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УДК 327 (450:497.1)”1947/1992”

Massimo BUCARELLI, Ph. D.

A LATE FRIENDSHIP: ITALIAN-YUGOSLAV RELATIONS IN 
THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY (1947–1992)

ABSTRACT: Based on primary sources and relevant literature 
this study examines the relations between Italy and Yugosla-
via in the second half of 20th century. The analysis covers four 
different phases that can be detected for the period from 1947 
to 1992.

Key words: Italy, Yugoslavia, foreign relations, Cold war, 
Trieste question, disintegration of Yugoslavia 

1. Italy and Yugoslavia after World War II: Between 
National Struggles and Ideological Antagonism

After World War II, political and diplomatic relations between 
Ita ly and Yugoslavia were characterized by misunderstandings, hosti-
li ty and polemics, mainly due (though not exclusively) to the Trieste 
question, which had been the cause of territorial disputes that divided 
the two Adriatic countries for decades. After Italy had been defeated in 
the Second World War and after Yugoslavia had tried to take possession 
of Trieste and most of Venezia Giulia, the Peace Treaty of February 10, 
1947 stated that the whole Italian territory to the east of the Tarvisio-
Monfalcone line was assigned to Yugoslavia, with the exception of a 
narrow coastal belt which included Trieste (zone A), occupied by the 
Anglo-Americans, and Koper (zone B), under Yugoslav occupation. 
Und er the Treaty, this coastal area would constitute a buffer state, 
the Free Territory of Trieste (FTT), to be formally established by the 
appo  intment of a governor by the UN Security Council.1 However, 

1 A. Varsori, Il trattato di pace italiano. Le iniziative politiche e diplomatiche dell’Italia, 
in Id. (editor), La politica estera italiana del secondo dopoguerra (1943–1957), Mi-
lano 1993, p. 140 ff.; L. Monzali, La questione jugoslava nella politica estera italiana 
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the division of Europe into opposing political blocs, resulting from the 
breakup of the coalition that had defeated Nazi-Fascism and from the 
ensuing confrontation between the two major powers of the coalition, 
the United States and the Soviet Union (which represented two political, 
economic and social systems completely opposite and alternative), 
made the constitution of FTT impossible. Cold War and bipolar logic 
transformed the Trieste question from a local problem into the Adriatic 
version of the Iron Curtain. In the light of containment policy adopted 
by the Washington government in response to the power policy of 
the Soviets and to the expansion of the communist movement, the 
defense of Trieste took on a new importance: the Adriatic city was 
becoming a sort of Western shield intended to contain any communist 
infi ltration into Northern Italy. The United States and Britain decided 
to obstruct the birth of the FTT which was too exposed to a double 
risk of military pressures from Yugoslavia (as happened in September 
1947 when Yugoslav troops crossed the border and created territorial 
pockets within Italian boundaries) or to become a sort of Soviet outpost 
thanks to the active propaganda of local communists (both Italian and 
Slovenian). It was for this purpose that the governments in London 
and Washington postponed the appointment of the governor of the 
FTT by the UN, subordinating it to the agreement between Rome and 
Belgrade, a hypothesis, at that time, virtually impossible to realize.2

However, a few months after the ratifi cation of the Peace Treaty, 
a new variable was added to the already complicated framework of 
Italian-Yugoslav relations: a political (more than ideological) breakup 
occurred during 1948 within the communist world between Tito and 
Stalin, with Yugoslavia moving away from the Soviet orbit and sub-
sequently Belgrade coming closer to the Western bloc, which from 
that moment became the main source of economic and military aid 
to Tito’s regime. Yugoslavia started playing an important role in the 

dalla prima guerra mondiale ai trattati di Osimo (1914–1945), in F. Botta, I. Garzia 
(editors), Europa adriatica. Storia, relazioni, economia, Roma–Bari 2004, p. 36 ff.; 
M. Bucarelli, La „questione jugoslava” nella politica estera dell’Italia repubblicana 
(1945–1991), Roma 2008, p. 15 ff. As regards the Trieste question, a great number 
of studies have been published; among them, see: D. De Castro, La questione di 
Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, Trieste 1981, 2 voll.; 
J.-B. Duroselle, Le confl it de Trieste 1943–1954, Bruxelles 1966; A. G. De Robertis, 
Le grandi potenze e il confi ne giuliano 1941–1947, Bari 1983; M. de Leonardis, La 
„diplomazia atlantica” e la soluzione del problema di Trieste (1952–1954), Napoli, 
1992; B. Novak, Trieste 1941–1954. La lotta politica, etnica e ideologica, Milano 
1996; D. Bogetić, Tršćanska kriza 1945–1954. Vojno-politički aspekti, Beograd 2009.

2 C. Sforza, Cinque anni a Palazzo Chigi. La politica estera italiana dal 1947 al 1951, 
Roma 1952, p. 327 ff.; J.-B. Duroselle, Le confl it, cit., p. 258 ff.; D. De Castro, La que-
stione di Trieste, cit., p. 673 ff.; R. Gaja, L’Italia nel mondo bipolare. Per una storia 
della politica estera italiana (1943–1991), Bologna 1995, pp. 81–82.
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eyes of the Americans: the breakup with Moscow did not only have a 
great ideological and propagandistic signifi cance because of the blow 
given to the Soviet hegemony in European communist countries of 
the Danube-Balkan region, but it also represented a great strategic ad-
vantage because it eased the Soviet pressure on the southern borders 
of the Atlantic Alliance and turned Yugoslavia into a sort of buffer State 
between the Adriatic and the Balkan branches of the two blocs.3 The 
realignment of Yugoslav policy could not remain without consequences 
for the evolution of the Trieste question: given the importance of 
Belgrade for the political and military strategies of Washington and 
London and becoming aware of the continuous inability to realize the 
FTT because of unbridgeable differences between Italy and Yugoslavia, 
the Anglo-Americans decided to favor a solution of compromise verifi ed 
by the London Memorandum on October 5, 1954 by which Italy should 
replace British and American authorities in the administration of zone 
A of the FTT, while in zone B the Yugoslav military administration 
should be replaced by a civil administration. So, de facto the partition 
of the FTT was outlined, which was in accordance with desires of the 
Anglo-Americans who had the intention to renounce responsibility for 
administering zone A and to eliminate at the same time the cause 
of dispute which was considered harmful for the Western bloc.4 Italy 
was left with an alibi that the agreement and the borderline were 
provisional, allowing both the thesis of Italian sovereignty over FTT to 
exist intact and the related theoretical aspiration for a future return of 
Italy to zone B, as it had been promised by the Allies on the occasion 
of elections in 1948. The Memorandum, in fact, made reference only 
to practical arrangements for the transfer of administration, but no 

3 Central Intelligence Agency. The Trend of Soviet-Yugoslav Relations, November 18th, 
1948; Central Intelligence Agency, Memorandum, Soviet-Yugoslav Relations, August 
22nd, 1949; Intelligence Memorandum No. 232, Subject: Signifi cance of Recent In-
tensifi ed Soviet Action against Tito, October 5th, 1949; Central Intelligence Agency. 
National Intelligence Estimate. Probability of an Invasion of Yugoslavia in 1951, March 
20th, 1951, in U.S. Diplomatic Records on Relations with Yugoslavia during the Early 
Cold War, 1948–1957, edited by N. Ceh, New York 2002, pp. 54–60, pp. 103–104, 
pp. 116–118, pp. 268–270. Jugoslovenski-sovjetski sukob 1948. godine. Zbornik ra-
dova sa naučnog skupa, edited by Institut za savremenu istoriju, Beograd 1999. On 
Yugoslavia’s rapprochement with the West, see: B. Heuser, Western „Containment” 
Policies in the Cold War. The Yugoslav Case 1948–1953, London 1989; L. M. Lees, 
Keeping Tito Afl oat. The United States, Yugoslavia, and the Cold War, University Park 
(PA) 1997; D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955. Jugoslovensko približavanije 
NATO-u, Beograd 2000; I. Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, 
Podgorica 2006.

4 J.-B. Duroselle, Le confl it, cit., p. 406 ff.; D. De Castro, La questione di Trieste, cit., 
vol. II, p. 797 ff.; M. de Leonardis, La „diplomazia atlantica”, cit., p. 393 ff.; P. Pa-
storelli, Origine e signifi cato del Memorandum di Londra, in „Clio”, 1995, n. 4, pp. 
607–609.
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transfer of sovereignty was planned.5 The Belgrade government, how-
ever, although it had to renounce the Slovenian dream of conquering 
Trieste, considered the dispute essentially closed. Stabilization of the 
Italian border allowed Tito and the communist leadership to strengthen 
the country (turning their attention exclusively towards the East, to 
the Soviet bloc and not anymore to two fronts) and to complete the 
realization of the Yugoslav road to socialism, making more secure the 
grip that the regime had inside the country.6

On the assumption that the London agreement was just a tem-
porary accommodation of the border, Italian governments decided to 
normalize relations with Yugoslavia, with a series of successive bilate ral 
agreements such as the agreement of Udine in 1955 which regulated 
the fl ow of people and goods between the region of Trieste and the 
surrounding areas, and the agreement on fi shing in the Adriatic in 
1958. Such arrangements, despite numerous polemics, represented a 
pre lude to the intense development of economic and cultural relations 
between the two countries verifi ed in the sixties, which put Italy on the 
fi rst place among countries importing from Yugoslavia and third place 
among exporting countries. Outstanding improvement of economic re-
lations was the direct result of the guidelines followed by the Italian go-
vernments which were based on the complete separation of economic 
and political issues; such guidelines, moreover, were strongly support-
ed by some economic and industrial stakeholders, whose primary aims 
were to benefi t from proximity and complementarity of the two Adriatic 
coasts.7

5 Briefi ng Note on Trieste’s „Status” (Zone A and Zone B), Manlio Castronuovo’s 
„Strictlcy Confi dential” Memorandum, Rome January 11th, 1964, attached to Castro-
nuovo to Giovanni Fornari, Rome, January 11th, 1964, in Archivio Centrale dello Sta-
to, Roma (ACS), Archivio Aldo Moro (AAM), box 77, fi le 215/1. Also: J.-B. Duroselle, 
Le confl it, cit., pp. 423–424; P. Pastorelli, Origine e signifi cato, cit., pp. 609–610.

6 Memorandum of Conversation between Josip Broz Tito and a Delegation of Slovenian 
Representatives from Zone A of the FTT, in the presence of Edvard Kardelj, Belgrade, 
November 8th,1953, in Arhiv Jugoslavije (AJ), Arhiv predsenika Republike (APR), Fond 
837 Kabinet predsenika Republike (KPR), (I–3–A), box. 144. Also: D. Bogetić, Jugo-
slavija i Zapad, cit., p. 124 ff.; N. Troha, Yugoslav Proposal for the Solutions of the 
Trieste Question Following the Cominform Resolution, in Yugoslavia in the Cold War, 
edited by J. Fischer, A. Gabrić, L. Gibianskii, E. S. Klein, R. W. Preussen, Ljubljana 
2004, p. 161 ff.

7 Memorandum on Negotiations with Italy, „Secret no. 1646”, Belgrade, September 
19th, 1955; Memorandum of Conversation between the Under- Secretary of State, 
Anton Vratuša, and the Italian Ambassador, Gastone Guidotti, Belgrade, July 2nd, 
1957, in AJ, APR, KPR (I–5–B), box 245; Information Memorandum on Italy, (without 
date, but presumably in October 1958) in AJ, APR, KPR (I–3–A), box 144; Memoran-
dum of Conversation between the Under-Secretary of State, Veljko Mićunović, and 
the Italian Ambassador, Francesco Cavalletti, Belgrade, February 11th,1960, in AJ, 
APR, KPR (I–5–B), box 246; Report on Yugoslavia, (without date, but presumably 
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Despite the intensifi cation of trade, Italy and Yugoslavia how-
ever failed to establish the atmosphere of cordiality and friendly col-
laboration, essential to give a defi nite solution to the Trieste question. 
After the signing of the London Memorandum, the Belgrade govern-
ment wanted Italy to formally recognize the closure of the dispute and 
expansion of Yugoslav sovereignty on zone B of the unborn FTT; the 
recognition represented for the Yugoslavs a necessary reward for their 
elimination from the pockets created by Yugoslav troops in September 
1947 and for setting-up the border between the two countries. Italy’s 
government, however, aimed at separating the two issues, deriving the 
defi nition of the northern border from the Peace Treaty and reaffi rming 
the practical and provisional nature of the 1954 Memorandum, which if 
exceeded would let Italy launch new negotiations ad hoc (from which 
the Italian government was hoping to get some additional territorial 
benefi ts regarding only zone A, demanding at least the acquisition of 
the coastal areas of zone B based on the so-called „continual ethnical 
line”).8

2. The Rapprochement in the Late Sixties: Italy and 
Yugoslavia in the years of „Détente“

International events and parallel internal Yugoslav affairs in 
the second half of the sixties promoted the rapprochement of the two 
Adriatic shores. In August 1968 Soviet troops, along with the troops of 
other Warsaw Pact countries (except Romania), invaded Czechoslova-
kia to put an end to an internal crisis which had begun in January of the 
same year with the appointment of Alexander Dubček as Secretary-
-general of the Czechoslovak Communist Party. Aggression against 
Cze choslovakia was also justifi ed by ideological reasons through the 
development of the „Brežnev Doctrine”, which theorized the necessity 
of subordinating interests of every single socialist State to the interests 
of the international communist movement and taking action to curb 

between 1967–1968), in ACS, AAM, box 85. As for the economic relations between 
Italy and Yugoslavia after WWII, see: M. Capriati, Gli scambi commerciali tra Italia e 
Jugoslavia dal dopoguerra al 1991, in F. Botta, I. Garzia (editors), Europa adriatica, 
cit., pp. 165–173. For overall analyses, see: R. Gaja, L’Italia nel mondo bipolare, cit., 
pp. 166–167; L. Monzali, La questione jugoslava, cit., pp. 49–51.

8  Italian-Yugoslav Talks. A General Overview, (Memorandum without date, but presu-
mably in 1960); Overall Considerations on Italo-Yugoslav Questions, (Memorandum 
without date, but presumably in 1960 as well), in ACS, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Uffi cio del Consigliere Diplomatico (PCM – UCD), box 27; Briefi ng Note on 
Trieste’s „Status”, cit. ACS, AAM, box 77, fi le 215/1.
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any threats to the revolutionary gains achieved by the peoples of 
communist countries.9

Violent solution to the crisis in Czechoslovakia and enunciation 
of the „Brezhnev Doctrine” put the Belgrade government on alert, 
concerned about a possible application of the same doctrine to the case 
of Yugoslavia.10 In those years, actually, national problems inside the 
Federation were forcefully reappearing making its political weakness 
obvious. Political instability was also exacerbated by economic diffi cul-
ti es coming from the early failures of the Yugoslav development model 
based on self-management and local autonomies. The Yugoslav road 
to socialism ended up with deepening economic and social differences 
and political divisions between various national groups, exacerbating 
internal fragmentation underlined by the Communist Party itself, trans-
formed from a unitary and monolithic subject into a Federal League 
of Communist Parties of six republics and two autonomous provinces. 
Between 1969 and 1971 growing popular protests shook up the inter-
nal cohesion of the country so much that the affi rmation and the con-
struction of the Yugoslav socialist regime seemed to be called into 
question. Great was the fear of Tito and his closest associates that such 
destabilizing factors could be taken as a pretext for intervention by the 
troops of the Warsaw Pact, with the intention of absorbing Yugoslavia 
into Soviet orthodoxy by replacing the Yugoslav leadership with the 
elements favored by Moscow.11

A fear also shared by the Italian government, more and more 
interested in preserving and consolidating the role of the Yugoslav Fe-
deration as a necessary territorial and ideological shield between Italy 
and countries of the Warsaw Pact. Since 1963, following the formation 
of a center-left cabinet in Italy due to the Socialist Party entry into a 
coalition government headed by the Christian Democratic Party, the two 

9  M. Kramer, The Czechoslovak Crisis and the Brezhnev Doctrine, in C. Pink, P. Gassert, 
D. Junker (editors), 1968: The World Transformed, Cambridge 1998.

10  V. Mićunović, Moskovske godine 1969/1971, Belgrado 1984, p. 17 ff.; L. Dimić, Go-
dina 1968 – Ishodište nove jugoslovenske spoljnopolitičke orijentacije, in 1968 – Če-
trdeset godina posle, edited by Institut za noviju istoriju Srbije, Belgrade 2008, p. 
339 ff.

11  Leonhart to Rogers, Belgrade, March 13th, 1970, in Foreign Relations of United States 
(FRUS), 1969–1976, Vol. XXIX, Eastern Europe Eastern Mediterranean, 1969–1972, 
doc. 218. Also: Z. Vuković, Od deformacija SDB do Maspoka i liberalizma. Moji steno-
grafski zapisi 1966–1972, Belgrade 1989, p. 11 ff.; J. Pirjevec, Il giorno di San Vito. 
Jugoslavia tragica 1918–1922. Storia di una tragedia, Torino 1992, p. 363 ff., p. 437 
ff.; S. Bianchini, La questione jugoslava, Firenze, 1996, p. 97 ff.; J. R. Lampe, Yugo-
slavia as History. Twice There was a Country, Cambridge 2000, p. 276 ff.; F. Privitera, 
Jugoslavia, Milano, p. 96 ff.; M. Vrhunec, Šest godina s Titom, (1967–1973), Zagreb 
2001, p. 251 ff.
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countries had gradually started renewing their dialogue in an at tempt 
to break the deadlock reached not only in the Trieste question but also 
in international political collaboration. Italy and Yugoslavia found com-
mon political ground in criticizing some aspects of American foreign po-
licy, such as the military intervention in Southeast Asia and its defi nite 
pro-Israeli support in the Middle East. One of the political protagonists 
in that new phase of relations between Italy and Yugoslavia was Aldo 
Moro, a Christian-Democrat politician, several times Prime Minister 
and Foreign Affairs Minister ad interim between 1963 and 1968. The 
Christian-Democrat leader was primarily concerned with strengthening 
the economic and cultural cooperation and fostering collaboration bet-
ween the two countries on major international political issues, without 
specifi cally addressing the issue of the fi nal settlement of zones A 
and B of the FTT. In November 1965 Moro was the fi rst Italian prime 
minister to pay an offi cial visit to Yugoslavia; a visit returned by the 
head of the Federal Government of Yugoslavia, Mika Špiljak, in January 
1968, to seal the „common interests and intentions” existing between 
the two countries in numerous sectors of politics and economy, with 
the exception – obviously – of the Trieste question.12

It was in the light of improved relations between the two co-
untries and of the vital strategic importance of the non-aligned Yu-
goslavia that on September 2, 1968 Giuseppe Medici, Foreign Affairs 
Minister at the time, communicated to the government in Belgrade that 
Italy would not attempt to derive any benefi ts from potential moves 
towards the eastern borders of the Yugoslav troops stationed along the 
border with Italy.13 In the face of instability of the neighboring Yugoslav 
Federation, it was more than evident that Italy would be concerned to 
see the troops of the Warsaw Pact enter Yugoslav territory to apply 
the „Brezhnev Doctrine” and to fi nd itself sharing the same border 

12  As regards the offi cial visits of Moro and Spiljak, see: Visit to Yugoslavia, Novem-
ber 8th–12th, 1965, Memorandum of Conversations, November 8th and 9th, 1965, in 
ACS, AAM, box 77, fi le 215/3; Memorandum of the Conversation between Tito and 
Aldo Moro, Belgrade, November 9th, 1965, in AJ, APR, KPR (I–3–A), box 145, fi le 
44/31; Memorandum of Italian-Yugoslav Conversations (January 8th – 9th 1968), in 
ACS, AAM, box 66, fi le 6. Also: F. Imperato, Aldo Moro e la pace nella sicurezza. 
La politica estera del centro-sinistra 1963–1968, Bari 2011, pp. 104–105, pp. 205–
208.

13  Prica to Tepavac, tel. no. 578, Roma, September 2nd, 1968, in AJ, APR, KPR (I–5–B), 
box 247; Italian-Yugoslav Relations and Disputes, Memorandum attached to Pre-
paratory Materials for the Italian President Saragat’s Offi cial Visit to Yugoslavia, Oc-
tober 2nd–6th,1969, „Confi dential”, in ACS, AAM, box 127, fi le 5. Also: G. W. Maccotta, 
La Iugoslavia di ieri e di oggi, in „Rivista di Studi Politici Internazionali”, 1988, n. 2, 
pp. 231–232; Id., In ricordo di Giuseppe Medici e Giovanni Fornari, in „Affari Esteri”, 
2001, n. 159, p. 185; S. Mišić, Jugoslovensko-italijanski odnosi i čehoslovenska kriza 
1968. godine, in 1968 – Četrdeset godina posle, cit., p. 293 ff.
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with the Soviet bloc, bringing the iron curtain right next to Gorizia and 
Trieste. Italian guarantees produced a real „thaw” between the two 
Adriatic shores, making an important contribution to the improvement 
of political climate and to overcoming mutual suspicions and numerous 
misunderstandings. The improvement was highlighted by visits of the 
new Foreign Minister, Pietro Nenni, and of the President of the Re pu-
blic of Italy, Giuseppe Saragat, respectively in May and October 1969, 
both convinced of the necessity to help the socialist and non-align ed 
Yugoslavia remain united and independent, because – as they said 
– the true Italian eastern border was the Yugoslav border with ne-
ighboring People’s Democracies and not the one that went along the 
Isonzo River.14

The atmosphere changed so much that the governments in 
Rome and Belgrade went back to talk even about the Trieste question 
and the northern border based on a new assumptions: the Italian 
side accepted that there was a connection between delimitation of the 
northern border (which remained suspended since the Peace Treaty) 
and fi nal partition of the unsuccessful Free Territory of Trieste, while 
the Yugoslav side accepted the Italian request to include the territori-
al problem into broader political and economic negotiations (request 
which was advanced in the hope of obtaining benefi ts and advantages 
in exchange for an agreement that the Italian public opinion would 
perceive as a renunciation). Even on this occasion, the protagonist 
of the revival of negotiations on the closure of the border issue was 
Aldo Moro who returned to the Foreign Affairs Ministry in August 1969. 
Un like the approach taken in previous years, the Christian-Democrat 
le ader decided to deal with the issues still pending by undertaking con-
crete actions to fi nd a defi nite solution to the Italian-Yugoslav territorial 
disputes. Moro’s actions were based both on general and particular 
reasons. Determination of the new head of Foreign Affairs was, no do-
ubt, infl uenced by the international framework in the late sixties when 
the process of detent between the two blocs started and when the 
Federal Republic of Germany sacrifi ced some of the territories in the 
context of Ostpolitik.15 Changes taking place in international politics 

14 As to Nenni’s and Saragat’s offi cial visits to Yugoslavia see: Memorandum of Conver-
sation between President Tito and the Italian Minister of Foreign Affairs, Pietro Nenni, 
Belgrade, May 28th, 1969; Stenographic Transcript of the Conversations between 
the Yugoslav Delegation and the Italian Delegation, Belgrade, October 3rd,1969, in 
AJ, APR, KPR (I–3–A), box 145, fi les 44/43 and 44/46. Also: P. Nenni, I conti con la 
storia. Diari 1967–1971, Milano 1983, p. 222, p. 542.

15 L. V. Ferraris (editor), Testimonianze di un negoziato Helsinki–Ginevra–Helsinki 
1972–75, Padova 1977; L. V. Ferraris, On the Backstage of the Negotiations in View 
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fa vored Moro’s project to include the closure of the Trieste question 
into the framework of general effort to improve Italian relations with 
neighboring countries, Austria and Yugoslavia (with which Italy had 
some issues since the Second World War). According to Moro, it was 
time to overcome patterns of power politics and set up an international 
society based on the values of solidarity, dialogue and peace. Italy, 
too, could make a contribution to the on-going transformation of the 
international system, by putting effort to resolve political and territorial 
disputes with Vienna and Belgrade and establish a close political col-
laboration.16

As to the bilateral dimension of Italian-Yugoslav relations, Moro 
was convinced that the territorial settlement established by the London 
Memorandum was „not possible to modify by force” and „not possible 
to modify by consent”.17 For the Christian-Democrat leader, the overall 
situation created by the Memorandum was supposed to be respected 
without bringing in any changes, and „territorial spheres” deriving from 
it (corresponding to de facto partition of the FTT) were „out of questi-
on” and „not for discussion”. The missing step for stabilization of the 
border and for complete normalization of relations between the two co-
un tries was the change in legal status defi ned by the London agreement 
and transformation of the demarcation line between zone A and zone 
B into a state borderline. At the same time, however, Moro realized 
that a quick and sudden solution of the Trieste question through the 
recogni tion of de facto partition of the FTT would cause many adverse 
reactions, both at the local level (even in the Christian-Democratic 
Par ty of Trieste itself) and at the national level in circles of the extreme 
right. The Italian Foreign Affairs Ministry wanted to avoid the possibility 
of an immediate success being turned into aggravation of relations 
caused by the reaction of public opinion which was not mature enough 
on some issues, as it was still tied to „passionate” and „sentimental” 
factors that were not to be neglected. It was necessary, according 
to Moro, to present the agreement with Yugoslavia not as an Italian 

of a European Security Conference (1966–1969) in C. Meneguzzi Rostagni (editor), 
The Helsinki Process: a Historical Reappraisal, Padova 2005, p. 139 ff.

16 A. Moro, Programma per una „pace integrale”, in „Il Popolo”, October 9th, 1969. Also: 
R. Gaja, L’Italia nel mondo bipolare, cit., pp. 181–182; C. Meneguzzi Rostagni, La 
politica estera italiana e la distensione: una proposta di lettura, in www. dsi.unipd.it / 
documenti /ProfMeneguzzi.pdf.; P. Pastorelli, L’Italia e la Grande Distensione (1968–
1975), in P. G. Celozzi Baldelli (editor), La politica estera italiana negli anni della 
Grande Distensione (1968–1975), Roma 2009, p. 37.

17 A. Moro, Discorsi parlamentari, edited by E. Lamaro, Roma 1996, Vol. II, p. 1547; 
G. W. Maccotta, Osimo visto da Belgrado, in „Rivista di Studi Politici Internazionali”, 
1993, no. 1, p. 65.
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renouncement of zone B, because it was not possible to renounce 
something that had not belonged to the country since the War and the 
Peace Treaty, but to present it as a fi nal acquisition of benefi ts both 
territorial (zone A with Trieste which the Peace Treaty of 1947 had 
left outside of the national borders) as well as political and economic, 
through revival of friendship between Italy and Yugoslavia.18

3. Closure of the Trieste Question and Revival of 
Italian-Yugoslav Friendship

Secret exploratory talks (conducted by Italian Ambassador Gi-
an Luigi Milesi Ferretti and Yugoslav Ambassador Zvonko Perišić) were 
held in the second half of 1969. Negotiations – as expected – turned 
out to be rather complex and diffi cult because of the gap created bet-
we en Italian and Yugoslav positions and because of the impossibility to 
overcome in a short period of time misunderstandings and differences 
caused by decades of confl icts and hostility. Discussions were going 
from one extreme to another for almost two years, until the autumn of 
1970 when – precisely on November 21 – the two appointees conclud-
ed their work with a report which consisted of a few points of agreem-
ent and many points of disagreement.19 Negotiation problems, caused 
the resistance of the political exponents of Trieste, strong critiques in 
the Parliament by the leader of the extreme right and the subsequent 
straining of political relations by Yugoslavia, especially Slovenia and 
Croatia, to such an extent as to prevent the arrival of Tito in Italy in 
December 1970, planned as a return visit to the offi cial visit made by 
Saragat the previous year.20 It was only after a clarifi cation meeting 
between Aldo Moro and his Yugoslav colleague, Mirko Tepavac, held in 
Venice in February 1971, that Marshal Tito’s visit could be carried out in 
March 1971. In Venice, as well as during the visit of the Yugoslav presi-
dent in Italy, Moro insisted on compliance with the London Memorand-
um, acknowledging that the 1954 agreement „was not provisional 

18 Memorandum of the Conversation between Aldo Moro and the Yugoslav Ambassador, 
Srdja Prica, Rome, December 12th, 1970, in ACS, AAM, box 131, fi le 61; Memoran-
dum of the Conversation between Aldo Moro and the Yugoslav Foreign Affaire Minis-
ters, Mirko Tepavac, „Secret”, Venice, Febrauary 9th,1971, in ACS, AAM, box 147, fi le 
14.

19 Trabalza to Gaja, Belgrade, December 8th 1970, „Top Secret” Note, in ACS, AAM, box 
131, fi le 61. Also: M. Bucarelli, La „questione jugoslava”, cit., pp. 51–52.

20 Trabalza to Moro, Belgrade, December 8th 1970, tel. no. 1097, „Top Secret – Very 
Urgent”, in ACS, AAM, box 131, fi le 61. M. Bucarelli, La „questione jugoslava”, cit., 
pp. 52–54.
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anymore”. At the same time, however, he pointed out that the fi nal 
agreement should be reached without causing disturbances in Italian 
public life; and in order to achieve this it was necessary to give one 
global solution to all the issues, through extensive, gradual and, above 
all, secret negotiations. Yugoslav leaders, on the contrary, having the 
absolute need to achieve international success for the sake of Sloveni-
an and Croatian public opinion, pressed for a fast resolution of negotia-
tions or, at least, for their offi cial status to show that there was a will on 
both sides to reach a fi nal agreement. In Ljubljana and Zagreb, in fact, 
Italian hesitations were misinterpreted and they started suspecting that 
Italy’s intention was only to „beat around the bushes” while waiting for 
a possible internal Yugoslav crisis and then take advantage of it. After a 
temporary split in the winter of 1970-1971, Moro and Tepavac de cided 
that, in order to relaunch negotiations without creating embarras sment 
to the two governments, it would be appropriate to continue with secret 
exploratory talks on territorial issues and, at the same time, to agree 
on a series of well-balanced „packages” to be implemented immedia te-
ly in order to resolve the most urgent problems of the local populati ons. 
Basically, they were trying to send a reassuring message to Slovenians 
and Croats and make them understand that they were working towards 
the stabilization of the Italian border; at the same time, however, they 
were making Italians understand that at that moment the fate of zone 
B was not on the agenda.21 Despite all the positive premises posed in 
Venice and during Tito’s visit, the work dragged on for many months, 
without the possibility to neither reach any agreement on „packages” to 
be implemented immediately nor fi nd a global solution for the Italian-
Yugoslav dispute.

The initiative was resumed by the second government of Andre-
otti (1972–1973) with the return of Medici to Foreign Affairs Ministry. 
During the meeting in March 1973 in Dubrovnik, Medici and a new Yu-
goslav Foreign Minister, Miloš Minić, agreed to renew the negotiations 
and to use, in case the negotiations would lead to failure once again, a 
secret informal channel represented by two experts: Director-general 
of the Ministry of Industry, Eugenio Carbone, and the President of the 
Federal Committee for Economic Relations, a Slovenian Boris Šnuderl. 
Negotiations at the offi cial level were soon stopped, resulting, in the 

21 Memorandum of the Conversation between Aldo Moro and the Yugoslav Foreign Af-
faire Ministers, Mirko Tepavac, „Secret”, cit., in ACS, AAM, box 147, fi le 14. As for 
Tito’s offi cial visit to Italy in March 1971, see: Memorandumo of the Conversation 
between President Tito and the Italian President Giuseppe Saragat, Rome, March 23rd 
1971, in AJ, APR, KPR (I–2–48/1), b. 90; as well as the preparatory materials in ACS, 
AAM, box 133, fi le 74. M. Bucarelli, La „questione jugoslava”, cit., pp. 57–61.
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spring of 1974, in new polemics fueled by the decision of Yugoslav 
authorities to break the deadlock reached in the negotiations by adding 
an inscription „Socialist Federal Republic of Yugoslavia” on transit po-
ints between zone A and zone B. The diplomatic crisis, however, did 
not prevent the opening of the informal channel. Šnuderl-Carbone ne-
gotiations lasted for about a year and, despite many diffi culties, result-
ed in the conclusion of the Italian-Yugoslav Treaty signed in Osimo, on 
November 10, 1975 by Minić and Rumor, Foreign Minister in the fourth 
government of Moro. The governments of Rome and Belgrade recogni-
zed de jure territorial arrangements provided by the London Memoran-
dum, permanently defi ning the borderline between zone A and zone B 
of the ex FTT. On behalf of their governments, Rumor and Minić declar-
ed that they would like to improve relations with neighboring countries 
with a „qualitative leap in economic and cultural collaboration”, so they 
decided – at Italy’s request – to establish a tax-free zone that could 
facilitate a possible inclusion of Yugoslavia to the European Common 
Market and inclusion of Italy in the economic space of Eastern Europe 
(tax-free zone which, however, was never established because of the 
Italian resistance at the local level). The two governments, fi nally, tried 
to maintain the level of protection of national minorities granted by the 
special statute attached to the London Memorandum whose overall 
content, under the new agreement, was destined to failure.22

The Osimo Agreements had a positive impact on the general 
political and economic interests of Italy, helping to greatly improve bi-
lateral relations between Rome and Belgrade, „so that it can be pointed 
out as an example of relations between the countries with different 
regulations and belonging to different political systems”. For the fi rst 
time in the history of Italian-Yugoslav relations, a true friendship was 
developed between the two shores of the Adriatic, characterized by 
several important economic, commercial and fi nancial agreements, un-
derlining above all the fundamental role assigned to Yugoslavia in the 
Balkan and Adriatic political strategy of Italy, aimed at preservation of 
regional settlements, both political and economic, stabile and capable 
of insuring national interests.23

Among the earliest and most signifi cant results of the renewed 
collaboration between Italy and Yugoslavia, there was, undoubtedly, 

22 V. Škorjanec, Osimska pogajanja, Koper 2007, p. 65 ff.; M. Bucarelli, La „questione 
jugoslava”, cit., pp. 62–75.

23 G. W. Maccotta, La Iugoslavia, cit., pp. 232–233; S. Romano, Guida alla politica este-
ra italiana. Da Badoglio a Berlusconi, Milano, 2002, p. 244. A. Cavagliari, Jugoslavia: 
ricordi di un’ambasciata (1977–1980), in Professione: diplomatico, edited by E. Ser-
ra, Milano 1990, p. 45. 
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the creation of the „Working Community of the Länder, Regions and 
Republics of the Eastern Alps” (later named Alpe Adria Community). 
Formed in Venice on November 20, 1978 at Italian initiative, Alpe Adria 
Community was a regional grouping whose primary and original core 
included territories located in the northeastern part of the Alps, at the 
meeting point of the Italian, Yugoslav and Austrian borders. The aim 
was to encourage the development of multilateral cooperation and to 
promote economic, social and cultural integrations between adjacent 
regions belonging to different political and economic system; regions 
separated in the recent decades but that had in the past shared a com-
mon state experience and had developed a common Central-European 
identity. After a period of dividing and splitting, it was obvious that the re 
was a need to overcome ideological barriers and to realize an informal 
and simplifi ed collaboration able to avoid delays and infl exibility of tra-
ditional diplomacy. It was, therefore, all about rebuilding a „common 
environment” through a series of actions and initiatives to facilitate 
the fl ow of goods, people, capital, services, as well as information, 
knowledge and culture.24

The intention of Italian politicians and leaders, promoters of 
the initiative, was to boost the country’s role in Central and Eastern 
Europe, making it much more present and active all over the region. 
Local Italian politicians had understood how important and necessary it 
was to build a solid friendship between Italy, Yugoslavia and Austria, in 
order to stabilize the Central-European region and to develop economic 
and cultural networks in the Adriatic. This was also vital for the interests 
of northeastern Italy in general, Trieste in particular. Within the ruling 
circle of Veneto, and Friuli-Venezia Giulia it was considered that the 
future of these regions was closely connected to the development of 
prospects of friendship and collaboration with neighboring countries. 
In such a sensitive moment for Europe, policy of democratic, economic 
and social development required a parallel policy of peace and internati-
onal collaboration with neighboring nations and with entire Central and 
Eastern Europe.25

24 E. Vrsaj, La cooperazione economica Alpe-Adria, Trieste, 1975, p. 375; Id., Il nuovo 
ordine economico mondiale e la sfi da del 1992, Trieste, 1988, p. 206 ff.; La Comu-
nità di Lavoro Alpe Adria, Documenti CNEL, Roma, 1992, pp. 13–40; L. Poropat, 
Alpe-Adria e Iniziativa Centro-europea. Cooperazione nell’Alpe-Adria e nell’area da-
nubiana, Napoli, 1993, p. 12 ff.; Id., The Alpe Adria Working Community 1978–1994, 
Trieste, 1996, p. 5 ff. Also: http://www.alpeadria.org.

25 S. Lusa, Italia-Slovenia 1990/1994, Pirano, 2001, p. 31; E. Vrsaj, La cooperazione 
economica, cit. pp. 9–10; Id., Il nuovo ordine economico mondiale, cit., pp. 206–208.
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Regional collaboration established through the Alpe Adria Com-
munity permanently transformed the role of Triveneto: it was not 
a border zone anymore, it was an area of active affi liation between 
various cultures and nationalities who had a past, even recent, full of 
antagonisms and confl icts. It was at the level of political debate and 
cultural exchange, rather than purely economic, that the Community 
operated most of its interventions in its fi rst ten years. The Alpe Adria 
Community primarily represented an informal forum for cooperation 
between territorial entities belonging to different political, ideological 
and national alliances, but linked by geographical proximity, same 
historical and cultural traditions and common economic interests. 
Obviously, it was actually bringing to light the complementarity of 
the entire region, despite the existing barriers and divisions, that was 
the most signifi cant contribution of the Italian initiative. A proximity 
and complementarity, which proved to have a signifi cant role in the 
development of the Yugoslav crisis in the nineties.26

4. Italian Policy Facing the Disintegration of Yugoslavia

After closing a long territorial dispute over the possession of 
Trieste, Yugoslavia became a key partner for the fulfi llment of Italian 
national interests. As inter-Adriatic economic and commercial networks 
grew rapidly and bilateral relations were gradually normalized, Italian 
governments were increasingly relying on friendship and collaboration 
with neighboring Yugoslavia to implement its own Adriatic and Balkan 
policy. In the late eighties and early nineties, in fact, in a period mark-
ed by the fall of the Berlin wall, the collapse of communist regimes in 
Central and Eastern Europe and the reunifi cation of Germany, Yugosla-
via became the pivot of major Italian initiatives in the Danube-Balkan 
region. In conjunction with the events of 1989, the Italian government 
promoted the establishment of a Central-European Association, with 
the participation of different political and economic realities. Other 
than Italy, a member of NATO and the European Economic Community 
(EEC), countries which joined the initiative were Austria, a neutral 
country on the verge of entering the EEC, Yugoslavia, socialist and 
non-aligned country, and Hungary, the most reformed and in a way the 
most advanced among Warsaw Pact countries. Due to the subsequent 
accessions of Czechoslovakia and Poland, the „Quadrangular”, esta-
blished in Budapest in November 1989, became „Pentagonal” and 

26 L. Poropat, Alpe-Adria, cit., p. 31 ff.
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„Hexagonal”, until it was fi nally transformed during the nineties into 
a „Central-European Initiative” following the admission of many other 
countries of the region. Unlike the Alpe Adria Community, the Initiative 
was built on the convergence of various political and economic inter ests 
introduced and pursued at the national and not just local level. The new 
grouping, in fact, was not restricted only to some adjacent territorial 
entities, but it consisted of the majority of states in the Adriatic and 
Danube-Balkan region. In the light of the ongoing transformation of 
political arrangements in entire Eastern Europe, the primary objective 
of the new Central-European agreement was to strengthen the co-
operation in the political, economic and cultural fi eld; in essence, it 
was an attempt to improve the relations of neighboring countries that 
had been bitterly confronted for 45 years because of the bipolar logic 
imposed by the Cold War; and, at the same time, it was an attempt to 
support the development and consolidation of democratic institutions 
within those societies which were headed for a long transition towards 
liberal and pluralist political systems.27

The project, promoted especially by the Foreign Affairs Minister, 
Gianni De Michelis, a leading fi gure of the Socialist party, particularly 
sensitive to Adriatic and Balkan issues, followed the „Adriatic Ini tia-
tive”, a cooperation agreement between Italy and Yugoslavia in Sep-
tember 1989 whose goal was to transform the Adriatic, until then 
perceived as an obstacle and a barrier, into a common resource from 
which to address an entire set of problems and exploit a series of 
opportunities in important sectors, such as tourism, environment and 
communications. Some fl exible parts of the Alpe Adria Community’s 
forms and instruments were taken over by the Adriatic Initiative which 
led, in April 1990, to the constitution of the „Working Community for 
the Southern and Central Adriatic”. Even in this case, the basic attempt 
of the initiative was to promote relations of good neighborliness and to 
enhance the inter-Adriatic collaboration, already well underway.28 The 
Adriatic Community, however, could not act in the manner desired by 
the promoters, because of the internal crisis that shortly after involved 

27 G. De Michelis, La lunga ombra di Yalta. La specifi cità della politica italiana, Venezia 
2003, pp. 92–94; A. Biasutti, Friuli-Venezia Giulia: dieci anni dopo. Diario di un de-
mocristiano (1982–1991), Udine, p. 252. Also: L. Poropat, Alpe-Adria, cit., p. 61 ff.; 
S. Mazzaroli, Cooperazione dell’Italia con l’Austria, la Repubblica Ceka, la Slovenia, la 
Croazia e l’Ungheria, Roma, 1998, pp. 56–59; L. V. Ferraris, Una associazione utile. 
L’Iniziativa centro-europea, in „Affari Esteri”, 2001, no. 132, p. 751 ff. Also: http://
www.ceinet.org.

