштату ексхумирани остаци Зринских и Франкопана и 30. априла 1919. 
године свечано сахрањени у Загребачкој катедрали. Ову манифестацију, по 
свим обележјима југословенског карактера, испратило је око 300.000 људи! 
И то само у Словенији и Хрватској! Међутим, обележавање овог дана тра-
јало је врло кратко – свега неколико година. До данас историјска наука не 
може да објасни ко је угасио овај „пламен јединства и слоге – југословен-
ства“? А тога дана, регентов изасланик војвода Живојин Мишић, одао је 
највише државничке и војне почасти и клечао три сата у Загребачкој ка-
тедрали на „почасном клецалу“, док је надбискуп Антун Бауер служио 
„црну мису“.
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ГРАЂА
Sources

Др Бојан СИМИЋ
Институт за новију историју Србије

ЈЕДАН ИЗВЕШТАЈ О КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 
И ИТАЛИЈАНСКОЈ ПРОПАГАНДНОЈ АКЦИЈИ 1936.

ГОДИНЕ*

Југословенско-италијански односи представљају важан сегмент за 
разумевање међуратне историје Краљевине СХС/Југославије. Од самог на-
стан ка југословенске државе Италија је била њен главни противник. Ти од-
но си су пролазили различите, често драматичне фазе које су претиле да до-
веду до оружаног сукоба. Отуда чуди што још немамо обухватнију синтезу 
о овом проблему. У домаћој историографији постоји монографија Енеса 
Милака (за период 1931–1937),1 као и више чланака и делова монографија 
углавном историчара старије генерације од којих се истичу радови Богдана 
Кризмана и Живка Аврамовског.2 

У последњој деценији у иностранству појавиле су се две значајне 
монографије које разматрају ово питање. Реч је о радовима пољског исто-
ричара Јенджеја Пашкијевича (Jędrzej Paszkiewicz) и италијанског Масима 
Букарелија (Massimo Bucarelli) на њиховим матерњим језицима који обу-
хватају практично цео међуратни период.3 Оба аутора истраживала су у 
италијанским и нашим архивима уз консултовање релевантне литературе 
на више различитих језика. Ради се о научним радовима који завређују пуну 

∗  Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и на-
ционални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019) који финансира Министарство про-
свете и науке Републике Србије.

1 Мilak. E, Italija i Jugoslavija, Beograd, 1987.
2 Krizman. B, Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla (1918–1941), Časopis za suvre-

menu povijest, I, Zagreb, 1975, 33–97 i Vanjska politika jugoslovenske države 1918–1941, Za-
greb 1975; Avramovski.Ž, Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937, Beograd, 1968 i Politika 
velikih sila na Balkanu 1933–1939, Politički život Jugoslavije, Beograd 1937, 411–438.

3 Paszkiewicz. J, Jugosławia w połityce Włoch w latach 1914–1941 (Југославија у италијанској 
политици 1914–1941), Poznanj, 2004; Bucarelli M, Mussolini e la Jugoslavia 1922–1939 
(Мусолини и Југославија 1922–1939), Bari, 2006.
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пажњу домаће историографије и значајан су подстицај за даља истражива-
ња на овом пољу. 

Извештај који наводимо настао је крајем 1936. године. У италијан-
ском Министарству за штампу и пропаганду заведен је 21. децембра и про-
слеђен надлежнима. Према сведочењу аутора извештај је плод једногоди-
шњег рада аутора као дописника италијанске новинске агенције Stefani и 
службеника италијанског посланства у Београду. Година 1936. важна је и за 
разумевање целокупних југословенско-италијанских односа у међуратном 
периоду јер је током ње почело и званично дипломатско отопљавање (Му-
солинијев говор од 30.октобра у коме позива на постављање нове основе 
„стварног” пријатељства између Италије и Југославије). Уследила је пози-
тивна реакција са југословенске стране коју је предводио председник владе 
и министар спољних послова Милан Стојадиновић. Конкретни резултати 
приближавања постигнути су наредне године потписивањем међудржавног 
споразума.

Аутор извештаја о коме је реч је италијански новинар Корадо Софија 
(Corrado Sofi a). Он је рођен 1906. и имао је занимљив животни пут. Први 
стабилнији новинарски ангажман стекао је крајем двадесетих година XX 
века у римском Il Tevere, да би касније прешао у лист La Stampa за који 
је објавио репортажу о боравку у Совјетском Савезу. За лист Gazzeta del 
Popolo обавља још једно путовање овог пута у Кину (1932) о коме касније 
пише. Средином тридесетих година Софија је писао фантастику за Quadri-
vio и филмска сценарија за Il Selvaggio. Од 1933. до 1940. био је и члан 
редакције часописа Critica Fascista. Током овог периода сарађивао је и у 
листовима Camoedia, L’Italia Vivente и Primato. Почетком 1936. постаје 
до писник агенције Stefani из Београда и Атине и службеник италијанског 
по сланства у Београду. По избијању Другог светског рата његова подршка 
фашистичком режиму слаби, да би 1943. постао његов отворени противник 
и члан покрета отпора. Софија се нашао и на листи интелектуалаца које 
је Мусолини означио као издајнике у свом чланку Canguri giganti (Велики 
кенгури) из новембра 1943. После рата бавио се писањем, новинарством и 
режијом. Умро је 1997. године. 

У извештају који је пред нама, писаном крајем 1936, Софија је још 
фашиста убеђен у исправност и вредност Мусолинијевог режима.

Делови документа који су подвучени представљени су онако како 
је то учинио службеник Министарства штампе и пропаганде. Тиме је 
истакао по њему битне делове који се, пре свега, односе на правце будућег 
деловања. 
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Предмет: Пропагандна акција у Југославији4

Резервисано

За господина министра5

Једна година боравка у Југославији омогућила ми је довољно инфор-
мација о ситуацији у локалној штампи и могућностима за развој италијан-
ске пропаганде.

Штампа

Београд је политички центар у коме се требају извршити припреме 
да би се покренула пропагандна акција и у другим регионима. Повољан 
терен у Београду непходан је да би приближавање у другим центрима 
било могуће. Београд има пет дневних новина: Политика, Време, Правда, 
Самоуправа и Штампа; прве три имају значајне тираже; четврта је орган 
Стојадиновићеве партије; последња има мали значај, иако је снабдевена 
одличним техничким средствима, како се чини од Немачких избеглица 
(Јевреја) и Чехословака. Политика је најчитанији дневник, најтраженији и 
у најудаљенијим провинцијама. Лист има демократске тенденције, многи 
његови уредници нагињу ка комунизму. Овај курс одобрен је од стране 
цензора у нади да ће по потреби моћи да покрену масе. Правда је много 
мање озбиљан лист јер је много више еластичан. Уредници су веома слабо 
плаћени и лист је често наклоњен нама. Међутим, лист је једини који 
излази увече и веома је читан. Доктор Светислав Стефановић6 убацио је 
неколико чланака о туризму које је Министарство за штампу платило по 300 
лира сваки. Треба рећи у овом моменту да политички чланци који долазе 
из Министарства за штампу могу служити као путоказ али се не могу 
публиковати у локалној штампи где се на фашизам и данас гледа као на 
јавно зло. Давати југословенским новинарима сугестије, идеје, белешке је 
један веома деликатан посао. Италија у југословенским новинама заузима 
важно место. Све што су други до сад учинили да нам науде могло би бити 
окренуто у нашу корист ако би се успело приказати право лице наше земље 

4 Документ се налази у: Централни државни архив у Риму (Archivio Centrale dello Stato 
a Roma), фонд Министарство народне културе (Ministro della Cultura popolare), Пропа-
ганда у страним државама, 18.7. (Propaganda presso gli stati esteri, 18.7), кутија 140 (busta 
140).

5 Министарство за штампу и пропаганду (Ministero per la Stampa e la Propaganda).
6 Светислав Стефановић (Нови Сад, 1. XI 1877 – Београд, XI 1944) лекар, књижевник, 

критичар и преводилац. Као песник био је модерниста и авангардиста. Председник и 
оснивач Српског лекарског друштва. Стрељан као непријатељ државе и ратни злочинац 
1944. године. 
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и цивилизације нашег народа. Више је него потребно одржати контакте 
колико је то могуће, оснажити пријатељства, спремити белешке и чланке 
који су специјално припремљени за Југославију имајући у виду услове у 
земљи и менталитет оних који владају и не очекивати одмах успех. Срби су 
поносни, примитивни и сентиментални. Чак и ако је у дубини њихове душе 
балкански аспект личног интереса, веома добри резултати могу се постићи 
приказивајући се срећан у њиховом друштву на местима где се окупљају. 
То до сад није било могуће или бар није било баш лако. Али у промењеном 
моменту може бити могуће да убедимо многе људе и створимо повољне 
токове. Приметио сам, кад год сам се нашао у друштву са њима а ту су били 
и Французи, Енглези и др, спонтаним покретом из душе Срби се осећају 
привучени к нама. Дуготрајна и издржљива пропаганда којом су били 
усмеравани против Италије брзо нестаје пред нашим осмехом. Знају да су 
их Французи користили, да их Британци користе и желе још више, знају да 
Немци не продиру на Балкан без скривеног циља и почињу да их гледају 
сумњичаво, и схватају да Италијани, до сад приказивани као најгори, су 
они који су им не једном понудили руку, који ће бити способни да поштују 
њи хову независност, они би сами сада могли бити убеђени у то, никад као 
сад, дакле прави је и повољан моменат да се поставе темељи једне добре 
про паганде. Треба истаћи да сваки пут када је југословенска штампа писала 
смирено о Италији учинили су то спонтано, док је италијанска штампа 
игно рисала ову земљу. Са изузетком неких мањих недељника као што су 
Балкан и Истина, ниједан југословенски лист није до сад имао контакте са 
нашим новинарима. Ниједан југословенски новинар није имао задовољство 
да упозна наше представнике, чак ни представнике представника. Југо сло-
венска штампа се често показала способна да самостално разуме и напусти 
негативна осећања према ривалу. 

Путем дописника агенције Стефани, као дописника и информато-
ра, са месечном надокнадом од 2.000 динара, могло би се утицати чак и 
на једног уредника Политике на начин да му се после тражи објављивање 
вести којима се интереси проширују. Још би било боље ако би се могао 
имати и један информатор у другим новинама: било би корисно имати и 
дописника из Београда за новинску групу из Загреба коју чине Јутарњи 
лист и Обзор. 

Полузванично Време, које се доста модернизовало у последње вре-
ме, скоро је штампало у два недељна броја један додатак о немачким инду-
стријама. Из француских извора осигурано је да овај лист добије 200.000 
динара. Један од сарадника листа др Мрзљак, дописних Асошијетед Преса и 
председник Асоцијације стране штампе у Југославији, личност пријатељ ска 
према Италији, био би спреман да направи једно путовање и објави чланке 
у Времену о нашој земљи. 
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Међу недељницима Балкан, који има солидан тираж, био би отворен 
за субвенцију као што је отворен за немачке субвенције. Истина је слабо 
познат недељник. Ако би био боље припремљен, ако би био снабдеван ве-
стима и корисним чланцима а не остацима оног што је већ написано, могао 
би да служи преносећи сажетке Радио Стефани на начин како би имао 
некакав значај у иностранству. 

Агенције

Агенција Авала је полузванична агенција. Она публикује билтене на 
српском језику који садрже и телеграме других савезних агенција, укључу-
јући и Стефани и доставља их свим новинама. Агенција свакодневно пу-
бликује и билтен на француском у три издања која садрже одређени број 
телеграма из иностранства, преузетих скоро искључиво од Хавас-а (тврди 
се да директор прима надокнаду од Хавас-а), информације о унутрашњој 
политици, сажетак локалне штампе разводњен за потребе страних послан-
става, и квалитетне економске вести. Авала коначно има радио сервис са 
три емисије дневно. Често је пријатељство са одговорним уредником тог 
сервиса вредно тога да се избегне слање неповољних коментара штампе о 
нама. 

Вредна помена је комерцијална агенција Југословенски курир. Обја-
вљује два дневна билтена: један на српско-хрватском, други на немачком 
одакле стране новине и агенције примају велики број вести. Директор аген-
ције ми је предложио један билтен на италијанском језику са циљем да се 
интензивирају економски односи између Југославије и Италије. Тако би 
могло бити три билтена корисна за размену економских вести. Неопходан 
услов за публиковање билтена на италијанском је четрдесет претплатника 
годишње са наше стране. Једна годишња претплата износи 2.000 динара. 

Као пример доброг направљеног прегледа штампе дозвољавам себи 
да пошаљем копију једног извештаја за француска посланства састављеног 
од два преводиоца под руководством дописника Хавас-а. У њему се обрађују 
сви значајни југословенски листови.