28 G. De Michelis, La lunga ombra di Yalta, cit., pp. 92–93; S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., 
pp. 26–28; L. Poropat, Alpe-Adria, cit., pp. 24–28.
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the Yugoslav republics and that in a short period of time made the 
socialist Yugoslavia disappear.

Essentially there were two objectives for the renewed Italian 
dynamism and they were quite obvious. The fi rst one was aimed at 
strengthening stability of the entire region, facilitating integrations 
between western democracies and countries emerging from decades 
of communist rule. For Italy, the advantages would have been evident. 
Such a strategy would have revived its international role and weight 
as a reference point for Eastern-European countries and as a bridge to 
bring them closer to the EEC. At the same time, it would have allowed 
Italy to contain the economic expansion and increasing political in-
fl uence of Germany in the region, preventing these countries from 
falling completely into the orbit of Germany.29 

The other objective was to anticipate in some way the Yugoslav 
crisis, that was about to explode in all its seriousness, favoring integra-
tive tendencies in the sense of „laying foundations for a new Yugosla-
via”.30 During the eighties, after Tito’s death, tensions between various 
national groups within the Yugoslav Federation were exacerbated 
once again as a result of great economical diffi culties in the country. 
Slovenians and Croats, whose political orientations were increasingly 
directed towards nationalism and independency, began to openly 
criticize the federal government in Belgrade and its economic and 
fi nancial directives, demanding with greater fi rmness and insistence 
the liberalization of political and economic life. Prevalence of nationalist 
interests even within the League of Communists of Yugoslavia, gathered 
for the last time at the congress in January 1990, led to the split in the 
communist leadership, due to the secession of Slovenian Communist 
Party, and to the end of the party’s leading role in the Federation. 
In the spring of the same year free elections were held in Slovenia 
and Croatia, and they brought affi rmation of nationalist, anti-Serbian 
and pro-independence forces. Similar results were obtained at the end 
of 1990 in Bosnia-Herzegovina and Macedonia. Only in Serbia and 
Montenegro, the Serbian Socialist Party and the Montenegrin Social-
Democratic Party, heirs to the League of Communists of Yugoslavia, 
reconfi rmed their power. The second Yugoslavia, the republican, fede-

29 S. Romano, Guida alla politica estera italiana, cit., pp. 242–243; S. Lusa, Italia-Slo-
venia, cit., pp. 26–27; M. Bucarelli, La Slovenia nella politica italiana di fi ne Nove-
cento: dalla disgregazione jugoslava all’integrazione euro-atlantica, in M. Bucarelli, 
L. Monzali (editors), Italia e Slovenia fra passato, presente e futuro, Roma, 2009, pp. 
114 ff.

30 G. De Michelis, Così cercammo di impedire la guerra, in „Limes”, 1994, no. 1, p. 229; 
S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., pp. 27–28.
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ral and socialist one (as well as the fi rst Yugoslavia, monarchical and 
centralized), proved unable to resolve so many ethnic issues and to 
create a unitary identity in various populations and a common feeling 
that would go beyond individual national allegiances.31

The aim of Italy’s Adriatic and Central-European political ini tia-
tives was to help the Yugoslav federal government to confront, in the 
least painful way, the transition from a socialist single-party regime 
to a liberal and democratic system. Italian ruling class considered it 
was necessary to strongly support Belgrade authorities in this highly 
diffi cult and delicate phase, for both internal and international balance, 
since a new system was being formed in Yugoslavia, primarily based on 
participation of several ethnic and religious parties in the political life, 
whose aspirations were openly secessionist. Between 1990 and 1991, 
while inside the neighboring Yugoslav Federation relations between 
Serbs, Croats and Slovenians were going from bad to worse until 
parliaments in Ljubljana and Zagreb declared independence on June 
25, 1991, Italian government supported the federal authorities attempt 
to deal with this diffi cult situation, convinced that it was still possible to 
preserve the existence of Yugoslav State, albeit profoundly reformed 
and transformed into a confederal entity free of old hegemonies and 
with guaranteed rights for all national groups.32

As a consequence of this approach, after the proclamations of 
June 25 and the beginning of short confrontations between the federal 
army and Slovenian territorial defense, De Michelis worked actively 
to suspend the effectiveness of the declarations of independence ex-
pecting to develop a comprehensive solution for the Yugoslav crisis. The 
Italian Foreign Affairs Minister played a leading role in the mediation 
of the European Economic Community: a tripartite commission was 
sent to Yugoslavia delegated to make the confronted sides accept the 
suspension of hostility and to lay the foundations for a negotiated 
solution, without proceeding any further along the path of unilateral 
policies and attacks. The result of the European „troika” mediation was 
a compromise reached on July 7 on the island of Brioni, under which 

31 J. R. Lampe, Yugoslavia as History, cit., pp. 276 ff.; L. Silber, A, Little, Yugoslavia. 
Death of a Nation, New York, 1997; R. Thomas, Serbia under Milošević. Politics in the 
1990s, London, 1999; L. Sell, Slobodan Milosevic and the Destruction of Yugoslavia, 
Durham and London, 2002; S. P. Ramet, Balkan Babel. The Disintegration of Yugo-
slavia from the Death of Tito to the Fall of Milošević, Boulder, 2002.

32 G. De Michelis, Così cercammo di impedire la guerra, cit., p. 230; F. Cossiga, La pas-
sione e la politica, Milano, Rizzoli, 2000, pp. 263–264; A. Duce, La Commissione Af-
fari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati italiani di fronte alla disgregazione 
jugoslava e alla questione slovena (1989–1992), in M. Bucarelli, L. Monzali (editors), 
Italia e Slovenia, cit., pp. 159–166.
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Slovenia and Croatia, represented by their presidents Milan Kučan 
and Franjo Tuđman, declared to be willing to suspend for a period of 
three months the implementation of their declarations of independence 
and to take part in multilateral negotiations on the future structure of 
Yugoslavia, conducted under international supervision; the authority 
of collegial presidency of the Yugoslav Federation was reinstated, with 
Serbia, represented by Slobodan Milošević, accepting a Croat Stipe 
Mesić to be the President on duty; fi nally all present parties, tried not 
to recognize any unilateral acts, especially if put in place by force.33

However, in late 1991, due to a continuous and intensifi ed war 
in Croatia in open violation of agreements reached in Brioni, the unity 
of European governments was getting weaker and the attitude of the 
Italian ruling class was getting closer to the idea of recognizing the two 
secessionist Republics, even in the absence of a negotiated solution of 
the Yugoslav crisis. Lack of compliance with the agreements reached 
in Brioni by the Serbian paramilitary forces, the ongoing violent fi ghts 
in Croatia, and the failure of peace plans urged some EEC countries to 
reconsider the previously adopted policy. Those countries were more 
and more convinced that mediation was not possible anymore, that 
Yugoslavia de facto had ceased to exist and that the only acceptable 
solution, in order to prevent the continuation of hostilities and to fi nd 
a solution for the crisis, was internationalization of the confl ict through 
the recognition of Slovenia and Croatia. Germany was the fi rst one to 
break the EEC front, thinking that a more direct and decisive intervention 
was necessary in order to eliminate the elements of the civil war from 
the confl icts. At the end of November, Chancellor Helmut Kohl declared 
that the German government was ready to recognize Ljubljana and 
Zagreb before Christmas, hoping that the largest possible number of 
European partners would be willing to do the same, but making it clear, 
at the same time, that the German decision would not be conditioned 
by the principle of unanimity.34

Germany was getting ahead of itself, convinced that inter natio-
nalization of the on-going confl ict was the only deterrent capable 
of stopping the Serbian aggression, so it prompted other European 
partners to accept the compromise and recognize the secessionist 
republics. Agreement reached by the EEC Foreign Affairs Ministers in 
the meeting held on 15 and 16 December 1991 in Brussels, provided 
33 G. De Michelis, Così cercammo di impedire la guerra, cit., pp. 232-233; J. Pirjevec, 

Le guerre jugoslave 1991–1999, Torino, 2001, pp. 49 ss.
34 G. De Michelis, Così cercammo di impedire la guerra, cit., p. 234; S. Lusa, Italia-Slo-

venia, cit., pp. 69–71; A. Duce, La Commissione Affari Esteri e Comunitari, cit., pp. 
166–167.
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recognition, by January 15, 1992, not only of Slovenia and Croatia, 
but also of other republics of already former Yugoslavia, that had 
request ed it before December 23, 1991, provided that their internal 
regulati ons were compliant with some general values and conditions, 
such as respect of democracy, human rights and minorities, and com-
mitment not to change borders without the consent of the parties 
con cerned.35

Even on this occasion, Italian Foreign Minister De Michelis was 
one of the major protagonist in the mediation between British and 
French positions, opposed the recognitions fearing that the war might 
be expanded to Bosnia and Macedonia, and Germany’s stand, which 
was fi rmly arguing that Yugoslavia was already a fi ction, useful only to 
the Serbs for their military interventions in other republics as defenders 
of federal authorities.36 De Michelis intervened by indicating that the 
Italian government had changed its attitude and was now campaigning 
for the recognition of Ljubljana and Zagreb.37 Evolution of the Italian 
position was both due to international as well as domestic factors. It 
was evident, fi rst of all, that the idea of a reformed confederal Yugo sla-
via became unsustainable, because the violence and cruelty of confl icts 
demonstrated absolute hostility of the Yugoslav peoples in pursuit 
of common political experience. Italian policy-makers were, fi nally, 
concerned with the unilateral stance of the German government, which 
threatened to cause a major split within the EEC; the government in 
Rome was interested in maintaining unity of action among EEC and 
keeping Germany anchored to the method of collegial decision making 
because, otherwise, the alternative would be the renewal of „destruc ti-
ve competition” of Italy and Germany in the Balkans.38 Equally conclu-
sive and infl uential for the change in policy by the Italian government 
was the move of the Holy See, which had, since September 1991, 
following the intensifi cation of confl icts in Croatia, clearly expressed 
itself in favor of immediate recognition of Ljubljana and Zagreb. The 
Vatican policy was based on the Helsinki Accords, which established, 
among other things, the right of peoples to choose their own political 
regime freely and without external interference, and to pursue, in forms 

35 J. Major, The Autobiography, Londra 1999, p. 533; G. De Michelis, Così cercammo di 
impedire la guerra, cit., p. 234; J. Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., pp. 100 ss.; S. 
Lusa, Italia-Slovenia, cit., pp. 69–71; L. V. Ferraris, L’Italia, la Germania, e l’Europa, 
in „Affari Esteri”, 2001, no. 129, pp. 94–95.

36 D. Owen, Balkan Odyssey, S. Diego, London and New York, pp. 375–377.
37 F. Cossiga, La passione, cit., p. 264; S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., p. 61; A. Duce, La 

Commissione Affari Esteri e Comunitari, cit., pp. 167–170.
38 G. De Michelis, Così cercammo di impedire la guerra, cit., p. 234.
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and manners deemed most appropriate, their own political, economic 
and social development.39

Moreover, since the beginning of the crisis, the pro-Yugoslav 
position of the ruling class in Rome was subject to criticism and internal 
pressures coming from important political circles, which were close to 
the government members and belonged to the parliamentary majority. 
Those were, in particular, some of the political leaders and rulers of 
Veneto and Friuli - Venezia Giulia, the two regions of northeastern Italy 
which were related to Slovenia and Croatia since 1978 due to the Alpe-
-Adria network.40 Over the years, the Community also became a place 
to establish and strengthen political ties and solidarity, which at the ti-
me of the implosion of Yugoslavia proved to be of great importance.41

It was in the light of these particular relations that during 1991 
some local Italian politicians gave initiatives for the support of Sloveni-
an and Croatian independence, which were completely autonomous 
of and antithetical to the offi cial standing of the government in Rome. 
Among the major protagonists of this sort of regional foreign policy 
were governors of the Regional Council of Friuli - Venezia Giulia and 
of Veneto, Christian-Democrats Adriano Biasutti and Gianfranco Cre-
monese. Besides guaranteeing their political solidarity to Ljubljana and 
Zagreb, they made sure that the events in Yugoslavia were given the 
greatest possible emphasis through extensive media coverage, which 
could spread the fi rst hand news coming from Slovenian and Croatian 
politicians.42 In February 1991, the President of Friuli - Venezia Giulia 
had the Regional Council approve a report, which, in addition to cri-
ticizing the position of neutrality taken by the government in Rome 
regarding the internal Yugoslav crisis, invited Italian policy makers to 
support requests of Slovenian and Croatian leaders and sustain the 
process of democratization on-going in the two republics.43 Equally 
striking and important was the lobbying done by Biasutti in the heart of 
the government and national institutions, through internal channels of 

39 A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Roma–Bari 1998, 
pp. 241–242; C. De Montclos, Le Vatican et l’éclatement de la Yougoslavie, Paris 
1999, p. 29.

40 A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali, cit., pp. 241–242; S. Lusa, Italia-Slo-
venia, cit., pp. 31–32; M. Bucarelli, La Slovenia nella politica italiana, cit., pp. 109 
ff.

41 A. Sema, Estate 1991: gli amici italiani di Lubiana, in „Limes”, 1994 n. 1, pp. 216–
219; A. Biasutti, Friuli-Venezia Giulia, cit., p. 268; S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., p. 31.

42 A. Sema, Estate 1991, cit., pp. 200 ss.; E. Greco, L’evoluzione delle relazioni poli-
tiche, cit., pp. 27–29; F. Cossiga, La passione, cit., pp. 264–266; A. Biasutti, Friuli-
Venezia Giulia, cit., pp. 294 ss.; S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., pp. 32–33, pp. 40–41.

43 L. Poropat, Alpe-Adria, cit., pp. 43–44; S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., p. 59.



M. BUCARELLI A LATE FRIENDSHIP: ITALIAN-YUGOSLAV RELATIONS IN THE SECOND HALF 
OF THE 20TH CENTURY (1947–1992)

33

the Christian Democrats; that made the president of the Friuli-Venezia 
Giulia become one of the privileged interlocutors of the political leaders 
in Rome, in particular the Minister of Transportation Lorenzo Bernini 
(former governor of the Veneto region and a convinced supporter of 
Alpe Adria) and, above all, the President of the Republic, Francesco 
Cossiga, whose sort of personal ambassador Biasutti became in Lju-
bljana and Zagreb. Constant actions of the Friulian leader and other 
local rulers were an introduction to the meeting held in Ljubljana in 
January 1991 between Slovenian and Croatian representatives and 
governors of the regions of northeastern Italy in the presence of Mi-
nister Bernini, who was becoming more and more convinced of the 
economic benefi ts for Italy that would result from the secession. During 
the discussions, future conclusion of an agreement on cross-border 
cooperation was determined, with the intention to facilitate approach 
and entry of Slovenia and Croatia into the European Community, 
after the proclamation of independence.44 President Cossiga always at 
the urging of Biasutti made striking gestures, such as the meeting 
in Gorizia, in early November of 1991, with the President and Prime 
Minister of Slovenia, Milan Kučan and Lojze Peterle. Despite the point 
made by Cossiga, who clarifi ed that this was proof of Italian and his 
own friendship towards Slovenia, the meeting was interpreted as „a 
creeping attempt to recognition”.45

One of the most signifi cant results of domestic pressure on the 
political circles in Rome was the debate at the Chamber of Deputies 
on 22 and 23 October 1991, after which a resolution was passed, 
whereby, after expressing appreciation and approval for the work done 
by the government, it was asked to proceed with the recognition of 
two secessionist republics, on the basis of principles established in 
the Helsinki Accords and within the framework of peace actions of the 
European Economic Community. Policy of friendship and cooperation 
with Yugoslavia, based on the defense of its territorial integrity, was 
now entirely abandoned by the Italian ruling class and it began to 
follow the anti-Yugoslav and anti-Serbian policy, which considered the 
formation of smaller state entities on the other side of the Adriatic as a 
major political benefi t and greater economic opportunity.46

44 S. Lusa, Italia-Slovenia, cit., p. 41.
45 F. Cossiga, La passione, cit., pp. 264–266; A. Biasutti, Friuli-Venezia Giulia, cit., pp. 

294 ff.
46 A. Duce, La Commissione Affari Esteri e Comunitari, cit., pp. 171–175; E. Greco, 

L’evoluzione delle relazioni politiche, cit., pp. 27–28.
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In the light of this new stance of the ruling circles, Italy sided 
with the Slovenian and Croatian independence, though conditioned to 
respect the principles established by the European Economic Commu-
ni ty. However, since Germany decided to proceed with the recognition 
in any case, and the Holy See proclaimed to be willing to do the same, 
the Italian government tried to make other European partners abandon 
their reserves and consent to the recognition of Ljubljana and Zagreb. 
After the German recognition on December 23 (followed by the Holy 
See, the Baltic States, Ukraine and Iceland), Italy and other members 
of the European Economic Community on January 15, 1992 recognized 
the independence of Slovenia and Croatia, under condition, as regards 
the latter, to accept the commitment to amend the constitution and to 
formulate more precisely the protection of national minorities.47

Thus the Adriatic and Danube-Balkan strategy of Italy was 
collapsing. Such a strategy began with the Osimo Agreement and 
focused mainly on close friendship with Yugoslavia. The closing of the 
Trieste question actually helped to improve relations between Rome 
and Belgrade: for the fi rst time in the history of Italian-Yugoslav 
relations, a friendship between the two shores of the Adriatic was 
established which was real and sincere, characterized by numerous 
important economic, commercial and fi nancial agreements. After the 
signing of the treaty in 1975, the cooperation with Yugoslavia became 
the primary option available to the Italian government to establish 
itself as a regional power of Eastern Adriatic, which was one of the 
goals constantly present in Italian politics of the twentieth century. 
However, it was a choice that probably did not give all the results 
which were expected, because of the irreversible process of dissolution 
within Yugoslavia. The outbreak of ethnic wars and the secession of the 
constituent Republics of the Federation, in addition to the ending the 
Yugoslav and Balkan political strategy implemented by Italy since the 
early seventies, caused the reappearance of a long-standing political 
disparity within the Italian ruling circles between defenders of the 
idea of Yugoslavia, although changed and reformed, and supporters 
of independency for all the nations of the Adriatic and the Balkans. 
Policy of friendship and cooperation with Yugoslavia proved, therefore, 
probably not to be a choice approved and shared by the whole Italian 
political class, especially at the local level. In any case, it was certainly 
implemented too late, when the ethnic disintegration of Yugoslavia was 
already taking place.

47 J. Pirjevec, Le guerre jugoslave, cit., pp. 104–105; C. de Montclos, Le Vatican, cit., p. 
51, pp. 243–246. E. Greco, L’evoluzione delle relazioni politiche, cit., pp. 29–30.
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Резиме

Др Масимо Букарели

Закаснело пријатељство: Италијанско-југословенски 
односи у другој половини двадесетог века 

(1947–1992)

Кључне речи: Италија, Југославија, спољнa политика, 
хладни рат, тршћанска криза, распад Југославије

У раду се говори о односима између Италије и социјалисти-
чке Југославије у другој половини XX века. Аутор разликује четири 
фазе кроз које су односи две државе прошли у овом периоду 
(1947–1992). Прва фаза обухвата период тршћанске кри зе, време 
неразумевања, непријатељства и сукоба на идеолошкој и нацио-
налној основи. 

Друга фаза у односима почиње у другој половини шезде-
сетих година. Тада долази до поправљања односа које су обеле-
жиле посете премијера, прво италијанског Југославији (1965), 
потом југословенског Италији (1968). Промена у политици обе зе-
мље може се приписати и страху од агресивног понашања Совјет-
ског Савеза. Трећу фазу обележава пријатељство и сарадња, на-
рочито након формалног решавања територијалног спора 1975. 
године. Постигнути су бројни трговачки и финансијски договори, 
а Југославија постаје кључни партнер Италије у спровођењу њене 
јадранске и балканске политике. 

Последња фаза у односима настаје отпочињањем ратних 
сукоба у Југославији почетком деведесетих година. Аутор открива 
линије притиска, како спољашње тако и унутрашње, које је тада-
шња италијанска влада трпела да призна проглашену независност 
западних југословенских република и напусти дотадашњу полити-
ку неутралности. Док се под спољашњи фактор могу подвести ути-
ца ји Немачке и Ватикана, унутрашњи су чиниле локалне власти у 
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пограничним крајевима североисточне Италије. Крајем 1991. поли-
тика подршке територијалном интегритету Југославије потпуно је 
напуштена, што је формализовано почетком наредне године при-
знањем Словеније и Хрватске.
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УДК 327(497.1:495)”1967/1974”

Проф. др Милан РИСТОВИЋ

У СЕНЦИ ВОЈНЕ ДИКТАТУРЕ:
ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКИ ОДНОСИ 1967–1974. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: Војни удар 1967. и десничарска диктатура у 
Грчкој, која је трајала до 1974. године, створили су по-
литички и идеолошки оквир једног од најсложенијих пе-
риода у југословенско-грчким односима у 20. веку. Југо-
славија је покушавала да односе са пуковничком владом 
одржава на политички и дипломатски знатно редукованом 
нивоу, дистанцирајући се од ближих додира и избегавајући 
потезе који су могли да буду тумачени као њено формално 
признавање. Државни удар је довео до кризе у односима, 
отварајући поново, у пуном обиму, нека спорна питања, 
као што је било ново заоштравање македонског питања. 
Идеолошка компонента утицала је на то да поред дистан-
цираних односа са Атином, југословенска страна, користе-
ћи дипломатске и партијске канале, одржава живе односе 
са грчком демократском опозицијом и пружа политичку 
(представницима грчке политичке емиграције грађанске 
провенијенције) и материјалну помоћ (грчким комунистима 
који су се 1968. одвојили од догматске, просовјетске КПГ) 
оним личностима и групацијама које су водиле главну реч 
у политичкој борби за рушење диктатуре. 

Кључне речи: Југославија, Грчка, војни удар, диктатура, 
југословенско-грчки односи, демократска опозиција, маке-
донско питање, хладни рат, Балкан, Медитеран

Војни удар који је 21. априла 1967. године у Грчкој орга ни-
зо вала и без већих отпора извела група официра, предвођена „три-
јумвиратом“ у којем су била два пуковника, Георгиос Пападопулос 
(Georgios Papadopoulos) и Николаос Макарезос (Nikolaos Makarezos), 

* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско наслеђе 
и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира Мини-
старство просвете и науке Републике Србије.
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и један бригадир, Стилианос Патакос (Stylianos Pattakos), био је 
кулминација политичке кризе која је неколико претходних година 
нарастала, храњена унутрашњим политичким сукобима водећих 
политичких личности и њихових партија, двора и политичке елите, 
економским проблемима и погоршањем прилика у региону.1 Тако је, 
неколико недеља пре заказаних избора,2 по раније припремљеном 
плану, екстремно десничарска и националистичка официрска хун-
та „пресекла” кризу. Војни удар и његове последице, током седам 
година диктатуре и владавине хунте, били су последњи, драмати ч- 
ни део „наслеђа“ грађанског рата и унутрашњих подела грчког 
друштва, са многоструким последицама и на спољнополитичком 
плану, укључујући и односе са Југославијом.3

Односи Београда и Атине током грађанског рата у Грчкој 
(1946–1949) били су на ивици потпуног прекида; захваљујући зао-
крету југословенске политике после сукоба са Совјетским Савезом 
и земљама „народне демократије“ брзо су кренули узлазном пу-
тањом.4 После њихове пуне обнове 1950. године били су доведени 
на, неколико године пре тога незамислив ниво блискости, што је 
1953/54. било „крунисано“ склапањем Балканског пакта (са Турском 
као трећим чланом). Иако сам пакт није дуго нити у пуној мери жи-
вео – захваљујући како обновљеним турско-грчким неспоразумима 
око Кипра тако и југословенској суздржаности и одбијању да се 
начини коначни искорак у војном и политичком приближавању 
За паду и прекину преостале идеолошке везе са „совјетским на-
сле ђем“ – он је у односима Југославије и Грчке био од велике 
важно сти. Успостављени су блиски односи водећих личности две 
државе, југословенског председника Јосипа Броза Тита и грчког 
краља Павла, уведена је динамична политичка комуникација, по-
кренута економска сарадња и решавање спорних питања. Остали 
су, привремено склоњени у страну (али, с времена на време, вра-
ћани у жижу пажње јавности две државе), проблеми везани за 
македонско питање. Ипак, без већих потреса југословенско-грчки 
1 Пропаганда пуковничког режима је истицала да је један од њихових циљева 

„Greek-Hellenic-Christian Civilisation“. N. N., „Traditionalism and Reaction in Greek 
Education“, Greece under Military Rule, R. Clogg and G. Yannopoulos (eds), Seckler 
and Warburg, London, 1972, pp. 128–145; D. H. Close, Greece since 1945. Politics, 
Economy and Society, Longman, London – New York – Toronto, 2002, pp. 107–110.

2 Избори су били заказани за 28. мај. AMIP, PA Grčka, 1967, f. 40, d. 15, s. pov. 
413141, Izveštaj ambasadora M. Javorskog o razgovoru sa predsednikom vlade 
Kanelopulosom, 11. IV 1967. 

3 D. H. Close, Greece since 1945, pp. 115–118.
4 V.: Milan Ristović, „Jugoslavija i ’Jugoslavija i građanski rat u Grčkoj (1945–1950)’“, 

Balkan posle Drugog svetskog rata. Zbornik radova sa naučnog skupa, Institut za 
savremenu istoriju, Beograd, 1996, str. 71–85.



М. РИСТОВИЋ У СЕНЦИ ВОЈНЕ ДИКТАТУРЕ: ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКИ ОДНОСИ 
1967–1974. ГОДИНЕ

39

односи су до пролећа 1967. ишли узлазном линијом. То је војним 
ударом у априлу исте године било драматично пресечено. До краја 
1968. односи Београда и Атине су пролазили кроз период готово 
потпуног замрзавања, затим постепеног опрезног испипавања пул-
са до степена када су доведени до суздржане нормализације.5 Ова-
кво стање трајало је, са повременим заоштравањима и попушта-
њима, све до пада хунте 1974. године. 

Представници југословенских власти су током седам година 
диктатуре одржавали и интензивне везе са грчком опозицијом; 
оном која је у тешким условима деловала у земљи, као и са нај-
истакнутијим личностима и групама које су борбу за рушење војне 
диктатуре водиле из избеглиштва.6 Београд је, као један од цента-
ра амбициозно конципиране несврстане политике, своје односе са 
Грчком 1967–1974, покушавао да дефинише у њиховим сложеним, 
хладноратовским балканским оквирима. Такође, промене у Грчкој 
тумачене су као део шире кризе у источном Медитерану, изазване 
сукобима интереса суперсила и мешањем у унутрашње прилике 
малих држава. 

Без обзира на избегавање да се у пропаганди хунте отворе-
но помиње Југославија, појачано присуство грчких једница на гра-
ници, хапшења и протеривања југословенских држављана7 довели 
су до јавне и званичне осуде и дистанцирања југословенских вла-
сти од било каквих додира са новим властодршцима у Атини који би 
могли да буду тумачени као прихватање или давање легитимитета. 
Представник Државног секретаријата иностраних послова (ДСИП) 
је 27. априла 1967. дао изјаву да се догађаји у Грчкој прате „са 
озбиљном забринутошћу и да укидање уставних одредби, гру-
бо гушење основних права грађана и друге мере, изазивају узне-
ми реност због могућих реперкусија на Балкану и Европи“.8 Своју 
забринутост због догађаја у јужном суседству изразили су и пред-

5 AMIP, PA, Grčka, 1970, gf 53, d. 5, s. pov. 46902, 17. IV 1970, „Nacrt platforme za 
našu dalju aktivnost prema Grčkoj“.

6 V.: Milan Ristović, „Yugoslavia and Greek Political Emigration during Millitary Dicta-
torship, 1967–1974”, Ο Κονσταντινος Καραμανλης στον εικοστο αιονα-Konstantinos 
Karamanlis in twentieth century. Conference, Zappeion, Athens 5–9 June 2007, 
Volume 1, Ιδρυμα „Κονσταντινος Καραμανλης“, Ατηενς, 2008, pp. 260–277; Isti, 
„Mikis Teodorakis, Tito i jugoslovenski drugovi. Iz istorije odnosa grčke levice i Jugo-
slavije 1967–1970“, Tokovi istorije, 3–4/2004, str. 55–72.

7 AMIP, PA, Grčka, 1967, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 417399, Javorski – DSIP, 16. V 
1967. Грчку је морао напустити и познати фудбалски тренер Стјепан Бобек. AJBT, 
193/1, DSIP, br. 414456, II uprava, Zabeleška o merama koje je preduzeo DSIP u 
vezi vojnog udara u Grčkoj, 3. V 1967. 

8 Исто. Такође: AMIP, PA Grčka, 1967, f. 41, d. 1, s. pov. 41445, Zabeleška o merama, 
3. V 1967.
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седник Републике, Спољнополитички одбор Савезне скупштине и 
друге политичке организације у Југославији.9 Државни секретар за 
иностране послове Марко Никезић је 30. априла изнео званичан, 
дипломатски опрезно интониран став југословенске владе, у коме 
је осуда пуча била прикривена изразима забринутости. Интерни 
став министарства је био да не треба спречавати евентуалне де-
монстрације против пуча, али уз потпуну заштиту дипломатско-
-конзуларних представништава Грчке.10

Због отказивања Споразум о малограничном промету са Ју-
гославијом, с образложењем да је омогућавао активности грчких 
политичких избеглица настањених у пограничној области, државни 
секретар за иностране послове Марко Никезић је упозорио грчког 
амбасадора Камбалуриса (N. Kambalouris) да је тај потез „потврда 
оцене да догађаји у Грчкој не могу остати без неповољних после-
дица на односе између наших земаља, као и на Балкану и шире“. 
Оштре реакције југословенске јавности тумачио је као оправдани 
израз схватања да је „садашња оријенатација грчке владе туђа 
грчком народу (и да) она не значи недостатак симпатија за Грчку… 
а писање наше штампе... највероватније ће се изменити када се 
измене прилике у њиховој земљи“.11

Оцена о преврату достављена југословенском председнику 
6. маја била је да је удар изведен на основу раније донетог плана 
о чијем активирању је „одлучено на брзину, што је изненадилo 
све политичке странке у Грчкој“. Циљ пучиста било је „разбијање 
ЕДА (Уједињена демократска левица – М. Р.) и Папандреуове Уније 
центра“. Изнесена је претпоставка да су „по свему судећи САД… 
директно умешане у припрему удара“; да настоје да „учврсте ову 
или неку другу владу која ће наставити десни курс, а која би била 
прихватљивија за иностранство“ и била макар и привидно мост „за 
повратак тобожњег парламентарног живота“.12

Нови режим у Атини током првих неколико месеци није ја-
сно утврдио своју политику према Југославији, како се у Београду 
претпостављало, из неколико разлога. Пре свега, због разлика 

9 AMIP, PA, Grčka, 1967, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 422354, II uprava – Ambasadi 
SFRJ u Atini, 1. VI 1967.

10 Исто.
11 AJ, KPR, strogo poverljivo, 559/1, Kabinet državnog sekretara za inostrane posleve, 

pov. 416341, 18. V 1967, Zabeleška o razgovoru državnog sekretara M. Nikezića sa 
ambasadorom Grčke, N. Kambalurisom, 15. V 1967.

12 V.: Konstantina Maragkou, „The Foreign Factor and the Greek Colonels’ comming to 
Power on 21 April 1967“, South East European and Black Sea Studies, vol. 6, issue 4, 
December 2006, pp. 427–443.
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из међу умеренијих и прагматичнијих цивилних представника у 
влади, премијера Колијаса (Koglias) и мининистра спољних посло-
ва Гураса (Gouras), који су били за одржање коректних односа 
са Југославијом – и војника, међу којима је „најтврђи“ став имао 
пуковник Пападопулос, један од идеолога режима. Он је сматрао, 
да је Југославија за Грчку била много опаснија од других комуни-
стичких земаља чланица Варшавског пакта, због њене веће идео-
лошке и политичке „еластичности“ и спољнополитичког утица ја. 
Па падопулос и министар унутрашњих послова Патакос су исти-
цали да са севера прети и Грчку поново угрожава стара „пансло-
венска опасност“, сада „преобучена“ у комунизам. У неким сво јим 
„интерним оценама“ на почетку владавине Пападопулос је на-
говештавао могућност једностраног, потпуног „замрзавања од носа“ 
са свим социјалистичким земљама, помињући и прекид одно са са 
Југославијом.13

Избијањем израелско-арапског рата стање у источном Сре-
доземљу је додатно веома заоштрено, али је по суду југословенског 
ДСИП-а (од почетка 70-их Савезни секретаријат иностраних посло-
ва – ССИП) нова криза14 ишла на руку пучистичкој влади и ојачала 
је њен положај. Притисак Запада је попустио, па се „за дуго не 
може очекивати активни отпор демократских снага, који би битно 
изменио ситуацију“; такође, „постаје све јасније да (пуковници – М. 
Р.) имају намеру да дугорочно остану на власти“. Таква ситуација 
наметала је потребу да се њој прилагоди и југословенска политика. 
Док је уздржавање од контаката са представницима хунте „било 
оправдано… непосредно после војног удара,… сада постаје не-
адекватно“. Препоручено је да би југословенски амбасадор „међу 
последњима, ипак требало да посети новог министра иностраних 
послова“. Билатералне односе треба наставити, ограничивши их на 
„чисто конкретна питања“, уз вођење рачуна „да Грчка, без обзира 
на режиме који су на власти“ као суседна земља „представља 
константу у нашој спољној политици“.15

Политички саветник амбасаде САД-а у Београду Дабс 
(Dubss) је пренео уверавање грчког министра иностраних послова 
Гураса, изнесено у разговору са америчким државним секретаром 
Дином Раском (Dean Rusk), да нова влада у Атини има намеру да 

13 AMIP, PA Grčka, 1967, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 422354, Načelnik II uprave 
Zvonko Lucić – Ambasadi SFRJ u Atini, 1. VI 1967.

14 Арапско-израелски сукоб, „шестодневни рат“, јуна 1967. V.: Martin Gilbert, 
Jerusalem in the Twentieth Century, Pimliko, London, 1996, pp. 272–297. 

15 Исто. Такође: AMIP, PA, Grčka, 1967, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 425018, 
Informacija DSIP-a – ambasadama u istočnoevropskim zemljama, 12. VII 1967.
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одржава добре односе са Југославијом и да настоји да нормализује 
укупне односе.16 У исто време, у штампи блиској хунти Југославија 
је помињана као држава која има територијалних претензија према 
Грчкој. 

У другој половини 1967. стање је смиривано повременим 
изјавама и „вербалним иницијативама“ грчких званичника из ци-
вилног дела владе (Гурас и Колијас) и повременим изостанком 
негативних чланака о југословенској проблематици. Нови оружани 
сукоби на Кипру постали су повод и за учесталије контакте ам ба-
садора Јаворског и грчког министра спољних послова Пипи нелиса 
(Pipinellis).17

Учесталост додира са грчким емигрантима током 1968. наве-
ла је ДСИП да покуша јасније да профилише политику према Грч-
кој, укључујући и ону према опозицији.18 После првих остварених 
контаката заузето је становиште да се Југославија неће упуштати, 
без обзира на њихов идеолошки и политички профил, „у било 
какву илегалну делатност или аранжмане… које би били усмерени 
на рушење садашњег режима у Г.(рчкој)“.19 Основни правац кога 
се југословенска спољна политика до тада држала: „да не будемо 
ни међу првима ни међу последњима у нормализацији односа и да 
тре ба видети какав ће став заузети друге, посебно суседне земље“, 
оце њен је као оправдан и правилан. Треба избегавати „спектакулар-
ност и потезе који би могли да изазову... реакцију у свету и код 
нашег јавног мнења или послуже учвршћењу војног режима у 
Грчкој“.20 Додире са грчком емиграцијом не треба избегавати, али 
„не... предузимати кораке који би створили утисак да... желимо 
да се мешамо у унутрашње ствари Грчке или да... идемо на неке 
облике интервенције и давање неке шире материјалне помоћи“. 
„Не долази у обзир никакво наше материјално учешће, нити уче-
шће у било каквој субверзивној акцији рушења режима… Контакти 

16 AMIP, PA, Grčka, 1967, f. 42, d. 2, poverljivo, 425499, Kabinet državnog sekretara 
za inostrane poslove, Zabeleška iz razgovora sa A. Dubs-om, političkim savetnikom 
ambasade SAD, 13. VII 1967.

17 На Кипру је хунта имала у вођи екстремне оружане организације кипарских 
Грка ЕОКА, генералу Георгиосу Гривасу, поузданог али проблематичног савез-
ника, бившег савезника, затим опонента председнику Макариосу, који је уживао 
симпатије и подршку Југославије.

18 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 41, d. 7, Poverljivo 44618, DSIP, II uprava, Referada za 
Grčku i Kipar, Odnosi sa Papadopulosovom vladom i grčkom emigracijom, 28. III 
1968.

19 AMIP, PA, Grčka, 1967, f. 42, d. 3, strogo poverljivo 427224, DSIP, II uprava – 
Ambasadama SFRJ u Evropi, 9. VIII 1967.

20 Исто.
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са грчком емиграцијом не треба да имају ништа тајно, ничега у 
смислу ангажовања за рушење режима, колико год сматрамо да је 
то антинародни режим“. У сарадњи са левицом, треба водити рачу-
на о њеној унтрашњој подвојености, инфилтрацији грчке и страних 
обавештајних служби и могућим провокацијама.21 Ова тактика је 
ипак временом доживела значајне корекције.22

На самом почетку 1968. године, стање у коме се налазила 
грчка грађанска опозиција, после неуспеха краљевог контраудара, 
оцењено је као тешко; то се посебно односило на оца и сина 
Папандреуа, који су били стављени под полицијски надзор и бив-
шег председника владе Канелопулоса (Panayotiss Kanellopoulos).23 
Пуштање (привремено) на слободу Андреаса Папандреуа (A. Pa-
pandreou) и композитора Микиса Теодоракиса (Mikis Theodorakis), 
лидера левичарске „Ламбракисове омладине“,24 тумачено је као 
изнуђени маневар режима да би се избегли политички процеси и 
велики публицитет у земљи и иностранству. До њиховог ослобађа-
ња дошло је и захваљујући конитинуираној критици „режима ло-
гора и тортуре из иностранства на шта су овдашни властодршци, 
као и на сваку алузију која их изједначује са фашизмом, нарочито 
осетљиви“. 25 

Југословенски амбасадор је сматрао да је влада САД-а же-
лела, ради стратешких разлога, да што пре прекине „неизвесност 
и да призна(ју) владу ради учвршћења јужног крила НАТО-а“ по-
себно због присуства руске флоте у Медитерану“. У Вашингтону је 
преовладала оцена да „не постоји реална могућност алтернативе 
садашњој влади, која би за САД била прихватљива“. Вашингтон 
није у изборној години могао да се упушта у једнострано признање 
једног непопуларног режима а да не изгуби део ослонца у јавности. 
Препрека је био и став већине америчких западних савезника у 
НАТО-у, још непомирљивијих према хунти после неуспелог пуча од 

21 Исто. (AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 41, d. 7, Poverljivo 44618, DSIP, II uprava, Referada 
za Grčku i Kipar 22. II 1968). У документу је наглашено да ни за владе Г. Папан-
дреуа „nismo mogli da napravimo neki napredak u pitanju položaja makedonske 
nacionalne manjine u Grčkoj“.

22 V.: Milan Ristović, „Yugoslavia and Greek Political Emigration 1967–1974“, Konstanti-
nos Karamanlis in the Twentieth Century. Conference, Zappeion, Athens 5–9 June 
2007, Volume I, Konstantinos G. Karamanlis Foundation, Athens, 2008, pp. 260–
278.

23 AMIP, PA, Grčka, 1968, f . 41, d. 1, s. pov. 4169, Javorski (Atina) – DSIP, 6. I 1968.
24 О југословенској акцији за ослобађање из затвора Микиса Теодоракиса в.: M. 

Ristović, „Mikis Teodorakis, Tito i jugoslovenski drugovi. Iz istorije odnosa grčke 
levice i Jugoslavije 1967–1974“ , Tokovi istorije, 3–4/2004, str. 55–72. 

25 AMIP, PA, Grčka, 1968, f . 41, d. 1, s. pov. 418336, Javorski (Atina) – DSIP, 6. II 
1968.
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13. децембра. Свој однос према грчкој влади видно је заоштрила 
и Велика Британија, која је одласком из Грчке краља Константина 
и укидањем политичких странака, по мишљењу Јаворског, „скоро 
у потпуности изгубила своје традиционалне позиције у Грчкој“. 
Америчка влада је зато била присиљена да од Пападопулосове 
хунте тражи уступке: прецизирање датума и услова избора.26

На почетку 1968. Јаворски је био мишљења да је СССР, 
због проблема које имају САД и НАТО са Грчком, „задовољан ра-
звојем ситуације“. Совјетска оцена је била да ће Запад подржати 
Пападопулоса да би га временом ослабио и склонио. Утисак 
Јаворског је био да СССР размишља о могућностима да сукоб хунте 
и Запада учини трајним. Москва се од мешања уздржавала јер се 
плашила да би свака њена акција могла само да убрза компромис 
хунте и Запада.27 Совјетски амбасадор у Атини Корјукин је пренео 
Јаворском своје утиске о комуникацији са врхом хунте, посебно 
истичући да су пуковници, у више наврата, посредним путем, исти-
цали да су спремни за проширење економских односа са СССР-ом. 
Процењивао је да иза ових понуда стоји жеља режима „да се учини 
прихватљивијим иностранству, што би му олакшало и позицију 
према САД“. Корјукин је сматрао да је режим не само „крајње 
антикомунистички, него и неодржив... да још може трајати шест 
месеци до годину дана“. Због тога, није видео разлог да се са 
њим ступа у односе који би „могли да буду на штету и да изазову 
незадовољство овдашњих комуниста и ширих демократских сна-
га“.28 

Непосредно пред војни удар, Савез комуниста Југославије 
и Грчка КП су успоставили прве додире, после више од деценије 
и по прекида изазваног Резолуцијом Коминформа. Југословени су 
били веома сумњичави и опрезни према делу руководства КПГ које 
се налазило у СССР-у и другим источноевропским државама, сма-
трајући га за инструмент совјетске политике. У Комисији за међу-
народне односе и везе СК 22. априла 1968. је закључено, због 
расцепа унутар КПГ, да би „односе и сарадњу у овом тренутку 
требало ... замрзнути“. 29 Ипак, уз избегавање да се јавно о томе 

26 AMIP, PA, Grčka, 1968, f.  41, d. 1, strogo poverljivo 43033, Javorski (Atina) – DSIP, 
22. I 1968.

27 Исто.
28 AMIP, PA, Grčka, 1968, f.  42, d. 1, strogo poverljivo 416590, Javorski (Atina) – DSIP-u, 

8. V 1968.
29 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 41, d. 9, poverljivo 415715, Zabeleška sa sastanka održa-

nog u Komisiji za međunarodne odnose i veze SK SSRNJ o problemima odnosa sa 
grčkom političkom emigracijom, 22. IV 1968.
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изјасне, југословенски комунисти су током 1968. почели да кон-
тактирају са Парцалидисовом (Partsalidis) групом, која је сматрана 
за независнију и мање догматску од Колијанисове. На даље односе 
утицали су ставови које је подељено вођство КПГ заузело према 
интервенцији Варшавског пакта у Чехословачкој: Колијанис је 
отво рено подржао интервенцију и окупацију ЧССР-а, док је 12 чла-
нова ЦК КПГ критиковало совјетску агресију.30 Врх СКЈ је у лето 
1969. одлучио да пружи политичку и финансијску подршку групи 
Брилакис–Дракопулос а у октобру је дата сагласност за отварање 
њеног представништва у Загребу.31

Амерички амбасадор Талобт (Philips Talbot) је покушао да 
убеди Јаворског да Пападопулос и његова група имају „већи смисао 
за реалност“ од Ладаса и његових „радикала“. Због тога је било 
важно да се „помогне да дође до могућег степена нормализације, 
реда и умерености“, надајући се да ће „пре референдума бити обез-
беђена шира и слободнија дискусија о уставу”.32 Неколико дана ра-
није, Јаворски је имао сусрет са Пипинелисом, који га је уверавао 
да су за Грчку односи са Југославијом по својој важности „одмах 
иза оних са Турском“. Тражио је да Југославија буде „стрпљива“. 
Сложио се да нема потребе да југословенска влада званично при-
знаје нову грчку владу, што је за Југословене било ослобађање од 
једне непријатне дилеме.33 

У Атину је у септембру 1969. на упражњено место амбасадо-
ра САД-а упућен Хенри Таска (Henry Tasca), који је по мишље њу 
југословенских дипломата у САД-у, изабран по Никсоновој (R. 
Nixon) одлуци као компромисно решење: Пентагон је био за човека 
више прихватљивог за грчку хунту, док су „либерали” били да се 
не шаље нови амбасадор све док не буде успостављен демократски 
поредак. Став админстрације у Вашингтону је био да би даље 
одсуство амбасадора штетило интересима САД-а, а да избор Таске 
неће бити схваћен као подршка хунти.34

30 AJ, ACKSKJ, KMOV, Grčka, IX-33/I-718-779, 1959–1970, k. 7, pov. br. 013/III-1534, 
Zabeleška o razgovoru D. Kunca, načelnika Odeljenja za međunarodne odnose i veze 
CK SKJ sa S. Zografosom, članom PB KPG, 28. X 1968; Isto, str. pov. 1705-881, 
Informacija o boravku delegacije KPG u Beogradu, 12. V 1969.

31 M. Ristović, „Yugoslavia and Greek Political Emigration...“, pp. 266–269.
32 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 1, strogo poverljivo 410497, Javorski (Atina) – DSIP-u, 

16. II 1968.
33 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 410497, DSIP, II uprava – 

Izvršnom veću SR Makedonije, 28. II 1968.
34 AMIP, PA, Grčka, 1969, f. 42, d. 11, str. Pov. 417591, Vašington (Crnobrnja) – DSIP, 

12. IX 1969.
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Стари неспоразуми и испитивање пулса

Долазак на власт у Атини крајње националистичке владе 
оце њен је на југословенској страни као изузетно неповољан по пер-
спе ктиву да се начини позитиван искорак у смањењу разлика око 
кључног спорног – македонског мањинског питања. Такође је пре-
овла дало мишљење да његово покретање, у новим околностима, не 
би донело никакве опипљиве користи.35 Закључено је да ће „то си-
гурно бити последње питање из југословенско-грчких односа које 
ћемо, моћи нешто озбиљније унапредити у једној друкчијој кон сте-
лацији и друкчијој структури Грчке“. Међутим, овај пасиван став је 
убрзо оцењен као неадекватан. Државни секретаријат иностраних 
послова (Радивоје Увалић) је 28. маја 1968. обавестио Амба саду у 
Атини и Генерални конзулат у Солуну да „нема разлога да у пита-
њу македонске мањине тактизирамо и да га грчкој влади не поста-
вљамо“.36

После инвазије на Чехословачку био је запажен „раст сим-
патија” за Југославију у редовима хунте. Амбасада је била ми-
шљења да у сарадњи југословенског војног изасланства са пред-
ставницма грчких оружаних снага треба ићи  „у ширину и у неке 
нове квалитете“.37 Криза око Чехословачке довела је, на другој 
страни, до промене совјетског става према пуковничком режиму, 
без обзира на политичку и идеолошку провалију која је делила 
Москву од Атине. Нови совјетски амбасадор у Атини је Јаворском 
изнео став да би његова влада и владе осталих социјалистичких 
земља „требале да раде на унапређењу односа са садашњим грч-
ким режимом“. По његовом мишљењу, „Пападопулосов режим (је) 
учинио до сада више него све раније политичке снаге, укључујући 
грчку левицу“ – уклонио је са сцене краља. Сматрао је да су „пу-
ковници интрасигнентни антикомунисти само у унутрашњој, а не 
и у спољној политици“! Јаворском се одговор његовог совјетског 
колеге добро уклапао у схему нових дипломатских потеза Москве, 
које је сматрао за значајне уступке диктаторском режиму: нови 
35 Исто. (AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 41, d. 7, Poverljivo 44618, DSIP, II uprava, Refe-

rada za Grčku i Kipar 22. II 1968). У документу је наглашено да ни за владе Г. 
Папандреуа „nismo mogli da napravimo neki napredak u pitanju položaja makedon-
ske nacionalne manjine u Grčkoj“.

36 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 4, strogo poverljivo 417591/2U, DSIP – Ambasada 
SFRJ Atina, Generalni konzulat u Solunu, 28. V 1968. 

37 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 4, strogo poverljivo 437258, Javorski (Atina) – DSIP, 
12. X 1968.
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амбасадор СССР-а је међу првима предао акредитиве регенту Зои-
такису (Zoitakis), нудећи унапређење односа.38 

Упркос израженом антикомунизму, оштром тону према со-
вјетској политици и Варшавском пакту, у Атини је ова критика била 
изношена „са свим потребним опрезом, подешеним интересу за 
коегзистенцију блокова“. Знаке такве политике Јаворски је уочио 
у изјавама министра Пипинелиса изреченим у прилог побољшању 
односа са суседним земљама, пре свега са Бугарском. У разговори-
ма са представницима југословенске амбасаде Пипинелис је чак по-
мињао и оживљавање давно сахрањеног Балканског пакта. Упоре-
до са овим знацима, Јаворски је уочавао у грчкој јавности још тврђи 
став око македонског питања, посебно код најрадикалнијег дела 
штампе. У децембру 1968, грчка полиција за странце је ухапсила по-
моћ ника југословенског војног изасланика потпуковника Черовића 
и његову супругу, после подметања полицијског провокатора. По-
сле оштрог протеста амбасадора Јаворског код миниситра Пипине-
лиса, афера је заташкана а Черовић повучен из Атине.39

Влада у Атини је присуство совјетске ратне флоте у Ме-
дитерану користила као аргумент у западноевопским државама и 
САД-у да би, по оцени Јаворског, неутралисала последње поли ти чке 
резерве и добила већу политичку, војну и економску помоћ. Ова 
акција је имала успеха у САД-у, чија је влада најавила да ће скинути 
преостала ограничења везана за испоруке тешког на оружања грчкој 
армији. Из Атине је упозоравано да постоји опасност од совјетског 
угрожавања и Румуније и Југославије због њихове осуде интервен-
ције у Чехословачкој.40 Имајући у виду предстојеће америчке избо-
ре, калкулисано је и са већом подршком хунти Никсона и његовог 
пот преседника Спира Егњуа (S. Agnew), пореклом Грка, у чијем је 
окружењу било наклоности према пу ковничком режиму.41

У Београду је позитивно оцењено „грчко признање нашег 
става поводом окупације ЧССР“, „разумевање за наш положај и же-
ља за развијање сарадње“. Сугерисано је да се прошире и контакти 
са другим члановима грчке владе, „укључујући и премијера Папа-
допулоса“. Требало је покренути динамичнију привредну размену, 
размотрити успостављање контаката две армије преко посета вој-
них делегација, оживети рад мешовите комисије, туристичку сарад-
38 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 2, strogo poverljivo 434834, DSIP, I uprava – Amba-

sada SFRJ Moskva, 2. X 1968.
39 AMIP, PA, Grčka, 1970, f. 51, d. 25, DSIP, s. pov. 490, Slučaj potpukovnika Čerovića, 

pomoćnika vojnog izaslanika u Grčkoj, 7. I 1969.
40 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 41, d. 10, strogo poverljivo 437257, Javorski (Atina) – DSIP, 

II uprava, 12. X 1968.
41 Исто.
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њу, као и културну сарадњу. Незаобилазно је било и ново „кори-
говање“ тона око македонског питања. Из ДСИП-а је Јаворском 
препоручено да „већ сада у сусрету са премијером Пападопулосом 
не би требало (да) нагласак стави(ти) на ову тему, јер би то могло 
бити протумачено као заоштравање односа са наше стране, већ га 
дотаћи у општем погледу стања наших односа“.42 

Приликом пријема код Пападопоулоса 28. фебруара 1969, 
нови југословенски амбасадор Вучинић се придржавао ових ин-
струкција. Највећи део свог обраћања посветио је „општим мести-
ма“ југословенске спољне политике (несврстаност, коегзистенција, 
равноправност у односима, немешање, поштовање Повеље УН-а) и 
истицањем позитивне традиције у односима са Грчком. Оценио је 
да су односи „нормални и добросуседски“. Вучинић је известио да 
је „објаснио (наш) став по македонском питању, односно питање 
македонске мањине и жељу да се ... разлике не драматизују, ако 
већ не могу да се превазиђу једним савременим решењем“. Осим 
изречених уопштених фраза о сарадњи, Пападопулос није реаго-
вао на помињење овог питања.43

Средином децембра 1969. на састанку II управе СМИП-а 
са представницима Амбасаде у Атини, закључено је да су ис кљу-
чењем Грчке из Европског савета (у јесен исте године) и Кара ман-
лисовом изјавом, упркос напорима министра Пипинелиса, европ ске 
земље довеле до појачане изолације режима у Атини и да ће то 
утицати и на промене става САД-а. Грчка влада, на другој страни, 
покушавала је да настави са приближавањем СССР-у про ширењем 
економске сарадње. У оваквој ситуацији, за Грчку је Југославија 
остала „ипак најлакши и најприхватљивији партнер“. Али, југо-
словен ска странa не треба да чини ништа „што би хунта... могла 
да политички валоризира, а посебно да не прихватимо по литичке 
контакте“. Ситуацију треба користити за решење спорних питања: 
регулисање коришћења воде Вардара, изградњa нафто вода Солун–
Скопље, туризам. Закључено је да је у односу на „ма кедонско 
питање“ влада у Атини сада „на истим позицијама као Бугари”. Стање 
изазвано војним ударом у Грчкој, због својих нега тивних последица, 
не одговара ни Југославији, док пуковнички ре жим види могућност 
даљег опстанка само у окружењу хладног рата. Попуштање за-
тегнутости, посебно на Медитерану, не иде му у прилог. 44 
42 AMIP, PA, Grčka, 1968, f. 42, d. 4, strogo poverljivo 437258, DSIP, II uprava – 

Javorski (Atina), Generalni konzulat (Solun), 22. XII 1968.
43 AMIP, PA, Grčka, 1969, f. 50, d. 1, s.pov. 47261, Ambasada u Atini (Vučinić) – DSIP, 

1. III 1969.
44 AMIP, PA, Grčka 1970, f. 53, d. 5, DSIP, II uprava, poverljivo 488, Beleška sa stanka 

u II Upravi 18. XII 1969.
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Поред свих ограда према пуковничком режиму, и Београду се 
наметала једна прагматичнија политика према Грчкој. У априлу 1970. 
у ДСИП-у је изнесена оцена да треба имати на уму антиде мократ ску и 
антикомунистичку природу режима у Атини, али да „треба избе гава ти 
све што негативно утиче на узајамно поверење између две зе мље... 
да контраверзна питања не треба да коче развој односа у другим 
областима“; такође, да ће „Грци бити спремни да односе ра звијају 
само у оној мери за коју сматрају да оговара њиховом на цио налном 
и блоковском интересу“. На глашено је да у билатералним односима 
треба јасно стављати на знање да је „политика (југословенске) са-
везне владе у односу на Грчку... јединствена политика у чијем фор-
мулисању учествују све југословенске републике“.45 

Ова напомена била је одговор на тврдње, које су се чуле 
у контактима са грчким саговорницима, да постоје разлике у ста-
вовима југословенске савезне владе и републичке у Скопљу, као 
и да је притисак из Републике Македоније на Београд узрок „не-
споразума“ око македонског питања.46 Једна изјава посланика из 
СР Македоније Наума Пејова у Савезној скупштини о третману сла-
вомакедонске мањине у Грчкој довела је до новог протеста грчке 
владе и оштре пропагандне кампање са поновљеним оптужбама за 
постојање територијалних претензија.47

До новог заоштравања у односима дошло је посебно током 
прве половине 1971. године, због напада дела грчке штампе, по-
себно солунске, на Југославију, на једној – и протеста грчке владе 
због емитовања емисија на грчком језику на Радио Скопљу, писања 
скопских историчара и штампе, приказивања филма Црно се ме48 и 
изјава републичких фунционера, на другој страни.49 

45 AMIP, PA, Grčka, 1970, gf 53 d. 5, s. pov. 46902, 17. IV 1970, „Nacrt platforme za 
našu dalju aktivnost prema Grčkoj“.

46 В. на пример: AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 40 d. 2, pov. 410497, Zabeleška o razgovoru 
zamenika državnog sekretara dr A. Vratuše sa grčkim ambasadorom S. Tetenesom 
22. III 1971, 24. III 1971.

47 AMIP, PA, Grčka, 1940, f. 53, d. 5, str. pov. 43160, DSIP – Izvršnom veću SR 
Makedonije, 27. I. 1970. 

48 Филм Кирила Ценевског, режисера из Скопља, снимљен 1971, добио је на фе-
стивалу југословенског филма у Пули прву награду. Радња филма је смештена у 
1945. годину, у војни логор на неименованом грчком острву, где су интернирани 
припадници армије – левичари, међу којима је и један славомакедонац, подврг-
нути бруталној тортури. О протестима грчке владе због приказивања филма в.: 
AMIP, PA Grčka, 1972, f 40 d 14, špov. 45796, SSIP, II uprava, Informacija o fi lmu 
„Crno seme“, 4. I 1972.

49 В. на пример: AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 40 d. 2, pov. 410497, 24. III 1971; AMIP, 
PA, Grčka, 1971, f. 41, d. 7, s. pov. 410185, DSIP – Izvršno veće SR Makedonije, 26. 
III 1971.
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Из Амбасаде су упућене сугестије да се поведе више ра-
чу на о писању и емитовању садржаја о грчкој влади и режиму, 
јер изазивају противреакције грчких званичника и пропагандни 
одго вор, што све штети ионако затегнутим односима.50 У Скопљу је 
крајем јануара 1971. експлодирала бомба испред грчког конзулата, 
због чега је влада у Атини уручила нови протест Београду.51 Ам-
басадор Вучинић је 29. новембра 1972. искористио сусрет са пот-
преседником Патакосом да скрене пажњу на „неприхватљив однос 
према СР Македонији” и да нагласи како не постоје две различите 
политике Скопља и Београда према Грчкој.52 Вучнић је упозоравао 
ДСИП да једна од последица даљег заоштравање може да буде 
„потхрањивање бугарске и друге намере да се још више приближе 
Грчкој на антијугословенској основи“.53 

Државни секретаријат иностраних послова је у априлу 1971, 
поред позитивних помака у економској размени, скренуо поново 
пажњу на „најтежи проблем у нашим односима... питање положаја 
македонске националне мањине“. Војни режим је наставио са истим 
маниром „као и све раније грчке владе“, док се свако југословенско 
интересовање „квалификује као мешање у унутрашње послове 
(и)... прикривене територијалне ревандикације и инсистира (се у 
Ати ни – М. Р.) да се ово питање не покреће“.54 

У Њујорку је у октобру 1970. заменик југословенског се-
кре тара за спољне послова Антун Вратуша разговарао са својим 
грчким колегом Паламасом (Palamas) о стању односа две земље. У 
јуну 1971. на атинском аеродрому Паламас је имао кратак сусрет са 
шефом југословенске дипломатије Мирком Тепавцем.55 

50 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 41, d. 7, s. pov. 410185, DSIP – Izvršno veće SR Makedo-
nije, 26. III 1971.

51 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 41, d. 2, pov. 42336, Ambasada SFRJ Atina, Generalni 
konzulat Solun, 27. I 1971; Isto, pov. 42336, Kabinet državnog sekretara, zabeleška 
o razgovoru državnog sekretara M. Tepavca sa grčkim ambasadorom Tetenesom, 27. 
I 1971. 

52 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 37, d. 5, pov. 443429, SSIP (Pekić) – Izvršni savet SR 
Makedonije, Izveštaj o razgovoru ambasadora Vučinića sa potpresednikom Patako-
som, 12. XII 1972.

53 AMIP. PA, Grčka 1970, f. 53, d. 1, Ambadsad SFRJ Atina (Vučinić) – DSIP, s. pov. 
413436, 15. 4. 1970.

54 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 41, d. 1, s. pov. 410186, DSIP, Jugoslovensko-grčki odnosi, 
16. IV 1971.

55 AMIP, PA, Grčka, 1970, f. 52, d. 5, s. pov. 439993, SSIP – IV SR Mekedonije, 
Informacija o razgovoru A. Vratuše sa Palamasom u Njujorku, 28. X 1970; Isto, 
Grčka 1971, f. 40, d. 1, Savezno izvršno veće, Poseta državnog podsekretara grčkog 
MIP-a Kristian Ksantopoulos-Palamasa Jugoslaviji 8–10. IX 1971.
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Амбасадор Вучинић је 23. новембра 1970. био примљен код 
Патакоса. Разговор је био формалан, а југословенски амабасадор 
је указао на неадекватан третман Југославије код грчке владе „као 
источноевропске земље“ и скренуо пажњу на погоршање односа 
од доласка „нове владе“. Патакос је као знак „добре воље“ обећао 
да ће са острва Видо, где се налази маузолеј српрским војницима 
из I светског рата, бити исељен завод за малолетне преступнике и 
српским посетиоцима поново бити дозвољене посете.56 Ово обећа-
ње је у Београду оцењено као позитиван корак и успостављање 
„равнотеже“ са Југославијом, у време када је у Бугарску била упу-
ћена званична грчка делегација.57 

Вербалну спремност грчке владе требало је тестирати изно-
шењем списка предлога са спорним, нерешеним питањима (огра-
ничења кретања грађана, режима виза, пограничног промета, 
кон зуларне конвенције, али и „укључења одређених македонских 
активности“ у програм културне размене).58 Амбасадор Вучинић је 
је у Атини крајем јула 1971. са министром Макарезосом (Makarezos) 
водио разговоре о економским одоносима. Једно од питања било је 
везано за пројект изградње нафтовода Солун–Скопље и рафине-
рије у Скопљу, о чему је са југословенским властима контакте имао 
Том Папас (T. Pappas), амерички бизнисмен грчког порекла, близак 
хунти и америчком председнику Никсону. Папас је средином 1968. 
године боравио у Београду, где је испитивао терен за сарадњу са 
представницима југословенских нафтних компанија.59 

У званичној посети Београду, од 8. до 10. септембра 1971, 
боравио је државни подсекретар Паламас, првој (и уједно највишој 
по рангу), у тенутку када је Грчка успела да на Балкану, његовим 
путовањима у Софију, посетом румунског министра Манескуа Ати-
ни, успостављањем дипломатских односа са Албанијом и разменом 
порука са Анкаром, изађе из изолације.60 Паламасова посета је би-

56 AMIP, PA, Grčka, 1970, f. 53, d. 5, Ambasada SFRJ Atina (Vučinić), DSIP, s. pov. 
44350, 25. XI 1970.

57 AMIP, PA, Grčka, 1970, f. 56, d. 6, str. pov. 444512, N. Mandić (DSIP, Uprava za 
Evropu) – Izvršno veće SR Makedonije, 8. XII 1970.

58 AMIP, PA, Grčka, 1970, f. 56, d. 6, N. Mandić, načelnik uprave za Evropu – Izvršnom 
veću SR Makedonije, s. pov. 444512, 8. XII 1970.

59 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 42, d. 2, s. pov. 427429, DSIP – Izvršno veće SR Makedo-
nije, 29. VII 1971; Isto, Grčka, 1968, f. 42, d. 4, Ambasador M. Javorski (Atina) 
– Izvršno veće SR Srbije, Izveštaj o razgovoru sa Tom Papasom, 22. V 1968. О 
Папасовој улози в.: C. M. Woodhause, The Rise and Fall of the Greek Colonels, 
Granada, London, 1985, p. 63.

60 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 40, d. 1, s. pov. 430261, savezni sekretar za inostrane 
poslove M. Tepavac – SIV, Izveštaj o poseti Palamasa, 17. IX 1971.
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ла повод, на захтев председника Пападопулоса, за нови састанак 
са Вучинићем 6. октобра 1971. Пападопулос је посету оценио као 
позитивну, али је исистирање амбасадора на конкретним питањима 
и реализацији договореног оставио – „за убудуће“. Одбијање пот-
писивања протокола о културној сарадњи Пападопулос је тумачио 
ставом да може бити склопљен само између Југославије и Грчке, 
а не између југословенске републике Македоније (као једне од 
потписница) и Грчке.61 

Тепавац и Паламас су се срели поново, у Њујорку 11. окто-
бра. Паламас се интересовао за резултате Брежњевљеве посете 
Југо славији, посебно за совјетске ставове о Балкану.62 

Односи Београда и Атине у регионалном хладноратовском контексту

Оцењујући спољнополитички положај Грчке у 1971. години 
као побољшан, амбасадор Вучинић је дошао до закључка да узрок 
томе треба тражити у порасту „значаја Медитерана и Балкана у 
констелацији односа међу супер-силама“, јачању улоге овог про-
сто ра у стратегији САД-а и НАТО-а. Поред тога, Никсонова поли-
тика према Грчкој показује „да пружање војне помоћи... предста-
вља(ју) трајну потребу и интерес глобалне америчке стратегије 
према супротном блоку, посебно на Медитерану, док је питање 
демократије у Грчкој било и остало за Никсона и администрацију 
САД, у првом реду, питање фасаде“. Такав закључак је имао ослон-
ца и у неким конкретним потезима врха америчке владе. Амерички 
председник је у априлу упутио писмо подршке грчкој влади због 
успостављана политичке стабилности и привредног успона.63 

На другој страни, Вучинић је уочио „пажљиву политику” 
Грчке према СССР-у и осталим чланицама Варшавског пакта. Нор-
мализација односа са балканским суседима (Бугарском на првом 

61 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 40, d. 2, s. pov. 43849, Ambasada u Atini (D. Vučinić) 
– DSSIP-u, zabeleška o razgovoru ambasadora Vučinića sa predsednikom G. Pa pa-
dopulosom, 6. X 1971.

62 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 41, d. 7, str. pov. 437074, N. Mandić (DSIP) – Izvršno veće 
SR Makedonije, 11. X 1971. 

63 C. M. Woodhause, The Rise, p. 87, 88. За време Никсонове посете Југославији, то-
ком разговора југословенског и америчког председника 30. септембра и 1. окто-
бра 1970. године, није било речи о Грчкој. AJ, KPR, I–3–a/SAD, k. 182, Zabeleške 
o razgovoru predsednika Republike sa predsednikom SAD Ričardom Niksonom, 30. 
IX 1970; Isto, Zabeleška... 1. X 1970. Takođe v.: Dragan Bogetić, Jugoslovensko-
-američki odnosi 1961–1971, ISI, Beograd, 2012, str. 290–301.
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месту) и осталим источноевропским државама64 била је део тактике 
која је водила рачуна о важности „совјетског фактора“ на Балкану. 
Неки тактички потези грчког режима, као што је пуштање из ло гора 
комуниста просовјетске оријентације, донели су за узврат паси-
визацију „просовјетских комуниста у Грчкој (за) отворену борбу 
против режима“ и раст економске размене.65

Политичка и економска криза у Југославији, посебно догађа-
ји у Хрватској, добили су велики простор и публицитет у грчкој 
диригованој штампи, која је искористила прилику да нашироко пи-
ше о неуспеху југословенског експеримента, посебно опасностима 
од оживљавања национализма и економским промашајима Титовог 
режима.66 Југословенска криза је оцењивана као „латентна“ због 
чега се дошло до закључка да је сарадња са Атином Београду сада 
потребнија него раније. Овакав став је, по мишљењу југословен-
ског министарства, био резлутат знатно побољшане позиције грчког 
режима, који су водеће земље Запада „прихватиле... као реалност“ 
због својих интереса. Совјетски Савез је такође уложио „напоре за 
побољшање односа, посебно на привредном плану... док полити-
чке манифестације сарадње препушта Бугарској и Румунији“.

У сарадњи са Југославијом грчка влада је била спремна 
да односе развија у ограниченом броју области (робна размена, 
регулисање Вардара, друмски саобраћај), док је имала одлучно 
негативан став према питањима која је повезивала са комплексом 
макнедонског питања: погранични робни промет, изградња нафто-
вода Солун–Скопље, либерализација визног режима, туризам, кул-
турна сарадња са СР Македонијом. Министарство је предлагало 
тактику која није много обећавала: да „у предстојећем периоду 
... стално расте укључивање СРМ(акедоније) у билатералну са-
радњу две земље, нарочито привредну“. Повећан интерес грчких 
при вредника требало би да доведе и до смањења резерви према 
Југославији и македонском питању.67

Давање олакшица за америчку морнарицу у грчким лукама 
у још већој мери је везало Грчку за САД – „што Грчкој одговара, 
како према другом блоку, тако и унутар НАТО. Јача њен стратешки 

64 У марту 1973. у Атину је стигао амбасадор НР Кине и отворена је амбасада ДР 
Немачке. M. C. Woodhause, The Rise, p. 114.

65 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 37, d. 3, str. pov. 9/72, Spoljnopolitički položaj Grčke i 
njena aktivnost u 1971. godini, 19. II 1972.

66 AMIP, PA, Grčka, 1971, f. 40, d. 5, pov. 445512, SSIP – Savjet za odnose sa 
inozemstvom Sabora SR Hrvatske, 21. XII 1971.

67 AMIP, PA, Grčka 1970, f. 38, d. 7, 445275, Savezni sekretar za inostrane poslove, II 
uprava, Informacija o Grčkoj i jugoslovensko grčkim odnosima, 29. XII 1972.
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значај ... и у односу на Турску“. Није очекивана нека рекација 
Совјета, који су добили сличне олакшице и базе у земљама северне 
Африке.68

Реактивирање кипарског питања, осим спољнополитичких 
ефеката везаних за америчку и политику НАТО на Медитерану 
и односа према Грчкој, по оценама које су добијане у Атини из 
разних извора, требало је да подстакне и унутрашњу кохезију у 
земљи, јачање симпатија према армији и Пападопулосу. Армијским 
круговима је било у интересу да режим буде ангажован на једном 
таквом питању које има висок национални приоритет. Пападопулос 
је због тога „све увукао у игру око Кипра, Зоитакиса, официре овде 
и на Кипру, задовољава радикале у хунти а покренуо је и остале 
полуге: цркву и дипломатију“.69 У грчкој политици према Кипру је, 
као константа, уочавано формално признавање независности и са-
мосталности, уз патерналистички однос и мешање у унутрашњу 
политику. Присуство грчких одреда и Националне гарде и делова-
ње генерала Гриваса били су инструменти за поткопавање положа-
ја председника Макариоса, који је истовремено трпео притисак са 
турске стране. Кипарска криза је такође анализирана у контексту 
појачаног ривалитета суперсила у источном Медитерану.70 

Захтев Грчке да њени ратни бродови посете југословенске 
луке одбијен је у фебруару 1972, са образложењем да „у сада-
шњем тренутку посета ... не би одговарала ... пре свега ради ново-
-на стале војно-политичке ситуације у ... Средоземљу“ (уступање 
база за 6. флоту САД-а, догађаји око Кипра) и улоге Грчке у кризи, 
такође и због посете совјетских бродова Сплиту и посете министра 
одбране СССР-а маршала Гречка.71 

Имајући у виду добре односе архиепископа Макариоса и 
југословенског председника Тита, Паламас је почетком марта 1972. 
затражио од амбасадора Вучинића да пренесе Београду уверавања 
да грчка влада својом акцијом није желела да смени кипарског 
председника. Намера је била „да он постане више флексибилан, 
да омогући... споразум са турском заједницом и деблокира грчко-
-турске односе“. Оптужио је Макариоса да је главни кривац за 

68 AMIP, PA, Grčka 1970, f. 38, d. 1, Ambasad SFRJ (Božić, Atina) –  DSIP, s. pov. 
44546, 10. II 1972.

69 AMIP, PA, Grčka 1970, f. 37, d. 4, Ambasada SFRJ (S. Božić) Atina – DSIP, pov. 
49339, 10. 3. 1972.

70 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 37, d. 3, s. pov. 9/72, Ambasada SFRJ, Atina, Spoljnopolitički 
položaj Grčke i njena aktivnost u 1971 godini. Godišnji izveštaj, 19. II 1972.

71 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 40, d. 5, pov. 46500, Savezni sekretarijat za narodnu 
odbranu – SSIP, 21. II 1972.
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компликовање тих односа, уз упозорење да „може да постане обје-
кат у игри Совјетског савеза, што Грчкој није свеједно“. Као доказ, 
навео је куповину оружја у Чехословачкој, уз сагласност Совјета, 
у чему је видео намеру Макариоса да оснује своју „преторијанску 
гарду, што грчка влада не може да дозволи“. Захтев да се Макариос 
разоружа Паламас је сматрао легитимним и у складу са препорука-
ма УН-а. Вучинић је објаснио југословенски став о кипарској кризи 
и разлоге подршке Макариосу и кипарској влади. Они су били део 
принципијене политике, која је почивала на немешању, док је 
присуство Гриваса, уз јавну подршку Атине, инсистирање на ра-
зоружању, захтеви за стварање владе националног спаса – уз све 
разумевање специјалних веза Грчке и Кипра – указивало на наме-
ре да се угрози положај Макариоса, оптуженог да је прокомунисти-
чки и просовјетски оријентисан.72

Паламас је сличне ставове поновио југословенском секрета-
ру за спољне послове Тепавцу приликом сусрета на аеродрому у 
Атини. Почетком маја грчки амбасадор у Београду Тетенес покушао 
је да убеди Тепавца да је грчка интервенција на Кипру „породична 
ствар“ и да Грчка има право да на Кипру одржи ред и мир да би 
се спречио братоубилачки рат и дошло до споразума са турском 
мањином.73

Промена у врху хунте (смена регента Зоитакиса) у Београду 
је оцењена као део унутрашњег обрачуна и борбе око примата у 
којој је Патакос показао више вештине.74 Поред кипарске кризе, 
све видљивијих сукоба унутар хунте, даљег гушења слободе штам-
пе, економских проблема, у шестој години постојања пучистичког 
режима на југословенској страни је указивано на стање у опозици-
ји. Године 1972. деловало је 17 политички и идеолошки разједни-
ње них група и организација, чија је укупна бројност процењена 
на око 10.000 чланова. Поред споразума о сарадњи левичарских 
и организација отпора са деснице у Паризу 1. фебруара 1971. 
(Патриотски фронт, Демократска одбрана – Слободни Грци и Бра-
ниоци слободе), ван кога је остао Папандреуов ПАК, неједниство 
је остало највећа препрека озбиљнијим акцијама против режима.75 
72 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 37, d. 4, s. pov. 49340, Zabeleška ambasadora u Atini 

Vučinića o razgovoru sa C. H. Palamasom, 49340; M. C. Woodhause, The Rise, pp. 
101–103, 122–127. 

73 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 40, d. 10, pov. 415056/2U, Razgovor sekretara za spoljne 
poslove Tepavca sa grčkim ambasadorom Tetenesom, 4. V 1972.

74 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 38, d. 1, pov. 411364/72, Ambasada u Atini (Vučinić) 
– SSIP, 27. III 1972.