Интелектуалци

Али пропаганда преко штампе, мада круцијална да се поправе од-
носи, никада неће бити толико корисна, нарочито у овој земљи, као про-
паганда створена преко интелектуалаца; пропаганда дугог трајања. Са 
Му солинијевом књигом Стефановић7 је покренуо серију књига чији је 
циљ да одговоре на идеје које долазе из Москве преко две издавачке куће 

7 Стефановићев превод Мусолинијеве књиге под насловом О корпоративној држави иза-
шао је 1937. године.
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Космос и Нолит. Југословенски интелектуалци су много више неговани 
од стране Немаца, него од Француза и Енглеза. Њихово дивљење према 
немачкој култури, немачком реду, немачкој снази, окренуло их је и према 
политичком режиму у Берлину. Један широк покрет националиста, кога не 
треба мешати са странкама које машу том заставом, инспирисан је баш тим 
новим немачким идејама. Тако можемо објаснити тиху и скривену борбу 
коју Југословени воде против Јевреја. Када је Геринг био у Београду8 није 
заборавио да посети неке интелектуалце; једна велика немачка летелица 
дошла је директно у Београд како би пребацила групу новинара у Немачку. 
Све то оставља снажан траг на обичан народ који живи изван тог света; тако 
како је то учинио генерал Бодредо,9 који је волео да излази из дипломатске 
резервисаности.

Имајући у виду политичке афинитете покрета Рим-Берлин, један 
веома повољан тренутак се јавио да се од југословенских интелектуалаца 
сакупе плодови једне добре пропаганде која је до сад стварана само од 
стране Немаца, или барем да се избегне да та пропаганда иде директно 
против нас. 

Интелектуалци се деле у две групе: старији, још увек конзервативни 
националисти наклоњени корпоративизму, и млађи скоро сви окренути ле-
вици. Док је за продор међу млађе потребан интензиван рад, није тешко 
обрађивати оне старије који имају велико поштовање према италијанској 
култури и уметности и многи од њих знају италијански језик. Неки од њих 
били би срећни ако би италијански писци дошли у Југославију да причају 
о италијанској уметности и поезији. Спомињали су ми имена Пирандела,10 
Бонтемпелија,11 Ојетија,12 Унгаретија.13 Позив би могао доћи од локалног 
удружења писаца и могли би имати на располагању салу Коларчеве за ду-
жбине. Била ми је предочена идеја о размени сликара; једна изложба де-
сет југословенских сликара против десет младих италијанских сликара. С 
обзи ром да кнез Павле важи за познаваоца уметности, манифестација би 
могла бити под његовим патронатом. Предложено ми је једно путовање 

8 Геринг је боравио у Беграду 1934. поводом сахране краља Александра. 
9 Генерал Бодредо био је италијанских посланик у Београду током 20-тих година. 
10 Луиђи Пирандело (Агригенто, 28. VI 1867. – Рим, 10. XII 1936), италијански књижевник 

и драмски писац. Године 1934. добио је Нобелову награду за књижевност. 
11 Масимо Бонтемпели (Комо, 12. V 1878 – Рим, 21. VII 1960), италијански књижевник и 

драмски писац. Један од оснивача и промотера књижевног правца названог Магични 
реализам. 

12 Уго Ојети (Рим, 15. VII 1871 – Фиренца, 1. I 1946), италијански писац, критичар уметности, 
новинар и афористичар. 

13 Ђузепе Унгарети (Александрија, 10. II 1888. – Милано, 2.VI 1970), италијански песник, 
критичар и новинар. Најистакнутији представник ескперименталног правца у литератури 
познатог као херметицизам.



Б. СИМИЋ ЈЕДАН ИЗВЕШТАЈ О КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ...

193

југословенских писаца по нашем полуострву: путовање које би касније 
могло да доведе до штампања једног издања са утисцима о нашој земљи. 
Могао бих да цитирам десетине предлога који су ми дати. Види се да се 
променила ситуација и да можемо радити, али не смемо губити време.

Један од оних интелектуалаца за обрађивање је професор Никола 
Вулић,14 познати истраживач антике. Једна књига о римским ископинама у 
Југославији и римском утицају међу домаћом популацијом, ако буде могуће 
наручити је, могла би да поправи штету направљену уништењем Трогирских 
лавова.15

И после италијански музички уметници, италијански филмови, 
уметници лирике и прозе, у Београду и Загребу. То је Италија коју сви још 
увек воле. Морамо показати напредак наше музике, наше уметности, нашег 
филма. На крају не треба више занемаривати туризам, многи желе да путују 
у Италију. Било би итекако могуће то развити: то није само добар извор 
прихода већ и одличан извор пропаганде, најбољи могућ, зато што сви они 
који се враћају из Италије показују се убеђени у квалитет нашег политичког 
система.

14 Никола Вулић (Скадар, Албанија, 27. XI 1872 – Београд, 25. V 1945), класични филолог, 
историчар и археолог. Био је члан Српске краљевске академије и редовни професор 
Београдског универзитета. Објавио преко 600 научних радова.

15 Припадници „Сокола“ Краљевине Југославије су 1. децембра 1932. уништили или тешко 
оштетили осам старих млетачких лавова у Трогиру у којима су видели симбол италијан-
сих претензија према Далмацији.
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Reviews and Critiques

Aleksandra Đurić-Milovanović, Mirča Maran, Biljana Sikimić,
Rumunske verske zajednice u Banatu. 

Prilog proučavanju multikonfesionalnosti Vojvodine,
Vršac, 2011, str.154

Počev od 2000. godine Balkanološki institut SANU je u okviru projekata koje 
fi nansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Srbije pokrenuo istraživanje rumunskog je-
zika i kulture, u saradnji sa pojedincima i ustanovama iz Vojvodine. Prikupljena obimna 
terenska i arhivska istraživanja kao tematska građa o Rumunima u Vojvodini, na kojima 
je radio širi tim saradnika, smeštena je u Digitalni arhiv Balkanološkog instituta. Koautor-
ska monografi ja o rumunskim verskim zajednicama u Banatu nastala je kao rezultat ovih 
istraživanja i saradnje Aleksandre Đurić-Milovanović, fi lologa, antropologa religije i 
politikologa i Biljane Sikimić, balkanologa antropološko-lingvističke orijentacije iz Bal-
kanološkog instituta SANU, sa istoričarem Mirčom Marjanom sa Visoke škole stru kov-
nih studija za obrazovanje vaspitača „Mihaljo Petrov“ iz Vršca.

U prvom delu (Rumunske verske zajednice u Banatu: istorijski ugao, str. 9–41) 
Mirča Maran pruža istorijski okvir u kome su delovale rumunske verske zajednice u 
srpskom Banatu od početka 20. veka sa posebnim osvrtom na pitanje identiteta Rumuna, 
konfesionalnog života i delovanja Unijatske crkve, nazarena, adventista, baptista, pen-
takostalaca i Jehovinih svedoka. M. Maran zaključuje da su neoprotestantske konfesije 
koje su se pojavile među Rumunima (koji tradicionalno pripadaju pravoslavlju) u Banatu 
početkom poslednjih decenija 19. i prvih decenija 20. veka dovele do obogaćivanja 
konfesionalnog života u Banatu ali i do smanjivanja broja pravoslavnih vernika. To je 
u početku izazivalo burne reakcije predstavnika Pravoslavne crkve, ali je prisustvo ovih 
konfesija vremenom postala realnost. Posle izvesnog uspona ovih verskih zajednica 
posle Drugog svetskog rata, zahvaljujući verskoj politici koja je vođena u Jugoslaviji, 
poslednjih decenija 20. veka broj pripadnika je počeo da opada paralelno sa opadanjem 
broja pripadnika rumunske nacionalne manjine u Banatu (manjim delom kao rezultat 
procesa asimilacije, a većim zbog procesa iseljavanja). M. Maran smatra da prisustvo 
neoprotestantskih verskih zajednica među Rumunima u srpskom Banatu nije bilo prepre-
ka očuvanju identiteta rumunske nacionalne manjine.

Poglavlje Aleksandre Đurić-Milovanović (Rumuni nazareni u Banatu, „antro-
pološki ugao“, str. 43–81) predstavlja prerađenu i dopunjenu verziju rukopisa master 
teze odbranjene na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2008. godine. Uz monografi ju 
Bojana Aleksova, Nazareni među Srbima, objavljenu u Beogradu 2010. ova studija zao-
kružuje sliku o nazarenskoj verskoj zajednici koja je krajem 19. i početkom 20. veka imala 
veliki broj pripadnika kako među Rumunima, tako i među Srbima, o čemu donedavno 
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nije bilo ozbiljnijih istraživanja. A. Đurić-Milovanović bavi se nazarenima u sklopu 
složenog koncepta „skrivenih i dvostrukih manjina“, koji zahteva poznavanje istorijsko-
-društvenog konteksta u kome je manjina nastala, antropološko-sociološkog uvida u 
pro blem etničkog i kolektivnog identiteta, ali i socijalno-psihološkog profi la vernika. 
Pru žajući podatke o religijskom identitetu Rumuna u Banatu koji je pre svega vezan za 
Rumunsku pravoslavnu crkvu, autorka govori i o razvoju crkvenog udruženja Vojska 
Gospodnja u okviru ove crkve, kojim je učinjen pokušaj da se oslabi uticaj nazarena 
i drugih neoprotestantskih konfesija među Rumunima početkom 20. veka. Posebno su 
zanimljivi analizirani rezultati terenskih istraživanja vezanih za kulturni identitet Ru-
muna-nazarena u Banatu. A. Đurić-Milovanović zaključuje da su zahvaljujući svojoj 
dvostrukoj manjinskoj poziciji Rumuni-nazareni ostali mnogo zatvoreniji ali i brojniji u 
odnosu na pripadnike nazarenskog pokreta među Srbima.

Biljana Sikimić u trećem delu (Rumunski jezik i kultura grkokatoličkih i ne o-
protestantskih zajednica Banata: antropološko-lingvistički uvid, str. 83–128) pruža stu-
diju koja u metodološkom smislu stoji na preseku između lingvističke antropologije i 
pragmalingvistike. Istraživanje interakcije jezika i religije u funkciji jezičkog konteksta, 
zasnovana je na izboru iz terenskih istraživanja izvedenih među pripadnicima rumunske 
nacionalne manjine u Banatu. U pitanju je sedam razgovora vođenih u periodu od 2004. 
do 2008. na rumunskom jeziku i jedan razgovor vođen na srpskom jeziku 2011. čiji se 
integralni delovi nalaze u tekstu. Kroz (za neupućene čitaoce) vrlo komplikovan postu-
pak, B. Sikimić donosi, kako i sama s punim pravom kaže, fragmentarnu ali „životnu“ 
sliku, blisku lokalnoj realnosti o verskom životu Rumuna u Banatu.

Monografi ja poseduje brojne fotografi je verskih objekata, spisak izvora i lite ra-
ture, apstrakte na engleskom i rumunskom jeziku i registar geografskih pojmova i ličnih 
imena a objavljena je u okviru Biblioteke: Istraživačke studije, Visoke škole strukovnih 
studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Pavlov“ u Vršcu. Zaslužuje posebnu pažnju, 
kako zbog vrlo uspešne primene multidisciplinarnog pristupa istraživanjima, retkog u 
obla sti studija vezanih za verske zajednice na prostoru Srbije ali i regiona, tako i zbog 
zna čaja prezentovanih rezultata. Ova monografi ja, skromna po obimu i opremi ali bogata 
sa drža jem, trebalo bi da u metodološkom smislu predstavlja uzor ne samo za buduća 
istra živanja konfesijskih zajednica, već i za istraživanja manjinskih zajednica u Srbiji 
uopšte.

Dr Radmila RADIĆ

Slobodan Bjelica,
Politički razvoj Novog Sada između dva svetska rata,
Novi Sad (Filozofski fakultet u Novom Sadu) 2008, str. 211

Kao što je i autor ove knjige primetio u svom predgovoru, srpska istoriografi ja 
nije bogata istorijskim monografi jama o gradovima. S obzirom na malobrojnost i slabost 
(kako u pogledu broja stanovnika, tako i u pogledu ekonomske snage i uticaja na svoje 
seosko okruženje ) to ne treba da čudi. S druge strane, moglo se u istoriografskom smislu 
ipak učiniti i više. Knjiga Slobodana Bjelice o međuratnom Novom Sadu je korak u 
dobrom pravcu kada je u pitanju svakako drugi po značaju grad u srpskoj istoriji. Ona 



ПРИКАЗИ

197

predstavlja prerađenu verziju doktorske disertacije koju je autor odbranio na Filozofskom 
fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. 