75 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 38, d. 2, s. pov. 435390, Ambasada u Atini – SSIP, 30. IX 
1972.
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Хапшења комуниста (Парцалидис, Дракопулос и још тридесет тро-
јице) у октобру 1972, оптужених за тероризам и намеру да отцепе 
део националне територије, као и нека ранија хапшења припадни-
ка отпора, поред „унутрашње употребе“, оцењени су као гест пре-
ма САД-у и потпреседнику Егњуу, који је у октобру по се тио Атину.76 

Последња фаза односа

На југословенско-грчкој граници је 31. децембра 1971. уха-
пшено двоје западнонемачких држављана (Карл Нагел и Гертруда 
Бухман) при покушају да у Грчку унесу већу количину различитог 
експлозива. Они су после двомесечног притвора протерани из Ју-
гославије. Овакав поступак југословенских власти је наишао на 
одобравање у Атини и на критику дела опозиционих група због 
мањка интернационалистичке солидарности.77

На студентски покрет као нови перспективни фактор демо-
кратског отпора и нове динамике догађања на политичкој сцени 
Грчке, средином 1972. из Атине је скренута пажња Београду. Све 
снажнији студентски протести су ујединили у покушају да га угуше: 
универзитетске власти, министарстава просвете и унутрашњих по-
слова и сам врх државе. О одлучности студената говори чињеница 
да су се полицијске мере и хапшења показали као неуспешни, као 
и вербално прихватање неких студентских захтева и мањи уступци 
везани пре свега за услове студирања.78 

У 1973. уследили су до тада најтежи ударци режиму у Ати-
ни: у марту су студенти Атинског универзитета окупирали Правни 
факултет, у мају је послушност отказала посада разарача „Велос“, 
откривена је побуна широких размера у ратној морнарици. То су 
биле озбиљне пукотине у до тада чврсто контролисаном систему 
власти.79 Укидање монархије, покренуто Пападопулосовим опту-

76 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 41, d. 1, pov. 439479, Ambasada u Atini (Vučinić) – SSIP, 
1. XI 1972; M. C. Woodhause, The Rise, p. 94.

77 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 37, d. 4, pov. 4131, SSIP (II uprava) – Informacija o zapleni 
eksploziva na jugoslovensko-grčkoj granici, 29. IX 1972.

78 AMIP, PA, Grčka, 1972, f. 38, d. 1, pov. 444015; AMIP, PA Grčka, f. 38, d. 1, Ambasa-
da u Atini – SSIP, 6. XII 1972; Isto, f. 36, d. 9, s. pov. 49374, Aktivnosti student skog 
pokreta, 22. II 1973.

79 AMIP, PA, Grčka 1973, f. 37, d. 1, s. pov. 422834, Ambasada u Atini – SSIP (II 
uprava), Slučaj razarača „Velos“, 28. V 1973; Isto, pov. 424361, Zabeleška o razgovo-
ru ambasadora SFRJ u Atini Vučinića sa S. Stafanopoulosom, bivšim predsednikom 
vlade, 29. V 1973; M. C. Woodhause, The Rise and Fall of the Greek Colonels, New 
York, Granada, 1985, p. 117.
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жбама против краља да је иницијатор побуна у морнарици, није 
довело до консолидовања режима. Уследио је строго контролисани 
и режирани референдум са Пападопулосом као јединим кандида-
том, који је тако за себе резервисао осмогодишњи председнички 
мандат, обећавајући расписивање избора. У Београду се дошло 
од закључака да је Пападопулос обећањима избора и свргавањем 
краља „увелико паралисао отпоре са Запада... који очекује даљи 
развој ситуације“ у уверењу да још нису изгубљене све шансе да 
у повратку парламентаризма учествују старе политичке партије. 
Неизвесност је појачавала све оштрија конфронтација у власти 
између радикала (Патакос, Ладас, Гантонас, Лекас) и „умерених“ 
(Пападопулос и његова браћа, Макарезос).80 Пападопулос је иско-
ристио проглашење републике за учвршћење своје личне власти – 
прикривајући стварно стање у земљи, у којој је његов режим остао 
без ослонца. Амбасадор Вучинић је процењивао да следи „период 
велике динамике догађаја, отворених сукоба и изненађења”.81 Из 
Вашингтона је јављано да се америчка администрација није „ничим 
оградила од акције Пападопоулосовог режима, већ и даље стоји на 
становишту да због стратегијског положаја Грчке на Медитерану, 
САД треба да одлучно подржи војни режим“. По мишљењу и неких 
представника америчке дипломатије, „američku politiku prema Grč-
koj ionako ne određuje S.(tate) D.(epartment) već Pentagon“.82

У инструкцијама новом југословенском амбасадору у Атини 
М. Марковићу, у октобру 1973, није било неких нових елемента; 
требало је наставити опрезну сарадњу у областима за које постоје 
заједнички интереси, у контактима не избегавати отворена и не-
решена питања, али их не треба стављати у први план, треба 
уважавати „постојеће реалности обеју земаља“, не треба очекивати 
промену става према кључном, спорном питању (македонском, ма-
њинском), али треба разрадити план пропагандних активности на-
мењених грчком пограничном подручју (радио-програм на грчком, 
пријем програма ТВ Скопља у северној Грчкој).83

Масовна побуна студената у новембру на Политехничком 
факултету у Атини, којима су се придружили радници и студенти 

80 M. C. Woodhause, The Rise, p. 103.
81 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 1, s. pov. 426421, Ambasada u Atini (Vučinić) – SSIP, 

26. VI 1973.
82 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 2, s. pov. 433200, SSIP (II uprava), 9. VIII 1973.
83 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 36, d. 11, s. pov, 428463, SSIP, Zabeleška sa završnog 

sastanka novonaimenovanog ambasadora SFRJ u Grčkoj, Milovana Markovića, 12. X 
1973. 
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у другим градовима, и брутална реакција режима, уз употребу 
полиције и извођење тенкова на улице, била је крвави увод у по-
следњи чин владавине хунте. Уведено је ванредно стање и пре-
ки судови. Председник Пападопулос је, после бруталног гушења 
побуне, укинуо ванредно стање у земљи, осим у Атини. Југосло-
венско министарство спољних послова је тражило од својих ди-
пломатских представништава у свету да хитно, до 28. новембра, 
доставе мишљења и коментаре из званичних кругова са ставовима 
и проценама стања изазваног студентском побуном и реакцијом 
режима, који „могу имати значајне дугорочне последице по по-
литичку ситуацију у Грчкој као и одређеног одраза на односе 
појединих чланица НАТО и посебно САД према овој земљи“.84

Међутим, 27. новембра уследио је војни удар који су пре д-
водили генерали Димитриос Јоанидис (D. Ioannidis) и Федон Гизи-
кас (Phaedon Gizikas). Пучисти су сменили и ухапсили Пападопу-
лоса, распустили владу и поново увели ванредно стање у земљи. 
У новој, на брзину састављеној влади, место министра иностраних 
посова добио је бивши амбасадор Грчке у Београду Спиридон Те-
тенес.85 У извештајима послатим у Београд било је посебно на-
глашено да су Гизикас (било је изостављено име Јоанидиса) и 
неколико најважнијих пучиста током 60-их боравили на Кипру под 
командом генерала Гриваса, који је поздравио промену владајуће 
екипе у Атини.86 

Информације добијене из Москве говориле су да у совјет-
ском врху постоји мишљење да је на власт дошла још рекационар-
нија група, а да је Пападопулос био представник способне групе 
официра-обавештајаца који су успели успешно маневришући, го-
динама да остану на власти. Совјетске претпоставке су биле да су 
Сједињене Државе „постале нервозне према Пападопоулосу због 
унутрашње нестабилности... и због његовог понашања за време 
рата на Б.(лиском) И.(стоку) (и) због тога очигледно стимулирали 
промене у Грчкој“.87

84 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 3, pov. 449896, SSIP – ambasadama, 22. XI 1973.
85 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 4, pov. 428463, SSIP – I uprava, Informacija o 

vojnom puču u Grčkoj, 27. XI 1973. 
86 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 5, pov. 454183, Amnasada SFRJ u Ankari – SSIP, 12. 

XII 1974.
87 AMIP, PA, Grčka, 1973, f. 37, d. 5, s. pov. 454743, SSIP – Ambasadi u Atini, 20. 

XII 1973. На почетку „Yom Kipur rata“ у октобру 1973, грчка влада је обзнанила 
своју неутралност према овом сукобу – супротно од амерчке политике. M. C. 
Woodhause, The Rise, p. 127.
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Први контакт, у децембру, југословенског амабасадора са 
новим министром иностраних послова Тетенесом (Тетенес) оце-
њен је „као конструктивнији и позитивнији“. Тетенес је „показао 
спрем ност да разматра поједина конретна питања ... укључујући 
и македонско“. Основа за то је, по Вучинићу, било „сазнање о 
(међусобној) упућености наших земаља у вези безбедности ... по-
себно у вези са ратом на Блиском Истоку“. Из односа југословенске 
дипломатије према новој влади у Атини може се закључити да је 
(и) она прихваћена као нежељен, неугодан сусед, са којим се ипак 
мора сарађивати.88 

У фебруару је покренуто питање продужења уговора о Сло-
бодној зони у Солуну. Југословенска савезна влада је у мају до шла 
до закључка да су шансе да дође до новог споразума о Со лунској 
зони никакве, да је само њено постојање било међународноправни 
анахронизам и да је неминовно њено укидање. Спор пред судом у 
Хагу не би требало покретати „ни политички ни правно... нити из 
практичних разлога“, јер нема основе да спор буде добијен.89

„Бродолом“ који је Јоанидисова и Гизикасова хунта у јулу 
и августу 1974. године доживела на Кипру, после пуча против Ма-
кариоса, турска инвазија и окупација дела острва, довели су до 
ње ног слома, што је у југословенској јавности са одушевљењем 
и олакшањем било поздрављено. Став југословенског врха према 
новој промени у Атини током рада Цивилног савета и на почетку 
Кара манлисове владе био је позитиван, али и опрезан. Карамали-
сова одлучност да војску стави под контролу владе и очисти је од 
официра који су били ослонац диктатуре, као и хапшење бивших 
вођа хунте (октобар) оцењени су као важан заокрет у обнови демо-
кратије.90 

Један коментар резултата избора у новембру може се узети 
као преовлађујућа оцена новог стања: победа Караманлиса није 
била неочекивана, јер је у пракси показао способност да земљу 
чисти од остатака војног режима у једној „релативно мирној и кон-
структивној атмосфери“. На изборима се није гласало за идеологију 
„већ за практичну ефикасност личности које могу својим ауторите-
том и концепцијом да изведу земљу из диктатуре и удаље је са 

88 AMIP, PA, Grčka, 1974, f. 41, d. 5, s. pov. 444951, Ambasada u Atini – SSIP, 
Jugoslovensko-grčki odnosi u 1973. godini, 14. II 1974.

89 AMIP, PA, Grčka, 1974, f. 37, d. 4, s. pov. 423613, Savezno izvršno veće – SSIP-u, 
Beograd 14. V 1974.

90 AMIP, PA, Grčka, 1974, f. 41, d. 3, pov. 451141, Ambasada u Atini (Čalovski) – SSIP, 
23. X 1974.
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ивице катастрофе на којој се само пар месеци раније налазила“.91 
Обнова демократије у Грчкој отворила је и једну нову, неупоредиво 
позитивнију фазу у југословенско-грчким односима.

Summary

Prof. Milan Ristović, Ph. D.

In the Shadow of the Junta: Yugoslav-Greek Relations 
1967–1974
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Military coup in April 1967 and establishment of the Military 
Junta in Greece opened a new phase in Yugoslav-Greek relations 
which were marked by great coolness and mistrust as well as revival 
of a series of old, controversial and unsolved issues. Ideological 
rigidness of the conservative and nationalistic colonel regime marked 
by anticommunism, anti-Slav propaganda rhetoric (mainly aimed 
at Bulgaria and the Soviet Union), reopening of the Macedonian 
question in a new context, renouncing already signed agreements with 
Yugoslavia, as well as, repressing any opposition to the Junta, resulted 
in the open distancing of the Yugoslav government from the Junta. 
Negative consequences of the violent change of government in Greece 
also aggravated the situation in the Balkans and caused negative 
reactions in most European countries. Cautious Yugoslav policy meant 
both rejection of high level contacts with the government in Athens as 
well as political support to the Greek opposition abroad (and fi nancial 
to the Greek communists that had split from the pro-Soviet KKE).

In a later phase, not abandoning its cautious and disassociated 
policy, the Yugoslav government took a somewhat more pragmatic 

91 AMIP, PA, Grčka 1974, f. 41, d. 4, pov. 458507, Generalni konzulat SFRJ u Solunu 
– SSIP, 20. XI 1974.
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attitude accepting formal normalization of relations in certain fi elds 
(some segments of economic co-operation).

The problem of Yugoslav-Greek relations is analyzed as part of 
a broader, cold war context in a period of pronounced instability in the 
eastern part of the Mediterranean and in Europe (Arab-Israeli War in 
1967, Warsaw Pact intervention in Czechoslovakia) and general climate 
of political and strategic confrontation of the two blocks.
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УДК  327(496.5:497.1)”1968/1971”  
 327.5(437)”1968”

Доц. др Александар ЖИВОТИЋ

ЈУГОСЛАВИЈА, АЛБАНИЈА И ЧЕХОСЛОВАЧКА КРИЗА 
(1968–1971)*

АПСТРАКТ: У раду се на основу објављене и необјављене 
архивске грађе, као и доступне стручне и мемоарске ли-
тературе анализирају утицаји кризе у Чехословачкој 1968. 
и политичких потреса унутар социјалистичког света иза-
званих том кризом на карактер односа између Југосла вије 
и Албаније у периоду између 1968. и 1971. Чланак садр-
жи увод о односима Југославије и Албаније од 1945. до 
1968, приказ односа Југославије према дешавањима у Че-
хословачкој 1968. и импликација тих догађаја на југосло-
вен ско-албанске односе и албанску побуну у Југославији 
1968, као и ауторову оцену значаја тих дешавања на општа 
кретања југословенско-албанских односа у посматраном 
периоду.

Кључне речи: Југославија, Албанија, чехословачка криза, 
СССР, Јосип Броз Тито, Енвер Хоџа

Догађаји у Чехословачкој 1968, војна интервенција земаља 
Варшавског пакта у тој земљи, као и низ политичких потреса које 
су та дешавања изазвала унутар социјалистичког света снажно су 
утицали не само на спољнополитички положај Југославије и њене 
односе са социјалистичким земљама већ и на догађања унутар ње-
них граница. Југословенски јужни сусед – Албанија, иако социјали-
стичка земља и чланица Варшавског пакта од његовог оснивања, 
суштински је од 1961. била удаљена од њега мада је формално још 
била чланица тог савеза. Како су у доста дугом периоду односи из-
међу Југославије и Албаније били врло специфични, а простор на 

  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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коме су се граничиле две државе изузетно осетљив у војно-страте-
шком смислу намеће се питање: Како је и на који начин совјетска 
интервенција у Чехословачкој 1968. године утицала на карактер 
југословенско-албанских односа? Сем тога, албански државни и 
партијски званичници су често у контактима са југословенским 
представницима покретали питање положаја албанске мањине у 
Југославији, док је албанска обавештајна служба систематски про-
пагандно деловала међу албанском популацијом подстичући је 
на разне облике супротстављања југословенским властима, па се 
зато отвара и питање последица дешавања у Чехословачкој и југо-
словенских реакција према тим догађајима на албанску побуну на 
Косову и Метохији и у Македонији новембра исте године.

У периоду након Другог светског рата до 1968. године одно-
си између Југославије и Албаније су прошли кроз неколико разли-
чи тих фаза. После изузетно блиских односа до 1948,1 сукоба у го-
ди нама између 1948. и 1953,2 покушаја нормализације међусобних 
односа након 1953.3 и новог сукоба који је започео у време кризе 
у Мађарској новембра 1956. а кулминирао совјетско-албанским 
сукобом 1961. и удаљавањем Албаније од Варшавског пакта,4 Југо-

1 О југословенско-албанским односима непосредно после Другог светског рата оп-
ширније видети: П. Бартл, Албанци. Од средњег века до данас, Београд, 2001; Ђ. 
Борозан, Велика Албанија. Поријекло. Идеје. Пракса, Београд, 1995; N. J. Costa, 
Shattered Illusions: Albania, Greece and Yugoslavia, New York, 1998; В. Дедијер, 
Југословенско-албански односи 1939–1948, Београд, 1949; М. Коматина, Енвер 
Хоџа и југословенско-албански односи, Београд, 1995; М. Perović, Ekonomski 
odnosi Jugoslavije i Albanije (1947–1948), Beograd, 1951; B. Petranović, Balkanska 
federacija 1943–1948, Beograd, 1991; М. Стамова, Албанският вьпрос на Балка-
ните (1945–1981), София, 2005; Ј. Pelikán, Jugoslávie a východní blok 1953–1958, 
Praha, 2001.

2 О сукобу између Југославије и земаља Информбироа опширније видети: А. С. 
Аникеев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США и началъны период 
холодной войны (1945–1957), Москва, 2002; D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. 
Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 1988; D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad, 
1952–1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd, 2000; В. Дедијер, Из-
губљена битка Јосифа Висарионовича Стаљина, Ријека, 1982. Б. Петра новић, 
Југославија на размеђу (1945–1950), Подгорица, 1998; Б. Петрановић, Вели-
ка шизма. Четрдесетосма, Подгорица, 1999; Č. Štrbac, Svedočanstva o 1948. 
Fragmenti za istoriju, Beograd, 1989.

3 О нормализацији односа између Југославије и земаља социјалистичког лагера 
опширније видети: D. Bogetić, Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–
1961, Beograd, 2006; А. Б. Едемский, От конфликта к нормализации. Советско-
-югославские отношения в 1953–1956 годах, Москва, 2008; Е. Kaлинова, И. Ба-
ева, Следвоенното десетилетие на бьлгарската вьншна политика (1944–1955), 
София, 2003; А. А. Улунян, Балканы. Горячий мир холодной войни 1945–1960, 
Москва, 2001; V. Zubok, К. Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to 
Kruschov, Cambridge, 1996.

4 О сукобу СССР-а и Албаније опширније видети: Г. Л. Арш, Краткая история Алба-
нии. С древнейших времен до наших дней, Москва, 1992; Н. С. Хрущев, Воспоми-
нания, Москва, 2006; А. Pipa, Albanian Stalinism: Ideo-Political Aspects, New York 
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славија и Албанија су се нашле пред новим сукобом и учеста лим 
албанским оптужбама да Југославија покушава да је асимилује и 
окупира, као и да не поштује права албанске националне мањи-
не на својој територији. Такав тон међусобних односа потрајао 
је до 1968. године, када су се услед совјетске интервенције у 
Чехословачкој односи између две земље радикално изменили.

Страх од могућег совјетског мешања у унутрашње ствари 
Југославије, који је њено руководство гајило од сукоба 1948, кул-
минирао је крајем августа 1968. у време интервенције пет чланица 
Варшавског пакта у Чехословачкој. Совјетска објашњења да се ра-
ди о легитимној акцији у духу социјалистичког интернационализма 
у југословенском државном и партијском врху су схватана као ди-
ректна претња. Такво схватање је било додатно оснажено и начи-
ном реакције Запада на дешавања у Чехословачкој који се у осно-
ви темељио на западном признању совјетског права да по сопстве-
ном нахођењу уређује односе унутар социјалистичке групације 
држава.5 Са друге стране, поставило се и питање како Запад тре-
тира Југославију у условима прећутне поделе интересних сфера 
на тлу Европе коју су обе стране поштовале после провизорног 
решења берлинске кризе. Да ли је сматра чланом Источног бло-
ка или не? Југославија се осетила угроженом од идеолошких са-
везника и примораном на сарадњу са идеолошким супарницима, 
са којима се такође налазила у прилично лошим односима.6 У 
изузетно тешкој ситуацији изазваној совјетском интервенцијом 
у ноћи између 20. и 21. августа, југословенски државни врх је 
одмах сазвао седницу Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ 
за 22. август, а сутрадан и Пленума ЦК СКЈ.7 На сугестију Јосипа 
Броза заузети су ставови да се ради о гажењу суверенитета једне 
земље, агресорском акту, као и о јасном индикатору совјетских 
хегемонистичких аспирација, тешком ударцу социјализму и акту 
који охрабрује противнике социјалистичког система. Битну ставку 
је представљао и позив свим грађанима Југославије да буду спре-

1990; Р. Prifti, Socialist Albania since 1944: domestic and Foreign Developments, 
Cambridge, 1978; М. Vickers, The Albanians: A Modern History, New York, 1995; L. 
M. Luthi, The Sino-Soviet Split. Cold War in the Communist World, Princeton, 2008.

5 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, зборник радова, Београд, 
2008, стр. 129–130.

6 D. Bogetić, „Jugoslovensko-američki odnosi u svetlu vojne intervencije u Čehoslova-
čkoj 1968“, Istorija XX veka, 2/2007, str. 75–80.

7 Lj. Dimić, „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine“, Tokovi istorije, 3–
4/2005, str. 205–207.
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мни на одбрану земље.8 Истовремено су предузете и неопходне ме-
ре на плану јачања одбрамбених способности у смислу омасовља-
вања одбрамбених капацитета на бази доктрине о општенародном 
рату и свеобухватном супротстављању потенцијалном агресору.9

Осуда војне интервенције, солидарност са чехословачким 
руководством и захтев за хитним повлачењем трупа чинили су 
окосницу садржаја званичног југословенског демарша владама 
пет земаља чланица Варшавског пакта које су извршиле инвазију 
на Чехословачку, који је уручен њиховим амбасадама у Београду 
22. августа. Слични ставови су изнети и на седници Савета без-
бед ности Уједињених нација сазваној поводом интервенције у 
Чехословачкој.10 Таква југословенска политика је у СССР-у иза-
звала лавину незадовољства. Совјетске оптужбе је лично Јосипу 
Брозу саопштио совјетски амбасадор Бенедиктов приликом посе-
те 30. августа.11 Оштар тон совјетских протеста био је сигнал југо-
словенској страни да отпочне са одбрамбеним припремама.

И југословенски јужни сусед се нашао у деликатној спољ-
нополитичкој позицији. Иако формално још чланица Варшавског 
уговора, Албанија се после сукоба са Совјетским Савезом 1961. 
дистанцирала од тог савеза, па стога није учествовала у војној 
интервенцији у Чехословачкој. Уплашено начином на који је гу-
шено чехословачко „дисидентство“ унутар Источног блока, иако 
албанско вођство није наступало са либералних већ крајње ста-
љи нистичких позиција, настојало је да сачува сопствену неза-
висност. Страх од могуће совјетске интервенције потхрањиван 
је и уверењем да Совјети имају посебан интерес за Албанију и 
њену обалу као значајну поморску базу у Средоземљу што би у 
моментима распламсавања хладноратовских страсти могао бити 
значајан елемент присуства совјетских поморских снага у региону, 
као и ранијим совјетско-албанским сукобом у вези са совјетском 
поморском базом у Валони.

8 Архив Југославије (у даљем тексту: АСЦГ), фонд 507/III, документ 134, Девета 
заједничка седница Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ од 21. августа 
1968.

9 М. Бјелајац, „ЈНА на искушењима 60-их година прошлог века“, 1968 – 40 година 
после, Београд, 2008, стр. 399–402.

10 Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (у даљем 
тесту: ДАСМИП), Политичка архива (у даљем тексту: ПА) – строго поверљиво, 
фасцикла (у даљем тексту: ф.), III, документ број 83.

11 Архив Јосипа Броза Тита (у даљем тексту: АЈБТ), Кабинет председника Републи-
ке (у даљем тексту: КПР), I–3–a, СССР, Забелешка о пријему совјетског амбаса-
дора код Председника Тита, 30. август 1968.
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Албанија је у знак протеста против совјетске интервенције у 
Чехословачкој 5. септембра 1968. и формално најавила отказ члан-
ства у том војном савезу настојећи да отклони евентуалну претњу 
да се у перспективи њено чланство употреби као параван за совјет-
ско мешање у унутрашњи живот Албаније.12 Непосредно по сазре-
вању одлуке о изласку из источног војног окриља, албанска влада 
је 9. септембра 1968. полузваничним путем обавестила југословен-
ску страну о одлуци о напуштању Варшавског пакта и о одлуци 
да се подржи Југославија у случају совјетске војне интервенције.13 
Након консултација у државном врху, истим каналом је одговорено 
албанској влади да Југославија „цени независност и суверенитет 
Народне Републике Албаније“.14 Сасвим јасно, албанска влада је 
настојала да без предузимања званичних и формалних контаката 
изврши нормализацију односа са Југославијом и на известан на-
чин предузме и корак више, и својој некадашњој најчвршћој са-
везници понуди ново савезништво у случају заједничке војне 
угрожености. Југословенска страна је оклевала, очигледно поучена 
ранијим горким искуствима, понављајући своје постојано уверење 
и базични постулат југословенске политике према Албанији да је 
у циљу очувања стабилности на Балкану неопходно заштити неза-
висност и самосталност Албаније у њеним међународно признатим 
границама.

У свом говору на Шестом заседању Народне скупштине 12. 
септембра 1968, приликом формализације одлуке о напуштању 
Варшавског уговора, албански премијер Мехмед Шеху је оценио да 
је Совјетски Савез тај пакт претворио у средство за поробљавање 
других социјалистичких народа.15 Остаје нејасно зашто се албанско 
руководство у моментима совјетске интервенције у Чехословачкој 
одлучило за формализацију свог дистанцирања од Варшавског 
пакта. На основу доступних извора је веома тешко рећи да ли се 
радило искључиво о одразу страха од могуће војне угрожености 
или је то учињено на сугестију кинеског руководства као тадашњег 
идеолошког, политичког, војног и економског патрона и старатеља 
над Албанијом. Иако је у Средоземљу била присутна снажна гру-
пација совјетских поморских снага, из њеног распореда, бројности 

12 П. Искендеров, „Влияние кризисов 50–60-х годов ХХ века на модернизационные 
процессы в Албании“, Сборник статей 1956 год. Российско-болгарские дискус-
сии, Москва, 2008, стр. 430–431.

13 Т. Липковски, Четири тиранске године, Београд, 2008, стр. 15–16. 
14 Исто, стр. 18.
15 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 1.
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и праваца кретања се јасно може закључити да у том моменту 
није планирано совјетско војно ангажовање у Албанији.16 За сада 
остаје енигма колико је албанско руководство било обавештено о 
совјетским намерама и колико се у пракси ослањало на кинеске 
информације и сугестије. Руски историчар Михаил Празуменшћи-
ков износи тезу да је Албанија напустила Варшавски уговор на ки-
не ску сугестију, иако је њено чланство у том војно-политичком са-
ве зу већ пуних седам година имало само формални карактер – како 
би је искористила за нови талас антисовјетских оптужби и нову 
идеолошку кампању, на шта властодршци из Кремља, заокупљени 
низом проблема у Чехословачкој и дешавања везаних за очување 
војног и политичког савеза који су предводили, нису обраћали 
посебну пажњу.17 Тој тези иде у прилог и чињеница да током са-
ветовања представника комунистичких и радничких партија у Мо-
скви 18,18 24.19 и 25. августа20 није разматрана могућност било 
какве војне или политичке акције у односу на Албанију нити је 
разговарано о могућим кинеским реакцијама на заједничку интер-
венцију у Чехословачкој.

У страху од могуће совјетске интервенције албанско вођство 
је наредило делимичну мобилизацију, ојачало војне гарнизоне на 
граници с Грчком и према Јадранском мору, проверу борбене гото-
вости симулирањем узбуна, формирање омладинских и терито ри-
јалних јединица, ограничење кретања странаца само на ужи део 
града и упутило демарш бугарској влади због гомилања трупа на 
њеној територији оценивши такав акт угрожавањем мира на Бал-
кану.21 Сем тога, Албанија је настојала да побољша своје односе 
са суседима, успостави односе са низом земаља (број земаља са 
којима је Албанија имала дипломатске односе повећао се са 30 
16 М. Прозуменщиков, „Пекин – Москва – Прага: Путь от ‘культурной революции’ 

к ‘пражской весне’ и обратно“, Пражская весна и международный кризис 1968 
года. Исследования, Москва, 2010, стр. 258.

17 Исто.
18 „Стенограмма совещания в Москве представителей коммунистических и рабочих 

партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной, Германской Де-
мократической Республики, Польской Народной Республики и Союза Советских 
Социалистических Республик, 18 августа 1968“, Пражская весна и международ-
ный кризис 1968 года. Документы, Москва, 2010, стр. 232–253.

19 „Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и 
БКП 24 августа 1968“, Пражская весна и международный кризис 1968 года. До-
кументы, Москва, 2010, стр. 298–313.

20 „Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и 
БКП 25 августа 1968“, Пражская весна и международный кризис 1968 года. До-
кументы, Москва, 2010, стр. 315–323.

21 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр, 1–2.
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на 74) и да успостави добру сарадњу са низом мањих европских 
земаља, првенствено са скандинавским земљама. Са Грчком, са 
којом се Албанија од 1940. налазила у ратном стању, тек су 1971. 
успостављени дипломатски односи.22 Ипак, иако су догађаји на 
тлу Чехословачке присилили албанско руководство да реалније 
сагледава спољнополитичку ситуацију, нису промењене основне 
компоненте њене спољне политике. Кина је остала главни спољ-
нополитички ослонац Албаније. Албански званичници су истицали 
да главну опасност по земљу представљају Совјетски Савез и 
његова „ревизионистичка политика“ која датира од ХХ конгреса 
КПСС-а.23

Албанија је, плашећи се могуће војне интервенције Со вјет-
ског Савеза и његових савезника, почела да интензивно поправља 
односе са Југославијом. Узрок таквог опредељења треба тражити 
у њеном спољнополитичком положају. Налазећи се у процепу 
између СССР-а и Кине, настојала је да ослонац пронађе у свом 
суседству. Приликом свог иступања у скупштини, Шеху је нагласио 
жељу Албаније да са суседима има добре односе уз пуно међусобно 
поштовање самосталности, суверенитета и немешања у унутрашње 
ствари других. У том циљу је смањена пропагандна активност про-
тив Грчке, а активније се радило на развијању односа са Италијом 
и Турском.24 У склопу политике развијања међубалканских односа, 
настојало се да се побољшају и односи са Румунијом, која се ди-
станцирала од остатка Варшавског пакта одбивши да учествује у 
војној интервенцији упереној против Чехословачке и њеног либе-
ралног вођства.25

Одмах по интервенцији у Чехословачкој у албанским меди-
јима је обустављена дотадашња оштра кампања против Југослави-
је. Албански дипломатски представници, као и чланови албанских 
делегација у мешовитим комитетима и дипломатски представници 
у другим земљама иницирали су разговоре о најновијем развоју 
ситуације, подвлачећи спремност албанске владе и народа да за-
штити своју слободу и независност. Иако су главну опасност виде-
ли у Совјетском Савезу, нису искључивали ни могућност опасности 

22 М. Коматина, Енвер Хоџа и југословенско-албански односи, Београд, 1995, стр. 
111–112.

23 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.

24 М. Коматина, н. д., стр. 111–112.
25 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.
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од стране Грчке и Италије.26 Сем тога, албански представници су, 
неформално, информисали југословенску страну да су у случају 
рата спремни да заштите Отрантска врата, да је према Албанији и 
Југославији оријентисан један грчки корпус јачине пет дивизија,27 
као и да имају информације да Италијани будно прате покрете 
југословенских трупа у зони Јадрана28 и да се међу југословенским 
радницима на Западу врбују диверзанти, што је јасно говорило 
о албанској преокупираности питањима везаним за одбрану зе-
мље.29 Оно што је било карактеристично и ново била је албанска 
спремност, иако у неслужбеној форми, да о томе отворено разгова-
ра са југословенским представницима после низа година сукоба. 
На истој линији албанска страна је иницирала неколико сусрета 
са циљем преношења ставова своје владе о актуелној ситуацији 
према Југославији. Више пута су истицали да идеолошке разлике 
треба потиснути у други план, а да главно место у међусобним 
односима треба да заузима одбрана независности двеју земаља. 
Југословенска влада је уверавана да ће на албанско-југословенској 
граници бити мир и да јој с те стране не прети никаква опасност, као 
и да ће Албанија у складу са својим могућностима пружити сваку 
подршку и помоћ у случају агресије на Румунију и Југославију.30 
Гомилање војних снага Варшавског пакта на југословенским гра-
ницама изазвало је низ мера Југославије: повишење бор бене гото-
вости војних снага, мобилизацију и кон цен трацију војних снага на 
границама са Мађарском и Бугарском. Истовремено, и албанска 
влада је, у страху од војне интервенције услед присуства јаких 
совјетских поморских снага у Средоземљу, наредила додатну моби-
лизацију и концентрацију својих војних сна га на обалском појасу 
и на граници са Грчком.31 У низу контаката са југословенским ко-
легама албанске дипломате су незванично наглашавале потребу 
побољшања међусобних односа и заједничке одбране у случају 

26 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 434015, Телеграм свим дипломатско-конзу-
ларним представништвима од 25. 9. 1968.

27 Према тој информацији, три дивизије су биле концентрисане према Албанији, а 
две према Југославији.

28 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 433289, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 13. 9. 1968.

29 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446598, ДСИП-а Другој управи Генералштаба 
од 30. 9. 1968.

30 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 433296, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 13. 9. 1968.

31 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 436585, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 6. 10. 1968.
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напада на једну или обе земље истовремено. Југословенска страна 
је такве албанске ставове прихватала са посебним одобравањем.32

Такође, албанска влада је у циљу побољшања односа са 
Ју гославијом престала да оптужује Југославију за наводне импе ри-
јалне намере и угњетавање албанске националне мањине. Албанци 
су почели да заступају много еластичнији став према питању Косо-
ва и Метохије. Истицало се да Албанци у Југославији уживају сва 
права, равноправност и једнаке могућности за даљи развој.33 Ал-
бан ска страна је показала и више спремности за решавање других 
отворених питања у међусобним односима. Одржано је и заседање 
Поткомисије за водопривреду34 и Комисије за решавање граничних 
инцидената.35 Започели су и преговори о закључењу Ветеринарске 
конвенције и заседања Комисије за трговинску размену. Иако су 
били видљиви знаци отопљавања међусобних односа, третман пре-
ма југословенским дипломатама у Тирани се није променио. И даље 
је било на снази ограничење кретања, онемогућено комуницирање 
са албанским грађанима и настављено праћење кретања. Званични 
контакти су остали на нивоу референата. Посланство Југославије у 
Тирани је дискриминисано, како у односу на западна тако и у од-
но су на источна дипломатска представништва.36 Таква политика се 
јасно може довести у везу са чињеницом да су албански представ-
ници све своје ставове износили углавном у неформалним сусре-
тима и разговорима. Албанска уздржаност и опрезност у погледу 
званичног изјашњавања се одражавала на спољнополитичку пози-
цију Албаније, што је било присутно и у њиховом одмеравању и 
преиспитивању политике према Југославији.37 

Пошто југословенској страни није било у потпуности јасно 
да ли нов курс албанске политике према Југославији представља 
тренутно спољнополитичко опредељење изазвано проценом о не-
посредној опасности од агресије или трајно опредељење за ра-
32 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Забелешка о разговору СДС Љ. С. Бабића са албан-

ским отправником послова Л. Сеитијем, 12. 9. 1968. године.
33 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.
34 АЈБТ, КПР, I–3–a, Забелешка о разговору А. Мурсељевића, преводиоца у југо-

словенском делу Мешовите Подкомисије за водопривреду са Ј. Чулијем, чланом 
албанског дела поменуте Подкомисије, за време преговора, одржаних од 11. до 
15. септембра 1968. године у Скадру.

35 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Информација о разговорима који су вођени 10. 9. 
1968. године у Скадру у Главној мешовитој југословенско-албанској комисији за 
спречавање и решавање граничних инцидената.

36 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 4.

37 М. Коматина, н. д., стр. 112–114.
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зви јање добрих односа са Југославијом, донета је одлука да се са 
југословенске стране ненаметљиво подстакну сва настојања ал-
банске стране и да се у погледу даљих контаката иде на оне форме 
које су биле прихватљиве албанској страни.38 Таква уверавања су 
отворено предочена и албанској страни.39 С тим у вези, Државни 
секретаријат за иностране послове је организовао 19. и 23. сеп-
тембра 1968. низ састанака са представницима установа и инсти-
туција које су учествовале у реализовању конкретне сарадње са 
том суседном земљом на којима су анализирани различити аспекти 
међусобне сарадње – трговинска размена, водопривреда, друмски 
саобраћај. Том приликом је одлучено да се албанској страни ма-
ксимално изађе у сусрет при разматрању њиховог захтева за 
повећање увоза у Југославију албанске робе и да се заузме што 
је могуће флексибилнији став при закључивању одговарајућих 
кон венција.40 Настојало се да тактичним и еластичним приступом 
буду створени неопходни услови за решавање отворених питања у 
међудржавним односима. Одржан је и састанак са представницима 
граничних република и Аутономне Покрајине Косово и Метохија 26. 
септембра на коме се посебно разговарало о будућим корацима у 
сарадњи са Албанијом и утврђени правци даље политике према тој 
земљи, као и задаци појединих република у реализацији основних 
праваца такве политике.41 Сем тога, обављени су и консултативни 
састанци са представницима медија, којима су дате инструкције о 
начину будућег писања југословенске штампе о Албанији и њеној 
спољној политици у духу новопрокламоване политике Југославије 
према Албанији.42 Иако су међудржавни односи после низа година 
тешких сукоба и сучељавања почели постепено да се нормализују, 
на заседањима заједничких међудржавних комисија често је до-
лазило до озбиљнијих инцидената након дискусија о међусобним 
односима у ближој прошлости и албанских настојања да кривицу за 
вишегодишњу стагнацију билатералних односа пребаце искључиво 
на југословенску страну, што је изазивало бурније југословенске 
реакције.43 
38 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 5.
39 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Забелешка о разговору СДС Љ. С. Бабића са албан-

ским отправником послова Л. Сеитијем, 12. 9. 1968. године.
40 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Белешка о реализацији закључака донетих на Коле-

гију код ДС Никезића од 19. септембра 1968. године у вези Албаније, стр. 1–2.
41 Исто, стр. 2.
42 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 5.
43 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Забелешка о разговору С. Стојаковића, председни-

ка југословенског дела Мешовите југословенско-албанске комисије за обнову 
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У моментима кад је југословенско руководство било у не-
доумици око стварних намера Албаније, њени представници у Ме-
шовитој југословенско-албанској комисији за обнову граничних 
пирамида, међупирамида и других граничних ознака Јорго Чули, 
високи функционер Министарства унутрашњих послова, и Јор гач 
Михаљи, службеник Министарства спољних послова су 23. окто-
бра 1968. иницирали у Приштини сусрет са Џоном Широком,44 по-
верљивом личности Јосипа Броза. Том приликом су, упркос инси-
стирању на немогућности превазилажења постојећег идеоло шког 
сукоба, предложили покретање међудржавних разговора у Бечу о 
могућностима евентуалне заједничке одбране у случају агресије 
на једну или обе земље истовремено. На основу доступне изворне 
грађе не може се са сигурношћу утврдити да ли је до разговора 
дошло. Широка је о томе одмах обавестио лично Јосипа Броза.45

Војна интервенција пет земаља Варшавског уговора у Чехо-
словачкој утицала је на отопљавање односа Југославије и Албани-
је. Суочене са претњама оружане интервенције две земље су на сто-
јале да ојачају одбрамбене способности. Дуготрајни сукоб, идео-
лошке препреке, страх албанског државног и партијског вођства да 
ће се поново наћи у загрљају много већег и јачег суседа утицали 
су да почетна приближавања остану на одређеном нивоу, без јачег 
и чвршћег међусобног повезивања. Догађаји у Чехословачкој су 
отворили простор за дијалог, али нису омогућили ближе и активни-
је приближавање две суседне земље. Сем тога, спољнополитичке 
околности које су имале пресудан утицај на тренутно југословен-
ско-албанско зближавање почеле су да добијају нову физиономију, 
што се у изузетно значајној мери рефлектовало и на карактер 
међусобних односа створивши погодан амбијент за поновно отва-
рање старих проблема, који су силом прилика за тренутак били 
стављени у други план.