Monografi ja je podeljena na predgovor (str. 5–13), uvod (str. 15–33), četiri po-
glavlja (str. 35–179) i zaključak (str. 181–184). Pored toga, knjiga je opremljena i spi-
skom izvora i literature (str. 185–196) i imenskim registrom (str. 197–203). U predgovoru 
je sažeto prikazana struktura monografi je i učinjen osvrt na stanje relevantne literature 
i izvora. Uvod daje pregled razvitka Novog Sada od njegovog nastanka do uključenja 
u jugoslovensku državu. Pri tom autor ne sledi usko-komunalnu istoriju već događaje 
i procese stavlja u širi društveno-istorijski kontekst. Autor prati i urbanističko-tehnički 
razvoj grada, ali i izgradnju kulturnih, ekonomskih i političkih institucija čiji je značaj 
daleko nadmašivao okvire Novog Sada. Druga polovina uvoda posvećena je zbivanjima 
u gradu tokom Prvog svetskog rata i posebno tokom prevrata 1918. godine. 

Prvo poglavlje (str. 35–80) obrađuje razvoj Novog Sada kao središta Bačke obla-
sti, od kraja Prvog svetskog rata do Šestojanuarske diktature. Veliki deo prve glave govori 
o organizaciji i delovanju političkih stranaka na lokalnom nivou, ali i o širim interesima 
koji su se prelamali kroz lokalnu prizmu. Jedan od njih je bio i pitanje „nacionalizacije“ 
Vojvodine, tj. povećanja udela južnoslovenskog stanovništva i davanja južnoslovenskog 
pečata toj pokrajini, a sledstveno tome i Novom Sadu kao njenom centru. U tom delu 
autor daje prilog razvoju institucija koje su imale sedište u Novom Sadu, a prikazuje i 
rivalstvo sa drugim gradovima koje se tim povodom razvilo. Čini se da je u kontekstu 
„nacionalizacije“ nacionalnim manjinama, njihovim partijama i ustanovama mogla biti 
posvećena nešto veća pažnja. 

Drugo poglavlje (str. 81–125) prikazuje iste pojave i procese tokom tridesetih 
godina kada je grad postao centar Dunavske banovine. Autor prati razvoj političkog ži-
vota na linijama službeno oktroisanog juoslovenstva, ali i autonomističke i opozicione 
tendencije. Dosta detaljno su opisani politički i personalni sukobi na nivou gradske vla-
sti, koji su se, između ostalog, prelamali i na pitanju električne centrale. Drugi deo po-
glavlja posvećen je komunalnom razvoju grada. Pri tom je jedno od centralnih pitanja 
bilo pripajanje odnosno izdvajanje Petrovaradina. Kroz njega su se prelamali ne samo 
lokalni intersi, već i srpsko-hrvatski sporovi. Završni deo ovog poglavlja posvećen je na-
cionalnim udruženjima koja su delovala u Novom Sadu.

Treće poglavlje (str. 127–154) nosi naslov „Ekonomske osnove političkog razvo-
ja“. Kao takvo, ono je možda moglo biti i prvo. Ono obuhvata celi međuratni period, 
iako nedovoljno sistematično. Ovo je svakako bilo uslovljeno nekompletnošću građe 
koja onemogućava pisanje celovite i sistematske ekonomske istorije bilo kog našeg kraja. 
Drugi deo poglovlja se bavi urbanističkim razvojem grada – koji se delimično ticao i 
razvoja privredne infrastrukture. 

Poslednje poglavlje (str. 155–179) govori o kulturno-prosvetnim prilikama u 
„Srpskoj Atini“. U njemu se prvo govori o školstvu, a na površinu ponovo izbijaju neki 
od problema dotaknutih u prethodnim poglavljima – pre svega pitanje „nacionalizacije“ 
i rivalstva sa drugim gradovima koji su želeli da dobiju pojedine obrazovne institucije. U 
drugom delu poglavlja govori se o radu nacinalnih kulturnih ustanova i štampe. Nažalost, 
nacionalne manjine i njihova kulturna udruženja nisu privukla dovoljnu pažnju autora. 
Zaključak dela sumira glavne rezultate istraživanja.
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Knjiga Slobodana Bjelice o međuratnom Novom Sadu predstavlja vredan dopri-
nos istoriji ovog grada, iako nikako i poslednju reč o toj temi. Autor je svesno ograničio 
svoj delokrug na politička, privredna i kulturna pitanja. Uglavnom je zanemario socijalno 
pitanje, značaj Novog Sada za pojedine nacionalne manjine i verske zajednice i druge 
probleme koje će biti potrebno osvetliti da bi se došlo do celovite istorije ovog grada 
u ovom razdoblju. Uprkos tome, ovaj rad predstavlja značajan doprinos na putu ka 
istoriji Novog Sada pouzdano zasnovanoj na primarnim izvorima. Kao takav on će biti 
neophodno oruđe svim kasnijim istraživačima.

Dr Zoran JANJETOVIĆ

Zoran Janjetović,
Od „internacionale“ do komercijale: Popularna kultura 

u Jugosalviji 1945–1991,
ИНИС, Beograd, 2011. стр. 305

Најновија књига колеге Јањетовића доноси много новог у историографију. 
То је ново поље истраживања за самог аутора и истовремено јединствена синтеза 
која обухвата раздобље социјалистичке Југославије кроз тему популарне културе.

Дело је, пре свега, концизно и на близу 300 страница тежи да покрије све 
најважније сегменте популарне културе и њене правце кретања. Како би ово што 
боље приказао, аутор се определио за тематски приступ, описујући сваки сегмент 
популарне културе у по једном поглављу. Прва два поглавља описују чему је по пу-
ларна култура требало да служи у новом југословенском друштвеном поретку по сле 
1945. године, као и какви и колики су били капацитети твораца популарне културе 
и оних који су били задужени да је прате и контролишу. Затим је аутор обрађивао 
један по један медиј популарне културе или њен жар. Фокус је био на народној, 
забавној и рок музици. Сваки музички жанр је посебно обрађен, што говори о ду-
бини анализе. Обрађени су и производи кинематографије и њене публике, као и 
други важни носици популарне културе: кратки љубавни и крими романи, забавна 
штампа, стрипови. С обзиром на значај Јосипа Броза, аутор је покушао да ухвати 
какав је био Титов укус, али и политички однос према популарној култури. 

Књига представља производ мултидисциплинарног истраживања, богато 
пот крепљеног литературом како из историографије тако и етнологије, анторпологи-
је и културологије. У писању рада сами производи популарне културе су предста-
вљали материјал за писање. Међутим, како би се ухватила њихова перцепија код 
корисника, прича о настанку дела и њихов утицај на југословенско друштво, оба-
вљена су истраживања у архивима Југославије и Хрватског државног архива. Пе-
риодика је такође била од огромног значаја, али с обзиром на огромни материјал 
који је требало обрадити, аутор је од периодике, користио пре свега, дневни лист 
„Борба“. Анализом овог дневног листа најбоље се стицала слика како је партија ви-
дела утицај популарне културе, њен утицај на друштво и како би требало грађани 
да се односе према појединим производима популарне културе и њеним кретањи ма. 
Часописи попут „Џубокса“, „Нина“, „Јежа“, „Политикиног забавника“ и „Филма“ 
омо гућили су бољи фокус на одређени сегмент популарне културе, али су такође 
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посматрани и као привредни субјект који је требало да преживи, што га је водило 
у смеру комерцијализације. У писању рада такође су коришћени радови културних 
критичара о најважнијим делима који су имали највећи пријем у јавности.

Важно је напоменути да се аутор потрудио да прикаже каква је била дру-
штвена структура оних који су конзумирали одређене производе популарне кул ту-
ре. Јањетовић је водио рачуна да у књигу унесе и питање спољнополитичких окол-
ности које су имале великог утицаја на токове у култури и да изведе закључак чији 
културни утицај је Југославија највише примила, Истока или Запада.

Тежња аутора је била не само да опише изоловане догађаје у популарној 
култури и одгонетне улогу њених најзначајнијих носилаца, већ и да укључи причу 
на релацији култура–партија/држава. Од огромне важности је што се аутор старао 
и о привредном контексту, кроз угао како се култура све више комерцијализовала 
и прерастала у засебну привредну грану. Види се да је упркос крутости партије 
и државе, нарочито у првим годинама, популарна култура све више морала да се 
сналази на младом тржишту како би економски преживела. Аутор закључује да је то 
био већи проблем оних који су живели од популарне културе него партијско-држа-
вна контрола, што је била последица велике економске реформе из 1965. године.

Својим делом колега Јањетовић је успешно приказао еволуцију односа у 
троуглу, популарна култура–партија/држава–тржиште индустрије забаве. Кроз опи-
сивање популарне културе у социјалистичкој Југославији може се пратити како 
прожимање, тако и непрестано престројавање снага ова три чиниоца. Како је време 
одмицало (пре свега после 1965. године) види се како су сви чиниоци бивали све 
више једнаки у одмеравању снага и увиђали да кроз сарадњу могу наћи заједничку 
корист.

Слободан и шаљив наслов сваког од поглавља вероватно има за циљ да 
привуче и обичног читаоца. Међутим, у продужетку (наслова поглавља), прецизно 
у свега неколико речи ближе се одређује суштина поглавља. С обзиром на обим 
књиге, стил и тематику коју покрива, али и на квалитет истраживања, аутор ће 
несумњиво бити радо читан, чак и од стране публике ван струке.

Милан ПИЉАК

Čedomir Štrbac,
Zapisi iz Indije(1997–2002),

Altera, Beograd, 2011, str. 908.

Prisećajući se da li i koliko uopšte ima sličnih sećanja srpskih i jugoslovenskih 
diplomata, možemo nabrojati tek nekolicinu; od onih koji su bili u službi Kraljevine 
Jugoslavije kao poslanici i ambasodori gotovo da i nije ostalo memoarskih zapisa.1 
Možda i zbog toga što je značajan broj onih koji su bili na važnim mestima u diplomatiji, 
po svom stvarnom pozivu, u stvari, poticao iz književničkog esnafa, pa je svoju potrebu 

1 U ovu grupu može se ubrojati knjiga Konstantina Fotića, ambasadora Kraljevine Jugoslavije u 
SAD pred i tokom Drugog svatskog rata, Rat koji smo izgubili: tragedija Jugoslavije i pogreške 
Zapada, Vajat, Beograd 1995.
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za pisanjem utoljavao stvarajući književna dela. Svakodnevno pisanje depeša i različitih 
izveštaja, takođe je iscrpljivalo na dugi rok preostalu želju za sastavljanjem i svog in-
timno-diplomatskog dnevnika – uz nezaobilazne zahteve za diskrecijom koje je takav 
posao iziskivao.2 Iako krajnje zanimljive, Embahade Miloša Crnjanskog, koji nije bio 
u pravom smislu reči u diplomatskoj službi, ostaju kao gorko – ironičan (često i više od 
toga, otrovno sarkastičan) dokument jednog, ipak spoljnog posmatrača, iz neposredne 
blizine, jugoslovenske kraljevske diplomatije mnogo manje njene spoljne politike.

Od onih koji su posle Drugog svetskog rata u diplomatskoj službi nove ju go-
slovenske države zauzimali ugledna mesta i o svom službovanju ostavili važne i zanimlji-
ve uspomene, valja se setiti na prvom mestu Veljka Mićunovića i njegovih Moskovskih 
godina,3 zatim memoarskih zapisa Arsa Milatovića, jugoslovenskog ambasadora u Var-
šavi i Bukureštu, kao i dnevničkih zapisa jugoslovenskog ambasadora u Sofi ji Mite Milj-
kovića.4 Sabralo bi se još nekoliko naslova, ali bi dosta oskudna slika o memoarskoj i 
dnevničkoj ostavštini jugoslovenske diplomatije ostala i dalje uočljiva.5 

Poslednjih godina, postepeno „sleganje“ jugoslovenskog trusnog terena prati 
pojavljivanje sve većeg broja knjiga – uspomena bivših aktivnih političara i javnih ra-
dnika, koji su tokom kriznih i ratnih 1990-ih zauzimali važne položaje u jugoslovenskoj 
i srpskoj politici. Od onih sa diplomatske scene valja pomenuti knjigu bivšeg ministra 
inostranih poslova SRJ Vladislava Jovanovića (ministar 1992. i 1993–1995), Rat koji se 
mogao izbeći.6

Pet godina diplomatskog službovanja u Indiji (1997–2002), u vreme kada je 
jugoslovenska kriza ulazila u svoju novu, dramatičnu fazu, dostigavši metastazu i ko-
sovskom dramom i napadom snaga NATO, stalo je na preko osamstotina stranica, u 
petnaest poglavlja, dnevnika koji je iz dana u dan vodio ambasador Čedomir Štrbac.7 Od 
prve strane, prateći tok ovih zapisa, čitalac je uveden u složeni splet domaćih političkih 
i spoljnopolitičkih okolnosti i događaja, koji su gradili mrežu u koju je zemlja, koju je u 
Indiji predstavljao i čije je interese branio i zastupao, bila zapletena. 

Sa stanovišta istoriografi je, rukopis Čedomira Štrpca predstavlja izuzetno dra-
goceno štivo, vredan izvor o jednom bliskom, traumatičnom vremenu savremene istorije, 
o kojem je nastala brojem ogromna, kvalitetom i pouzdanošču podataka često krajnje 
problematična i pristrasna literatura. On je otvorio mogućnost uvida u jedna važan se-
gment zbivanja koja su krajem 1990-ih i početkom trećeg milenijuma ostavila dubok 

2 Ovde treba skrenuti pažnju na diplomatske spise koji su nastali iz pera poznatih srpskih i jugo-
slovenskih književnika i diplomata, koje je objavio istoričar Miladin Milošević.

3 Veljko Mićunović, 1956/58, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1985; isti, Moskovske godine 
1969/71, Jugoslovenska revija, Beograd 1984.

4 Arso Milatović, Pet diplomatskih misija, knj. 1 Cankarjeva založba, Ljubljana1985; knj. 2,  
1986. Mita Miljković, Burne diplomatske godine: iz sofi jskog dnevnika 1953-1955, Službeni 
list SRJ, Beograd 1995.

5 U memoarima bivših jugoslovenskih političara, kao što su uspomene Vladimira Velebita 
(Sećanja, Globus, Zagreb 1983) ili Edvarda Kardelja (Borba za priznanje i nezavisnost nove 
Jugoslavije, Radnička štampa, Beograd-Državna založba, Ljubljana, 1980) , koji je bio ministar 
inostranih poslova  FNRJ 1948 – 1952, nalaze se takođe važni podaci za istoriju jugoslovenske 
spoljne politike. 

6 Vladislav Jovanović, Rat koji se mogao izbeći, Nolit, Beograd 2008.
7 Čedomir Štrbac bio je krajem 1980. jugoslovenski ambasador u Gabonu.



ПРИКАЗИ

201

trag ne samo na sudbine savremenika sa ovih prostora, već je utisnuo svoj pečat i na 
celokupnu političku stvarnost na globalnom nivou.

Autor detaljno piše o svojim nastojanjima da gotovo svakodnevno, hiljadama 
kilometara od Beograda, objašnjava i brani interese svoje zemlje, boreći se sa površnim 
ili pogrešnim informacijama domaćih medija, pobija podmetanja predstavnika doju če-
rašnjih jugoslovenskih republika, ali i postavljajući sebi pitanje gde su granice njegovog 
profesionalnog, diplomatskog angažmana kada je po sredi politika kakva je bila vođena 
od tadašnje vlade u Beogradu. Lojalnost državi i kritičnost prema politici njenog tada-
šnjeg vođstva, prepuštenost sebi, bez jasnih informacija iz ministarstva, doveden često u 
neprilike potezima „paralelnih centara moći“ i njihovih spoljnopolitičkih ambicija (kao 
što je, na primer, bila poseta šefi ce JUL-a Mirjane Marković Indiji) – samo su neke od 
dilema s kojima je tokom svojih „indijskih godina“ ambasador Čedomir Štrbac morao da 
se suočava i nosi. 

Autor, takođe, zanimljivim pripovedanjem vodi čitaoca kroz zamršene lavirinte 
velike diplomatske kolonije u Delhiju, upoznaje ga sa brojnim ključnim ličnostima 
in dijske politike, ali i sa svom složenošću svog indijskog okruženja. Tu je i izuzetno 
upečatljiva slika indijskih naravi, običaja i prilika, kako onih u politici, koje su imajući 
u vidu i neke sličnosti tadašnjeg položaja poslednje države koja je barem u svom imenu 
nosila predznak „jugoslovenska“ bile od velike važnosti za razumevanje nekih procesa 
(posebno secesije i međunacionalnih i međuverskih konfl ikata) na Balkanu i odnos in-
dijske vlade prema jugoslovenskoj krizi. Tu je i galerija njegovih kolega, diplomatskih 
predstavnika velikih i malih država, od onih koje su vodile „tvrdu“ politiku pritiska i 
izolacije, a u proleće1999. bile aktivne učesnice NATO bombardovanja, do drugih koje su 
imale više razumevanja ili volje (ili svojih posebnih interesa) za jedno složenije viđenje 
jugoslovenske stvarnosti, ili onih više naklonjenih tumačenju jugoslovenske krize blisko 
stavovima koje je iznosio ambasador SRJ, pa do onih neupućenih i slabo zainteresovanih. 
Posebnu zanimljivost predstavljaju kontakti i odnosi sa diplomatama koji su u Delhi 
stiza li iz bivših jugoslovenskih, sada nezavisnih republika. Samo njihova analiza daje 
dovoljno materijala za jednu posebnu istoriju „balkanske“ politike vođene daleko od 
matičnog prostora, ali sa istim stereotipno-propagandnim metodama i osobenostima.

Bez sumnje, hronološko ali i događajno središte Štrpčeve diplomatske misije u 
Indiji predstavljala je radikalizacija kosovske krize sa svim posledicama po državu koju 
je predstavljao. On upoznaje čitaoca sa svojim nastojanjima da svakodnevnim kontakti-
ma sa domaćim vodećim političkim ličnostima i angažovanjem u medijima mobiliše in-
dijsku javnost za kritički stav prema agresiji na SRJ, da pobija napade sa raznih strana, 
da podstakne donošenje trilateralne (Indija, Rusija, Kina) osude akcije NATO, da posle 
okončanja rata utiče na što širem učešču indijskih snaga u mirovnoj operaciji na Kosovu, 
itd. 

Sa stranica dnevničkih zapisa koji se odnose na ovaj period (poglavlja 4–6), mo-
že se pročitati i velika i duboka zabrinutost za sudbinu države, ali i očajanje i ljutina zbog 
svega što ju je dovelo u takvu bezizlaznu situaciju, kako domaćih „faktora moći“,tako i 
onih spoljašnjih, sa čijim je predstavnicima autor bio prinuđen da vodi ogorčenu diplo-
matsku borbu, najčešće neravnopravnu i sa neizvesnim ishodom. On takođe govori i 
o menama indijske politike prema Beogradu, izazvanim prekomponovanjem tamošnje 
političke scene, kao i posledicama događaja iz 2000. godine u Srbiji i njihovog početnog 
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(ne)razumavnja, promenama koje je povratak SRJ u međunarodne organizacije doneo, 
naporima da se podigne nivo jugoslovensko-indijskih bilateralnih odnosa, odjecima ha-
pšenja bivšeg predsednika SRJ Miloševića i nizu drugih važnih i manje važnih epizoda 
svoje diplomatske aktivnosti.

Treba naglasiti da je pored ove, središne političke i diplomatske tematike, negde 
u prvom planu, negde više u pozadini, ali svuda živo i plastično, viđenje one Indije, koja 
živi na ulicama Delhija i drugih gradova, njene neverovatne raznolikosti, protivurečnosti, 
velikih kontrasta, duge i bogate istorije i kulturne raznovrsnosti, velikih uspeha, ali i 
njenih teško rešivih problema i „vrućih tema“... Putovao je u indijsko krizno područje 
Kašmir, na istok u Bengal, na jug u Tamil Nadu, razgovarao sa lokalnim političarima, 
guvernerima, intelektualcima, obilazio hramove, posećivao verske festivale, pratio i po-
goršanje indijsko-pakistanskih odnosa, kao i efekte terorističkih napada na SAD 2001. na 
indisjku spoljnu i unutrašnju politiku. 

Iz Štrpčevih zapisa izbija povremeno, s razlogom, svest o apsurdnosti položaja, 
kao ambasador države koja je za pet godina njegovog indijskog stranstvovanja prošla 
kroz toliko dramatičnih faza, sa efektima čiji je odjek brzo dopirao i do tog geografski 
dalekog prostora; države koja je posmatrana kao „ostatak“ bivše Jugoslavije, čija je slika 
ostala i dalje prisutna u svesti najvećeg dela njegovih indijskih (ali ne samo kod njih) 
sagovornika, a koja je pred kraj njegovog boravka još jednom promenila čak i svoje ime. 
Iz teksta izbija jasan kritički stav, često obojen gorčinom, prema „centrali“ u Beogradu 
i njenoj politici do oktobra 2000, nerealnim zahtevima, neshvatanju prilika i odsustvu 
stvarne komunikacije. On iznosi i svoj jasan stav o nekim po svojim posledicama, a po 
njegovom shvatanju nepotrebnim, brzopletim i štetnim, spoljnopolitičkim manevrima 
post – petokotobarske vlade. Ono što je jedna od karakteristika njegovog stava jeste da 
svoje delovanje tokom svog mandata shvata prevashodno kao diplomatsku, profesionalnu 
službu državi kojoj treba podrediti sve drugo.

Iščitavanje više od osam stotina stranica dnevničkih zapisa iz Indije bez svake 
sumnje veliki je izazov, kako za istoričare savremenog perioda, tako i za diplomate, 
političke analitičare, ali i takozvane obične čitaoce, zainteresovane da saznaju „iz prve 
ruke“ kako je iz perspektive profesionalnog diplomate, postavljenog na čelo jedne od 
najvažnijih i najzahtevnijih misija (imajuću u vidu veličinu, potencijale i rastući značaj 
Indije u savemenom svetu) izgledao prelomljen kroz „indijsku prizmu“ period naše bliske 
savremne istorije između 1997. i 2002. godine, ali i sve njegove refl eksije u jednom 
daleko širem, indijskom i globalnom kontekstu.

Istoričari će, kada za to dođe vreme, moći da „ukrste“ dnevničke zapise sa slu-
žbenim izveštajima koje je ambasador Štrbac slao iz Indije, da uoče, možda, neke nove 
elemente i da njihovim kombinovanjem dobiju još bogatiju sliku. U svakom slučaju, 
objavljivanje ovih dnevničkih zapisa važan je doprinos poznavanju naše diplomatske i 
političke istorije, te pruža mogućnost za upoznavanje sa jednom nimalo jednostranom 
slikom našeg vremena. To je i štivo napisano jasnim, bogatim jezikom, koji je daleko od 
bezrazložno očekivane „činovničke suvoparnosti“ i koji, na mnogo mesta, upečatljivo 
oblikuje dramatičnost događaja ili svu raskošnu haotičnost indijskih prilika.

Prof. dr Milan RISTOVIĆ
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Václav Štěpánek,
Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století,

Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 471

ZNAČAJNA ČEŠKA MONOGRAFIJA O NOVIJOJ ISTORIJI KOSOVA

Monografi ja1 dr Vaclava Štjepaneka iz Instituta za slavistiku Filozofskog fakul-
teta Masarikovog univerziteta u Brnu predstavlja u okviru svetske balkanistike prvi us-
pešan pokušaj sintetične obrade istorije Kosova u 20. veku. Delo ove vrste još čeka i 
srpska i albanska istoriografi ja, kao i zapadnoevropska, američka ili ruska balkanistika. 
Knjiga V. Štjepaneka po kvalitetu je za nekoliko nivoa viša od dve dosadašnje, mnogo 
puta citirane sinteze koje se bave sličnom tematikom: po korišćenim izvorima prilično 
štura knjiga Mirande Vikers i namenski objavljen pamfl et Noela Malkoma.2

O Štjepanekovoj knjizi može se pohvalno pisati na osnovu mnogih činjenica. 
Zasnovana je na izuzetnom poznavanju sekundarne literature, odgovarajućih objavljenih 
zbirki dokumenata i delom na analizi ključnih arhivskih fondova koji ranije nisu bili 
istraženi. Prilikom čitanja odmah se uočava autorova nesvakidašnja brižljivost. Jedan 
od primera njegove preciznosti može biti navođenje čeških recenzija publikacija koje 
analizira u uvodu dela. Već smo pomenuli autorovo gotovo potpuno poznavanje relevantne 
sekundarne literature. Kod sitničarskog pristupa možda bi se mogla skrenuti pažnja na 
izostanak dva-tri članka i nekoliko memoarskih knjiga. Međutim, njihovo dopunjavanje 
ne bi ni na koji način uvećalo kvalitet teksta. Recenzirani rad sadrži minimum slovnih 
ili faktografskih grešaka. Češće se, mada i tako u manjoj meri nego uobičajeno, sa njima 
srećemo tek u završnim poglavljima.3 Čini se kao da je prilikom fi nalizacije ovih pasaža 
autoru već ponestajalo vremena ili snage. 

Autorova žurnalistička iskustva, kao i erudicija i talenat, odražavaju se u nje-
govom postupanju sa jezikom. Piše razumljivim, veoma kultivisanim češkim jezikom. I 
čitalac neupućen u lavirint balkanske istorije može njegovo izlaganje složenih problema 
lako da razume. 