Развој кризе током септембра 1968. и све јаснији сукоб југо-
словенских и совјетских ставова је показао да постоји само опас-
ност од евентуалне совјетске војне интервенције у Југославији,46 

граничних пирамида, међупирамида и других граничних ознака са члановима 
албанског дела Комисије и представницима албанског посланства у Београду од 
9. до 19. октобра.

44 Џон Широка је био дугогодишњи југословенски дипломата и човек од посебног 
поверења Јосипа Броза Тита. Пред распад Југославије 1991. био је амбасадор на 
Тајланду.

45 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о разговорима које сам водио са двоји-
цом албанских представника.

46 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 152–155.
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што је Албанију навело на нову промену ставова према њој. У 
почетку се и даље истрајавало на политици утврђеној током сеп-
тембра и почетком октобра 1968, али је врло брзо политика Ал-
баније почела да добија нове обрисе и контуре. Јасно увидевши 
да не постоји војна опасност по њене границе, албанска влада је 
настојала да у сенци заоштравања односа Југославије са Источним 
блоком искористи југословенску заокупљеност тим питањем и по-
ново активира питање албанске мањине на Косову, Метохији и у 
Македонији. Средином октобра 1968, поводом 60. рођендана ли-
дера албанских комуниста Енвера Хоџе у пригодном чланку пар-
тијског листа Зери популит оштро је нападнута Југославија и њена 
спољна политика, што је означило почетак нове антијугословенске 
кампање у албанским медијима. Тиме су готово двомесечна насто-
јања у правцу нормализације и побољшања односа анулирана, 
а односи између две земље ушли у нову етапу.47 Југословенска 
дипломатија је брзо реаговала, али настојећи само да укаже на 
супротност изјаве и ранијих потеза албанске владе без медијске 
експлоатације проблема.48 Ипак, радило се о јасном знаку по гор-
шавања међусобних односа.

Узроци промене основног курса албанске спољне политике 
су били врло сложени и вишезначни. Пре свега, упркос присуству 
више од 50 совјетских ратних бродова у Медитерану није посто-
јала озбиљна опасност од совјетске војне интервенције на про-
стору Албаније. Истовремено, опасност од евентуалне агресије 
Италије, са којом је Албаније неколико година пре тога знатно 
побољшала односе, ликвидирана је изјавом италијанске владе о 
заинтересованости за очување независности Албаније. Иако се 
радило о две државе које су припадале различитим идеолошким 
и блоковским групацијама, што је умногоме лимитирало обим 
међусобних односа, радило се о снажном гаранту неповредивости 
албанске територије.49 

Са друге стране, темпо побољшања односа између Југосла-
вије и Албаније је за собом повлачио и извесну либерализацију 
унутрашњег живота у Албанији, а то је додатно ограничавало 
домете међудржавне сарадње. Како се временом искристалисао 
геополитички статус Балкана у новонасталим условима, постало 

47 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 437820, Белешка о албанским нападима на 
Југославију од 18. 10. 1968.

48 Исто.
49 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446601, Допис ДСИП-а Другој управи Гене-

ралштаба од 28. 10. 1968.
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је јасно да ће у случају интервенције Совјетског Савеза и њего-
вих савезника на удару бити Југославија, а да ће Албанија бити 
поштеђена. Албанско државно и партијско руководство је у то-
ме очигледно видело једну од шанси за прекомпоновање гра ни-
ца на Балкану и остварење старог плана о присаједињењу тери-
то рија насељених већинским албанским становништвом. Очи-
гледно, припремала се побуна у дубокој позадини евен ту алног 
југословенског фронта према земљама Варшавског уговора, чиме 
чиме би се створили услови за брзу и лаку сецесију делова југо-
словенске територије. Промена спољнополитичких околно сти дала 
је снажан замајац реафирмацији ранијег изразито антијуго сло-
венског курса албанске спољне политике.

Већ почетком октобра 1968, у јеку југословенско-совјетских 
сукоба, илегалне албанске групе, које су махом чинили повратници 
из Албаније и албански емигранти који су живели широм Европе, 
као и Албанци који су у претходном периоду били осуђивани због 
сепаратистичког деловања, повезане са албанском обавештајном 
службом, почеле су да раде на организовању побуне. Истовремено, 
међу албанским становништвом систематски је ширена пропаганда 
да Албанци у случају напада на Југославију немају шта да бране, 
већ да се морају оријентисати ка заштити својих интереса и окре-
нути према Албанији. Сем тога, ширене су и гласине, очито са оз-
биљ ном политичком основом, да ће у том случају Албанија оружано 
заштитити своје сународнике у Југославији. Албанска страна је 
посебно искористила симпозијум у Приштини поводом 500. го ди-
шњице рођења Скендербега.50 На том скупу су чланови албанске 
делегације отворено ширили национализам и иридентизам међу 
припадницима албанске мањине. Раније je, приликом посете Ти ра-
ни Џона Широке, посебног Брозовог емисара, априла 1967. пости-
гнута сагласност око увоза књига, школских учила и грамофонских 
плоча из Албаније.51 Такав канал легалног уноса албанске литера-
туре у Југославију искоришћен је за систематско ширење сепарати-
стичке пропаганде међу југословенским Албанцима.52 

50 Том приликом албанска делегација је посетила и Вишу педагошку школу у При-
зрену. Један од чланова делегације је одржао говор у коме је отворено истакао: 
„Младу генерацију васпитавајте у духу да воли мајку Албанију. Можда ћемо се 
ускоро видети овде или у Тирани.“

51 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о разговорима које сам водио са двоји-
цом албанских представника.

52 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 172.
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Југословенска дипломатија је помно пратила албанске ре-
акције. Примећено је да албанске власти настоје да одрже конти-
нуитет утицаја на албанску мањину у Југославији и да јасно пру-
жају подршку сецесионистичким тежњама великог броја југосло-
венских Албанаца. У антијугословенску кампању и кампању 
по дршке „тежњама“ Албанаца у Југославији укључили су се и 
носи оци најзначајних функција у албанском државном апарату 
(Хисни Капо, Рамиз Алија, супруга Мехмеда Шехуа). Оперисало 
се ла жним тврдњама и наводима о југословенском припремању 
напада на Албанију и лошем положају албанске мањине. Истицало 
се да Албанци немају право на школовање на матерњем језику, 
као ни право јавне употребе свог језика, што није одговарало 
истини.53 Албанску пропаганду против Југославије снажно је по-
држала Кина, која је у том моменту била чврст савезник Албаније 
и гарант опстанка режима Енвера Хоџе. Кина је подржала ак тив-
ности албанског руководства мотивисана чињеницом да евенту-
ално албанско приближавање Југославији може довести до пре-
оријентације албанске позиције и њеног удаљавања од Кине, 
а то би довело до слабљења кинеског утицаја у Европи и њеног 
значаја у социјалистичком свету. На тој линији Кина је подржала 
и подстицала јачање утицаја албанског партијског и државног 
руководства на дешавања међу албанским становништвом у Ју-
гославији, а посебно на бујање сепаратистичког покрета.54 Ипак, 
до сада је у историографији остало нејасно у коликој је мери Кина 
била заинтересована за ширење антијугословенске кампање. Јасно 
је да је албанска страна имала иницијативу, а да је Кина снажно 
подржала тежње свог маленог балканског савезника. На намере 
албанске владе, могућу албанску побуну у Југославији и подршку 
коју Албанија ужива од Кине југословевенским дипломатама су 
скретали пажњу и румунски представници, који су истицали уве-
рење да Кина неће Албанији пружати безрезервну подршку у 
таквим настојањима.55

Пре почетка демонстрација, првих дана октобра 1968. група 
албанских сепаратиста је одржала састанак у Метохији на коме је 
одлучено да се акција усмери ка томе да Косово и Метохија постану 
република, добију право на самоопредељење и отцепљење, заста-

53 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442033, Допис Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 20. 10. 1968.

54 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442033, Допис Амбасаде СФРЈ у Пекингу 
ДСИП-у од 20. 11. 1968.

55 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442845, Допис Амбасаде СФРЈ у Пекингу 
ДСИП-у од 25. 11. 1968.
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ву, грб и химну, а да у другој фази раде на прикључењу те области 
Албанији.56 Одлучено је да демонстрације на почетку буду мирне, а 
да се тек по окупљању веће групе демонстраната истакну захтеви. 
Југословенска служба државне безбедности није била на висини 
задатка, па је до информацијама о току припрема побуне дошла 
тек пошто су демонстрације: почеле. Током октобра организоване 
су мање демонстрације: у Призрену 6. октобра, Сувој Реци 8, Ко-
совској Митровици 13. и Пећи 19. октобра као увертира у велике 
демонстрације које су заказане у Приштини за 27. новембар, 
на албански национални празник, под маском окупљања у знак 
захвалности за дозволу слободног истицања албанске заставе на 
јавним местима.57

У моментима док је пажња југословенских служби без бед-
ности била усмерена ка заштити југословенских граница према 
Бугарској и Мађарској, одакле се очекивао евентуални удар сна-
га Варшавског пакта, албанска обавештајна служба је преко сво-
је агентурне мреже активно деловала припремајући масовне де-
монстрације. Постојале су само нејасне информације и дојаве о 
намерама албанских сепаратиста.58 Иако су се током октобра и 
почетком новембра показали први знаци отопљавања у југосло-
венско-совјетским односима, албанска страна је поново покренула 
лавину критика и оптужби на рачун југословенских власти.59 
Очигледна је била намера албанске владе да искористи остељив 
спољнополитички моменат и да на крају процеса који би започео 
побуном на Косову и Метохији и у Македонији, а чијем би убрзању 
допринела могућа совјетска интервенција, изврши насилну сеце-
сију делова Југославије насељених већинским албанским станов-
ништвом и прикључи их Албанији.60

Масовне албанске демонстрације су се десиле 27. новем-
бра 1968. у Приштини и низу градова Косова и Метохије. Слу-
жба државне безбедности је успела да неколико дана пред по-
четак демонстрација у Приштини сазна дан за који су заказане 
демонстрације, место одржавања, захтеве демонстраната, пароле. 

56 B. Horvat, Kosovsko pitanje, Zagreb, 1988, str. 160–162.
57 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 

godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 172.
58 Исто, стр. 178.
59 М. Стамова, Албанският въпрос на Балканите (1945–1981), София, 2005, стр. 

196–197.
60 П. Искендеров, „Влияние кризисов 50–60-х годов ХХ века на модернизационные 

процессы в Албании“, Сборник статей 1956 год. Российско-болгарские дискус-
сии, Москва, 2008, стр. 430–431.
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Захваљујући добијеним информацијама предузете су посебне мере 
безбедности. Демонстранти су се окупили испред зграде Фило-
зофског факултета у Приштини и кренули према Покрајинском 
секретаријату унутрашњих послова. Демонстрације су разбијене 
тек после енергичне интервенције полиције. 61 

Увидевши опасност од даљег ширења немира и могућег за-
оштравања сукоба југословенско државно и партијско руководство 
је врло брзо реаговало. Демонстрације су угушене, а југословенске 
војне јединице на Косову и Метохији су добиле хитна појачања. 
Сутрадан је у Приштину као појачање војним снагама упућена 
из Скопља 243. оклопна бригада.62 Албанска влада је појачала 
антијугословенску пропаганду и условила свако даље побољшање 
односа између две државе решавањем питања статуса Косова и 
Метохије.63 Уследиле су нове демонстрације у Тетову 22. децембра 
због наводног скидања албанске заставе.64 

Ипак, услед новог обрта међународне ситуације изостала 
је јача подршка албанске државе тим демонстрацијама. Албанска 
влада се у почетку суздржавала од отворенијих реакција, подршке 
албанској мањини у Југославији и напада на Југославију. Тек крајем 
децембра 1968, први пут после избијања албанских демонстрација 
на Косову и Метохији, испред албанског партијског и државног 
вођ ства огласио се Хисни Капо, на митингу посвећеном кинеско-ал-
банском пријатељству, истакавши да су Албанци са Косова „током 
целе своје историје увек били за то да је боље умрети него од-
ступати“.65 Радило се о отвореном подстрекивању косовских Алба-
наца на отпор југословенским властима. У дипломатским круговима 
у Тирани говор је оцењен као оштар напад на Југославију из чега 
је извођен закључак да у југословенско-албанским односима нема 
суштинских промена.66 Истовремено, албански званичници су у 
контакту су југословенским дипломатама истицали да Албанија 
нема ништа са демонстрацијама на Косову и Метохији и у Македо-

61 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 176.

62 М. Бјелајац, „ЈНА на искушењима 60-их година прошлог века“, 1968 – 40 година 
после, Београд, 2008, стр. 408.

63 О погледу албанске историографије на питање Косова и Метохије у југословен-
ско-албанским односима опширније видети: А. Lalaj, Kosova. Rruga e gjate drejt 
vetevendosjes 1948–1981, Tirana, 2000.

64 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 179.

65 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446380, Телеграм Посланства СФРЈ у Тирани 
ДСИП-у од 27. 12. 1968.

66 Исто.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

78

нији, да се радио о делу оних који не желе независну Југославију 
спремну да се одупре спољној агресији, док албанска штампа није 
коментарисала те догађаје.67

Нова етапа у односима између Југославије и Албаније за-
почела је говором југословенског председника Јосипа Броза Тита 
поводом прославе Дана Републике у Јајцу 29. новембра 1968, у 
коме је јасно најавио могућности нормализације југословенско-
-совјетских односа.68 Почетак нормализације односа између Ју-
го славије и Совјетског Савеза у значајној мери је утицао и на 
односе између Југославије и Албаније. Иако су се у Средоземљу 
и даље налазили ратни бродови совјетске флоте, није постојала 
опасност од оружане интервенције. Албанска влада је из разло-
га унутрашњополитичке природе и даље превентивно наставила 
са спровођењем различитих мера на плану јачања одбрамбених 
мо гућ ности земље и јачања унутрашње кохезије албанског дру-
штва.69 Сем разлога безбедносне природе, Албанија је, услед ра-
ди кално измењене међународне ситуације после дешавања у Че-
хословачкој, настојала да развијањем односа са суседима, првен-
ствено Југославијом, изађе из изолације у којој се нашла након 
1961, уз истовремено јачање националне пропаганде међу југосло-
венским Албанцима.70 Иако је албански приступ проблему развоја 
међусобних односа постао много еластичнији него раније, и даље 
је био оптерећен низом лимитирајућих фактора од којих су свакако 
најјачи били однос Албаније према Косову и оштре идеолошке ра-
злике. Албанија је настојала да неке облике међусобне сарадње, пре 
свега на културном и просветном плану, каналише према Косову.

Уочивши да је свака опасност од могуће совјетске војне ин-
тервенције у Југославији отклоњена, албанска влада се одлучила 
за суптилније методе деловања међу Албанцима у Југославији. 
Кроз процес побољшања економских и културних веза са Југосла-
вијом албански представници у Југославији, професори и истражи-
вачи су пропагандно деловали међу југословенским Албанцима. 
Југословенски грађани албанске националности су врло лако до-

67 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 42012, Телеграм амбасаде у Риму ДСИП-у од 
17. 1. 1969.

68 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 153–
155.

69 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 41620, Телеграм амбасаде у Варшави ДСИП-у 
од 11. 1. 1969.

70 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 446380, Информација о садашњем положају 
НР Албаније и њеним односима са СФР Југославијом од 13. 5. 1969.
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бијали визе за посете Албанији, док остали југословенски грађани 
који су желели да посете рођаке у Албанији никако нису могли 
да добију визе.71 Истовремено, Црногорци и Македонци који су 
живели у Албанији нису добијали дозволе за напуштање Албаније. 
Интензивирани су контакти између приштинског, скопског и бео-
градског универзитета на једној и тиранског на другој страни, као и 
културних и просветних организација Косова и Албаније.72 Ван уса-
глашеног програма сарадње културно-просветна сарадња изме ђу 
Косова и Албаније је добила шири обим и значај. Јуна 1970. године 
су прекинути међудржавни преговори о даљој културно-просветној 
сарадњи, пошто је албанска страна инсистирала на каналисању 
кооперације са Косовом док је југословенска страна истрајавала 
на становишту да споразум мора бити израз свеукупних међудр-
жав них односа.73 Албанска страна је тежила да оствари диспропор-
цију у погледу студентских стипендија. Нудила је 125 властитих 
стипендија за само 10 југословенских инсистирајући на томе да 
њихови стипендисти буду углавном младићи и девојке албанске 
националности.74 Са југословенске стране је било још иницијатива 
за учешће Албанаца на међудржавним спортским сусретима у Ју-
гославији, као и на различитим културним фестивалима. Такве 
иницијативе су са албанске стране само делимично прихватане.75

Међусобна привредна размена је сваке године бележила 
раст. Појавили су се и неки виши облици привредне сарадње. 
Уговорена је испорука албанских вишкова електричне енергије 
Црној Гори, успостављен је редован ваздушни саобраћај, а отпо-
чели су и разговори о повезивању албанског и југословенског же-
лезничког система и туристичкој сарадњи између Македоније и 
Албаније.76 Сарадња у оквиру мешовитих комисија за гранична 
питања, пограничне инциденте и водопривреду се одвијала редо-
вно. Најкрупније питање у оквиру регулисања водопривредних 
проблема је била регулација обала Скадарског језера и токова река 
Дрима и Бојане, за шта је посебно била заинтересована Црна Гора, 
која је у само у првој фази регулације рачунала на око 25.000 

71 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о НР Албанији и актуелним питањима 
југословенско-албанских односа, стр. 3.

72 Исто, стр. 4.
73 ДАСМИП, ПА, 1970, ф. 1, документ 442389, Телеграм Посланства СФРЈ у Тирани 

ДСИП-у од 5. 7. 1970.
74 Исто, стр. 5.
75 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 412044, Белешка о проблему међусобног 

информисања у вези сарадње са Албанијом између надлежних савезних ресора, 
граничних република и покрајине Косово од 9. 4. 1969.

76 М. Коматина, н. д., стр. 113.
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хектара нових обрадивих површина. За такве пројекте албанска 
страна у посматраном периоду није показивала веће интересова-
ње, па су се ти проблеми све до краја 1971. налазили искључиво у 
фази израде заједничког идејног пројекта.77

Политика према Југославији се заснивала на побољшању 
од носа уз истицање права на критике и идеолошке разлике и 
права на вођење бриге о југословенским Албанцима. Та три аспе-
кта албанске политике представљала су основне каракте ри стике 
спољнополитичке стратегије према Југославији у периоду норма-
лизације односа до 1971. године. Таква политика је креирана и 
координирана из једног центра и дозирана у складу са потребама 
албанског рeжима. Са друге стране, југословенско државно руко-
водство је процењивало да је у интересу обеју земаља, албан ске 
мањине у Југославији, као и мира и сарадње на Балкану нормали-
зовање, побољшање и проширење југословенско-албанских одно-
са.78 Сматрало се да југословенско друштво као развијеније и де-
мократскије не може трпети утицаје од мање слободног и разви-
јеног, већ обрнуто. Југословенско руководство је потценило на-
ционална осећања веома индоктринираног, културно, полити чки 
и материјално неразвијеног народа, коме је питање национал ног 
уједињења постављено и представљено као основни циљ живота.

У истом периоду дошло је и до снижавања тона албанске 
кампање против Југославије, али је настављено са критикама на 
рачун југословенског концепта социјализма. До средине 1969. 
ал банска кампања против Југославије је и даље имала одређену 
оштрину, иако се постепено интензитет критика смањивао. Југо-
славија је критикована због суђења организаторима демонстра-
ција у Македонији, оптуживана за покушај потчињавања Алба-
није и њено претварање у седму југословенску републику, орга-
ни зовање различитих ревизионистичких напада на албанско руко-
водство уз стално спомињање случаја Кочи Дзодзеа као при мера 
југословенског мешања у унутрашњи живот Албаније. Ипак, како 
је темпо побољшања међудржавних односа постајао јачи тако 
се и интензитет критика Југославије и њене политике према Ал-
банији и албанској националној мањини у Југославији смањи-
вао уступајући место повременим критикама које је албанска 
стра на дефинисала као „истицање идеолошких разлика“. У том 
периоду у албанским медијима су нестале дотадашње погрдне 

77 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 44764, Телеграм Прве управе ДСИП-а свим 
дипломатско-конзуларним представништвима од 4. 2. 1969.

78 М. Коматина, н. д., стр. 114.
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квалификације југословенске политике. Ипак, преношене су селек-
тивне информације из југословенске и стране штампе, које су 
имале за циљ да код албанског читаоца створе утисак о тешком 
животу у „ревизионистичким“ земљама.79 Идеолошка борба против 
југословенских комуниста настављена је на суптилнији начин, кроз 
теоретске чланке у штампи и часописима, кроз школске уџбенике 
за све нивое школовања, а посебно објављивањем сабраних дела 
Енвера Хоџе у којима је тенденциозно приказивана политика Ју-
гославије према Албанији у различитим периодима.80

Са албанске стране је често изношена у јавност идеја о 
повезивању система безбедности две земље у случају заједничке 
спољне опасности.81 Дипломатским каналима и својим говорима у 
различитим приликама Енвер Хоџа је износио Југославији недоре-
чену и често противречну понуду о стварању система заједничке 
одбране у случају агресије било ког војног савеза на једну од 
две земље. Једино у чему је албанска страна на том плану била 
директна и изричита била је тврдња да југословенска национална 
безбедност не може бити угрожена са албанске стране. У свом гово-
ру на митингу у Тропоји 30. маја 1970. Енвер Хоџа је нагласио да 
ће „албански народ бити на страни југословенских народа против 
било којег агресора који би угрозио слободу, суверенитет и нацио-
налну независност наших народа“.82 Ипак, истом приликом је по-
новио и три позната постулата албанске политике према Југосла-
вији: спремност за проширење оквира међудржавне сарадње, 
постојање дубоких идеолошких разлика и противречности између 
две комунистичке партије и право Албаније да се интересује за 
судбину својих сународника у Југославији. Суочен са нејасним ста-
њем југословенско-албанских односа, југословенски војни врх је, у 
склопу велике реорганизације Југословенске народне арми је која 
је уследила као једна од директних последица измење не геострате-
шке ситуације након совјетске интервенције у Чехо словачкој, од-
лу чио да ојача војне ефективе на простору Косова, Метохије и за-
падне Македоније.83 

79 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 426701, Телеграм Посланства у Тирани 
ДСИП-у од 11. 7. 1969.

80 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 429539, Телеграм Посланства у Тирани 
ДСИП-у од 23. 10. 1969.

81 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 439501, Забелешка о разговору М. Зотовића, 
помоћника начелника Прве управе са албанским отправником послова од 31. 11. 
1969. године.
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83 B. Dimitrijević, „Jedinice jugoslovenske vojske na Kosovu i Metohiji 1945–1999“, 
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Тема заједничке безбедности је са албанске стране помиња-
на у више званичних контаката све до 1971, уз обавезно истицање 
заједничких погледа на политику великих сила и проблема који 
повезују две земље.84 На другој страни, у врховима југословенске 
власти је превладало мишљење да је са становишта југословенских 
интереса много боље и делотворније инсистирати на очувању ал-
банске националне независности него је изложити притисцима и 
тиме директно упутити у поновни „загрљај“ Варшавског пакта, што 
би у перспективи додатно утицало на усложњавање геостратешког 
положаја Југославије у односу на источни војни и политички са-
вез.85 Исто тако, водеће југословенске дипломате су сматрале 
да очување албанског неутралног статуса повољно утиче и на 
стабилност и очување територијалне целовитости југословенске 
држа ве. Независна и блоковски неутрална Албанија је у тим ра-
зматра њима представљала брану могућности да Совјетски Савез 
преко евентуалног реактивирања идеје о „Великој Бугарској“, у 
чији би састав ушле и Македонија и део Србије, оствари компактну 
копнену везу с Албанијом и тиме створи услове за стварање по-
морских база на албанској обали, као стални ослонац за војно и 
поморско присуство у Средоземљу.86 Таквим развојем догађаја, 
Југославија би била драстично ослабљена, како у територијалном 
тако и у геостратешком смислу, изгубила би копнену везу с Грчком 
као традиционалном савезницом, а остатак њене територије би 
био постојано угрожен од војних снага Источног блока, које би, 
сем уског појаса југословенске границе с Аустријом и Италијом, 
суштински у евентуалном сукобу држале у шаху југословенске 
војне снаге.87

Иако се у том периоду атмосфера у односима двеју земаља 
побољшала у односу на период до 1968, политички односи између 
Југославије и Албаније су били веома рестриктивни. Албанци су 
одбијали сваку могућност сусрета на вишем нивоу. У почетку су 
прихватали само краће сусрете министара иностраних послова у 
Њујорку поводом заседања Организације уједињених нација. Оста-
ли облици политичке сарадње готово да нису ни постојали. На 
иницијативу Југославије дипломатска представништва у Тирани и 
Београду подигнута су на ранг амбасада 1971. Новопостављеног 

84 ДАСМИП, ПА, 1970, ф. 1, документ 412999, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 7. 4. 1970.
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албанског амбасадора Деметра Ламанија88 је 7. септембра 1971. 
у Загребу примио југословенски председник Јосип Броз Тито. Том 
приликом су истакнуте обостране жеље за развојем међудржавних 
односа у наредном периоду.89 И југословенски амбасадор у Тирани 
Јово Печеновић90 је добро примљен код свих албанских званичника 
које је посетио.91 

Албанија је у периоду између јесени 1968. и 1971. била 
искључиво заинтересована за економску, просветну и кул турну 
сарадњу са деловима Југославије који су већински били на се-
љени албанским становништвом, па је због нереципрочности тај 
вид сарадње сведен на кооперацију сродних институција и ор га-
ни зација из Тиране и Приштине. Иако су односи били у успону, 
ниједна од ранијих противречности није била уклоњена, док је 
достигнути ниво сарадње остао узак и ограничен на нека подручја. 
Низ ограничавајућих фактора који су успоравали и кочили тренд 
јачања међудржавне сарадње није био отклоњен. Побољшање 
односа, уз привремено запостављање и конзервирање постојећих 
проблема, представљало је, у суштини, увод у нов сукоб који је 
започео 1971. године.

*
*     *

Односе између Југославије и Албаније у периоду након 
Дру гог светског рата карактеришу изузетна блискост у свим сфе-
рама до 1948. и напетост, сукоб и неповерљивост у периоду 
од 1948. до 1968. уз неколико краћих покушаја нормализације 

88 Деметар Ламани (Пермет, 25. 10. 1918). Учествовао је у Другом светском рату. 
Завршио је Факултет за историју и филозофију. У албанској дипломатској служби 
је радио од 1946. Био је посланик у Француској од 1957. до 1962. У својству чла-
на делегације учествовао је на заседањима Ораганизације уједињених нација 
и другим међународним конференцијама. На дужност амбасадора у Београду је 
дошао са места начелника Одељења за међународне организације Министарства 
спољних послова. Од 1965. до 1967. је био партијски секретар Среског комитета 
у Круји. Говорио је француски, енглески, руски и бугарски језик.

89 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Забелешка о разговору Председника Републике Јо-
сипа Броза Тита са новоименованим амбасадором Албаније Деметром Ламанијем, 
Загреб, 7. 9. 1971.

90 Јово Печеновић је око двадесет година радио у диломатској служби. Био је амба-
садор у Албанији, Сирији и Швајцарској, као и подсекретар и помоћник држав-
ног секретара у Савезном секретаријату за иностране послове.

91 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о НР Албанији и актуелним питањима 
југословенско-албанских односа, стр. 2.
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(1954–1956. и 1960–1961). У периоду између 1968. и 1971. годи-
не југословенско-албански односи су прошли кроз неколико ра-
зли читих, врло динамичних фаза. Под утицајем чехословачке 
кризе и њених реперкусија на дешавања унутар социјалистичког 
света, Албанија је прво покушала да се, услед осећаја опасности 
од евентуалне војне интервенције земаља Варшавског пакта, при-
ближи Југославији како би ојачала сопствену геостратешку по-
зицију, потом да искористи њен сукоб са Совјетским Савезом ради 
остварења дугорочних националних циљева подстичући албанску 
мањину у Југославији на побуну против поретка, а затим се услед 
нормализације југословенско-совјетских односа определила за 
по бољшање односа са Југославијом и остварење дугорочних на-
ци оналних циљева на нов начин – путем развијања економске и 
културне сарадње са оним регионима Југославије који су били 
насељени већински албанским становништвом. Нову прекретницу 
у југословенско-албанским односима означила је 1971. година и 
нова албанска побуна на Косову и Метохији. 

Summary

Aleksandar Životić, Ph. D.

Yugoslavia, Albania and the Czechoslovakian Crisis 
(1968–1971)

Key words: Yugoslavia, Albania, Czechoslovakian crisis, Josip 
Broz Tito, Enver Hoxha

Relations between Yugoslavia and Albania went through se-
veral phases from the end of World War II until 1968. After having 
specially close relations up to 1948, there followed: confl ict between 
the years 1948 and 1953, attempt to normalize mutual relations and 
new confl ict that culminated in the Soviet-Albanian confl ict in 1961 
and Albania’s dissociation from the Warsaw Pact when Yugoslavia and 
Albania faced new a confl ict and Albania frequently accused Yugoslavia 
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of aspirations to assimilate and occupy it. The Czechoslovakian crisis, 
which culminated in 1968, with the Warsaw Pact military intervention 
caused the formal exit of Albania from the Pact and its shifting closer 
to Yugoslavia out of fear of a possible Soviet attack on both countries. 
Later events reduced the fear of a possible Soviet attack on Albania but 
the Albanian government anticipating a possible Soviet intervention in 
Yugoslavia encouraged Yugoslav Albanians to rebel and the rebellion 
took place in November 1968. Yugoslavia’s normalization of relations 
with the Soviet Union and its allies, which began by the end of that year, 
caused a rapprochment of relations between Yugoslavia and Albania 
that lasted until 1971 when a crisis in mutual relation broke out again.
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Мр Јован ЧАВОШКИ

ЗЕМЉЕ АЗИЈЕ, АФРИКЕ И ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ У СЕЋАЊИМА 
И ДНЕВНИЦИМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДИПЛОМАТА*

АПСТРАКТ: Рад настоји да смести постојећу југословенску 
мемоаристику о земљама Азије, Африке и Латинске Аме-
рике у конкретан међународни контекст све већег броја 
дипломатских сведочанстава о хладном рату и ваневроп-
ском свету. Исто тако, представљајући сећања и дневни ке 
домаћих дипломата, рад покушава да прикаже конкретан 
допринос који југословенски аутори дају бољем упознава-
њу историје свих ових земаља, као и разумевању ши-
ре југословенске улоге у хладном рату, али и у пост хла-
дноратовском свету.

Кључне речи: Југославија, дипломатија, мемоаристика, 
Азија, Африка и Латинска Америка

Последњих деценија, нарочито током година хладног рата 
а и непосредно после, дипломатска мемоаристика представљала 
је једно од првих аутентичних сведочанстава о времену у коме се 
живело или о периоду који се тек био окончао. Нестрпљиво очеку-
ју ћи отварање архива дотадашњих идеолошких супарника, истори-
чари и политиколози су прве трагове својих будућих истраживања 
настојали да пронађу у оваквој врсти литературе, док је шира јавност 
била подједнако радознала да завири иза завесе тајности и сазна 
шта се дешавало у ходницима моћи, ко је и како одлучивао о њихо-
вој судбини и судбини света. Читава плејада светских државника, 
лидера великих сила, министара спољних послова или дипломата у 
кључним светским престоницама, постепено је попуњавала полице 
намењене изворима и литератури који би нешто ближе и детаљније 

*  Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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разматрали историјска дешавања друге половине XX века. Поред 
дневника и сећања водећих светских лидера као што су били Двајт 
Ајзенхауер, Никита Хрушчов, Линдон Џонсон, Ричард Никсон,1 као 
и њихових главних саветника, министара и амбасадора – Џорџа Ке-
нана, Хенрија Кисинџера, Андреја Громика, Анатолија Добрињина 
и др.,2 све је присутнија и мемоаристика која се дотиче и разматра 
питање односа великих сила са различитим земљама у развоју, пре 
свега концентришући се на земље као што су Кина и Индија.3

Југословенска дипломатска мемоаристика, нажалост, како 
она из времена Краљевине тако и она из периода социјалистичке 
Југославије, није била претерано развијена, остављајући за собом 
тек неколико истакнутих дела, а у оба случаја, када је време било 
сазрело да се прихвати таква литература а сведоци историје били 
спремни да о свему више говоре, распад државе и ратни вихор 
сасекли су у корену све сличне покушаје.4 Ако је и било оних који 
су још били спремни да говоре о свом дипломатском искуству, 
услед политичке кризе и идеолошког радикализма, у јавности 
више није било оних који су то желели чути, а када су околности, 
ипак, сазреле да се и она друга страна чује, најчешће више није 
било тих који су могли штогод важно рећи. Тако су историчарима, 
углавном, остајали само архиви, који су пружали много више кон-
кретних информација о прошлости него што су сведоци својим по-
ложајем, сазнањима или добром вољом могли то представити, али 

1 Видети: Никита С. Хрущев, Время, люди, власть: воспоминания, Московские 
новости, Москва, 1999; Dwight D. Eisenhower, White House Years: the Mandate 
for Change, 1953–1956, Doubleday, New York, 1963; Dwight D. Eisenhower, White 
House Years: Waging Peace, 1956–1961, Doubleday, New York, 1965; Lindon B. 
Johnson, The Vantage Point: Retrospectives of the Presidency, 1963–1969, Holt, 
Rinehart, and Winston, New York, 1971; Richard M. Nixon, The Memoirs of Richard 
Nixon, Grosset and Dunlap, New York, 1978.

2 Видети: George Kennan, Memoirs 1925–1950, Little, Brown, and Co., Boston, 1967; 
George Kennan, Memoirs 1950–1963, Atlantic Monthly Press, Boston, 1972; Henry 
Kissinger, The White House Years, Little, Brown, and Co., Boston, 1979; Henry 
Kissinger, Years of Upheaval, Little, Brown, and Co., Boston, 1982; Henry Kissinger, 
Years of Renewal, Simon and Schuster, New York, 1999; Андрей А. Громыко, Памят-
ное, Политиздат, Москва, 1990; Anatoly Dobrynin, In Confi dence: Moscow’s Am-
bassador to Six Cold War Presidents, University of Washington Press, Seattle, 2001.

3 Видети: John Kenneth Galbraith, Ambassador’s Journal: A Personal Account of the 
Kennedy Years, Paragon House, New York, 1969; Dennis Kux, India and the United 
States: Estranged Democracies, 1941–1991, National Defense University Press, 
Washington D. C., 1992; Михаил. С. Капица, На разных параллелях: записки дип-
ломата, Книга и Бизнес, Москва, 1996; Юрий. М. Галенович, 50 лет с Китаем, 
Вагриус, Москва, 2011.

4 Из времена Краљевине Југославије и периода Другог светског рата видети: Кон-
стантин Фотић, Рат који смо изгубили: трагедија Југославије и погрешке Запада, 
Вајат, Београд, 1995; Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945, Службени 
гласник, Београд, 2011.
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је тако увек недостајао онај „дах прошлости“ који су сведоци собом 
носили, а који је мање-више верно преносио атмосферу једног 
времена и спајао сувопарне материјале из докумената у органи-
зовану целину, стварајући тако једну још увек живу и нама блиску 
истраживачку тему. 

Када се дође до односа са различитим земљама Азије, Афри-
ке и Латинске Америке, иако је тих послератних деценија фунда-
менталну доктрину југословенске спољне политике представљала 
стратегија несврставања, која се манифестовала кроз врло блиске 
политичке и економске везе са овим делом света, југословенска 
дипломатска мемоаристика је, унутар свог ионако скромног опуса, 
најмање пружила на овом плану.5 Буквално се ради о делима која 
би се могла набројати на прсте једне руке, што није на одмет ре-
ћи и за целокупну продукцију, за разлику од многобројних сећа ња 
различитих учесника НОР-а, која су суверено доминирала после-
ратном мемоаристиком. Насупрот оваквој регионалној изоловано-
сти, нешто је више пажње било посвећено општим кретањима југо-
словенске спољне политике, као што се то донекле може видети 
у мемоарима Едварда Кардеља или интервјуима Коче Поповића, 
који се односе на време када су били министри спољних послова.6 
Поред тога, значајна сведочанства о свом боравку у амбасадама 
источ ноевропских земаља (Бугарска, Пољска, Албанија, СССР) 
оста вили су Мита Миљковић, Арсо Милатовић, Бранко Коматина, 
Трајко Липковски, Марко Орландић, Драги Стаменковић и др., док 
се неки значајни подаци о односима са западним земљама могу 
про на ћи и у сећањима и интервјуима Владимира Велебита.7 Ипак, 
сећања Вељка Мићуновића на своје двоструко службовање у Со-
5 Књига Алеша Беблера Путовања по сунчаним земљама, у којој је описао своје 

различите посете (САД, Мексико, Португалија, Сенегал, Египат, Индија и Бурма) 
почетком 50-их година, нема неку значајнију документарну вредност, већ само 
путописну, док дела Здравка Печара и Веде Загорац о Египту и Алжиру више 
представљају сажети преглед савремене историје тих земаља него што су дирек-
тан израз њихових интензивних личних контаката са тим регионом. Поред тога, 
Беблер је још објавио и своја дипломатска сећања из других мисија: Aleš Bebler, 
Kako sam hitao: sećanja, Četvrti jul, Beograd, 1982.

6 Видети: Edvard Kardelj, Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije, Radnička 
štampa, Državna založba, Beograd–Ljubljana, 1980; Aleksandar Nenadović, Razgovori 
sa Kočom, Globus, Zagreb, 1989.

7 Видети: Мита Миљковић, Бурне дипломатске године: из софијског дневника 
1953–1956, Службени лист СРЈ, Београд, 1995; Arso Milatović, Pet diplomatskih 
misija, I–II, Cankarijeva založba, Ljubljana, 1985–1986; Бранко Коматина, 
Југословенско-албански односи 1979–1983: белешке и сећања амбасадора, 
Службени лист СРЈ, Београд, 1995; Трајко Липковски, Четири тиранске године, 
Завод за уџбенике, Београд, 2008; Marko Orlandić, U predvečerje sloma (sjećanja 
jugoslovenskog ambasadora u Moskvi 1979–1982), Pobjeda, Podgorica, 2002; Dra gi 
Stamenković, Između ideala i politike: lično kazivanje i svedočenje, Stručna knjiga, 
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вјетском Савезу до данас су остала као најистакнутији пример ју-
гословенске дипломатске мемоаристике социјалистичког периода, 
уживајући посебан статус и у међународној историографији.8 Иако 
се две књиге Московских година дотичу, пре свега, компликованих 
односа са совјетским руководством у време Хрушчова и Брежњева, 
на моменте се пажња посвећује и Мићуновићевим контактима са 
кинеским и монголским дипломата и лидерима тих земаља (Мао 
Цедунг, Џоу Енлај), као и неким његовим краћим посетама (Титово 
путовање у Африку 1961), а све у светлу специфичне динамике 
совјетско-кинеских односа и истакнуте југословенске улоге у том 
процесу (дестаљинизација, догађаји у Мађарској, саветовање рад-
ничких и комунистичких партија у Москви, VII конгрес СКЈ, криза 
у Чехословачкој).

Према томе, овај рад ће, ослањајући се на скроман број се ћа-
ња и дневника југословенских дипломата о земљама Трећег света, 
настојати да представи конкретна дела и прикаже њихов значај у 
бољем разумевању држава у којима су те дипломате службовале, 
али и да појасни неке од конкретних активности југословенске 
дипломатије на светском плану, гледано кроз перспективу људи 
који су радили на првој линији дипломатске борбе. Три књиге 
сећања и два дневника које ћемо овде анализирати односе се на 
везе са различитим земљама Азије, Африке и Латинске Америке 
(Кина, Индија, Пакистан, Бурма, Мароко, Алжир, Тунис, Куба, Ар-
гентина, Уругвај, Парагвај) током социјалистичког периода, док 
се још један амбасадорски дневник тиче улоге Индије у годинама 
југо словенске кризе и НАТО агресије.

На позорници револуционарне Кине

У својим „Дипломатским сећањима 1951–1985“9 амбасадор 
Владо Шестан10 живим уметничким стилом и бројним цртицама 

Beograd, 2002; Vladimir Velebit, Sjećanja, Globus, Zagreb, 1983; Mira Šuvar, Vladi-
mir Velebit: svjedok historije, Razlog, Zagreb, 2001.

8 Видети: Veljko Mićunović, Moskovske godine 1956/1958, SN Liber, Zagreb, 1977; 
Moskovske godine 1969/1971, Jugoslovenska revija, Beograd, 1984.

9 Видети: Vlado Šestan, „Spomini diplomata 1951–1986“, Apokalipsa, 107/108/109, 
Ljubljana, 2007.

10 Владо Шестан (1925) је рођен у Птују, (Краљевина СХС). Био је учесник НОР-а, 
после рата био је председник Антифашистичке омладине Јулијске крајине у Трсту, 
да би потом отишао у Београд у Централни одбор Народне омладине Југославије. 
У Министарство спољних послова ступа 1951. Био је референт за Трст, обавља 
дужност секретара и отправника послова амбасаде у Пекингу (1955–1960), за-
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из своје дипломатске каријере покушава да нам приближи слику 
Кине и неких других азијских земаља у којима је службовао током 
три деценије. Као човек који се врло рано почео интересовати за 
културу и религију народа Истока, што ће касније прерасти и у 
праву литерарну страст у неким од његових прича и путописа из 
Кине који су доживели издања на више језика, амбасадор Шестан 
константно настоји да нам осветли и анализира политичку и дру-
штвену слику НР Кине у другој половини 50-их година, слику која 
данас изгледа потпуно неспојива са оним што видимо о тој земљи 
у водећим светски медијима. У његовим сећањима, као и неким 
другим записима, могу се наћи готово романтични и врло колоритни 
описи свакодневног живота у оновременом Пекингу, који је још 
увек живео као и вековима раније, бритка анализа културних стру-
јања кинеске престонице, погледи на динамичан и тежак живот 
кинеских сељака по унутрашњости, и предивни путописи по нај-
значајнијим културно-историјским локалитетима древне Кине. 
У питању је била Кина великих промена, коренитих друштвених 
померања и превирања, значајних партијских обрачуна, различи-
тих идеолошких кампања, оштрих економских резова и динамичне, 
али радикалне спољне политике.11

Као што се може видети из ових сећања, а што поткрепљује 
и тек однедавно доступна архивска грађа, југословенско руковод-
ство је давало велики значај нормализацији својих односа са Ки-
ном. Ова земља, као велика сила у успону и други најважнији цен-
тар међународног радничког покрета, истовремено је представљала 
велику шансу али и још већи изазов за југословенску спољну по-
литику. Ипак, југословенска дипломатија, иако жељна стабилних 
односа са Пекингом, првобитно технички није била спремна да 
се ухвати у коштац са кинеским изазовом, јер, осим идеолошких 
матрица и флоскула, није било довољно претходног конкретног зна-
ња о самој Кини, њеној историји, култури и језику, да би се јасније 
деловало. Како сведочи аутор ових сећања, пред сам пут морао је 
да набави двадесетак књига о кинеској историји и култури и извесне 
руске уџбенике кинеског језика, да би могао да се оспособи за 
предстојећу дипломатску службу. Уз то, Шестан је успоставио блиске 

тим је именован за начелника одељења за Азију ДСИП-а. Обављао је и дуж-
ност амбасадора СФРЈ у Пакистану (1965–1968) и Бурми (1977–1981), док је у 
међувремену обављао дужност шефа протокола председника Републике (1968-
1972), а касније и дужност начелника службе за информисање ССИП-а.

11 Више о унутрашњополитичким дешавањима у Кини у то доба видети: Roderick 
MacFarquhar, The Origins of the Cultural Revolution: Contradictions among the Peo-
ple, 1956–1957, Columbia University Press, New York, 1974. 
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везе и са школованим синолозима који су радили у амбасадама 
Пољске, Чехословачке и Шведске, што му је све омогућило да 
обогати своја сазнања и прошири своје видике, усмеравајући се 
на даље проучавање кинеске прошлости и садшњости. Пошто је у 
почетку био задужен за културна питања, то му је омогућило да, 
пратећи бројне југословенске културне, синдикалне и омладинске 
делегације, пропутује велики део Кине, обиђе све значајније јавне 
манифестације и ближе се упозна са кинеским друштвом, културом 
и менталитетом обичног човека. 

У сврху промоције билатералних односа, Тито је био учинио 
велику част Кинезима тиме што је у Пекинг послао једног од својих 
најближих сабораца, бившег амбасадора у Москви и Вашингтону, 
Владимира Поповића, што је давало ноту изразите озбиљности у 
узајамном политичком дијалогу. Међутим, остали службеници амба-
саде, међу којима и потоњи амбасадор Шестан, били су ти који су 
морали да се носе са свакодневним контактима и оценама кинеске 
унутрашње и спољне политике. При том, то није било нимало је-
дноставно, пошто је било врло тешко прибавити неке конкретније 
информације о унутарпартијским кретањима, без обзира на кине-
ску јавно прокламовану отвореност према социјалистичким земља-
ма, укључујући ту и СССР. У својим сећањима амбасадор Шестан 
наводи да је долазило и до значајнијих размимоилажења између 
амбасадора Поповића и остатка колектива амбасаде у оценама ки-
неске унутрашње ситуације. Тако је по питању кампање „стотину 
цветова“ амбасадор Поповић држао да се радило о искреним на-
стојањима Мао Цедунга и руководства КПК да се промовише све-
општа друштвена демократизација, о чему је он детаљно извешта-
вао и Београд, док су саветници Милићевић и Шестан сумњали у 
позитиван карактер и исход такве политичке кампање и у њој су 
видели само тактику да се противници догматског курса истерају 
на чистину и уклоне, што се убрзо и показало тачним.12

Шестанов боравак у Кини временски се подударио са „дра-
матичним преокретима у историји најмногољудније земље света, 
порођајним мукама светске силе, њених успона и падова“. Он у 
својим сећањима блиско прати последице дестаљинизације у Ки-
ни, отпочињање кампање „стотину цветова“, која је форсирала де-
мократски дијалог у друштву и отвореност према интелектуалцима, 
али и повратни удар који је средином 1957. дошао са кампањом 
„против десничара“, која је поново успоставила догматски курс 

12 Више о дипломатској мисији Владимира Поповића у: Jovan Čavoški, Jugoslavija i 
kinesko-indijski konfl ikt 1959–1962, INIS, Beograd, 2009, стр. 88–112.
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у друштву. Овакве чистке довеле су до паралисања државне ад-
министрације и многобројних превирања у области традиционалне 
кинеске културе. Амбасадор Шестан активно проматра и промене 
у аграрном сектору, анализирајући преображај од сеоских радних 
задруга до народних комуна, које су настојале да директно пресли-
кају совјетско искуство механизације и колективизације, неадеква-
тне за кинески традиционални начин обраде земље, и тако довеле 
до неефикасности у пољопривредној производњи и потоње велике 
глади. Његови описи апсурдности економског програма „Великог 
скока напред“, примитивних пећи које су обични грађани правили 
како би се повећала производња челика, недовољне стручне обу-
чености младих кадрова, измонтираних достигнућа на подручју 
тех нике и пољопривреде, која су била само копије немачких или 
румунских техничких производа, организација народних комуна у 
Пекингу и сл., представљају значајно сведочанство о друштвеним 
кретањима у оновременој Кини и приближавају нам атмосферу 
једног времена које се тешко може докучити само из докумената.13

Значајан заокрет на унутрашњем и спољном плану и лан-
сирање „Великог скока напред“ средином 1958, највећег дотад 
подухвата економског преображаја Кине, што је месецима било 
праћено кампањом против „југословенског ревизионизма“, ите ка-
ко је отежало рад југословенских дипломата у Пекингу. Коре не 
кинеског радикализма требало је тражити у специфичном ривал-
ству са Москвом и у скривеној политичкој борби у партијском 
врху, што се све рефлектовало и на односе са Југославијом, како 
је то правилно сагледао аутор ових сећања. Одлазак Владимира 
Поповића, одбијање људи из кинеског МИП-а да га испрате, као и 
именовање Шестана за првог отправника послова, као јасан сигнал 
погоршања узајамних односа, били су мукотрпни тренуци у њего-
вој дипломатској каријери. Од тада, највећи део времена је посве-
ћивао протестима поводом клеветничког писања кинеске штампе, 
случају два ухапшена југословенска морнара и пажљивом посма-
тра њу новог кинеског курса који је све више одисао радикализмом, 
економском и политичком нестабилношћу.14 Када се поново вратио 
у Кину 1979, на пропутовању ка Бурми, пронашао је земљу која се 

13 Уопштено о Маовој политици „Великог скока напред“ видети: Feng Xianzhi, Jin 
Chongji, Mao Zedong zhuan 1949–1976, Zhongyang wenxian chubanshe, 2003, стр. 
762–845.

14 О кинеској кампањи против Југославије више видети у: Jovan Čavoški, „Yu Zhong 
Su zhengduo di san shijie: Tietuo de Ya Fei zhi xing“, Cuiruo de lianmeng: lengzhan 
yu Zhong Su guanxi, Shen Zhihua, Douglas Stiffl er, Shehui kexue chubanshe, Beijing, 
2010.
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већ почела отварати ка свету и све мање је подсећала на полити-
чки и друштвени хаос раније културне револуције и нестабилност 
која се већ почела назирати крајем 50-их година. 

Шестанов боравак на месту амбасадора у Пакистану и Бурми 
поклопио се са великим превирањима у политичком животу обе 
земље. Његов долазак у Пакистан пао је у време завршних опера-
ци ја другог индо-пакистанског рата 1965, када се на Југославију 
гледало као на блиског савезника Њу Делхија. Да ствар буде још 
компликованија, у то време је била остварена посета индијског 
председника Радакришнана Југославији, током које су две стране 
издале заједнички коминике у коме се имплицитно признавао ин-
дијски посед над целим Кашмиром. Овакву неочекивану промену 
у званичном ставу, како сведочи амбасадор Шестан, на адекватан 
начин су објаснили званичници у Београду, док се он истовремено 
суочавао са демонстрацијама испред амбасаде и могућим прекидом 
дипломатских односа. Великом дипломатском вештином, он је успео 
да пронађе право објашњење, ослањајући се на југословенско ис-
куство са тршћанским питањем, које је коначно задовољило паки-
станског председника Ајуба Кана и тако довело до смањења тензија 
у односима две земље и даљег позитивног развоја узајамних еко-
номских односа. То је све било крунисано Титовом посетом тој 
земљи три године касније. Исто тако, утисци амбасадора Шестана 
о политичкој кризи у Источном Пакистану, данашњем Бангладешу, 
врло јасно и темељно представљени, несумњиво су осликавали 
будућа дешавања која ће постепено довести до наредног рата 
Ин дије и Пакистана и коначне независности те територије 1971. 
године.15

Што се тиче Шестановог боравка у Бурми, о којој је, као и 
о Кини, доста писао, он јој је приступио не само као дипломатски 
представник Југославије већ и као човек жељан да се ближе упо-
зна са културом и историјом ове мистериозне земље. Његове ин-
тен зивне везе са различитим будистичким круговима представљају 
суштински продор у једну далеку цивилизацију и значајан извор 
информација о том поднебљу. Године службовања у Бурми биле 
су време дубоке политичке изолације и заоштрених унутрашњих 
односа под војном владом генерала Не Вина. Грађански рат је још 
увек беснео на периферији, како Шестан сведочи, док је влада на-
стојала стидљивим економским и политичким реформама да извуче 
земљу из кризе, али без већег успеха. Због свог пријатељства са 

15 Више о Пакистану у том периоду видети: Lawrence Ziring, Pakistan in the Twentieth 
Century: A Political History, Oxford University Press, Karachi, 1997, str. 284–368.
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бившим бурманским амбасадором у Москви У Маунг Оном, иначе 
блиским политичким саборцем бившег премијера У Нуа, амбасадор 
Шестан је из непосредне близине пратио политички дијалог између 
армије и бившег премијера, покушаје помирења, који, нажалост, 
нису уродили плодом због одавно нагомиланих резерви обе стране. 
Ипак, пошто је имао добре темеље, југословенски положај у овој 
земљи и даље је био чврст, док су планови за проширење узајамне 
економске размене били веома актуелни.16

Сведок политике реформи и отварања

У својим дневничким белешкама,17 које у много чему под-
сећају на мемоаре, амбасадор Мирко Остојић18 анализира сложену 
политичку и економску ситуацију у НР Кини крајем 70-их и почет-
ком 80-их година, приказујући је паралелно са муњевитим позитив-
ним развојем југословенско-кинеских односа. За разлику од сведо-
чанства амбасадора Шестана, који је у Кини боравио у време када 
односи нису били најбољи и када је земља пролазила кроз несва-
кидашња превирања, сећања амбасадора Остојића казују о вре ме-
ну у коме су ударени чврсти темељи позитивне билатералне сарад-
ње, која и данас траје. На готово свим страницама овог дневника 
назиру се велики политички и економски преображаји који су Кину 
претворили у земљу коју данас видимо, док се кинеска спољна 
политика, без обзира на извесну краткотрајну ратну ескалацију, 
постепено извлачила из перипетија хладног рата и конфронтације 
суперсила. Пекинг се полако окретао себи и свим изазовима је-
дне гигантске модернизације, настојећи да пронађе ново место у 
међународном поретку и тако очува темеље социјалистичког дру-
штва у условима нарастајућих тржишних реформи.

16 Више о бурманској политици у годинама Не Винове владе видети: Michael W. 
Charney, A History of Modern Burma, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, 
str. 107–147.

17 Видети: Мирко Остојић, Кина: нови Дуги марш, Службени лист СРЈ, Београд, 
1996.

18 Мирко Остојић (1923), новинар, дипломата и политички радник. Обављао је дуж-
ност секретара за информације СИВ-а, а једно време је био и на челу сарајевског 
листа Ослобођење. Службовао је у Бразилу, био је амбасадор у Либији и Кини 
(1978–1982), а потом је, током мандата Лазара Мојсова (1982–1984), био и на 
дужности заменика савезног секретара за иностране послове. Сматрало се да би 
као босански кадар требало да замени Мојсова као савезни секретар за иностра-
не послове, али је то место припало Раифу Диздаревићу.
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Време о коме пише амбасадор Остојић је период непосредно 
после Титове посете Кини у августу и септембру 1977, када су се 
још увек осећали позитивни резултати овог преломног догађаја у 
билатералним односима, па све до почетка 1982, када су обриси 
новог курса спољне политике Кине већ били и те како очигледни. 
У то време југословенска дипломатија је већ била знатно спремнија 
да се ухвати у коштац са кинеским темама. После дугогодишњег 
искуства, много се више знало о кинеским приликама, количина 
различите стручне литературе о Кини доступне југословенским ди-
пломатама била је знатно већа, могућности за истраживачка путо-
вања биле су чешће, многи су већ добро познавали и кинески језик, 
обављајући тако одговорне дужности у амбасади, али и отво ре ност 
Кинеза за дијалог и сарадњу стајала је као изразити контраст у 
односу на стање у међусобним односима двадесет година раније. 
Атмосфера је била опуштенија и пријатељска, а својом принци-
пи јелном несврстаном политиком Југославија је уживала велике 
симпатије у Пекингу као поуздан партенер у борби против мешања 
у унутрашње ствари других земаља, политике хегемоније великих 
сила, оружане агресије и стварања интересних сфера. Насупрот 
слици Кине у сећањима амбасадора Шестана, која је била фоку-
сирана на оштре нападе на југословенски ревизионизам и „Титову 
клику“, на страницама дневничких белешки амбасадора Остојића 
можемо видети Кину која искрено жали због одласка Тита, као 
једног од великана историје XX века.19

Читајући дневник амбасадора Остојића, исцрпне информа-
ције, које он пружа на свакој страници своје књиге, можемо развр-
ста ти у три тематске целине. Пре свега, ту се ради о многобројним 
детаљима из динамичне историје билатералних односа, затим он 
је пажљиви посматрач свих дешавања на унутрашњем плану која 
се простиру на сферу политичких и економских реформи у самој 
Кини, док би се трећа целина односила на питања из сфере спољне 
политике и бројних политичких криза у Азији које су се директно 
дотицале Кине и светске политике.

Што се тиче узајамних односа Југославије и Кине, он будно 
прати сва збивања на билатералном плану и детаљно бележи све 
сусрете и промене које су их пратиле. Остојић је блиско укључен у 
све иницијативе које постоје на обе стране како би се потпуно нор-
ма лизовали међудржавни, а нарочито до тада непостојећи међу-
партијски односи, чиме би се заокружио читав један процес а у 
19 Упоредити сећања амбасадора Остојића са утисцима неких југословенских нови-

нара из Кине као: Mitja Gorjup, Kineski dnevnik, Globus, Zagreb, 1978. и Aleksandar 
Novačić, Veliki zaokret, Globus, Zagreb, 1979.
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југословенско-кинеским односима се, на тај начин, успоставила 
једна трајна позитивна динамика сарадње и размене искустава. 
Рад југословенске амбасаде у Пекингу може се пратити скоро на 
свакодневном нивоу, где се о међусобним односима и међународ-
ној политици дискутује са највиђенијим кинеским руководиоцима, 
нарочито са Маовим наследником Хуа Гуофенгом, другим човеком у 
партији Ли Сјеннијеном, министром спољних послова Хуанг Хуаом 
и др. Сви они су, више него очигледно, били заинтересовани за 
стабилизацију међудржавних и међупартијских односа, видевши 
у Југославији не само доследног спољнополитичког партнера већ 
и једног од првих узора за политику реформи и отварања – ве-
штог балансирања између захтева тржишних реформи, новог тала-
са модернизације, али и очувања свих особености једног соци ја-
листичког политичког система. Југословенска предузећа и ком би-
нати, нарочито ПКБ, циљ су посете многобројних кинеских еко-
ном ских делегација, које су желеле да искористе у сопственим 
реформама све оно што је било добро у југословенском економском 
систему, нарочито у сфери пољопривреде, организацији произ вод-
ње и прерасподеле средстава, као и сектору услуга. Исто тако, од 
тада СКЈ постаје и прави „прозор у европске послове“ за КПК, наро-
чито у њеним односима са комунистичким и социјалдемократским 
партијама западне Европе (Шпанија, Италија, Западна Немачка и 
др.), али и блиски истомишљеник у многим међународним пита-
њима. У овом периоду, како на унутрашњем тако и на спољном 
плану, југословенски став се у Пекингу почео све више уважавати 
и врло често узимати у обзир приликом доношења важних одлука.20

Међутим, ове дневничке белешке су и значајан извор за све 
оне који би желели да се ближе упознају са унутрашњим преви ра-
њима у кинеском друштву после Маове смрти, као и са порођајним 
мукама политике реформи и отварања које су обележиле послед-
њих тридесет година кинеске историје. Пратећи последице пада 
тзв. „четворочлане банде“ на челу са Маовом супругом Ђијанг Ћинг, 
као и тихи политички обрачун Хуа Гуофенга и Денг Сјаопинга око 
правца реформи кинеског друштва на трећем пленуму XI конгреса 
КПК крајем 1978, где су и ударени темељи нове економске полити-
ке, као и Денгов успон као водећег човека кинеске политике, амба-
садор Остојић се показао као проницљиви посматрач и аналитичар 
једног од преломних политичких дешавања у савременој Кини. 
Он је јасно поделио снаге у врху КПК на оне које су настојале 
20 Више о кинеској политици према Југославији у том периоду видети: Xie Yixian, 

Zhongguo waijiao shi 1979–1994, Henan renmin chubanshe, Zhengzhou, 2004, str. 
200–205.
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да очувају стари курс и зауставе процес реформи, насупрот онима 
који су се залагали за промене, али постепене и опрезне, како би 
се избегли велики ломови и сукоби у друштву. У тренутку када 
му се завршавао мандат, аутор дневника био је сведок једне од 
кључних Денгових одлука на XII конгресу – да се обустави процес 
нападања Маовог политичког наслеђа и ода дужно признање вођи 
кинеске револуције за све оно што је добро урадио, без обзира на 
одређене грешке. Овим је Денг избегао све негативне реперкусије 
које је искусио Совјетски Савез током процеса дестаљинизације. 
Пошто је Југославија постепено постала социјалистичка земља од 
поверења, иако су Кинези ретко кад говорили о сопственим уну-
трашњим померањима, ипак су неке од информација пружених 
југословенским дипломатама биле драгоцене да се блиско разумеју 
понекад недовољно јасни процеси унутар КПК, а књига амбасадора 
Остојића то јасно и показује.21

Уколико се говори о међународним дешавањима, овај днев-
ник нуди веома важне информације и за светску историографију. 
Ту можемо сврстати дискусије које имају кинески руководиоци око 
укидања помоћи Албанији и целокупног преоријентисања кинеске 
балканске и европске политике, где је Југославији било дато иста-
кнуто место, а југословенска амбасада је била прва информисана 
о оваквој одлуци. Исто тако, осветљавају се различити моменти 
из историје кинеско-совјетских, кинеско-америчких и кинеско-
-индијских односа крајем 70-их година. Међутим, велику важност 
имају управо делови који се односе на кризу у Индокини крајем 
1978. и почетком 1979. године. На страницама књиге амбасадора 
Остојића можемо детаљно пратити разбуктавање једне велике ме-
ђународне кризе, нарочито кроз кинеске анализе и реакције, док 
југословенска амбасада одржава тесне везе са камбоџанском стра-
ном и принцом Сихануком лично. Као што се може видети, Кина је 
јако држала до југословенског става у овој кризи, али и до утицаја 
који је Београд имао на несврстане земље. Ово су врло драгоцене 
допуне нашим сазнањима о вијетнамској окупацији Камбоџе и Лао-
са, граничним чаркама, а онда и правом граничном рату између 
Кине и Вијетнама, јачању кинеског утицаја у југоисточној Азији итд. 
Ко год буде желео да се бави последњим чином кризе у Индокини, 
мораће да се врати и овим значајним дневничким белешкама.22

21 Више о Денговим реформама у: Deng Xiaoping wenxuan, II–III, Zhongyang wenxian 
chubanshe, Beijing, 1994.

22 Више о кинеској политици у Трећем индо-кинеском сукобу у: Edward C. O’Dowd, 
Chinese Military Strategy in the Third Indochina War: the Last Maoist War, Routledge, 
London – New York, 2007.
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Од Перона до Бургибе

У својим сећањима,23 доајен југословенске дипломатије и 
човек са најдужим амбасадорским стажом, Славољуб Петровић 
Ђера24 детаљно нам представља богату ратну и дипломатску кари-
јеру која се временом протезала на чак три континента. Поред 
бројних и занимљивих детаља о, помало занемареним, герилским 
операцијама у окупираној Србији и потоњој улози српских кому-
ниста у настајању дипломатске службе социјалистичке Југославије, 
Петровић највише пажње поклања данима на месту ам басадора у 
различитим земљама Европе, Јужне Америке и Африке. Већ као 
млад дипломата, саветник амбасаде у Паризу, он је укључен у 
неке од осетљивих разговора југословенских и америчких војних 
званичника о западној војној помоћи (сусрет Коча Поповић – Двајт 
Ајзенхауер), при чему његова сећања и данас представљају нај-
зна чајнији извор за ове догађаје. Примећен као вешт дипломатски 
радник, већ после само три године службе он одлази пут Јужне 
Америке као један од првих југословенских амбасадора са задатком 
да отвори потпуно ново поглавље у односима са тим делом света. 
Слично се касније десило и током његовог боравка у Африци.

Сећања амбасадора Петровића представљају значајан из-
вор не само за упознавање са историјатом дипломатских односа 
Југославије и неких земаља Јужне Америке већ и за разумевање 
ондашње унутрашње ситуације и савремене историје тих земаља, 
као и свакодневне атмосфере у Аргентини, Уругвају и Парагвају. 
У тренутку када се упутио ка Буенос Ајресу, југословенско-арген-
тинске односе знатно је оптерећивао проблем активности усташке 
емиграције. Ипак, пошто је југословенска страна била заинтересо-
вана за унапређење политичких, економских и културних односа, 
амбасадор Петровић је одлучио да се првенствено концентрише на 
привредну сферу односа и тако придобије поверење председника 

23 Видети: Slavoljub Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, DTA, 
Beograd, 2007.

24 Славољуб Петровић Ђера (1920) је рођен у Нишу, (Краљевина СХС). Учесник 
је НОР-а, нарочито на простору јужне Србије, а после рата прелази у дипло-
матску службу. Рекордно дуго је био на дужности шефа мисија у југословенској 
дипломатији. Од 1950. био је министар-саветник у Амбасади у Паризу, док је 
касније обављао дужност амбасадора у Аргентини, Уругвају, Парагвају (1953–
1957), Мароку, Алжиру (1961–1965), Тунису (1968–1971), Белгији и Луксембур-
гу (1975–1979). Познат је као изузетан професионалац у дипломатији, што га је 
и одржало тако дуго на амбасадорским дужностима.
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Перона. Слика аргентинског председника коју видимо из пера овог 
сведока историје доста је у супротности са оним што смо навикли 
да о њему слушамо. Нови југословенски амбасадор је веома био 
свестан да је присуство усташке емиграције представљало вели-
ко оптерећење за аргентинску страну, али је било директно усло-
вљено снажним утицајем Ватикана, донекле и САД-а. Зато је ам-
ба садор Петровић, унапређујући контакте са људима из свих 
сфера друштвеног живота, успео да изнова учврсти југословенске 
позиције у Аргентини, активно се супротстави усташкој пропаганди 
и тако обезбеди значајан помак у билатералним односима. Можда 
је његов највећи дипломатски продор био у томе што је успео да 
организује званичну посету Аргентини Јакова Блажевића, бившег 
јавног тужиоца у случају Степинац, упркос жестоким усташким 
нападима и негодовању Ватикана, а та посета је потом резултирала 
закључивањем низа значајних међудржавних споразума (током 
једне касније посете Уругвају, усташе су покушале да их обојицу 
линчују). Поред тога, Петровић је показао велику енер гију и ве-
штину у успостављању тесних односа са свим оним при падницима 
југословенске емиграције који су позитивно гледали на своју 
матицу, а заузврат они су му били значајан извор информа ција и 
улазница у високе кругове тих земаља. Исто тако, током његовог 
мандата унапређена је и економска размена са овим делом света, 
нарочито у сфери бродоградње и текстилне индустрије. 

Можда би се могло рећи да се највећи допринос амбасадора 
Петровића током његовог службовања у Јужној Америци односи на 
позитивну промену слике Југославије у Аргентини и другим земља-
ма, али и утиска који је југословенско руководство имало о Перону 
и другим политичарима. Читајући Петровићеве извештаје, Тито је 
почео да оцењује аргентинског председника као снажног лидера, 
али који се налазио под великим притиском САД-а и Ватикана, што 
је коначно довело и до његовог пада (у сећањима се пружају важни 
докази о умешаности ових спољних сила у удар против Перона). 
Истовремено, превазиђене су све флоскуле усташке пропаганде о 
комунизму у Југославији, а аргентинска штампа је све мање узима-
ла у обзир овакве клевете и истицала је југословенске успехе, док 
је југословенска јавност све мање размишљала о „фашистичком“ 
каракте ру аргентинског режима, те су тако отварани нови канали 
међусоб не сарадње. Управо је активношћу амбасадора Петровића и 
њего вим брзим захтевом за екстрадицију, Павелић био принуђен да, 
после атентата, напусти Аргентину и оде у Шпанију. Ипак, највећи 
проблем деловања југословенске амбасаде било је очигледно не-
разумевање ДСИП-а, пре свега неких високих функционера, који 
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нису били велике присталице развоја односа са Аргентином и ње-
ним суседима током Перонове владе, а нарочито после његовог 
изненадног одласка са власти. 

Прва конференција несврстаних земаља у Београду пред-
стављала је значајну вододелницу, не само у југословенској спољ-
ној политици већ и у дипломатској каријери Славољуба Петрови ћа. 
Пози тиван и конструктиван наступ мароканског краља Хасана II 
на самој конференцији, као и његово непрестано вешто политичко 
балансирање између Француске и САД-а, као и активан став по-
водом помоћи алжирској борби за ослобођење, знатно су утицали 
на Југославију да настави интензивну сарадњу са овом земљом. 
Из сећања о Мароку ми видимо једну просперитетну земљу која је 
успела да превазиђе колонијално наслеђе, пронађе свој сопствени 
политички пут, даље развије економију, нарочито уз француску 
помоћ, али и успешно изгради једну стабилну несврстану по-
зицију. Тих година Петровић је успео да изгради врло близак и 
пријатељски однос са самим краљем и његовим саветницима и тако 
обезбеди знатан економски утицај за југословенска предузећа и 
бројне стручњаке. Према томе, мишљење и став Југославије су се 
изузетно уважавали у Рабату, а заједнички су планиране и многе 
акције међу несвсртаним земљама, пре свега око питања Алжира. 
Успешан рад амбасадора Петровића био је крунисан и бројним 
узајамним посетама високих функционера (Коча Поповић, Авдо 
Хумо, Јосип Ђерђа и Светозар Вукмановић Темпо).

Међутим, питање алжирске борбе за ослобођење било је 
тада главна тема, која је у потпуности заокупљала власти у Маро ку 
и Тунису. Петровић је, осим што је био акредитован у Ма року, био 
задужен и да одржава директне везе са алжирским уста ницима. 
Он је имао јасне директиве да све подреди југословенској чврстој 
подршци алжирској борби за ослобођење, одржавању ин тензивних 
веза са њиховим руководством (уступао им је своју ре зиденцију 
за састанке), организовању различитих мировних ини цијатива са 
домаћинима, посредовању између мароканског краља и Алжираца 
итд. То је био изузетно тежак обавештајни рад, узимају ћи у 
обзир ратне околности, конспиративност алжирских вођа, а по-
некад и сукобе који су постојали на линији Алжир–Мароко–Тунис. 
Због тога ова сећања пружају значајне информације са терена о 
алжирском рату, његовим водећим личностима, карактеристикама 
југословенске политике према овом питању, као и специфичности-
ма односа унутар магрепске заједнице. Амбасадор Петровић сма-
тра да је Југославија, као водећа несврстана земља, морала да 
пружи свој активни допринос алжирском ослобођењу, али да се 
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на крају претерало у „револуционарној ревности“ која је довела 
до непотребног затезања односа са Француском, а у одређеној 
мери и са Мароком и Тунисом, а тиме је била пропуштена значајна 
прилика за дипломатско посредовање. Ипак, Југославија је таквим 
радом остварила чврсто присуство у ослобођеном Алжиру.25

Што се тиче службовања у Тунису крајем 60-их година, ра-
дило се о земљи са чијим су лидером Хабибом Бругибом већ посто-
јали врло блиски и интензивни односи. У овим сећањима видимо 
Тунис који је умерен, толерантан и отворен, близак Западу, али 
безрезервно одан несврстаности. Југославија је уживала велики 
углед у овој земљи, што је знатно олакшало посао самом амбаса-
дору Петровићу. Он је увек имао несметан приступ председнику 
Бургиби лично, тако да је, за разлику од других страних диплома-
та, имао повлашћен положај у вези са приступом бројним драго-
це ним информацијама. У то време се интензивирала економска, 
културна и спортска размена, отвара се директна линија ЈАТ-а, а 
билатерални односи доживљавају прави процват. Долазак бројних 
светских лидера у Тунис условио је да и Петровић са њима оствари 
драгоцени лични контакт. Тако сазнајемо да је Вили Брант, у 
разговору са њим, први пут, покренуо питање своје посете Београду 
и коначне нормализације односа Западне Немачке и Југославије, 
а овај разговор је тако постао окидач свих потоњих догађаја. 
Међутим, покушаји Петровића да увери аме ричког потпредседника 
да САД конкретно економски помогне Ту нис, ако то већ ради мала 
несврстана Југославија, нажалост нису били уродили плодом.

На два крила несврстаности – Куба и Индија

Сећања26 др Живојина Јазића27 представљају својеврстан 
кратки преглед историје југословенске дипломатије, као и општих 
25 Више о међународној дипломатској историји алжирског рата и југословенском 

доприносу видети: Matthew Connelly, A Diplomatic Revolution: Algeria’s Fight for 
Independence and the Origins of the Post-Cold War Era, Oxford University Press, 
Oxford, 2002.

26 Видети: Dr Živojin Jazić, Moj pogled na diplomatiju (1957–2005), Čigoja, Beograd, 
2010.

27 Др Живојин Јазић (1927–2008) је рођен у Осијеку (Краљевина СХС). По про-
фесији је доктор права, а од 1957. налази се у дипломатској служби. Прво место 
службовања био је Лондон, а 1967–1972. је заменик шефа мисије СФРЈ у УН-у 
Њујорку. У ССИП-у је обављао и дужност начелника Управе за међународне 
организације, а једно време био је и саветник председника Председништва 
СФРЈ. Два пута је обављао дужност амбасадора – на Куби (1978–1982) и у Ин-
дији (1986–1989). Последње дане дипломатске службе, а у предвечерје распада 
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међународних односа у том периоду. Аутор ових сећања академски 
приступа овој теми, пре свега као правни стручњак, пажљиво 
ускла ђујући своје научне анализе са сопственим богатим искуством 
у дипломатској служби. На страницама ове књиге можемо се упо-
знати са значајним цртицама из југословенске дипломатије, многим 
важним појединостима и анегдотама из њене историје, као и са 
кратким биографијама водећих дипломата ФНРЈ/СФРЈ. Истовре ме-
но, слично дневничким белешкама амбасадора Остојића, ова сећа-
ња су значајан извор за историју југословенске спољне политике и 
несврстаности крајем 70-их и током 80-их година прошлог века, у 
чему је и њихов велики документарни значај. Ту, пре свега, мисли-
мо на године службовања амбасадора Јазића на Куби и у Индији, 
као и на његове честе контакте са несврстаним светом.

Управо су његове блиске везе са различитим несврстаним 
земљама, пре свега током година рада у УН-у, као и раније службе-
не посете неким земљама Латинске Америке биле одлучујући фа-
ктор да се Јазић, без обзира на почетно слабо знање шпан ског 
језика, пошаље на Кубу у периоду припрема за VI самит покрета 
несврстаних у Хавани. Како нам сведоче ова сећања, одно си 
Кубе и Југославије били су чудна комбинација узајамног рево лу-
ционарног поштовања и извесних идеолошких размимоилажења. 
Такав амбивалентан став очигледан је и у погледима југословен-
ских дипломата који су боравили на Куби – са једне стране, ди вље-
ње њиховим несумњивим достигнућима у сфери здравства, образо-
вања, културе, спорта, а са друге стране, критика идеолошке ри-
гид ности, економских промашаја, претеране ауторитарности. Са 
дипломатским кором се одржавао присан контакт, сем са Кинези-
ма, који су стално били на удару кубанске пропаганде око њихове 
политике према Вијетнаму и САД-у. Поред тога, и на економском 
плану је било проблема. Куба је одржавала монокултурну пољо при-
вреду (шећерна трска), одбијајући било какву идеју диверсифи-
кације привреде, развој туризма, пошто је то подразумевало уво-
ђење приватне иницијативе која је била идеолошки неприхва тљи-
ва. Пошто Југославија није давала олакшице у трговини шећером, 
као што је то био случај са лагерским земљама, а није га много ни 
куповала, постојао је проблем трговинске размене.28

земље, провео је као амбасадор у Комисији за људска права УН-а, а потом одла-
зи у пензију и посвећује се писању.

28 Упоредити ова сећања о хаванској конференцији са: Ivan Ivanji, Titov prevodilac, 
Samizdat B92, Beograd, 2005, str. 168–183.
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Како сведочи амбасадор Јазић, односи су генерално били 
пријатељски, али су на пољу покрета несврстаних били право 
„боксовање у мраку“, обележено кубанским критикама на југосло-
венски прозападни и антисовјетски став и југословенским преба-
ци вањима за кубански радикализам и пренаглашен антиамерика-
ни зам. Овакав специфичан однос огледао се и у напетим личним 
везама између Тита и Кастра, па је кубански лидер више пута избе-
гао сусрет са југословенским председником, а чак није дошао ни на 
сахрану, правдајући то „безбедносним разлозима“. Сличан приступ 
обележио је и сам самит у Хавани. Југославија се раније изборила 
да кубанска страна не инсистира на „природном савезништву“ са 
социјалистичким блоком, али је Кастро, ипак, морао оштро да на-
ступи против САД-а и похвали СССР, што је изазвало Тита да не 
дозволи југословенској делегацији да устане и аплаудира. Убрзо 
је Кастро узвратио ударац тако што су кубански делегати остали 
да седе док је сам покрет одавао почаст Титу као свом оснивачу. 
Иако је ово био последњи Титов самит, на коме му је била указана 
велика пажња од највећег дела земаља у развоју, овај скуп је био 
и почетак краја кубанских тежњи да преузму вођство над покретом 
несврстаних и чврсто га сврстају на страну Москве. Совјетска ин-
вазија на Авганистан и вијетнамски упад у Камбоџу и Лаос, које 
је званична Хавана снажно подржала, означили су крај оваквих 
амбиција, пошто су дошле у судар са највећим бројем чланица ове 
организације. Чак су и неки од најближих кубанских савезника, као 
што је била Ангола, по сведочењу Јазића, били доста резервисани 
према сличним кубанским иницијативама.