Knjiga donosi mnoštvo novih saznanja i pionirskih objašnjenja. Suvišno bi bilo 
navoditi primere. Svakako ne na poslednjem mestu treba istaći autorovu objektivnost 
i odmerenost izlaganja. To pritom ni najmanje ne znači da Vaclav Štjepanek postupa 
alibistički ili da je podlegao nevidljivom pritisku koji zahteva političku korektnost. Ne 
samo da probleme imenuje, već ih pre svega razložno i odmereno objašnjava. Ukazuje 
na motivaciju pojedinih etničkih grupa i političkih tokova koji su se u kosovskom pitanju 
angažovali. U stanju je da prepozna greške i sebične namere nadležnih aktera kosovskog 
razvoja. Međutim, nikoga od njih a priori ne osuđuje, još manje demonizuje. Eventualno 

1 Václav Štěpánek, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století, Brno, Ma-
sarykova univerzita 2011, 471 s., ISBN 978-80-210-5476-9 (Vaclav Štjepanek, Jugoslavija 
– Srbija – Kosovo. Kosovsko pitanje u 20. veku. Brno, Masarikov univerzitet, 2011, 471 str.).

2 M. Vickers, Between Serb and Albanian. A history of Kosovo, London 1998; N. Malcolm, 
Kosovo. A Short History, London 1998.

3 Ionako se radi o greškama ili pre nepreciznostima sasvim banalnog karaktera. Kao primer može 
da posluži ponovljeno nepravilno navođenje ličnog imena bliskog saradnika S. Miloševića Bori-
sava Jovića kao Borislava. 
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pitanje, da li je recenzirana knjiga prosrpska ili proalbanska, bilo bi nekorektno. V. 
Štje panek ne drži ničiju stranu. Kao izvrsni poznavalac problematike ume da zauzme 
objektivne stavove. 

Gore navedeno svakako ne znači da Vaclav Štjepanek jednoznačno i perfektno 
analizira odabranu temu, da neke ocene neće u daljim istraživanjima biti dopunjene, 
ispravljene ili izmenjene i da se sa svim njegovim zaključcima možemo bez ostatka 
složiti. Kao autor prve reprezentativne sinteze o kosovskom pitanju morao je da izlazi na 
kraj sa nekoliko teško rešivih dilema. Prvu je predstavljalo određivanje glavnog pravca 
izlaganja. Pri dosadašnjem veoma niskom nivou naučnog saznanja o razvoju Kosova u 
20. veku nije naime u moći pojedinca da analizira i prezentuje istoriju ovog regiona u 
modernom vremenu u celoj kompleksnosti. Autor se stoga odlučio da ne piše istoriju 
Kosova, već prevashodno da analizira razvoj kosovskog pitanja. Pomenuti zadatak savla-
dao je izuzetno dobro, ali ne i izvanredno. U prvom redu je u vezi sa tim unekoliko zbu-
njujuć sam, prilično neodređen, naziv knjige. Odabrani pristup autor u inače briljantnom 
uvodu rada objašnjava dosta lakonski i ne preterano uverljivo. Navodi pritom da „rad 
prevashodno nastoji da bliže rasvetli jednu od malo obrađivanih tema, naime da pruži 
uverljivu sliku komunističkog pogleda na rešenje kosovskog pitanja.“ Pomenuti aspekt 
Vaclav Štjepanek zaista analizira, međutim – posebno za period do početka 70. godina 
– ne uvek sasvim precizno i potpuno uverljivo. Nasumice navodimo dva primera: autor 
se uopšte ne osvrće na pitanje, na osnovu kojih kriterijuma je komunistička vlast 1945. 
godine odredila granice Kosova koje do tada nikada nije predstavljalo administrativnu 
celinu. Takođe ne registruje u dovoljnoj meri postepene, ali svakako ne i beznačajne 
promene u pristupu jugoslovenskog rukovodstva Kosovu (preciznije rečeno Albancima), 
koje su započele još 1957–1959. godine. Bez ovih modifi kacija komunističkog pogleda 
na rešavanje kosovskog pitanja promene u kosovskom društvu i politici, koje su se odi-
grale posle pada Aleksandra Rankovića 1966. godine, očito bi imale znatno manju dina-
miku i razantnost.

Analizu kosovskog pitanja autor dakako nije mogao da izvrši bez smeštanja ove 
teme u šire okvire. Stoga je sasvim ispravno u izlaganje uvrstio i poglavlja koja se odnose 
na razvoj Kosova pre nastanka druge Jugoslavije, koja služe kao opširan (obuhvata skoro 
četvrtinu teksta knjige), veoma precizan i pre svega znalački uvod u glavnu temu rada. 
Takođe korektno postupa kada komunistički pogled na rešavanje kosovskog pitanja obja-
šnjava u kontekstu razvoja Titove federacije, socijalne i ekonomske situacije Kosova ili 
odnosa između Jugoslavije i Albanije4. Nepostojanje šireg okvira unekoliko devalvira 
najobimnije poglavlje koje se bavi razvojem kosovskog pitanja 80. godina. Analitički 
pristup, tako vredan u prethodnim delovima monografi je, ovde je na račun deskripcije 
delimično potisnut u drugi plan. Za izlaganje koje se tiče 70. i 80. godina se događanja 
na samom Kosovu iz izlaganja čak postepeno gube. V. Štjepanek ne analizira razvoj 
situacije u autonomnoj oblasti, čitaoca ne upoznaje sa odnosima u kosovskom partijskom 
rukovodstvu; po strani ostavlja između ostalog i protivrečne procese povezane sa di-
namičnom emancipacijom sve samosvesnije albanske intelektualne elite; ne posvećuje 
pažnju njenom odnosu prema kosovskom problemu. Čitalac koji bi počeo da se upoznaje 

4 Treba napomenuti da promene u odnosima između Beograda i Tirane V. Štjepanek objašnjava 
dosta površno i kod izlaganja o njima pravi nekoliko propusta u vidu uprošćavanja i nepre-
ciznosti.
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sa knjigom od završnih poglavlja mogao bi steći utisak da se kosovski problem rešavao u 
Beogradu ili maksimalno u okviru odnosa između srpske i prištinske partijske garniture. 
Pritom je razvoj na Kosovu, koji u izlaganju o ovom periodu V. Štjepanek pominje samo 
po potrebi, u eskalaciji albanskog pitanja u Jugoslaviji (a time i u kosovskom problemu) 
po mom mišljenju igrao ključnu ulogu. 

V. Štjepanek nažalost nigde u knjizi preciznije ne objašnjava odnos između al-
banskog pitanja u Jugoslaviji i kosovskog problema. Prvim pojmom čak ni indirektno ne 
operiše uopšte. Mada samo kratko objašnjenje korelacije oba termina smatramo jed nim 
od malobrojnih ozbiljnijih nedostataka recenzirane knjige. Kosovski problem je naime 
dugo bio – bez obzira na Štjepanekovo briljantno objašnjenje kosovskog mita – puki 
podskup albanskog pitanja. Tek stvaranjem kosovske autonomije iz nje počinje, i to ne 
brzim tempom, da se izdvaja kosovski problem. Autor u načelu ne registruje da posle 
1945. godine kosovska autonomija nikada nije obuhvatala sve Albance koji su živeli u 
Jugoslaviji. Ne postavlja zato ni pitanje, zbog čega je to bilo tako i ne prati uzajamni 
uticaj albanskog pitanja u Makedoniji i kosovskog problema. Pritom je među prilikama 
na Kosovu i položajem brojne albanske manjine u Makedoniji (i aktivnosti njene elite) 
postojao tesan, uzajamno prepleten odnos. Autoru izvanredne knjige o Kosovu ne može 
se naravno zameriti što se nije bavio i položajem albanske populacije u Makedoniji, Crnoj 
Gori i u tri oblasti uže Srbije, ali je bilo potrebno da čitaoca konkretnije upozori na ovu 
nesumnjivo značajnu dimenziju kosovskog problema.

Recenzirana knjiga se heuristički oslanja, pre svega, na sekundarnu literaturu i 
objavljene zbirke dokumenata. Vaclav Štjepanek takođe je izvršio opširno istraživanje u 
Arhivu Srbije u kojem je između ostalog pohranjena dokumentacija nastala iz aktivnosti 
srpske republičke organizacije Saveza komunista. Pionirska analiza ovih fondova pred-
stavlja nesumnjivo veliki doprinos recenzirane knjige. Ne možemo se međutim u načelu 
slo žiti sa autorovom tvrdnjom da dokumentacija u Arhivu Srbije dovoljno govori i o 
aktivnostima ostalih centara moći u drugoj Jugoslaviji. Detaljno istraživanje doku men-
tacije u Arhivu Jugoslavije (posebno fondovi „Kabinet predsednika SFRJ“ i „Centralni 
komitet Saveza komunista Jugoslavije“, eventualno fond „Savezno izvršno veće“) zna-
tno bi obogatilo heurističku osnovu recenzirane knjige. O ključnim problemima Koso-
va se u Jugoslaviji bar do kraja 70. godina često odlučivalo van srpskih gremijuma. 
Uosta lom i sam V. Štjepanek kod objašnjavanja neke veoma važne činjenice više puta 
citira neprofesionalno i tendenciozno sastavljene zbirke dokumenata koje je srpski 
nacionalistički orijentisani novinar Pero Simić objavio upravo na osnovu dokumentacije 
pohranjene u pomenutim fondovima Arhiva Jugoslavije. 

Vaclav Štjepanek nedavno je ušao u šestu deceniju života. Recenzirana mono-
grafi ja je pritom na polju istorijske balkanistike njegov književni debi. Međutim V. 
Štjepanek potvrđuje da su kasni prvenci često uspešniji od knjiga istraživača početnika. 
Šta više! Knjiga V. Štjepaneka spada u ono najbolje što je češka istorijska balkanistika u 
poslednjih pedeset godina iznedrila. Ostaje da se nadamo da će dočekati i prevod, kako bi 
se sa zadivljujućim rezultatima Štjepanekovog istraživanja mogli upoznati i balkanolozi 
u inostranstvu. 

Prof. dr Jan PELIKAN



206

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011.

Krzysztof Stępnik,
Wojny Bałkańskie lat 1912–1913 w prasie Polskiej,
Korespondencje wojenne i komentarze polityczne,

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin, 2011, str. 296.

Пољска историографија је богата и разноврсна. У то смо имали прилике да 
се уверимо истражујући у архивима и Народној библиотеци у Варшави. Интереси 
пољских колега превазилазе националне и географске оквире њихове матичне држа-
ве. Бројни историчари, и не само они, често путују ван граница земље, истражују, 
пишу и касније публикују значајне радове. Један од последњих студија који нам је 
презентовала Пољска научна заједница тиче се и историје Балкана и наше зе мље. 
Ради се о монографији професора Кжиштова Стенпника (Krzysztof Stępnik) Бал-
кански ратови 1912–1913 у Пољској штампи, Војна кореспонденција и политички 
коментари („Wojny Bałkańskie lat 1912–1913 w prasie Polskiej, Korespondencje wo je-
nne i komentarze polityczne”) у издању Универзитета Мари Кири-Склодовски (Marii 
Curie-Skłodkowskiej) из Лублина.

Аутор Кжиштоф Стенпник запослен је у поменутом Универзитету у Лубли-
ну на Катедри за политичке науке у звању редовног професора. До сад је објавио 
више монографија и на десетине чланака и мањих радова а био је уредник и број-
них зборника. Реч је о теоретичару и историчару литературе који се у својим послед-
њим радовима окренуо истраживању политичког новинарства и историје штампе. 
Стенпник је посебно издавачки активан у последњих неколико година. Једно од 
тих издања је и монографија о којој се говори у овом приказу и која се појавила у 
књижарама крајем децембра 2011.године.

На почетку је битно објаснити откуд интерес међу Пољацима за Балканске 
ратове (1912–1913) који су се дешавали прилично далеко од њих. То се добрим 
делом може тумачити и из позиције у којој су се они тада налазили. Наиме, те ри-
торија на којој живе Пољаци је од 1795.године била потпуно подељена између три 
велика царства тога доба: Немачке, Аустро-Угарске и Русије („Трећа подела Пољ-
ске”). Многи Пољаци са почетка XX века могли су да се поистовете са борбом за 
ослобођење и уједињење које су водили балкански народи. Управо тај психолошки 
значај ових ратова, који је код Пољака подстицао жељу за стварањем самосталне 
државе, наводи и Стенпник. Осећај заједничког припадања словенству је још један 
фактор који не треба преувеличавати, али ни занемаривати.

Монографија је подељена на два дела. У првом (стр. 11–112) је анализиран 
рад пољских ратних дописника који су боравили на територији држава које су 
учествовале у Балканским ратовима током 1912 и 1913.године. Реч је, пре свега, 
о Филипу Купчињском (Filip Kupczyński), Миечиславу Јеловицком (Mieczysław 
Je łowicki), Тадеушу Мицињском (Tadeusz Miciński) и Јузефу Липковском (Józef 
Lipkowski). Прва тројица дописника радили су за недељне листове Свет („Świat”) и 
Златни рог („Złoty Róg”). Четврти, Липковски, најпознатији је као аутор књиге Рат 
на Балкану („Wojna na Bałkanach”). Стенпник анализира њихове чланке, текстуално 
и структурално, и прати њихово кретање и деловање током трајања ратова. Аутор 
потенцира да се ради о првој, иако неорганизованој, групи војних извештача у 
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историји пољске штампе. Наведени новинари су радили индивидуално, као допи-
сници пољских листова, трудећи се да у ратном окружењу дођу да информација 
за своје чланке. Међу самим ауторима, логично, има разлике што се види и из њи-
ховог писања. Од свих Мицињски је највећи словенофил што је прилично јасно 
из његових текстова, док се код Јеловицког то примећује тек местимично. С друге 
стране, Купчињски готово и да не коментарише политичке околности, већ се ис-
кључиво концентрише на ситуацију на бојном пољу.