Поред извесних критика, амбасадор Јазић показује одређе-
но разумевање за кубанску позицију. Радило се о малој земљи која 
се суочавала са америчким џином и у таквој неравноправној борби 
морала се ослонити на другу суперсилу, што се онда рефлектовало 
и на став према Југославији. Укупно гледано, односи са САД-ом су 
били лоши и обележени узајамним неразумевањем и пропуштеним 
приликама. Ако је и долазило до краткотрајног попуштања, као у 
време Картерове администрације, онда такав курс није одговарао 
Совјетима, јер би тако могли да изгубе сопствени утицај на том 
простору. Са друге стране, сви кубански покушају да извезу рево-
лу цију у друге земље Латинске Америке завршили су се крахом, 
пре свега због основног неразумевања специфичности сваке од тих 
земаља, њихових унутрашњополитичких прилика итсл. Насупрот 
томе, у време Реганове администрације, а како то види Јазић, други 
парадокс је било непостојање демократске алтерна тиве диктату 
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САД-а у Латинској Америци, што је учинило трагичном судбину тог 
читавог региона.29

Извориште кубанске спољне политике Јазић види у уро-
ђеној сумњичавости и прагматичности самих острвљана, као и у 
Кастровом прагматизму и идеолошком опортунизму који је био 
не сумњив. Суочавајући се са једном суперсилом, брзо је пргрлио 
идеологију друге стране (иако сам није био комуниста), али кад се 
распао совјетски блок, Куба је брзо превазишла идеолошке разлике 
из прошлости и окренула се блиској сарадњи са Кином. Према 
томе, како нам указују ова сећања, будући кубански развој лежи 
у дебирократизацији економије, њеној диверсификацији, развоју 
демократских институција, али уз очување свих добрих страна 
ку банског модела, нарочито у здравству и образовању. Како што 
данас видимо, Куба је већ кренула таквим путем.

Што се тиче година службе у Индији, једној од најважнијих 
чланица покрета несврстаних, амбасадор Јазић слика једну дво-
смислену слику блиског пријатељског односа две земље, али 
и бројних размимоилажења и неразумевања која су се појавила 
од времена смрти Нехруа и Индире Ганди. Како то правилно при-
мећује писац ових сећања, за Индију несврстаност никада није 
била чврста међународна доктрина, као што је то био случај са 
Југославијом, већ њено национално опредељење, демонстрација 
њене независности и државних интереса једне велике земље. Ово 
је често у Београду приписивано претераном совјетском утицају 
у Индији, али то није било у потпуности тачно, већ је више било 
у складу са индијском перцепцијом сопственог значаја у међу на-
родним односима. Формално гледано, најблискији ставови су били 
око базичних принципа несврстаности, али кад год би се прелазило 
на конкретне проблеме и њихово формулисање, превладавали 
су државни интереси Индије, њене блиске везе са Москвом, и Ју-
гославија је била принуђена да прави бројне уступке и компромисе 
зарад међудржавног јединства и добрих билатералних односа 
(изостанак осуде совјетске интервенције у Авганистану, подршка 
провијетнамској влади у Кампућији, суздржаност око критике ра-
дикалних осуда САД-а, пријем Пакистана у покрет несврстаних 
итд.).30

29 Више о америчко-кубанским односима у том периоду видети: Richard C. Thornton, 
The Carter Years: Toward a New Global Order, Paragon House, St. Paul, 2007, str. 
356–406.

30 Детаљно о индијској спољној политици у том периоду видети: J. N. Dixit, Across 
Borders: Fifty Years of India’s Foreign Policy, Picus Books, New Delhi, 1998, str. 
169–208.
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Иако крајем 80-их година долази до слабљења опште са-
радње, осим генерално блиских ставова у покрету несврстаних, две 
земље имају врло плодотворне везе на пољу културе, образовања 
и спорта (посете делегација САНУ, универзитета, учешће индијских 
плесача на Битефу, тениски мечеви и др.). Можда је највећи про-
блем у билатералним односима, како указује амбасадор Јазић, био у 
сфери трговинске размене. Индија је очекивала да Југославија, као 
и остале социјалистичке земље, омогући клириншко плаћање, али 
ниједна од ове две земље није имала регулисан такав систем трго-
вине, па је било застоја у размени. Поред тога, појавила се и озбиљ-
на конкуренција која је пружала квалитетне и јефтине производе, 
уз давање повољних кредита, нпр. у домену бродоградње, као што 
су били Јапан и Јужна Кореја, са којима се Југославија тешко могла 
такмичити. Поред тога, постојала је и опструкција просовјетских 
политичара који су настојали да онемогуће сарадњу наменских 
индустрија две земље, нарочито у сфери продаје тенкова и тешког 
наоружања. Амбасадор Јазић истиче да се децентрализовањем ин-
дијске привреде и бирократије, заједно са уласком страног капита-
ла, појавио и проблем корупције. Југословенски преговарачи нису 
поседовали механизме у пословању, као ни личну слободу да нуде 
партнерима велике провизије, што је доводило до тога да бројни 
уговори не буду склопљени. Индијска страна се мало освртала на 
пријатељство из ранијих деценија да би се побољшала занемарена 
трговинска размена. У том светлу, аутор ових сећања указује 
на то да, док се у јавности још увек са симпатијама гледало на 
Југославију, дотле се у владиним круговима већ видела подела на 
оне који јој нису били наклоњени, али су били куртоазни, и на оне 
који су изузетно били наклоњени Југославији и њеној политици.

Амбасадор Јазић пружа и врло детаљне описе индијских по-
литичара и даје општу слику индијске политике у том тренутку, са 
освртом на садашње стање. Он се нарочито концентрише на лик 
Раџива Гандија, тадашњег премијера, пажљиво сликајући његову 
еволуцију од помирљивог демократе до политичара са аутократ-
ским тенденцијама, пред крај живота повезаним са извесним поли-
тичким и корупционашким аферама (погроми Сика после убиства 
Индире Ганди и афера са куповином шведских топова бофорс). 
На рочито се истичу његове заслуге око обнављања дијалога са 
Ки ном после сусрета са Денг Сјаопингом 1988. године, иако тада 
није до шло до значајног помака у преговорима око спорног гра нич-
ног питања. Аутор пружа и значајне детаље у вези са грађан ским 
ратом на Шри Ланци, као и индијским директним војним ангажо-
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ва њем које се завршило тешким неуспехом и огорчило је тамилску 
заједницу у Индији. Коначан резултат био је трагични атентат на 
самог Раџива Гандија. Ипак, Јазић сматра и њега и целу породицу 
Нехру-Ганди у бити одану демократским институцијама, против  ни-
цима било каквог сепаратизма и убеђеним присталицама секулар-
не државе. Њихово значајно присуство у индијској савременој 
исто рији је од превасходног државотворног интереса, закључује 
аутор.31 Уз то, амбасадор Јазић настоји да представи различите 
правце индијске спољне политике, њене главне карактеристике у 
последњих двадесетак година, нарочито у односима са СССР-ом 
(Русијом), САД-ом и земљама југоситочне Азије (АSЕАN), указујући 
на еволуцију интереса Њу Делхија на међународној позорници, 
његов све већи међународни значај, као и на променљив однос 
великих сила према овој важној земљи, а све сагледано у светлу 
значајних геополитичких промена у азијско-пацифичком региону. 
Индија је остала несврстана земља, али се брзо прилагодила новим 
политичким и економским изазовима постхладноратовског света.

Ваневропски свет и југословенска криза – случај Индије

Распад социјалистичке Југославије и потоња југословенска 
криза, обележена бројним сукобима на том простору, несумњиво 
представљају један од најзначајних међународних догађаја током 
последње деценије XX века. Иако се о овим дешавањима много 
писало и код нас и у свету, тек се у скорије време, са све већом 
историјском дистанцом, појављују бројни примарни и секундарни 
извори који много објективније сликају ове немиле догађаје, 
а међу њих убрајамо и сећања бројних учесника и дипломата.32 
Међутим, док су се ови сведоци историје углавном концентрисали 
на унутрашња дешавања или на политику САД-а, ЕУ или Русије 
према СРЈ и југословенској кризи, ставови остатка света остали су 
већином неосветљени и непознати широј јавности. Управо у јед-
ном таквом тренутку, дневничке белешке33 амбасадора Чедомира 

31 О спољној политици Раџива Гандија видети: J. N. Dixit, Makers of India’s Foreign 
Policy: Raja Ram Mohun Roy to Yashwanti Sinha, Harper Collins, New Delhi, 2004, 
str. 187–206.

32 Видети између осталог: Vladislav Jovanović, Rat koji se mogao izbeći: u vrtlogu 
jugoslovenske krize, Nolit, Beograd, 2008; Miodrag Lekić, Moj rat protiv rata: rimski 
dnevnik jugoslovenskog ambasadora tokom rata za Kosovo, Službeni glasnik, Beo-
grad, 2007.

33 Видети: Čedomir Štrbac, Zapisi iz Indije 1997–2002, Altera, Akademija za diplomatiju 
i bezbednost, Beograd, 2011.
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Штрпца34 представљају право освежење за домаћу историографију, 
оне указују на разноврсне међународне аспекте југословенске кри-
зе, пружају допуну сазнања о односима са несврстаним светом 
после распада социјалистичке Југославије, али анализирају и нове 
политичке правце којима су те земље, у овом случају Индија, кре-
нуле. На известан начин, по количини информација које пружају о 
Индији, њеној политици и друштву крајем 90-их година, ове беле-
шке представљају истински домаћи пандан књизи америчког ди-
пломате Строба Талбота о Индији и америчко-индијским односима 
у истом периоду, али уз један много утемељенији, емотивно накло-
њен, а ипак и објективнији приступ, лишен високопарног става 
једне суперсиле.35

Већ на првим страницама ових дневничких белешки упо-
знајемо се не само са политичким амбијентом савремене Индије, са 
онима који предводе једну велику и разнородну земљу већ све више 
продиремо и у њен свакодневни живот, обичаје, традицију, осећа-
мо пулс људи, атмосферу дипломатских клубова и резиденција, 
али и вреву на улицама древних градова, судар ста рог и новог. 
Чедомир Штрбац, као и раније амбасадор Шестан, пока зује велики 
интерес за историју и културу земље у којој службује, настоји да 
дозна више, обухвати што шире знање, разуме однос про шлости 
и садашњости у индијском друштву, везу која га у пот пу ности и 
непрекидно прожима. Зато су у овом дневнику драгоце ни не само 
описи контаката са људима из индијске владе или са дипломатским 
кором, живот и рад у Њу Делхију, већ нам пажњу итекако окупирају 
путовања и живописни предели различитих ин дијских савезних 
држава, посете Махараштри (Мумбај, бивши Бомбај), Утар Прадешу 
(Агра, у којој је Таџ Махал), Џаму и Кашмиру (Срина гар), Западном 
Бенгалу (Колката, бивша Калкута), Гои, Карнатаки (Бангалор), 
Тамил Надуу (Ченај, бивши Мадрас), као и околним земљама у 
којима је амбасадор Штрбац био акредитован (Бутан, Шри Ланка, 
Малдиви). Индију упознајемо преко њених званичника, схватамо 

34 Чедомир Штрбац је рођен 1940. у Београду (Краљевина Југославија). По обра-
зовању је правник и историчар, докторирао је на Правном факултету у Београ-
ду, а био је и универзитетски професор и дугогодишњи амбасадор Југославије. 
Радио је у Институту за савремену историју, Институту за међународну политику 
и привреду, а у периоду 1976–1987. био је и директор Института за међународни 
раднички покрет. Предавао је на универзитетима у Београду и Новом Саду (од 
1983. је редовни професор). Био је амбасадор у Габону, Екваторијалној Гвинеји, 
Индији, на Шри Ланки и Малдивима, а у времену између обављања ових функција 
водио је службу за анализу, планирање и интерно дипломатско информисање 
СМИП-а.

35 Видети: Strobe Talbott, Engaging India: Diplomacy, Democracy, and the Bomb, 
Brookings Institution Press, Washington D. C., 2004.
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њен велики међународни политички значај, а из контаката са ње-
ним фолклором, светковинама, бојама, мирисима, откривамо огро-
мну снагу њене духовности и продорност и трајност њене културе.

Поред извесног путописног карактера, дневничке белешке 
амбасадора Штрпца, које нам приближавају свакодневну Индију 
и њен традиционални живот, представљају и значајан извор и 
за упознавање са унутрашњим функционисањем државе и биро-
кратије, њене дипломатије, политичке и интелектуалне елите, и 
пружају бројне важне појединости о индијском политичком живо-
ту тих година и динамичној спољној политици. Од тренутка када 
аутор ових белешки ступа на тле Индије, од предаје акредитива, 
преко посета министарствима, парламенту, бројним политичким 
фор мумима, где учествују садашњи и бивши званичници, па све 
до тешких дана агресије НАТО на СРЈ, ми се сусрећемо са свом 
сложеношћу индијске унутрашње политике, бројним проблемима 
на локалном и регионалном плану, откривамо различите политичке 
и економске групације и њихове интересе, схватамо споро реа-
говање и формулисање државне политике, али разумемо и очи-
гледну доследност када се одређени став заузме. Штрбац нам даје 
једну комплексну слику индијске демократије, политичког система 
потпуно различитог од осталих земаља у њеном окружењу, а тиме 
и ексклузивног, који је несумњиви гарант равноправног учешћа 
најразличитијих политичких, етничких и религиозних група у ин-
дијском државном животу, покретача директног утицаја јавног 
мњења на власт, али понекад она делује и као кочница у одлуч-
ности Индије да се активно ангажује на међународном плану, даље 
од непосредних регионалних интереса.

За разлику од амбасадора Јазића, у чије време се индијска 
спољна политика кретала у доста ограниченом координатном си-
стему покрета несврстаних, блиског савезништва са Совјетским Са-
везом и заштите својих базичних позиција на простору јужне Азије, 
у овим дневничким белешкама видимо Индију која је остала верна 
стратегији несврстаности, мада можда не и самом покрету, али сада 
прилагођеној новим, сложеним околностима постхладноратовског 
света, где више није било јасно повучених линија. Таква Индија се 
окренула тржишним реформама, модернизацији, тесној економској 
сарадњи са САД-ом, ЕУ, Јапаном и „азијским тигровима“ у успону 
(Јужна Кореја, Сингапур, Малезија и др.), кључно савезништво са 
Москвом се трансформисало у стратешко партнерство равноправ-
них (војна компонента), а ширење индијског утицаја у Азији (поли-
тика „гледања на исток“), сузбијање директне пакистанске претње 
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и динамично надметање за утицај са Кином постали су нова матрица 
спољне политике Њу Делхија.36 Амбасадор Штрбац се свакодневно 
суочавао са огромним изазовима коренитих промена које је про-
живљавало индијско друштво, нешто веома слично искуству амба-
садора Остојића у Кини двадесет година раније. Индија је већ 
имала јасно дефинисане приоритете на међународној позорници, 
била је отворена за нова партнерства на свим странама, али се, 
као што је то био случај током НАТО агресије, још увек лутало 
између подржавања старих принципа и задовољавања нових спољ-
нополитичких потреба.

Исто тако, ове дневничке белешке представљају значајан 
извор и за праћење актуелних индијских дешавања на унутрашњем 
и спољном плану. Штрбац нам пружа много драгоцених детаља из 
својих разговора са индијским званичницима и страним диплома-
тама, приказује нам оштру дебату у јавности и међу експертима, а 
све поводом индијских нуклеарних тестова маја 1998. (Покран II). 
Ово је за Индију било питање престижа велике силе у Азији, а и ши-
ре, знак одлучности нове владе БЏП, али је довело до неочекиваног 
затезања односа са Западом, економских санкција САД-а и Јапана, 
као и до контраизвођења пакистанских нуклеарних тестова крајем 
тог истог месеца. Поред тога, из ових белешки можемо пратити и 
Каргилски рат између Индије и Пакистана на граници у Кашмиру 
(мај–јун 1999), иако је коинцидирао са НАТО бомбардовањем, зло-
чиначки напад на индијски парламент (децембар 2001), као и по-
четке потоњег одмеравања војних снага Индије и Пакистана током 
2001. и 2002. године. Када се узме у обзир анализирање ових зна-
чајних међународних догађаја, белешке амбасадора Штрпца већ су 
постале незаобилазно штиво за све будуће истраживаче.37

Оно где ове дневничке белешке пружају најаутентичнији 
историјски изворни материјал јесу југословенско-ин дијски односи 
то ком агресије НАТО на СРЈ. Као што смо раније видели, већ се 
ам басадор Јазић крајем 80-их година суочавао са извесним „хла-
ђењем“ индијске политике према Југославији. Док је јавност, 
углав ном, била пријатељски наклоњена, али се тај однос узимао 
здраво за готово, већ је долазило до подела у индијском врху око 
сврсисходности одржавања приоритетних односа са Бео гра дом. 

36 Детаљно о променама у индијској политици у том периоду видети: C. Raja Mohan, 
Crossing the Rubicon: The Shaping of India’s Foreign Policy, Penguin, New Delhi, 
2005.

37 Више о дешавањима у индијско-пакистанским односима видети: J. N. Dixit, 
Indian Foreign Policy and its Neighbours, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001, 
str. 127–195.
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Распад земље и крвави грађански рат у Југосла вији, као и притисак 
локалне муслиманске заједнице на индијске власти, гурнули су 
билатералне односе далеко у други план. Остала су само лепа 
сећања. У самом тренутку НАТО агресије, Индија се извлачила 
из делимичне међународне изолације после нуклеарних тестова, 
настојала је да обнови политички дијалог са САД-ом и уклони 
економска ограничења (разговори Џасвант Синг – Строб Талбот), 
диверсификује своје међународне везе, оснажи сарадњу са осталим 
светским партнерима и супротстави се пакистанској агресији у 
Каргилу. Све је то утицало на, донекле опрезни, индијски ангажман 
око подршке СРЈ у тим тешким данима.38

Ипак, преседан ангажовања НАТО-а у војној операцији 
против једне суверене земље, мимо одлуке Савета безбедности 
УН-а, манипулисање етничким сукобима зарад остваривања уских 
политичких интереса, коришћење „хуманитарне интервенције“ као 
модела за нови глобални интервенционизам, уз све постојеће ре-
зерве, нису могли да оставе немим званични Њу Делхи. Све оно што 
је било искоришћено против Југославије, могло се лако окренути и 
против саме Индије (паралела Кашмир–Косово била је очигледна), 
а индијска јавност се оштро поларизовала и жестоко супротставила 
било каквој оружаној агресији великих сила (отворена подршка 
од најразличитих групација, од комуниста свих усмерења, до на-
ционалистичких група и интелектуалаца, бивших званичника и 
др.). У критичном тренутку, индијска влада је отворено осудила 
агресију на СРЈ, пружила подршку преко свих очекивања, како 
указује амбасадор Штрбац, покренула одређене иницијативе у УН-у 
и покрету несврстаних ради прекида конфликта, тесно је коор-
динисала своје акције са Русијом, а донекле и са Кином, где је Њу 
Делхи чак предњачио у критикама Запада, а у једном тренутку се 
озбиљно размишљало и о слању индијских миротвораца на Космет. 
Иако се отворено не поставља ово питање, избијање граничног 
сукоба са Пакистаном, баш у време када је Индија одлучила да 
се активно ангажује и осуди агресију НАТО-а, можда може бити 
само случајност, али онаква случајност каква оставља дубоке 
последице.

Без обзира на почетну индијску неодлучност и резервиса-
ност, ни званични Београд није показао елементарно разумевање 
чињеница да СРЈ није исто што и СФРЈ, да покрет несврстаних, 
нарочито услед лобирања утицајних исламских чинилаца, није 

38 Више о спољној политици БЏП и односима са САД-ом видети: C. Raja Mohan, 
Crossing the Rubicon, str. 83–114.



Ј. ЧАВОШКИ ЗЕМЉЕ АЗИЈЕ, АФРИКЕ И ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ У СЕЋАЊИМА И 
ДНЕВНИЦИМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДИПЛОМАТА

111

више био арена где је Београд суверено наступао као раније, а да 
ни приоритети индијске спољне политике и глобалног ангажовања 
нису више били истоветни. Овај „дијалог глувих“ јасно се огледало 
у непрестаним притисцима на амбасадора Штрпца да се ангажу-
је код индијске владе, чак да наступа ултимативно, захтевајући 
отворену подршку против НАТО-а, а да се претходно нису ни узи-
мале у обзир његове исцрпне анализе о правом стању индијске 
политике и њеном новом усмерењу („неутрална благонаклоност, а 
не пријатељско ангажовање“). Промена индијског става, осим што 
је била повезана са базичним принципима и државним интересима 
индијске спољне политике, може се приписати и правој локалној 
шатл-дипломатији југословенског амбасадора, који није престајао 
да обилази званичнике, преноси ставове, пружа конкретна обја-
шњења, сугерише одређене акције, организује конференције за 
штампу, наступа у јавности и тако мобилише индијско јавно мњење 
на страну жртве агресије. У овом погледу, дневничке белешке 
амбасадора Штрпца пружају непроцењиве податке о конкретном 
дипломатском деловању у време велике кризе, а јасно нам сликају 
призор најразличитијих реакција ваневропског света на скорашње 
догађаје на простору бивше Југославије.39

39 Упоредити ова сећања са искуством кинеског амбасадора у Југославији током 
НАТО агресије у: Pan Zhanlin, Zhanhuo zhong de waijiaoguan: qinli Beiyue zha guan 
he Nan lianmeng zhanhuo, Dangdai Zhongguo chubanshe, Beijing, 2006.
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Summary

Jovan Čavoški, M. A.

Countries of Asia, Africa and Latin America in Memoirs 
and Journals of Yugoslav Diplomats

Key words: Yugoslavia, diplomats, memoirs, Asia, Africa and 
Latin America

This article deals with different memoirs and journals of Yu-
goslav diplomats that focus on Yugoslavia’s relations with a number 
of different Asian, African and Latin American countries. By analyzing 
these works this article tries to put reminiscences of Yugoslav di-
plomats into a concrete framework of domestic and international 
historiography, particularly concentrating on their contribution to our 
better understanding of Yugoslavia’s relations with the developing 
world during and after the Cold War. Apart from many important details 
depicting the political situation in countries like China, India, Cuba, 
Argentina, Morocco, Algeria and Tunisia all these works provide us with 
a new perspective that additionally helps us to fully comprehend their 
internal developments, put them into a concrete historical context, and 
grasp the importance of the developing world in international affairs. 
Therefore, these memoirs and journals might prove useful not only for 
ex-Yugoslav historians, but also for everyone interested in Third World 
politics during and after the Cold War.
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ОД „ВЕЛИКОГ СКОКА“ ДО „ЈУЛСКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ“: 
РЕФОРМЕ БУГАРСКОГ ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА 

1958–1968. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: Чланак има за циљ да објасни динамичан пе-
риод реформи које су спровођене у Бугарској 1958–1968. 
Поред поделе на фазе, рад покушава да објасни ток спро-
вођења реформи и конјункутру осталих соција ли стич ких 
земаља. Обрађени су и разлози због којих је врх поли-
тичког руководства бугарске компартије био принуђен да 
отпочне са спровођењем привредних реформи. Објашњава 
се и зависност Бугарске од СССР-а у матери јалном и тех-
нолошком погледу, али и прагматичност партиј ског руко-
вoдства, на челу са Тодором Живковим, које жели да се 
одржи на власти. 

Кључне речи: реформе, Тодор Живков, Јевсевије Либер-
ман, Алексеј Косигин, „велики скок“, трустови

Економиста Јан Адам је, говорећи о процесу реформи, навео 
два становишта. По првом, врло критичком, уколико у систему нису 
извршене суштинске промене, попут оних у сегментима својине и 
односа план и тржиште, не може се рећи да су у Источном блоку 
извршене било какве реформе. Међутим, уколико се погледа ближе 
и наведу све промене и начини пресек, онда се може говорити о 
одређеној динамици и променама које су настајале као последица 
спроведених реформи.1

*  Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација. Историјско насле-
ђе и национални идентитети у Србији у 20 веку, (№ 47019), који финансира 
Мини старство просвете и науке Републике Србије.

1 Jan Adam, Economic reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s, 
St. Martin’s Press, 1989, p. 3.
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Сам рад ће бити подељен на неколико целина.2 У првој, 
уводној, биће речи о успостављању политичког и економског си-
стема по узору на СССР. Други део ће представити динамику тих 
реформи, док ће на крају подробније бити описана свака од фаза. 
Поред саме динамике реформи, покушаћемо да дамо одговор зашто 
су отпочеле, какав им је био карактер, колики је био утицај СССР-а 
и какве су биле последице реформи.

Успостављање државног социјализма у Бугарској

Долазак комуниста на власт у Бугарској 1944. године уз 
подршку Црвене армије означио је почетак револуционарне измене 
политичког и друштвеног система земље по совјетском узору. 
Додуше, борба за потпуну власт Комунистичке партије Бугарске 
(КПБ) потрајала је до 1948. године, а потом су уследиле чистке у 
самој партији, узроковане сукобом унутар Коминформа. 

Упркос борбама за власт и међустраначком трвењу, након 
1949. Бугарска је брзо усвојила свој први републикански устав и 
први петогодишњи план (1949–1953). Устав и политика развоја 
су били пресликани по совјетском моделу. Једнопартијска власт и 
убрзана индустријализација, електрификација и колективизација 
земље, уз претходно извршен процес национализације, имали 
су за циљ да земљу извуку из заосталости у врло кратком року. 
Изграђиван је аутархичан модел командно-планске привреде ста-
љинистичког типа – непараметарског економског система где је 
план само физички одређивао циљеве.3

2 Последњих неколико година изашло је више вредних књига бугарских колега у 
којима су обрађена како целокупна историја бугарске државе и друштва у хлад-
ном рату тако и нека кључна питања. Најважније синтезе у којима се обрађује по-
ред осталих важних процеса и домен привреде су: Е. Калинова, И. Баева, Блгар-
ските преходи 1939–2005, София, 2006; Г. Марков, ред., История на Българите: 
от Освобождението (1878) до края на Студената война (1989), София, 2009; Е. 
Кандиларов, Е. Турлаков, ред., Изследвания по история на социализма в Бълга-
рия 1944–1989, София, 2010; Ивайло Знеполски, ред., НРБ от началото до края, 
София, 2011. Незаобилазно, већ класично дело, представља књига И. Марчева, 
Тодор Живков – пътят към властта: политика и икономика в България 1953–
1964, София, 2000. Из области чисто економске историје најважнија дела су: М. 
Иванов, Реформаторство без реформи: политическата икономия на българския 
комунизъм 1963–1989, София, 2008; Д. Вачков, М. Иванов, Българският външен 
дълг 1944–1989: банкрутът на комунистическата икономика, София, 2008; Р. 
Аврамов, Пари и де/стабилизация в България 1948–1989, София, 2008. 

3 НРБ от началото до края, стр. 135–136.
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Тодор Живков осваја власт и покреће реформе у Бугарској

И поред уложене велике енергије и средстава, Бугарску је 
током целог периода 50-их пратила неразвијеност и висока стопа 
незапослености, која је почела да се смањује тек током друге по-
ловине 50-их и током 60-их. Уз привредне тешкоће пратиле, ту је била 
и борба за власт унутар врха КПБ-а.4 Као победник из овог сукоба 
са дотадашњим неприкосновеним вођом и својим некадашњим па-
троном Влком Червенковим изашао је Тодор Живков,5 генерални 
секретар КПБ-а, који је био на страни Никите Хрушчова током борбе 
за Стаљиново наслеђе. Промену у самом врху власти пратиле су и 
промене кроз целокупан систем наредних неколико година, док се 
Живков учвршћивао на власти, оставши једини на врху пирамиде 
1962. године,6 па све до његове смене 1989, такође уз благослов 
Москве. Иако је главна преокупација бугарских комуниста била 
бор ба за врховну политичку власт (1956–1962), од огромне ва-
жности је било стање и развитак државе и друштва, тј. питање 
модернизације. 

Покретањем процеса дестаљинизације на ХХ конгресу 1956. 
Никита Хрушчов, генерални секретар КПСС-а, омогућио је покрета-
ње реформи у Источном блоку. Рушење „стаљинизма“ ослањало се 
на „лењинизам“, централизам је требало олабавити давањем већих 
права и слобода кроз идеју демократског централизма.7 Међутим, 
на самом почетку, током друге половине 50-их, у Бугарској није 
било никаквих значајнијих промена. Заправо систем се нашао за-
4 Смрћу Георгија Димитрова (1882–1949) отпочела је борба за водеће место у 

бугарској компартији. Сам сукоб био је пре свега одраз онога што се дешавало 
у СССР-у. Влко Червенков (1900–1980) је успео да обједини фунцкије генсека 
КПБ-а (1949–1954) и премијера (1950–1956), али као штићеник Георгија Ма-
љенкова, изгубио је власт годину дана после смене свог патрона. О међупартиј-
ској борби и сукобима око власти најбоље поглeдати у наведеном делу Илијане 
Марчеве и у синтези групе аутора под руководством Ивајла Знеполског: Ивайло 
Знеполски, ред., НРБ от началото до края, София, 2011.

5 Тодор Живков (1911–1998), родом из села Правец. Био је штићеник Влка Чер-
венкова, који га је поставио за генералног секретара КПБ-а 1954, на којем месту 
се задржао до 1989, када су га сменили партијски другови. Живков је током бор-
бе за власт у СССР-у стао на страну Никите Хрушчова, што му је донело касније 
целокупну власт у Бугарској.

6 О смени тадашњег премијера Антона Југова (1956–1962), када власт преузима 
Тодор Живков и његови следбеници погледати детаљно у: И. Марчева, н. д., стр. 
149–159.

7 Демократски централизам је Лењинова замисао која је подразумевала да у 
партији постоји како слобода изражавања чланова тако и чврсто јединство при-
ликом доношења или спровођења одлука. A. Heywood, Political ideologies: An 
Introduction, New York, 2012, p. 122.
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течен. Лоше стање у бугарској привреди изнео је 7. јануара 1958, у 
свом реферату, на седници Политбироа, тадашњи министар финан-
сија и државне контроле Кирил Лазаров. Положај је такав, да чак 
ако се искористе целокупне девизне резерве, не могу се исплатити 
два задужења према Државној банци СССР-а, са роковима 11. и 
15. јануара 1958. године... Рок за поновно успостављање девизних 
резерви се не може одредити, јер предстоје велика плаћања према 
капиталистичким земљама за које такође нису обезбеђена девизна 
средства.8 Након овог извештаја, Политбиро је одобрио предлог 
Кирила Лазарова да се исплати први зајам и да се замоли одлагање 
плаћања другог зајма, чија наплата је приспевала 15. јануара.

Отпочела је права потрага за новим кредитима, репрогра-
мом, бољим условима. Презадуженој држави са лошом привредом, 
која је све дубље тонула, ретко ко је изашао у сусрет.9 Решење је 
пронађено у продаји златних резерви у висини од 21 тоне злата 
совјетској Госбанци.10 Постало је јасно да се систем мора битније 
изменити како се земља не би поново нашла у истом положају. 

Седми конгрес КПБ-а је одржан 1958. године. Треба имати на 
уму да је овај конгрес био од значаја зато што је на њему истакнуто 
да је будућност у научно-технолошком напретку и интензивном 
развоју.11 Међутим, током целокупног постојања социјалистичке 
Бугарске развој је остао екстензиван и научно-технолошка дости-
гнућа никада нису била у правој мери укључена у привреду како би 
се извршио нужнан прелаз ка интензвиној привреди. Такође, важна 
одлука VII конгреса је била да се престане са праксом изградње 
великих постројења за индустрију за коју нема сировина у самој 
земљи, чиме се повећавао спољнотрговински дефицит.12

Командно-плански модел привреде

Овај период карактерише изградња стаљинистичког модела 
командно-планске привреде. Одликовала га је висока вертикална 

8 Реч је била о два краткоторочна зајма у конвертибилној валути од СССР-а. ЦДА, 
Ф. 1Б, оп. 6, а. е. 3510.

9 Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 108–110.
10 Први који је непобитно доказао продају, са свим документованим материјалима о 

процесу продаје злата био је новинар Христо Христов. Х. Христов, Тайните фа лити 
на комунизма, София, 2007, стр. 49–60. Питање је подробно и темељно обра ђено 
у: Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 116–120; Р. Аврамов, н. д., стр. 191–200.

11 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 338.
12 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 317.
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централизованост привредног система уз доминантну улогу плана. 
Бугарска је дословно копирала совјетски модел привредног систе-
ма и његовог развоја. Административни начин руковођења привре-
дом био је суштина његове логике управљања, одбацујући било 
какав облик утицаја закона вредности. План је представљао најва-
жнији инструмент у планирању и управљању привредом, а држав-
ни плански комитет (ДПК) са врховним привредним саветом нека 
врста економског суперминистарства. План је имао снагу закона 
и одређивао билансе укупне производње, расподеле, размене и 
потрошње. Командно-планска привреда је подразумевала да план 
представља једини акумулатор, алокатор средстава и регулатор 
система са минималним учешћем тржишта у том процесу. 

Такав систем је на самом почетку показао одлучност, си-
гурност и чинило се да је, упркос бројним тешкоћама, нађена 
формула за искорак из заосталости. Почетна висока концентрација 
средстава и моћи омогућила је да се покрене градња кључних 
објекта потребних за индустријализацију. Међутим, како се систем 
усложњавао, а свет се, упркос идеолошким запрекама, све више 
интегрисао, крутост командно-планске привреде и велика концен-
трација средстава и моћи на једном месту су од почетне предности 
прерасле у терет, онемогућавајући привредном систему да буде 
прилагодљивији.

Етапе развоја

Развој бугарског привредног система током наведених десет 
година можемо поделити у неколико целина. Прва целина (1958–
1960) доводи до спознаје да систем није у стању да сервисира своје 
обавезе и решење је тражено у форсирању постојећег привредног 
модела по узору на „велики скок“ у комунистичкој Кини. Други 
период (1960–1963) представља потрага за моделом, али овога 
пута заснованог на економски утемељеним начелима уз учешће 
економских и других стручњака. Овај процес пратио је реформе у 
СССР-у, које су заправо ударале смернице свим земљама Источног 
блока. Један од важних показатеља промене политике је чланак 
угледног совјетског економисте Јевсевија Либермана13 у Правди 9. 
септембра 1962. године, под насловом „План, профит, премија“. 

13 Јевсевије Григорович Либерман (1897–1981) рођен је у Славути у Украјини. Био 
је један од најистакунитијих совјетских економиста и творац концепта реформе 
из 1965. године.
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Упоредо са тим је ишао и покушај да се уведе већа дисциплина 
путем бољег вођења статистике и књиговодства. 

Трећи циклус (1963–1968) бисмо могли да наведемо као уте-
ме љивање новог економског механизма (НЕМ), пре свега кроз ства-
рање великих система по узору на капиталистичке трустове, који би 
обухватали готово целу једну привредну грану или њен велики део 
държавни стопански обединения (ДСО). Заправо ову фазу можемо 
сматрати почетком озбиљних реформи привредног система. Оне су 
ишле у два правца: реформе целокупног система, нови економски 
механизам (НЕМ), и реформе путем стварања ДСО-а.

У другој половини 50-их и током 60-их, поред укључивања 
закона вредности, питање слободе унутар привредног система је 
било најкрупније.14 Брзо се увидело да је систем сувише усправно 
централизован, док је водоравно био врло слабо повезан. Суштин-
ска слабост је проистицала из превелике строгости у подели рада 
и недовољној одговорности привредних субјеката, тј. из инсти ту-
ционалног недостатка који је приморавао/упућивао привредне 
субјекте да сарађују једни са другима. Први корак у решавању 
проблема је било појачавање партијске дисциплине, док је на крају 
извршено обједињавање различитих предузећа у трустове – ДСО. 

Тешкоће током реформи

Једна од главних препрека реформама било је становиште 
СССР-а да се улога плана као доминантног чиниоца привредног 
система не сме мењати. Нужда копирања совјетског модела такође 
је била незахвална за сателитске земље. Кључ ових проблема ле-
жао је у самом положају и потенцијалима СССР-а, који је био бо-
гат готово свим сировинама, имао огромна пространства и најмно-
гољуднију земљу међу чланицама СЕВ-а.15 То му је омогућавало 
да може себи дозволити коришћење технологија које троше вели-
ке количине сировина и енергије у производњи и да при том по-
седује сопствено велико тржиште. Овакве потенцијале није имала 
ниједна сателитска земља, а била је обавезна да прихвати совјет-
ски привредни концепт. На тај начин у целом источном блоку су 

14 Интерву аутора са Георгијем Петровим, септембар 2010.
15 Савет за међусобну економску помоћ је основан 1949, али је почео да функци-

онише тек крајем 50-их година, док је 60-их почела да се озбиљније дефинише 
његова политика и врши интеграција у циљу стварања заједничког тржишта ње-
гових чланица и утврђивања тела и правила ове организације.
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изграђивани аутархични/самодовољни привредни системи ко ман-
дно-планске привреде. Систем је претпостављао високе стопе 
улага ња, које би биле главне за убрзани раст. Како би се што пре 
при ку пила огромна средства, успостављен је наведени систем, 
који је у ценовној политици путем „маказа“ одређивао ниске цене 
пољо привредних производа и обавезне откупе по ниским ценама, 
док би оне привредне гране које су форсиране, попут металургије, 
машиноградње, тешке хемијске индустрије, имале високе цене 
и биле подстакнуте да производе и привлачиле велика улагања. 
Међутим, систем је био јак колико и његова најслабија карика. 
Уколико би на неки начин дошло до пада улагања/масовног дотока 
средстава, у овом случају од СССР-а,16 или би дошло до пораста 
стандарда радника/трошкова радне снаге које не би пропратило 
повећање продуктивности рада, дошло би до кризе и урушавања 
постојећег модела.17

Нова политика интеграција и стварања великог заједничког 
тржишта за земље државног социјализма била је покушај да се пре-
корачи ова аутархичност. Међутим, све се свело на поделу рада, а 
критеријуми су често били политички, а не економски. Одре ђено је 
током 60-их где и шта ће која земља производити. Ово не значи да 
је у једној земљи произвођен целокупан програм једне привредне 
гране, већ одређени делови коначног производа. Политичка руко-
водства су разумела да се мора извршити специјализација и коо-
перација, али и увођење једнаких стандарда како би кооперација 
била могућа тј. типизација. Заправо нова привредна политика пред-
стављала би изградњу економије обима на једном далеко већем 
тржишту, уз покушај ослонца на сопствене, источноблоковске тех-
но логије и коришћење светских цена за производе приликом међу-
собне размене. Као и увек, невоља са ценама у државном соција-
лизму, где преовлађује администрирање путем командно-планске 
привреде, јесте како оне треба да се мењају и шта треба да им 
буде ослонац. Додатну затвореност и неприлагођеност привредног 
система појачавало је то што се систем ослањао на светске цене 
као репер и мењао их је на сваких пет година,18 док ниједна од 

16 НРБ от началото до края, стр. 138–140.
17 Једно од најбољих објашњења зашто и како су привредни системи земаља 

држав ног социјализма са монопартијама на власти дошли у кризу је датo у 
књизи: Lj. Madžar, Suton socijalističkih privreda, Beograd, 1990, у којој професор 
Љубомир Маџар користи Харод–Домаровов модел, по којем је укупни привредни 
раст једнак најнижем расту једног од кључних чинилаца (карика).