Други део монографије (стр.113–255) чини анализа текстова и коментара о 
Балканским ратовима писаних међу самим Пољацима. Ради се о потпуно другачи-
јој перспективи, јер су новинари били веома удаљени од места догађања. У овим 
текстовима много се више осећала политичка опредељеност појединачног аутора, 
сама оријентација листа, као и локална и географска припадност. На почетку овог 
дела Стенпник прво анализира новинаре који су у више наврата писали о Балкану, 
да би се на крају посветио и посебним листовима који су тек повремено преносили 
коментаре и вести са подручја захваћеног војним операцијама. Стенпник анализира 
значајан број текстова расутих по разноврсној штампи. Реч је о преко двадесет 
појединачних аутора и још и више различитих пољских листова.

Балкански ратови привлачили су пажњу многих. Примећено је да су писци 
тих чланака и коментара били многи познати новинари тога времена, али и неки 
чија имена нису забележена ни у бројним историјама пољске штампе. Из њиховог 
писања види се да се на ратове који су 1912–1913 вођени на простору Балкана не 
гледа као на периферне, већ на догађаје од значаја за историју целе Европе. Најче-
шће коришћена метафора „балкански котао” имала је за циљ не само да прикаже 
стање на ратом захваћеном простору већ и да симболизује догађаје који се могу 
„пре лити” и на читав континент. Коментатори су често анализирали позиције ве-
ликих сила по питању судбине Балкана и балканских народа, пробали да тумаче 
њихове интересе и предвиђају наредне потезе.

Стенпник примећује да се став пољских новинара током времена мењао. На 
почетку он је препун одушевљења према балканским народима и њиховој борби, 
да би касније попримио критичније тонове. Срби су прво приказивани као некакви 
„витези сањари”, Бугари као „веома реалистични”, у оба случаја у позитивном 
контексту. У другој фази католички оријентисани листови и новинари окрећу се 
против Србије и Црне Горе, подупирући новостворену Албанију иза које је стајала 
Аустро-Угарска. Неки новинари видели су Албанију и као неки будући фактор 
стабилности у региону. С друге стране, бројни су описи заосталости Албанаца 
који чак „не поседују властити језик и алфабет”, говори се о високом степену не-
развијености друштва, чак и у поређењу са најближим суседима. Део текстова који 
је негативно представљао Србе био је узрокован и подржавањем бугарске стране 
у Другом балканском рату. Тако уредник листа Пољски преглед („Przegląd Polski”) 
Јержи Мићиелски (Jerzy Mycielsky) у јуну 1913. године означава „мегаломанске 
аспирације Србије” као узрок њеног сукоба са Бугарском.

Посебно важни делови ове студије су анализе стереотипа које су имали пољ-
ски новинари о Балкану и о Србима. Ради се углавном о људима који нису имали 
директни контакт са људима и простором о којем говоре. Аутор монографије корене 
етничких стереотипа налази у историјском искуству (значај који су за Пољаке има-
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ли Турска и Балкан у XIX веку), као и у постојећој литератури, путописима и неким 
ранијим етнолошким студијама. Потенцирана је веза између Срба и Руса, што је че-
сто бојило и чланке пољских аутора у складу са њиховим ставовима према Русији.

На крају књиге налазе се и избор од тридесет три илустрације из пољске 
штампе везаних за Балканске ратове, које су објављене у периоду од 1912. до 1914.
године. Бројне фотографије и слике из колекције могу нам делом дочарати како 
су тадашњи Пољаци видели људе и догађаје са ових простора. На жалост, књига 
нема резиме ни на једном страном језику, тако да је могућност њеног коришћења за 
оне који не познају пољски језик прилично лимитирана. Ипак, и поред наведеног, 
можемо закључити да се ради о делу вредном пажње, како за домаћу, тако и за ширу 
европску научну јавност.

Др Бојан СИМИЋ

Миле Бјелајац, Гордана Кривокапић-Јовић,
Прилози из научне критике – Српска историографија и свет,

Београд, 2011, стр. 412

Југословенски и српски историчар Бранко Петрановић упозоравао је по-
чет ком фебруара 1993. српску јавност на негативне последице неуспостављања де-
мократског режима у Србији и Савезној Републици Југославији. Према његовим 
речима, Срби су ризиковали да политиком разрачунавања са другим југословен ским 
народима и неуспостављањем демократског режима почетком деведесетих себе 
и своју државу доведу у сукоб са већином европских држава и Сједињеним Аме-
ричким Државама, да уђу у једно стање константног рата, а државу и њене грађане 
претворе у сталан војнички логор, трошећи велику снагу на скоро узалудну борбу 
са најмоћнијим западним државама око питања која су падом Берлинског зида већ 
увелико била решена. Сатанизација српског народа у свету кроз најмоћније западне 
медије, почев од 1991, била је у јеку, тако да се Срби, према мишљењу Бранка 
Петрановића, нису могли ничему добром надати у временима која су долазила.1

На жалост, његове стрепње скоро су се потпуно испуниле. Срби су до 
2000. прошли кроз разноразне изолације (економске, културне, политичке), да би 
напослетку ратовали против најмоћнијих зпадних држава на свету и изгубили рат, 
задржавајући de jure суверенитет над делом територије због које су ратовали – Ко-
сову и Метохији. Југословенска криза и ратови из ње произишли утицали су не 
само на Србе и југословенске народе, него и на европске и ваневропске државе, у 
зависности од њихових већих или мањих интереса везаних за решавање поменуте 
кризе. У тих десет година, од 1990. до 2000, српски народ и све оно што је он ства-
рао и развијао кроз дотадашњу историју, нашло се егзистенцијално угрожено, почев 
од система вредности, привреде, просвете, науке. Ова искушења није могла избећи 
ни историјска наука, будући да је криза „несумњиво осакатила интеракцију српске 
и светске историографије“, што је потакло историчаре Милета Бјелајца и Гордану 

1 Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 
1993, 137–139, 160–165.
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Кривокапић-Јовић да наведену проблематику око историјске методологије обраде 
у књизи Прилози из научне критике – Српска историографија и свет издатој у 
Београду 2011.

Миле Бјелајац и Гордана Кривокапић-Јовић делују као научни радници у 
оквиру Института за новију историју Србије. Виши научни сарадник др Гордана 
Кривокапић-Јовић проучава историју политичких странака у Југославији, Срба у 
Хрватској и југословенско-француских односа. Међу њеним многобројним стру-
ч ним радовима нарочито се издвајају два: Српска народна самостална странка 
1903–1914. и Оклоп без витеза. О социјалним основама и организационој стру кту-
ри Народне радикалне странке у Краљевини СХС (1918–1929). Њен колега, нау-
чни саветник др Миле Бјелајац, истражује улогу војног чиниоца у југословенској 
држа ви и методолошку проблематику писања историје Југославије, закључно са 
жало сним свршетком ове државе. Између осталих препознатљив је у научном 
свету по радовима Војска краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918–1921, Војска 
краље вине СХС/Југославије 1922–1935, Југословенско искуство с мултиетничком 
армијом 1918–1991, Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901–1999. и мно-
гим другим.

Дело Прилози из научне критике – Српска историографија и свет са сто-
ји се од садржаја, увода и седам већих целина: Проблеми писања историје Југо-
славије, Трендови ревизије, Замке методологије, Историографија о грађанском ра-
ту, Инструментализација новије историје Косова, Супротности у виђењу улоге 
вој ног фактора, Писање историје Срба у Хрватској. Свака целина садржи три-
-чети ри мања насловљена поглавља, у оквиру којих су неретко распоређена још 
два-три мања потпоглавља, која нису побројана у садржају књиге. На пример, у 
склопу целине Проблеми писања историје Југославије, у поглављу Између старе 
и нове ортодоксије налазе се потпоглавља У сенци наметања нове ортодоксије, 
Специфичности на простору некадашње Југославије, Ревизионистичка историо-
графија о стварању југословенске државе 1918, Где се стало крајем осамдесетих 
година. Према речима оба аутора, дело Прилози из научне критике – Српска 
историографија и свет представља одабир радова–расправа како би се унеколико 
сагледала „интеракција струке са ових простора и оне из света“. 

Аутори су у делу обрадили, између осталог, бројне проблеме који се тичу 
писања и тумачења историје југословенске државе и улоге српског народа у њеном 
оснивању, трајању и свршетку. Констатујући да „смо (данас) сведоци различитог 
приступа писању историје Југославије како на простору земаља наследница, тако 
и у свету“, указали су на чињеницу да је нестало државе о чијој прошлости „ни за 
њеног трајања нису написане целовите и продубљене историје“, нити разрешене 
бројне контроверзе. Услед многобројних интереса, локалних и глобалних, ствара се 
нова ортодоксија, према мишљењу аутора ништа мање оригинална од оне која се 
стварала на „овом тлу“ после Другог светског рата. У писању историје Југославије 
не се ради само о политичким препрекама, већ и културним и психолошким, а 
препреке су и у коришћењу „респектабилних извора“. Међународни суд за ратне 
злочине у бившој Југославији прикупио је велику количину драгоцених извора 
првог реда, од чега је само нешто приступачно стручној јавности. 
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У писању о југословенској кризи, рату, Слободану Милошевићу или косов-
ском проблему постоје очите контроверзе у књигама аутора који су „незаобилазни 
у свим библиографијама“. Аутори су уочили да се међу истраживачима ових про-
бле ма очитује подела какву је поставио Роберт Хајден, професор са универзитета у 
Питсбургу, у Сједињеним Америчким Државама. Насупрот истраживачима који су 
настојали, и настоје, да буду више научници а мање „пристрасни саучесници драме“ 
(Џон Лемпи, Џон Олкок, Ендру Вахтел, Стеван Павловић, Дејан Јовић), стоје они 
(Ноел Малколм, Сабрина Рамет, Џејмс Гау, Матијаж Клеменчић) који имају „свог 
фаворита на терену драме“. И док Марија Тодорова, Весна Голдсворти, Џон Лемпи, 
Денисон Русинов, Гејл Стоукс, Сара Кент критикују површност, предубеђења, сим-
плификоване теорије-моделе (дубока мржња од давнина; изгубљени рај због злих 
лидер-елита; сукоб различитих култура), дотле Миранда Викерс, Ноел Мал колм, 
Тим Џуда, Гриме Жакињон, Сабрина Рамет, Холм Зундхаузен прошлост пре рађују 
како би се ускладила са новим савременим предрасудама. На пример, до сле дно 
избегавају шири контекст деловања српске и југословенске државе на про стору 
Косова и Метохије и у приграничним деловима Албаније, олако баратају про па-
гандним меморандумима које шаље албански Косовски комитет, не узимајући у 
обзир и изворе друге провенијенције. Тако, према мишљењу Милета Бјелајца и 
Гордане Кривокапић-Јовић, немачки историчар Холм Зундхаузен прикрива значај 
српског удела у пробоју Солунског фронта, испадању Бугарске из рата и истерива-
њу Немаца из Србије, а српске трупе помиње тек када „после ослобођења Београда 
1. новембра“ настављају да „надиру на хабзбуршку територију“. 

Аутори напомињу да су за разумевање југословенства били и остали важни 
„шири оквири његовог егзистирања“. Главни чиноци југословенске историје кроз 
више векова (XV – почетак XX) били су исти: Хабзбуршка монархија, Османско 
царство, Римокатоличка црква и царска Русија. Југословенски простор и људи на 
њему вековима су се налазили између двају освајачких царстава, Хабзбуршког и 
Османског, која су кроз градове и утврђења настојала да њима управљају. Према 
мишљењу Милета Бјелајца и Гордане Кривокапић-Јовић, рађање „југословенске 
урбане елите“ највише је допринело нарастању набоја и емоција из којих ће се 
„искристалисати југословенство“, будући да је историја југословенства, између 
оста лог, и историја једне сложене емоције значајно подстакнуте наслеђем стране 
до минације на југословенским просторима.

Наводећи изворе за проучавање нестанка југословенске државе и указујући 
на шири контекст, многобројне чиниоце и сву сложеност писања историје ове 
држа ве и њених народа, аутори су, између осталих, приказали мемоаре Момира 
Булатовића, председника Црне Горе, премијера Савезне Републике Југославије и 
делегата на преговорима у Дејтону 1995, и Добрице Ћосића, председника Савезне 
Републике Југославије, књижевника и политичког мислиоца. Издвојили су део ме-
моара Момира Булатовића у коме је Слободан Милошевић у Дејтону, у жељи да 
успостави добре односе са САД, пружио америчком државном секретару Ворену 
Кристоферу лист хатије да на њему напише услове у том смеру. Одговорено му 
је да нема посебних услова који ће им бити задани, већ морају бити спремни да 
на „сваком мјесту и сваким поводом“ ураде оно што се од њих буде очекивало. С 
друге стране, аутори су приказали део мемоарског списа Добрице Ћосића, када се 
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књижевник заједно са Милорадом Пуповцем залагао да Срби у Хрватској добију 
политичку аутономију сличну Аланду у Финској. Сматрао је да би таквом ауто но-
мијом Срби сачували своје етничке просторе, национална права и идентитет, али је 
„Милошевић свагда игнорисао...предлоге“. 

Наведени примери су само део проблемских места која аутори књиге При-
лози из научне критике – Српска историографија и свет отварају. Сагледавајући 
проблеме писања историје југословенске државе, проблеме историографије и исто-
ријске методологије, трендове ревизије у историјској науци, указали су на велику 
важност познавања домаћих и страних извора и литературе у циљу објективнијег 
тумачења протеклих догађаја и процеса. На тај начин знатно би била унапређена 
историографија југословенског питања, југословенских народа и нестанка југо сло-
венске државе.

Александар ЛУКИЋ
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Научна конференција: Válečný rok 1941 v československém domácím a 
zahraničním odboji, 6. října 2011, Praha, Česká republika 

Поводом 70 година од ратне 1941. године, у којој су се догодили битни 
догађаји у вези са чехословачким отпором на територији Протектората Чешка и 
Моравска, као и Словачке, али и са чехословачким отпором у емиграцији, одржана 
је научна конференција 6. октобра 2011. године у Прагу под називом „Válečný 
rok 1941 v československém domácím a zahraničním odboji“ (Чехословачки отпор у 
домовини и иностранству ратне 1941. године). Организатор конференције био је 
Институт за студије тоталитарних режима у Прагу (Ústav pro studium totalitních 
režimů), уједно и домаћин научног скупа у својим, можемо слободно рећи, врло мо-
дрено опремљеним просторијама. 

Укупно 12 учесника конференције представило је своје радове у оквиру три 
панела: чехословачки отпор у иностранству, домаћи отпор тј. отпор у Протекторату 
Чешка и Моравска, као и на територији словачке државе, и на крају панел посвећен 
репресалијама окупационих органа и принудном раду. Излагања свих учесника 
скупа била су на чешком и словачком језику. 

У оквиру првог панела своје радове су представили: Павел Крајзингер (Pa-
vel Kreisinger) о чехословачкој војној обавештајној служби у Великој Британији, 
Ладислав Кудрна (Ladislav Kudrna) о двојици чехословачких војника на ратиштима 
Далеког истока, Славомир Михалек (Slavomír Michálek) о чехословачком покрету 
отпора у САД-у, Камил Недвједицки (Kamil Nedvědický) о уласку СССР-а у рат 
против Немачке у склопу разматрања државноправне концепције Едварда Бенеша 
и потписник овог извештаја о чехословачким официрима у Југославији у време 
немачког напада априла 1941. године. Учесници другог панела говорили су о неким 
личностима из времена Протектората Чешка и Моравска: Дита Јелинкова (Dita Je-
línková) о Микулашу Бубни из Литица и његовој улози у протекторатној политици, 
затим Каролина Стегурова (Karolína Stegurová) о делатности професора Владимира 
Крајине у оквиру покрета отпора и на крају, Станислава Водичкова (Stanislava 
Vodičková) о односу чешке католичке цркве према нацистичкој окупацији. Трећи 
и уједно последњи панел конференције понудио је присутној публици неке од ра-
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дова посвећених репресалијама немачких власти на територији Протектората. Ал-
фонс Адам (Alfons Adam) указао је на репресивну окупациону политику у погледу 
присилног рада у Судетима и у Протекторату Чешка и Моравска, Павел Копечек 
(Pavel Kopeček) говорио је о једној од организација покрета отпора Lvice, Јан Ма-
хала (Jan Machala) о заоштравању протекторатне политике према Јеврејима и Павел 
Земан (Pavel Zeman) о променама у нацистичкој политици у погледу геноцида 1941. 
године. 

На крају сваког панела остављено је довољно времена за питања публике 
и дискусије, што је био посебно случај после првог панела, када се развила врло 
активна дебата о личности и делу Штефана Осуског, представника чехословачког 
покрета отпора у Француској. Међутим, и остале теме представљене на скупу у 
Прагу привукле су пажњу публике и стручне јавности, док су дискусије и комента-
ри после излагања показали да су разна питања у вези са чехословачким покретом 
отпора и даље отворена за нова тумачења и научна истраживања. 

Похвале можемо упутити и на рачун организатора конференције и запо-
сле  них у Институту за студије тоталитарних режима, који су се потрудили да кон-
ференција протекне у радној и веома пријатној атмосфери. Уз представљање публи-
кација објављених у последњих неколико година, домаћини конференције су наја-
вили и у скорије време објављивање зборника са радовима учесника скупа. 

Мр Милан СОВИЉ
Институт за новију историју Србије

Студијски боравак у Љубљани и Загребу
(19. 9. 2011 – 1. 10. 2011)

Уз помоћ стипендије Наменског пројекта Филозофског факултета Карловог 
универзитета у Прагу за другу половину 2011. године (Projektová účelová stipendia 
Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro druhou polovinu roku 2011) боравио 
сам у Љубљани и Загребу од 19. септембра до 1. октобра 2011. године. Студијски 
боравак био је везан за пројекaт Refl exe události v Protektorátu Čechy a Morava 
jugoslávským tiskem a politickou elitou v letech 1939–1941 (Писање југословенске 
штампе и реаговање политичке елите на дешавања у Протекторату Чешка и Мо-
равска 1939–1941. године). Учешће на поменутом пројекту подразумевало је, изме-
ђу осталог, и истраживање грађе и штампе у најзначајнијим словеначким и хрват-
ским архивима и библиотекама. 

Од љубљанских институција, истраживање је спроведено у Архиву Репу-
блике Словеније и у Народној и универзитетској библиотеци, као и у Загребу у 
Хрватском државном архиву и Националној и универзитетској библиотеци. Архив-
ска грађа у Љубљани и Загребу за поменуту тему није велика, али је свакако дра-
гоцена (нпр. фонд: Југословенско-чехословачка лига у Љубљани или фондови у 
Хрватском државном архиву: Грађанске странке, Политичка ситуација, Бановина 
Хрватска. Кабинет Бана). У библиотекама у Љубљани и Загребу прегледао сам 
доступну периодику за наведени период (Slovenec, Jutro, Obzor, Hrvatski dnevnik, 
Nova riječ). Поред поменутих библиотека, значајну литературу пронашао сам и 
у библиотекама историјских института у Љубљани и Загребу (Inštitut za novejšo 
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zgodovino, Hrvatski institut za povijest). Резултати истраживања биће приказани кроз 
објављене радове у 2012. години. 

Поред истраживачког дела пројекта, веома важно је било наставити сарадњу 
са колегама у Љубљани (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo 
zgodovino), као и у Загребу (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut 
za povijest), али и успоставити неке нове контакте. Помоћ колега из поменутих 
институција била је велика и веома значајна, а сваки вид сарадње драгоцен и за 
наредно доба, које је пред нама.

Mr Vesna Đikanović
Institut za noviju istoriju Srbije

Međunarodna konferencija „Staatsbürgerschaft und Teilhabe: 
Bürgerliche, politische und soziale Rechte in Osteuropa“, Regensburg, 

26–28. januar 2012. 

Pitanje državljanstva, kao i defi nisanje prava i obaveza koje iz tog statusa proizi-
laze, predstavljaju poslednjih decenija posebno mesto interesa. Pojačane migracije, i sa 
tim u vezi nastanak problema određivanja ravnoteže između principa poštovanja različi-
tosti, proklamovanog multikulturalizma s jedne strane i zaštite izgrađenih vrednosti je-
dnog društva, nacionalnog identiteta ali i stečenog osećanja bezbednosti sa druge, po-
sta vilo je pitanje državljanstva (uslove za njegovo sticanje) kao pitanje koje svojom 
aktuel nošću angažuje političku, ali i naučnu javnost. Postojanje kategorije stanovništva 
čiji status nalazi mesto između statusa državljanina i statusa stranaca, dakle lica bez mo-
gućnosti ostvarenja punih političkih prava (npr. pravo glasa, izbora za državne funkcije) 
kao prelazne kategorije ili sasvim novog iskustva u pravnom defi nisanju položaja po-
jedinca u državi, otvara novi prostor za analizu razvoja i, u praksi, realizovanja statusa 
državljanina. Sloboda odlučivanja proistekla iz suverenosti svake države ili pristajanje 
na ograničenja nastalih usvajanjem međunarodnih obaveza samo je još jedna od tema 
koja predstavlja predmet kontinuiranih debata. U svakom slučaju značaj ovog problema 
prepoznat je i samim tim neizbežno je njegovo prisustvo u javnim debatama različitog 
karaktera. 

U organizaciji Instituta za istočnu i jugoistočnu Evropu u Regensburgu u periodu 
od 26. do 28. januara 2012. godine održana je naučna konferencija koja je upravo kao 
glavnu temu interesa postavila problem državljanstva. Konferencija pod nazivom Sta-
atsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und soziale Rechte in Osteurro-
pa okupila je tridesetak istraživača iz Nemačke, Austrije, Rumunije, Mađarske, Srbije. 
Uvo dna predavanja imali su prof. dr Dieter Gosewinkel (Kämpfe und Zugehörigkeit. 
Sta atsbürgerschaft in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts) i dr Dietmar 
Müller (Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft im östlichen Europa). Učesnici 
konferencije su, zatim, kroz sedam panela analizirali problem državljanstva sa različitih 
aspekata. Akcenat je očekivano stavljen na podneblje istočne i jugoistočne Evrope. Pored 
radova teorijskog karaktera, glavni interes našlo je pitanje nacionalnih manjina, problem 
jednakosti u državno-političkim sistemima istočne i jugoistočne Evrope, problem 
izgra dnje države i mesto državljanstva u tom procesu. Pitanje pravnog i političkog 
položaja manjina (Nemaca u Jugoslaviji, Mađara u Srbiji, Turaka u Bugarskoj, nemačke 



216

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011.

zajednice u Dobrudži), zauzelo je dominantno mesto u radovima prezentovanim na kon-
ferenciji. Posebno je analiziran prostor nekadašnje jugoslovenske države, uključujući i 
analize pitanja državljanstva na prostorima novoformiranih država nastalih nestankom 
Jugoslavije. Istraživanja položaja baltičkih Nemaca u delovima okupirane Poljske za 
vreme Drugog svetskog rata, socijalne politike u Čehoslovačkoj, sudbine Ukrajinaca-
-povratnika raseljenih tokom Drugog svetskog rata, statusa invalida i bolesnih, upotpunili 
su sadržaj ove naučne konferencije.

Dejan ZEC
Institut za noviju istoriju Srbije

Internationale Sporthistorische Konferenz: „Europäischer Fußball 
im Zweiten Weltkrieg“,

Scwabenakademie Irsee, 3. bis 5. Februar 2012.

Social aspects of sports and physical recreation are in focus of researchers for 
more than twenty years now, especially in academic communities in the countries like the 
United Kingdom, Germany, Austria, Italy and the Netherlands. Numerous conferences 
and discussions were held and many papers written in attempt to shed more light on 
connections between sports and society, to explore the infl uence that sports have on life 
of an average man and his system of values. One can openly say that sports have more 
infl uence on life of an average 20th century European than theatre, music or the movies, 
effectively occupying most of his leisure time. The sheer amount of time and energy that 
an average man commits to his favorite pastime indicates that sports have always been 
a fertile ground for political and ideological manipulation. One of the most interesting 
connections between sports and politics were the attempts of totalitarian regimes to use 
sports as a grandstand for their ideologies.

 The very goal of the International Sports History Conference „European Foot ball 
during the Second World War“(Europäischer Fußball im Zweiten Weltkrieg), orga nized 
by the Swabian Academy of Irsee (Schwabenakademie Irsee) was to give a perspective 
on the circumstances in which football, without any doubt the most popular sport in 
Europe in the 1930’s and the 1940’s, developed and survived the Second World War. The 
repressive ideologies of National Socialism in Germany and Fascism in Italy shared the 
common interest to include the sporting success of their nations to the pool of propaganda 
tools and also to use sports to capture the hearts and minds of occupied nations. The 
conference organizers, Dr. Markwart Herzog, Director of the Swabian Academy of Irsee 
and Dr. Fabian Brändle from Zürich, did a wonderful job creating a constructive and 
creative environment for presentations and discussion. 

The fi rst session of the conference was dedicated to the situation in the German 
Empire and neutral countries. The speakers were: Ulrich Matheja from Der Kicker ma-
gazine, Nürnberg, who presented his paper „Die Deutsche Nationalmannschaft: Vom 
letzen Kriegsländerspiel 1942 zum Ersten Nachkriegsländerspiel 1950“ (The German 
National Team: From the Last War Match 1941 to the First Post-War Match 1950), 
Christian Koller from Bangor University in Wales, who elaborated the thesis „Neutralität 
als Standardsituation? Fußball und Politik in der Schweiz im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg“(Neutrality as a Set Piece? Football and Politics in Switzerland During the two 
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World Wars), David Forster and Georg Spitaler from the Univeristy of Vienna (Universi-
tät Wien) who did the joint presentation of their research „Wiener Fußballer und die 
Deutsche Wermacht: Zwischen „Pfl ichterfüllung“ und Entziehung“( Viennese Football 
Players and the German Wermacht: Between „Duty“ and Denial), Markwart Herzog 
from the Swabian Academy of Irsee (Schwabenakademie Irsee) who gave a short presen-
tation of his latest book „Blitzkrieg im Fußballstadion: Der Spielsystemstreit zwischen 
dem NS-Sportfunktionär Karl Oberhuber und Reichstrainer Sepp Herberger“(Blitzkrieg 
in the football stadium: The game tactic dispute between the National Socialist Sports 
Director Karl Oberhuber and Sepp Herberger) and Walter M. Iber and Harald Knoll from 
the Ludwig Boltzmann Institute from Graz (Ludwig Boltzmann-Institut für Krieg sfolgen-
-Forschung Graz) who prepared a presentation „Grazer Fußball im Zweitem Weltkrieg: 
Die Traditionsvereine SK Sturm und GAK 1939–1945“(Football in Graz durin World War 
II: The traditional clubs „SK Sturm“ and „GAK“ 1939–1945).

The second session of the conference dealt with the situation in the United 
Kingdom, the Crown Colonies and Mandate territories. First speaker was Fabian Brändle 
from Zürich with the topic „War-Time-Football: Die Sonderstellung Großbritanniens“ 
(War-Time-Football: The Special Position of Great Britain), Gary Armstrong from Brunel 
University West London followed, who elaborated on „The Siege and the Cross: Fortress 
Malta and the Mediterranean Confl ict“ and the discussion was completed by Manfred 
Lämmer from German College of Sports in Köln (Deutsche Sporthochschule Köln), who 
presented his research „Fußball in Palästina während des Zweiten Weltkriegs“ (Football 
in Palestine during the Second World War).

The following, third panel was dedicated to Eastern European countries. The 
speakers were: Alexander Friedman from the Saarland University from Saarbrücken 
(Universität des Saarlandes Saarbrücken), who presented his thesis „Fußball in den von 
der Wermacht besetzen sowjetischen Gebeiten 1941–1944“ (Football in Occupied Soviet 
Areas during the World War II), Maryna Krugliak from the Zhytomyr State Technological 
University who spoke about her work „Football in Kyiv during the Nazi Occupation: 
A Glance from the Future“, Victor Yakovenko from the same university who presented 
his research „Football in Occupied Zhytomyr 1941–1943“, Dejan Zec from the Institute 
for recent history of Serbia from Belgrade (Institut za noviju istoriju Srbije) with the 
presentation of his research „Football in Occupied Serbia 1941–1944“, Stefan Zwicker 
from Friedrich-Wilhelms University in Bonn (Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), 
with an intriguing topic „Die Zerschlagung eines Erfolgsmodells: Der Niedergang des 
deutsch-böhmischen Fußballs unter dem NS-Regime“ (The Destruction of a Successful 
Model: The Decline of the German-Bohemian Football Under the Nazi Regime) and the 
fi nal speaker of the third session was Thomas Urban, reporter for Süddeutsche Zeitung 
from Warsaw, who talked about his article „Fußball im besetzen Polen während des 
Zweiten Weltkriegs“ (Football in Occupied Poland During World War II).

Final section of the conference was dedicated to works that considered football 
during wartime as a theme in art. Only two speakers applied for this session: Martin 
Hoffmann from Augsburg, who elaborated his thesis „Fußball an der Front: Marc-Antho-
ny Turnages Oper The Silver Tassie“ (Football on the Front: Marc-Anthony Thurnage’s 
Opera – The Silver Tassie) and Jan Tilman Schwab from Kiel with his elaborate work 
„Der Zweite Weltkrieg im Spiegel des Fußballfi lms: Mythen und Legenden“ (The Second 
World War in the Mirror of the Football Movies: Myths and Legends).



218

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011.

The organizers of the conference and the hosts at Kloster Irsee did a very fi ne 
job and all the participants had the best working and staying conditions. The Swabian 
Academy itself, situated in the old Benedictine monastery building in the beautiful 
Bavarian countryside, was an inspiration for all delegates. The conference itself was a 
very successful scientifi c event, enabling scholars to interact and exchange ideas and 
experiences, to confront fi ndings and conclusions. The publication of the conference 
papers is scheduled for early 2013.

Srđan Milošević,
Institut za noviju istoriju Srbije

Predstavljanje zbornika Tito – viđenja i tumačenja u Sarajevu

Grupa saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije (dr Radmila Radić, dr Olga 
Manojlović Pintar i Srđan Milošević) boravila je 3. novembra 2011. godine u Sarajevu, 
gde su kao gosti sarajevskog Instituta za istoriju predstavili zbornik radova Tito – viđenja 
i tumačenja koji je u izdanju INIS-a izašao 2011. godine. Promocija zbornika održana je 
u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu, u prisustvu većeg broja posetilaca. 
Na promociji su ispred domaćina govorili dr Husnija Kamberović, direktor Instituta za 
istoriju i dr Vera Katz, koja je predstavila sadržaj zbornika. Dr Radmila Radić predstavila 
je Institut za noviju istoriju Srbije i govorila o naučnom životu Instituta, a dr Olga 
Manojlović Pintar je govorila o kontekstu u kojem je nastala i u kojem je realizovana ide-
ja o naučnom skupu posvećenom Josipu Brozu Titu, kao i o problemu percepcije Josipa 
Broza Tita i socijalizma. Saradnici instituta bili su i gosti predsednika Parlamentarne 
skupštine Bosne i Hercegovine, dr Denisa Bećirovića. Promociju zbornika pratilo je i 
nekoliko medija. Veliko je zadovoljstvo i ovim putem izraziti zahvalnost domaćinima na 
srdačnom i prijateljskom prijemu.

Dr Vladan JOVANOVIĆ
Institut za noviju istoriju Srbije

Izveštaj sa međunarodne konferencije “State youth organizations and 
youth organizations of the German minorities in South East Europe” 

(4–5. decembar 2009, Pecs University)

Početkom decembra 2009. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Pečuju 
odr žana je dvodnevna konferencija pod nazivom „Državne omladinske organizacije i 
omla dinske organizacije nemačkih manjina u jugoistočnoj Evropi“. Na konferenciji je 
učestvovalo 16 istoričara iz Mađarske, Nemačke, Italije, Češke, Slovačke, Rumunije, 
Hrvatske i Srbije. Uvodno predavanje o tematici skupa održali su organizatori i domaćini 
skupa, profesori Gerhard Zevan (Gerhard Seewahnn) i Žolt Vitari (Zsolt Vitari). 

Alessio Ponzio iz Rima je govorio o omladinskoj fašističkoj organizaciji Balila 
koja je u periodu 1926–1937. funkcionisala u okviru školskog sistema, posle čega je 
pripojena omladinskoj sekciji Nacionalne fašističke parije. Organizacija je okupljala decu 
i omladinu uzrasta od 8–18 godina i njome je rukovodio Renato Ricci po Musolinijevom 
zahtevu da „reorganizuje omladinu sa moralne i fi zičke tačke gledišta“. Balila je u 
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suštini bila paravojna organizacija koja je spremala buduće vojnike i fašiste i nije imala 
konkurenciju, pošto je vlast zabranila druge omladinske organizacije, uključujući i 
skaute. Referat dr Mareka Waica bio je posvećen sokolskoj omladini u Čehoslovačkoj. 
On je izložio nastanak i razvoj pokreta, ukazao na međunarodne uticaje i odnos države 
prema fi zičkoj kulturi, kao i na njeno mesto u emancipaciji češkog naroda. Profesor sa 
Univerziteta u Brnu dr Jan Grexa prezentovao je svoj rad o pokretu Orlova u Čehoslovačkoj. 
O strukturi i organizaciji tzv. Hlinkine omladine referisao je dr Jan Hlavinka iz Bratislave. 
Hlinkina garda je bila milicijska formacija Slovačke radničke partije nastala na temeljima 
tzv. Rodobrane. Deceniju posle njenog privremenog raspuštanja, ova organizacija je 
obnovljena usled sve ozbiljnijih Hitlerovih pretnji, a pošto je Slovačka 1939. objavila 
nezavisnost, Hlinkina garda je postala državna policija. Sa Univerziteta u Bratislavi je 
došla i dr Marina Zavacka koja je govorila o pokretu „Malih vukova“. 

U skladu sa osnovnom temom skupa, veći broj radova se doticao nemačkih 
omladinskih organizacija u Srednjoj i Istočnoj Evropi. O telesnom odgoju kod Nemaca u 
Slovačkoj govorio je dr Miroslav Bobrik, takođe iz Bratislave. Rumunska državna omladina 
„Straža zemlje“ bila je predmet izlaganja dr Sorina Radua sa Univerziteta Sibiu, dok je 
o nemačkoj omladini u Rumuniji govorio prof. dr Vasile Ciobanu sa istog univerziteta. 
Markus Wien sa Slobodnog univerziteta u Blagoevgradu je imao zapaženo izlaganje o 
Braniku i omladinskim organizacijama u Bugarskoj. Odnosi ustaške i nemačke omladine 
u NDH bili su predmet rada dr Marija Jareba sa Hrvatskog instituta za povijest. Ferenc 
Gergely iz Budumpešte je govorio o mađarskoj državnoj omladini Levante, dok je dr Zsolt 
Vitari sa Filozofskog fakulteta u Pečuju skicirao položaj i aktivnosti nemačke omladine 
u Mađarskoj. Svoje referate su predstavili i naučni saradnici Instituta za noviju istoriju 
Srbije dr Zoran Janjetović (o omladinskom pitanju u Pokretu obnove i mogućnostima 
istraživanja nemačke omladine u Srbiji) i dr Vladan Jovanović (o karakteru sokolskog 
pokreta u međuratnoj Jugoslaviji).

Др Александар Животић
Институт за новију историју Србије

Међународна конференција „Need to Know: Intelligence and Politics. 
Western and Eastern Perspecitives”, Брисел, 8–9. новембар 2011.

У Бриселу је 8. и 9. новембра 2011. у организацији пољског Института за 
народно памћење и Центра за хладноратовске студије Универзитета Јужне Данске 
одржана међународна научна конференција „Need to Know: Intelligence and Politics. 
Western and Eastern Perspecitives”. Конференција је окупила 28 истраживача из 
Бел гије, Пољске, Данске, Велике Британије, Француске, Сједињених Америчких 
Држава, Немачке, Аустрије, Финске, Словачке, Канаде, Бугарске и Србије. Тема 
конфе ренције је била везана за анализу и истраживање корелације између система 
прику пљања и анализе информација и креирања политичких одлука. Односно, 
намера организатора конференције је била да на низу практичних примера буду 
показане источна и западна визура проблема утицаја информација, односно знања 
о поли тичким, војним и економским процесима и проблемима на систем доношења 
одлука и креирања политике у односу на одређене земље, регионалне војне, полити-
чке и економске организације и кризе током бурног периода Хладног рата.
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ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2011.

Прва сесија конференције којом је председавао угледни професор Универ-
зитета Харвард Марк Крамер је била посвећена разматрању феномена потребе за 
знањем о супротној страни и прикупљања информација о њој у Хладном рату. У 
оквиру друге и четврте сесије су анализирани проблеми тзв. „нелегалног начина 
прикупљања информација“ агентурним путем. Посебна сесија је била посвећена 
феномену тероризма у Хладном рату, његовим инспираторима, облицима деловања 
и везама терористичких група с владама великих сила. Пети део конференције се 
односио на улогу информације у креирању спољне политике појединих земаља 
током Хладног рата. Последње две сесије конференције су биле оријентисане ка 
разјашњењу проблема улоге саме информације и утицаја начина њиховог при ку-
пљања на процес доношења политичких и војних одлука. Организатори су за уче-
снике конференције организовали и два пријема: у Европском парламенту и пољ-
ској делегацији при европским институцијама у Бриселу.

На овој конференцији је из Института за новију историју Србије учествовао 
Александар Животић са рефератом „Yugoslav Intelligence and Foreign Policy Decisi-
on – making during the Cold War“.
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