18 B. Eichengreen, European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, 
р. 159.
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земаља није имала конвертибилну валуту, укључујући и рубљу 
која је била опште средство плаћања унутар СЕВ-а. Последица је 
био даљи опстанак неконкурентних предузећа, која без субвенција 
или одређених царинских заштита нису могла остварити извоз. 
Субвенционисање извоза било је нормална појава, али иако оправ-
дана на почетку када се индустрија изграђивала, показала се као 
врло скупо и неодрживо решење на дужи рок. Клиринг је био и 
остао доминантан начин плаћања у међусобној трговини СЕВ-а.19 

„Велики скок“

Због наведене затечености система, није се могло доћи до 
неких суштинских промена, јер је за то било потребно времена. 
Покушаји да се криза ликвидности реши новим кредитима нису 
уродили плодом и преостало је да се Бугарска ослони на сопствене 
могућности.20 Она није била једина земља у таквом положају, а 
блиски контакти са кинеским партијским руководством будили су 
наду. Заправо идеја је из Кине дошла преко Влка Червенкова,21 али 
је одбачена и сада поново извучена из запећка и представљена 
као решење врха КПБ на челу са Тодором Живковим. „Велики скок“ 
се сматрао успешном формулом за излазак из привредне кризе. 
Ново решење није било ништа друго до наивни приступ да се 
нагомилани дугови и дефицит спољнотрговинског биланса, као и 
за осталост, која је главни кривац за све то, могу решити кроз фор-
сирање постојећег модела командно-планске привреде. Политич-
ком одлуком циљеви плана су подигнути без икаквих опипљи вих 
критеријума. Логика се заснивала на повећању норми онолико ко-
лико је било потребно остварити додатних прихода да би се избегао 
банкрот земље, занемарујући или преувеличавајући могућ ности 
привредног система. 

Састављање нових измена и њихово доношење је имало 
још већи значај јер, као што је на самом почетку наведено, план 
није представљао само економску политику и пројекцију, већ и за-
конску обавезу! С обзиром на то да је за усвајање плана била по-

19 Исто, стр. 156–160.
20 О покушају да се пронађу бољи услови за финансирање бугарске привреде, за 

лакшу отплату кредита погледати у: Д. Вачков, М. Иванов, Българският външен 
дълг 1944–1989: банкрутът на комунистическата икономика, София, 2008, стр. 
103–108.

21 Нико Яхиел, Тодор Живков и личната власт: спомени, документи, анализи, Со-
фия, 1997, стр. 112–113.
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требна општа мобилизација свих могућих капацитета, све је било 
пропраћено великом медијском кампањом.22 

Услед оскудице средстава, која је такође постојала у кине-
ском случају, подстрек се покушао пронаћи без материјалног на-
грађивања, већ по Стахановљевом – ударничком принципу. 

Важно је нагласити да се нису сви у врху Партије слагали 
са оваквим решењем изласка из тешкоћа, али да се нико није смео 
отворено супротставити званичној политици. У сврху мобилизације 
и сузбијања неистомишљеника Тодор Живков је на пленарној сед-
ници 11. новембра 1958, поред наглашавања континуитета у бугар-
ској политици након његовог доласка на власт,23 казао да су лоши 
резултати у привреди у великој мери узроковани сумњом кадрова у 
испуњавање плана и да се „неверници“ налазе у самом ЦК КПБ-а.24 
На самом крају излагања навео је и ставку „непријатељи реформе“ 
чија жеља је да план пропадне и њихове разлоге је разврстао у три 
групе, од којих је прва била „невера у победу, несхватање каракте-
ра и правца ка испуњењу привредних задатака у скраћеним роко-
вима“. Почетком децембра, на састанку секретеријата ЦК КПБ-а, 
Живков је био још оштрији, захтевајући да се испуни циљ удвостру-
чавања националног дохотка без обзира на цену. Сматрао је да 
ко мунисти треба, као и цела држава, да буду „мобилисани за 
бој“ како би се план испунио.25 Зарад испуњења плана искован 
је комунистички „оче наш“: не кради, будно пази и умножавај 
социјалистичку имовину, која је за нас света и неприкосновена, 
као што је била света и неприкосновена приватна својина за 
капиталистичко друштво.26 

Наведени примери говоре о томе колики је идеолошки капи-
тал уложен у покретање посрнуле привреде, али и да је руковод-
ство веровало да је план одлично осмишљен, само се недовољно 
добро спроводи.

„Велики скок“ претворио се у „велики тресак“, привредна 
политика заснована на форсирању постојећег привредног модела, 
без подстрека радницима и са строгим органичавањем у нова ула-
гања, доживела је потпуни пораз. Резултати су били више него 
22 Работническо дело, званично гласило КПБ-а, отпочело је директивама и саве-

тима свакодневно да подстиче читаоце како би се извршила мобилизација свих 
потенцијала и спровео осмишљени план.

23 Мисли се на одстрањивање Влка Червенкова на априлском конгресу КПБ-а 1956. 
године.

24 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 356.
25 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 358.
26 ЦДА, Ф. 1Б, оп.5, а. е. 362.
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поражавајући. Бугарска је због повећања количине потребне за 
извоз нарушила кавалитет готово свих привредних грана и изгуби-
ла одређена тржишта за пољопривредну и дрвну индустрију које 
су увек сматране конкурентним на светском тржишту.27 Усле ди-
ло је даље изношење златних резерви ради исплате рата 1963. 
(3,835 тона) и 1964. године (4 тоне).28 

Прелазни период

Тодор Живков није био визионар, али је био прагматичан. Из 
„великог скока“ извукао је наук. Он се сводио на неколико ствари: 
1. у привредном систему мора доћи до значајнијих промена, нара-
вно, колико идеологија и СССР буду дозволили, али се мора ићи 
на већу ефикасност система; 2. Бугарска ни на који начин не може 
бити самодовољна, нити у погледу средстава, сировина и техноло-
гија и треба се чвршће везати за СССР како би се превазишла 
заосталост;29 и 3. очекивање да ће радници радити само за боље 
сутра 15 година након завршетка рата и трпети мере штедње било 
је превазиђено. Целокупан заокрет пропраћен је новом медијском 
кампањом, која је пратила све важније одлуке, како краткорочног, 
средњорочног тако и дугорочног карактера. О „великом скоку“ 
више није било помена.

Како би се обезбедила средства и тржиште за своју робу 
унутар СЕВ-а,30 Тодор Живков је извео један врло смео маневар. 
На партијском пленуму 4. децембра 1963. године он је као прву та-
чку дневног реда предложио разматрање блиске сарадње Бугарске 
и СССР-а, која би могла бити окончана политичким спајањем две 
земље. Од овог чина обе стране би, по Живкову, имале велику ко-
рист.31 Међутим, овај маневар се пре може протумачити као исказ 
верности СССР-у,32 како Хрушчов не би помислио да може имати 

27 ЦДА, Ф. 1Б, оп. стр. 5, а. е. 317.
28 Д. Вачков, М. Иванов, н. д., стр. 117–118.
29 У извештају о стању унутар СЕВ-а, премијер бугарске владе Антон Југов је навео 

да све земље Источног блока теже радије билатералној сарадњи са СССР-ом него 
између осталих чланица. Разлог вероватно лежи у чињеници да су сви тежили да 
остваре што бољи положај са најважнијим тржиштем и кредитором у СЕВ-у. ЦДА, 
Ф. 1Б, оп. 5, а. е. 338.

30 И. Марчева, н. д., стр. 243–254.
31 Ову идеју је током августа 1963. Тодор Живков предочио члановима политбироа 

што су они из различитих разлога одбили. Нико Яхиел, Тодор Живков и личната 
власт, 177–179.

32 И. Марчева, н. д, стр. 259.
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поузданијег човека на челу Бугарске, и жеља да СССР подржи 
Бугарску која се налазила у тешким привредним приликама.33

Искуства суседних земаља лагера су била од велике кори-
сти из два угла. Прво, у себи су носила потврду да су спрове-
дене промене идеолошки исправне и друго, дала су одређене 
резултате. Такође, од огромног знаја је била и одлука да се за 
израду новог привредног система позову најбољи економски струч-
њаци, нарочито они школовани у СССР-у. Друга одлука врха КПБ-а 
је била од огромног значаја и у конјунктури са оним што су радиле 
готово све земље државног социјализма. Наиме, као студенти на 
специјализацији у СССР-у, сви странци су имали једну велику по-
вољност. Били су далеко од домовине, а совјетске власти нису толи-
ко строго гледале на њихово слободније мишљење. Наравно, након 
1956, када су се ови стручњаци усавршавали у СССР-у, питање 
закона вредности поново се појавило као једно од кључних, као и 
давање веће самосталности предузећима. Другим речима, било је 
то мало слободније учење политичке економије коју је прописивао 
тадашњи образовни систем у једном „слободнијем“ тренутку. 

Током општег полета и великих очекивања након ХХ кон-
греса КПСС-а, а нарочито током периода 1963–1967, долази до 
отопљавања и одличних веза између Источног блока и Југо сла-
вије.34 Нови, ХХII конгрес КПСС-а одржан је октобра 1961, на ко-
ме је поново дата подршка реформама система. Уследио је чла-
нак економисте Јевсевија Либеремана35 у Правди 1962. године. 
Сукоб СССР-а и Кине, процес дестаљинизације и прека потреба за 
пове ћањем ефикасности система утицали су на то да се решење, 
како у целом источном блоку тако и у Бугарској, тражи у давању 
веће самосталности предузећима унутар система и проналажењу 
решења у еластичнијој ценовној политици. Новембра 1962. одржан 
је Осми конгрес КПБ-а и дате су смернице за реформу привред-
ног система којима је требало доћи до решења за већу децентра-
лизацију привреде, уврштавања закона вредности како би се више 

33 По колегиници Илијани Марчевој, у писму упућеном Никити Хрушчову, а управо 
су прелдози у вези са привредним питањима најподробније објашњени и у њима 
се тежи тесној кооперацији СССР-а и Бугарске. И. Марчева, н. д., стр. 158.

34 Детаљније о отпољавању односа Југославије и Бугарске погледати у: Ђ. Трип-
ковић, „Југословенско-бугарски односи 50-их и 60-их година 20. века“, Токови 
историје, 1–2/2009, Београд, 2009.

35 Јевсевије Либерман (1897–1981) спада у реди најутицајнијих совјетских еконо-
миста. Својим чланком у Правди 1962. године дао је научну основу и означио 
почетак реформе привредног система у Источном блоку. Сматра се да је дао 
научне темеље за Косигинову реформу 1965. године у СССР-у. M. Caser, Soviet 
Economics, London, 1970, р. 227.
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искористили тржишни механизми понуде и потражње, увођења 
мера за већу материјалну заинтересованост и коришћења у већој 
мери технолошких достигнућа.36

План и његова апсолутна улога као регулатора свих сег ме-
ната привреде показали су се као главни камен спотицања. Будући 
да је било недопустиво у потпуности одбацити план или као у 
Југославији укинути његову обавезност, приступило се његовом 
„фином олабљивању“. Од подједнаког заначаја као „олабљивање 
плана“ било је и поменуто враћање у економска разматрања зако-
на вредности. Заправо закон вредности је виђен као решење које 
би испунило вакуум, пре свега у сегменту ценовне политике, која 
је била ноћна мора сваког планера.

Суштина противречности лежи у томе што су до 50-их годи-
на у економском искуству главни регулатори привредног система 
у савременом друштву били или тржиште или планска привреда.37 
Углавном су једни искључивали друге или их стављали на маргину. 
Међутим, прва од земаља државног социјализма која је отпочела 
са експериментом била је Југославија, њу је следила Пољска и 
временом остале земље Источног блока уз одобрење СССР-а.

У свим земљама покушај усклађивања ова два регулатора 
показао се болним и дестабилизујућим по привредни систем и пот-
пиривао је друштвене немире. Међутим, у Пољској, под идејним 
вођством Оскара Лангеа, почео се обликовати систем тржишне при-
вреде у планском систему уз неоспорна макро али умањена мирко 
овлашћења плана. Нови систем уносио је већи број параметара у 
постојећи крути систем командно-планске привреде и покушавао је 
да проблем ценовне политике реши уважавањем закона вредности 
колико је то план дозвољавао.

Добивши одобрење из Москве (поменути ХХII конгрес), Бу-
гарска је отпочела са припремама сопствених реформи, опрезније 
на мајском пленуму 1961, а затим након совјетског конгреса сме ли-
је. Децембра 1962. састављена је група партијско-привредног ак-
ти ва, која је требало да разради нов економски механизам (НЕМ). 

36 М. Иванов, н. д., стр. 65.
37 Готово у свим развијеним капиталистичким земљама, а нарочито у европским 

мешовитим привредним системима, Јапану и Јужној Кореји постојали су заводи/
комисије/дирекције/комесеријати за план. Међутим, постојање приватне имови-
не, вишестраначког система, тржишта, јаке улоге парламента битно су разлико-
вали привредни систем ових земаља од политичко-привредног система земаља 
државног социјализма. Планови у овим земљама су били пре као смернице не-
голи законска обавеза.
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Убрзо је уследио мајски пленум 1963. године на којем је дата 
подршка за разраду нових идеја.38 

Израда новог економског механизма (НЕМ)

У складу са захтевима за израду „новог економског меха-
низма“ (НЕМ), Политбиро Бугарске, на челу са Тодором Живковим, 
донео је долуку да се окупе најстручнији економисти, поделе по 
радним групама, како би се израдио нови механизам за управљање 
народном привредом. Важно је напоменути да су биле образоване 
или се издвојиле две групе. Прву је предводио тада најугелднији 
бугарски економиста професор Евгени Матејев, а другу „млађи“ 
економисти Гриша Филипов и Емил Давидов. Сви учесници су сма-
трани за тада најбоље бугарске економисте и људе одане соци-
јализму. Треба нагластити да оданост вредностима социјализма 
није нужно значила и потпуно „ићи уз длаку“ врху КПБ-а. Нај-
ра дикалнији пример је био економиста Георги Петров. Његова 
област биле су финансије, а виђење му је било да без одлучног 
увођења тржишних инстумената не може бити речи о суштинским 
реформама посрнулог привредног система. Међутим, његов став је 
био излован, иако је на самом почетку разраде система припадао 
другој групи заједно са Филиповим и Давидовим. Наиме, Георгије 
Петров није имао врло важну ствар на уму – СССР. У интервјуу са 
аутором навео је ову чињеницу и казао да му је тек његов колега 
из радне групе Борис Првулов, након једног од бурних састанака, 
„разјаснио“ улогу овог важног чиниоца.39 Убрзо је, по речима Ивана 
Илијева,40 постало јасно да власт на челу са Тодором Живковим, а 
по инструкцијама из Москве, неће прихватити водећу улогу плана 
у реуглисању привредног система. Током ових распарава група 
на челу са Евгенијем Матејевим је била за снажан централизам и 
максимално усваршавање планског система – Ланге 3 модел, док 
се друга група залагала за веће учешће тржишних инструмената 
и већу самосталност предузећа у планској привреди. С обзиром 
на то да је у реформама планске привреде југословенско искуство 

38 М. Иванов, н. д., стр. 63.
39 Интервју са Георгијем Петровим 2010.
40 Економиста и један од важних чланова радне групе, али за разлику од Георгија 

Петрова, Илијев је подржавао мишљење Евгенија Матејева. Интервју са Иваном 
Илијевим септембар 2010.

Давид Давидов.

неће одустати од водеће улоге плана
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било најбогатије, Емил Давидов и Гриша Филипов су посетили Ју-
гославију 1963. године.41 

Отпори реформама су били велики унутар Политбироа, 
иако је Осми конгрес дао подршку променама. Како би се дубље 
разрадио целокупан пројекат реформи система, састављена је 
октобра 1963. радна група коју су чинили најугледнији бугарски 
економисти и правници. Априла 1964. одређени број предузећа у 
индустрији, грађевини, трговини, транспорту прешао је на НЕМ. 
Званични подаци говоре да су ова предузећа остваривала више 
успеха од оних у претходном систему.42 

Почетак стварања трустова у бугарском привредном систему

У немогућности да се систем коренито реформише, поку ша-
но је да се кроз стварање великих привредних система, који би 
обухватили читаве гране или подгране у привреди, умањи надлеж-
ност плана над тим гранама. 

Долазак високе совјетске делегације и давање подршке 
врху руководства КПБ-а за даље реформе имали су за последицу 
пленум новембра 1965, након чега су објављене тезе за економске 
реформе. Како се може приметити, целокупна динамика прати оно 
што се дешава у СССР-у са Косигиновим/Либермановим реформа-
ма. Што се бугарске стране тиче, преломни тренутак, када је већ 
постало јасно куда иде Источни блок, био је априлски пленум 1966. 
године. Мало пре тога Тодор Живков је дозволио да се у марту 
објаве у Работническом делу, гласилу КПБ-а, основне смернице 
кретања реформи, односно срж питања које је одобрило политичко 
руководство Бугарске, 1963–1966, а за које је добијено и одо-
брење Политбироа КПСС-а. На априлском пленуму Тодор Живков 
објављује „основни положај новог система планирања и руковође-
ња народном привредом“. До средине 1966, НЕМ је обухватао 43% 
предузећа и бележио је стални пораст.43

Током периода 1965–1966. основни систем се разрађује и 
даје се предлог за нови начин руковођења народном приведом. Од 
ве лике важности су замерке врха политичког руководства КПБ-а 
на дотадашњи привредни систем: претерани централизам при 

41 Интервју са Георгијем Петровим 2010.
42 НРБ, стр. 293.
43 Искра Баева, н. д., стр. 153.
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планирању, командно-административан приступ решавању при-
вред них питања, занемаривање основних еконмских полуга прили-
ком управљања системом (цена, зарада, кредита, камата и др.), 
нереалност планских задатака и циљева, непостојање и спутавање 
личне иницијативе и заинтересованости радника. Скуп ових замер-
ки може дати јасну слику како је систем изгледао и да је само путем 
великих одрицања радника и грађана могао постизати успехе, али 
да је почетни елан одавно нестао. Предложене мере требало је да 
задрже планирање, али да више користе економске полуге, које би 
биле повезане са законом вредности. Систем самог планирања је 
требало усавршити користећи најновија научна достигнућа на овом 
пољу и уз вођење рачуна о рентабилности приликом управљања 
предузећем, односно привредним системом.44 

Да укратко сведемо до каквих промена је дошло или требало 
да дође, могли бисмо да констатујемо да доминација плана никада 
није долазила у питање, већ да се борба водила око тога да ли и 
у којој мери треба користити администрирање, односно економске 
полуге (камате, кредите, зараду, цене и др.). 

Прагматичност и околности (обавезујућа улога плана) 
утицале су на то да се тадашње југословенске реформе, без обзира 
на поменуту посету бугарских економиста Југославији, нису могле 
дубље искористити. На крају је победило компромисно решење 
Филипова и Давидова. НЕМ је представљао компилацију искустава, 
пре свега чехословачког,45 али и источнонемачког, пољског и ма-
ђарског. На тај начин режим је покушао да изнађе најбоље реше-
ње за сопствене потенцијале. Сва наведена искуства су пре тога 
одобрена од СССР-а, а супрематија плана је задржана. Из тога је 
произашла такозвана „јулска концепција“ 1968. године, иако су 
одређени делови привреде (поједина предузећа) још од 1963/64. 
већ радили у склопу ДСО-а или под одређеним условима који су им 
давали већу слободу.

Први створени ДСО био је „Родопа“, који је покривао све 
делове у области производње, прераде и трговине месом и месним 
производима. Његов пандан у пољопривреди био је ДСО „Булгар-
плод“, док су најважнија предузећа у трговини била „ТЕКСИМ“, 
„Булет“, у фармацији и хемији „Фармахим“ и други. Заправо до 
1965. око 40% бугарске привреде већ је било у екперименталној 

44 Реферат Тодора Живкова на новембарском пленуму 1965. године. ЦДА, Ф. 1Б, 
оп. 34, а. е. 30.

45 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 13.
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фази.46 У складу са тим, августа месеца Бугарску је посетила 
висока совјетска делегација на челу са Михаилом Андрејевичем 
Сусловом47 и другим високим званичницима из области привереде, 
док је Суслов покривао идеолошка питања.

Разговарало се пре свега о темама из области привреде, а 
Тодор Живков је надахнуто образложио настале промене и повољне 
резултате, при том се дистанциравши од југословенског искуства, 
подвлачећи потпуну оригиналност бугарског приступа. Он је навео 
да је систем тек у повоју и именовао само неколико најважнијих и 
најуспешнијих фирми. Додао је да ће се експеримент проширити 
и обухватити готово све привредне гране, изузев екстрактивне 
индустрије и црне металургије.

Из стенограма са састанка стиче се утисак о самоуверености 
домаћина и знатижељи совјетске делегације, али без напетости 
и односа истражитељ–испитаник. Бугарска и Тодор Живков су 
били међу најоданијим сарадницима СССР-а и новог колективног 
руко водства Леонида Брежњева/Алексеја Косигина.48 Поред 
тога, цео покрет реформи одобрио је СССР ХХ конгресом, а затим 
Либермановом/Косигиновом реформом отпочетом 1965. године.49 
Ради се о серији закона између 1965. и 1968. Стварање еко но-
мије обима, већа али и даље симболична самосталност предузећа и 
образовање трустова ради боље интегрисаности система чинили су 
језгро спроведених реформи.

Врхунац реформаторског процеса у Бугарској представљају 
одлуке донете на јулском пленуму 1968. године. Главни реферат 
имао је Тодор Живков: „Основна становишта за даљи развитак 
система у управљању нашег друштва“.50 По новом систему плани-
рање је остало главни регулатор, али је сада требало да се огра-
ничи само на макроекономске пропорције, то јест да смањи дубину 
контроле у привреди. План је и даље одређивао структуру привре-
де и показатеље које су предузећа морала да испуне, попут обима 
робне производње, крајњег обима улагња, темпа раста итд. Са 
друге стране, у недостатку тржишног механизма, повратна ин фор-
мација се добијала кроз планове самих предузећа, које је потом 
разматрала Државна комисија за план (ДКП).51 Сматрало се да ће 

46 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 13.
47 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34, а. е. 8.
48 Алексеј Косигин (1904–1980) био је премијер СССР-а 1964–1980. 
49 Опширније о реформи видети у: M. Caser, n. d., str. 226–230.
50 ЦДА, Ф. 1Б, оп. 58, а. е. 7.
51 НРБ, стр. 293–294.
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на тај начин доћи до уравнотежења између претпоставки планера 
шта треба урадити и могућности предузећа. Претпоставка је била 
да предузећа буду искрена у својим плановима, што није увек 
био случај, јер свако пребацивање норме у једном плану било би 
полазна основа у другом, а страх од неиспуњавања је био већи од 
подстицаја за пребацивање норме. Нарочито када се има у виду да 
су на пленуму изнети показатељи који су били двоструко већи у 
односу на 1966. годину.52

Договорни систем је требало да оствари децентрализацију 
у планској привреди и попуни рупу која је настала смањивањем 
надлежности плана. Предузећа су била носиоци децентрализације 
и договарала се међусобно на општу корист, имајући могућност да 
сама бирају партнере докле год воде рачуна о макро слици – плану. 
Избор у сарадњи представљао је простор за стварање конкурен-
ције. Поред покушаја да се уведе конкуренција, децентрализаци-
јом је требало повећати одоговорност привредних субјеката, јер 
већи избор је повећавао сопствену одговорност.

Држава је покушала да смањи субвенције и примора преду-
зећа да буду самодовољна и живе од своје зараде. Међутим, по-
што практично није постојао банкрот и затварање неуспешних 
предузећа и привредних грана, систем није заживео. 

Радници су морали бити плаћени за допунски рад и повећа-
ње зараде предузећа морала је пратити и зарада радника. Међу-
тим, повећање радничке плате строго је било везано за повећање 
зараде предузећа.

Смањивање субвенција пратило је и смањивање улагања 
од стране државе. Предузећа су од своје зараде улагала у нове 
технологије или проширење капацитета, обуку кадрова итд. Од 
тада су могла узимати кредите за модернизацију од банака, а ка-
ма та је била стимулативни чинилац који је водио рачуна да се 
средства наменски и рационално троше. Банка је, са друге стране, 
сматрало се, имала интерес да улаже само у оне послове који су 
по процени били исплативи. Упитно је колико се то поштовало, 
с обзиром на само један тип имовине, монопартијску политичку 
струк туру и традицију53 политичког и државног интервенционизма 
у привреди. 
52 Мартин Иванов износи да је сама полазна основа, ограничења у потрошњи де-

фицитарних сировина и девиза, као и других норматива била високо подигнута. 
Тако да, колико год да је „јулска реформа“ била корак напред, она је дубоко у 
себи садржала суштину старог руковођења привредом. НРБ, стр. 294.

53 Мисли се на традицију од настанка савремене бугарске државе (1878). Нови 
режим је надаље учврстио ову праксу и широко је упражњавао. О континуитету 
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Из немогућности да се путем тржишног механизма регулишу 
цене, одлучено је да се користе цене оних светских берзи које су 
сматране најмеродавнијим за поједине групе производа. Држава 
је на основу њих прописивала цене одређених производа. Само су 
цене појединих производа могле бити договаране између привед-
них субјеката, али је и њима већ унапред био утврђен горњи и 
доњи праг. Постојала је и трећа група цена, оне које су биле фик-
сиране и углавном су се тицале примарне индустрије.

Како би се ојачала децентрализација и већа самосталност 
предузећа, уведени су привредни комитети у сваку привредну ор-
ганизацију. Руководиоци предузећа су били обавезни да узимају 
у обзир њихове предлоге. Колико год ова одлука имала узора у 
југословенском привредном моделу радничког самоуправљања, 
она је имала за циљ да се у предузеће инсталира независна (од пре-
дузећа, а директно одговорна Партији) структура која би контро-
лисала испуњавање плана.54 Заправо реч је о додатном контролном 
механизму, надгледног и саветодавног карактера.

Проблем имплементације тржишних инструмената

Највећа препрека у коришћењу тржишних инстурмената 
био је сам план. Његова супрематија и обавезност, упркос мањим 
де таљима и нормама, онемогућавала је да се искористи главно 
преимућство тржишних инстурмената – еластичност. Заправо иако 
су одређене цене узимане на основу светског нивоа, а другима 
(врло малом броју) дозвољавано да их тржиште обликује, то је било 
могуће само у одређеном временском периоду. Дакле, непрестане 
и врло честе флуктуације у привредном систему никада нису могле 
бити благовремено испраћене, што је задавало огромне главобоље 
планској привреди, а само делимично усвајање одређених искуста-
ва тржишне привреде није било довољно да се реши „ценовни 
проблем“. Жеља твораца плана да планска привреда без муке 
контролише кључне тачке привредног система: стабилност цена/

интервенционизма у Бугарској погледати у капиталном делу Румена Аврамова, 
Комуналният капитализъм: из българското стопанско минало, I, II, III, София, 
2007.

54 Иако је о југословенском самоуправљању било и раније речи, на новембарском 
пленуму 1965. оно је видније истакнуто (Тодор Живков у свом уводном рефера-
ту) мада ни тада није било у пуном фокусу. Разматрало се увођење радничких 
савета који ће за разлику од југословенских имати утицаја на руковођење при-
вредом. ЦДА, Ф. 1Б, оп. 34. а. е. 30.
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инфлацију, привредни раст, (не)запосленост и спољнотрговински 
биланс, показала се илузорном.55 Угледни мађарски економиста 
Јанош Корнаи је показао да је „економија дефицита“, тј. недостатак 
робе и оскудица, чиме се одликовала свака привреда државног 
социјализма, заправо друго огледало инфлације. Дакле, инфлација 
је постојала као законитост, али је њена манифестација у посебним 
условима командно-планске привреде била другачија – робе, сиро-
вина и других артикала није било у довољним количинама или их 
није било уопште.

Стварање ДСО-а, који су у ређим случајевима интегрисали 
целокупне привредне гране или чешће само одређене делове, био 
је покушај да систем добије на већој еластичности, а привредне 
јединице на већој самосталности. Главна преимућства ДСО-а су била 
што су ингеренције над њима биле умањене, иако не откло њене. 
То је био пут да ДСО-и самостално воде своју ценовну политику уз 
тенденције, које им никада нису биле у потпуности дозвољене, да 
буду самостални и у трговинској политици. Заправо, као довољно 
велики, најбоље би знали какво је стање што се њиховог удела 
у привреди тиче, а са друге стране били би довољно моћни да 
парирају другим институцијама, иако су им биле надлежне. Затим 
би прерастали у велика монополна предузећа, која би у будућности 
вероватно гушила сваки напредак. На тај начин бугарски модел, 
користећи искуства из Источне Немачке (ДРН), Мађарске, Пољске и 
Чехословачке, на одређени начин је покушао да „изигра“ совјетско 
инсистирање на супрематији и обавезности плана.

Закључак

Када сагледамо промене које су се одграле у бугарском 
привредном систему у периоду 1958–1968, можемо утврдити да је 
нужда та која је натерала врх политичког руководства да пре узме 
одлучне кораке ка реформи привредног система. Дакле, спољни 
показатељи неефикасности постојећег економског модела: немо-
гућност отплате кредита и уравнотежења спољнотрговинског би-
лан са били су главни аргумент да се отпочне са реформом система. 
Не треба заборавити ни идеолошки благослов из Москве након ХХ 

55 У свом капиталном делу Мартин Иванов наводи нацрт реферата Тодора Живкова 
из 1987, у којем се каже да су били узалудни покушаји планске привреде да се 
обуздају економски закони, а пре свега закон вредности, и подреде циљевима 
плана. М. Иванов, н. д., стр. 56.
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конгреса, Косогин–Либерманове реформе 1965. у СССР-у, али ни 
жељу Кремља да социјални немири због тешког стања у привреди 
не захвате и највернијег совјетског савезника. Из угла СССР-а, иако 
је дата слобода кроз процес дестаљинизације, помно су праћени 
сви експерименти, па је тако висока совјетска делегација на челу 
са Сусловом боравила 1965. у Софији. Супрематија плана онемогу-
ћила је значајније реформе, али стварањем ДСО-а бугарско руко-
вод ство је успело да у једном делу привреде умањи тај недостатак. 

Уочљив је и сам приступ врха КПБ-а реформском процесу, тј. 
ишло се далеко колико је СССР то допуштао и док то не би угрозило 
положај КПБ-а као сувереног центра моћи у Бугарској. На почетку 
кинески модел је послужио као матрица, али је напуштен пре свега 
због лоших резултата и могућег каснијег сукоба СССР-а и КП Кине. 
У крајњој фази реформи, узор су биле остале земље Источног бло-
ка, а пре свега Чехословачка и Источна Немачка. Иако је југосло-
венско искуство били привлачно, оно се није могло користити због 
идеолошких разлика, јер је у југословенској привреди Завод за 
привредно планирање имао статус мало озбиљнијег статистичког 
завода, а не економског суперминистарства као у свим земљама 
унутар совјетске сфере утицаја. 

Давање коначне оцене о ефектима реформи привредног си-
стема у Бугарској, као и у другим земљама Источног блока, неза-
хвално је јер нису потрајале да бисмо имали могућности да их 
испратимо до краја. Оне су пресечене због дешавања у Пољској 
и Чехословачкој 1968. године. Привредне гране или предузећа 
захваћена „експериментом“, који је касније проширен на цео си-
стем, пре су деловала повлашћено унутар система, што отежава 
сагледавање и извођење закључка. 

У сваком случају уочљиво је да је бугарско искуство пре 
слично неголи различито од оног у осталим земаљама света у 
погледу духа реформаторства током 60-их година. Међутим, утицај 
СССР-а је у знатној мери давао рам могућим променама, а неретко и 
значајан део њихове садржине. Бугарско руководство се понашало 
прагматично и покушавало је да пронађе решење које би омогућило 
већу ефикасност привредног система, задржавши улогу у држави и 
друштву и оставши одано идеологији марксизма и лењинизма, као 
и СССР-у, уз чију подршку је и држало постојеће функције, али и 
добијало велику материјалну и техничку помоћ, без које убрзана 
модернизација не би била могућа.

Упркос одређеном континуитету појава – недодирљивости 
пла на као главног привредног регулатора – систем се мењао. Ме-
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њао се јер је то био једини начин да преживи, али чим је био дове-
ден у питање опстанак политичког система због дешавања 1968. 
године, изгубио је елан и надаље наставио да усавршава модел 
који га је довео у кризу 50-их и 60-их, али сада без већих „врато-
ломија“.

Summary

Milan Piljak

From „the Great Leap” to the „July Conception”: Reforms 
of the Bulgarian Economic System 1958–1968

Key words: reforms, Todor Živkov, Jevsevie Lieberman, 
Alexei Kosygin, „the great leap”, trusts

This article is an effort to explain complexity of economic 
position in which was Bulgaria during the 50s and 60s. Main argument 
was that all countries of state socialism were in deep economical crisis 
which triggered reforms. Main issues were decreasing role of a plan, 
but not eliminating it as main regulatory mechanism, recognizing the 
importance of law of value (importing market mechanisms into plan 
economy) and increasing the independence of enterprises within the 
system. New system was more alike to Yugoslavian one (1952–1960), 
which Yugoslavia at that time wanted to abandon due to its ineffi ciency. 
Main difference from Yugoslavian model was that Plan remained to be 
obligated and that enterprises were merged into a huge trusts that 
would solve integration problems within one whole branch of industry 
or just part of it. Unlike to majority thinking Bulgaria was coping in 
reformation period as almost any other socialist states with, naturally, 
hers own specifi cs. It also ended whole program when it as at the peak 
due to events that shock Eastern Block in 1968.
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УДК 316.75(497.11)”1945/1955” 
 316.72(497.11)”1945/1955”

Др Ивана ДОБРИВОЈЕВИЋ

ПОД БУДНИМ ОКОМ ПАРТИЈЕ. КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ ЖИВОТ 
У СРПСКИМ ГРАДОВИМА 1945–1955.*

АПСТРАКТ: У раду се разматра културни живот у гра-
довима у Србији у првој послератној деценији. Посебна 
пажња је посвећења покушајима контроле и идеологиза-
ције културних садржаја, нарочито у области позоришне 
и филмске уметности. Коришћени су извори Архива Југо-
славије, Архива Србије, Историјског архива Београда и 
Архива Војводине, као и штампа и периодика.

Кључне речи: Комунистичка партија, Србија, култура, 
позо риште, филм

Велике миграције ка градовима и нагла промена социјалне 
структуре становништва, политички и идеолошки обрачун са при-
падницима у револуцији пораженог грађанства, необразованост 
миграната и њихово гетоизирање по удаљеним и изолованим 
град ским предграђима су, уз свеприсутно сиромаштво, довели до 
опа дања културног и забавног живота по градовима. Парадоксал-
но, у првим послератним годинама социјалистичка урбанизација 
је уништавала и оно мало градског живота и градских садржаја 
развијених у међуратном периоду. Позоришна и биоскопска, поли-
тички актуелна и ангажована, репертоарска политика се косила 
са основним уметничким и естетским захтевима. Уместо умет нич-
ки вредних или пак популарних дела, грађанима су нуђени поли-
тичко васпитни комади. С обзиром на образовну структуру станов-
ништва,1 Партији су биле прихватљиве „само најједноставније, 

  Рад је настао у оквиру пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. 
веку: између демократије и диктатуре, (№ 177016), који финансира Министар-
ство просвете и науке Републике Србије.

1 У Србији је, према подацима из 1948, живело чак 1.404.597 неписмених станов-
ника, махом жена. АЈ, 141–15–82, О неписмености.



И. ДОБРИВОЈЕВИЋ ПОД БУДНИМ ОКОМ ПАРТИЈЕ. КУЛТУРНИ И ЗАБАВНИ ЖИВОТ У 
СРПСКИМ ГРАДОВИМА 1945–1955.

135

најпопуларније и најкомуникативније форме културе, пре свега – 
реализам“.2 Градски културни живот, чврсто укалупљен у задате 
идеолошке оквире, посебно до почетка 50-их година, губио је на 
разновсности, богатству и интензитету. Градови су се тако, напре-
чац и преко ноћи, претварали у паланке у којима су, много изра-
женије него пре рата, напоредо егзистирала два паралелна култур-
на света – свет позоришта, концертних дворана и галерија и свет 
„гостионице, кафанске песме и фолклора“.3 Иако су разлаз са Ста-
љином и окретање Западу отворили пут економским реформама 
(1952–1954), релативној либерализацији друштва и слабљењу 
чврстих партијских стега у култури, облици идеолошког деловања 
и покушаји „васпитавања“ становништва у социјалистичком духу 
мењали су само своју форму, али не и суштину. Ипак, стидљиво 
увођење принципа тржишног привређивања омогућиће тријумф 
ко мерцијализма у култури, посебно од средине 60-их година 20. 
века.4

Партијски покушаји културног уздизања радника и полити-
ка својеврсне културне дисперзије давали су само половичне ре-
зултате. Иза племенитих циљева културног подизања и просвећи-
ва ња крили су се идеолошки мотиви – требало је, за свега пар го ди-
на, створити идеолошки „свесно“ радништво, али и прве нараштаје 
социјалистичке интелигенције, и тако проширити релативно узану 
политичку основицу режима. Ради развијања културних потреба 
ста новништва планирано је „увлачење широких радних слојева у 
биоскопе и позоришта“, пре свега путем колективних посета, ку-
по вине карата, објашњавања садржине филмова и позоришних 
комада, као и дискусија о њима. Према партијским замислима, у 
свакој фабрици и масовној организацији требало је створити фон-
дове којим би била финансирана куповина карата за културно-
-уметничка дешавања.5 Нова „напреднија“, социјалистичка култура 
одрицала се, готово у потпуности, културног наслеђа и сеоских 
традиција. Тежило се високој, али идеолошки подобној и политички 
васпитној култури, а захтеви за „чистом забавом“ и гласови о по-
треби одвајања политике и културно-забавног живота сматрани 
2 Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 

1945–1955, Београд, 2012.
3 АЈ, 507–VIII–2–ц–71 (1–5) (к. 19), Неки проблеми у области културе и просвете.
4 З. Јањетовић, Од интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југосла-

вији 1945–1991, Београд, 2011, стр. 47–49.
5 Предузећима је сугерисано да, у случајевима изузетно „добрих и погодних” фил-

мова и комада, откупљују читаве пројекције односно представе, као и да најбоље 
раднике награђују улазницама. АЈ, АЦКСКЈ, II – к. 1/15, Бр. 211 од 18. новембра 
1945.
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су „ситнобурожоаским“ и „непријатељским“ деловањем, једним од 
главних фактора који је „гурао раднике“ на забаве које су се пре-
тварале у „пијанке, туче и неморал разних врста“.6 

У жељи да се висока култура што пре приближи претежно 
неуком југословенском становништву, одмах по ослобођењу 1944. 
године, аматерска позоришта и драмске групе у већим градовима 
и индустријским центрима муњевитом брзином су прерастала у 
професионалне ансамбле.7 Сваки град је желео своје позориште,8 а 
о условима, стварним потребама, материјалним, техничким и умет-
ничким могућностима није вођено рачуна. Професионална позори-
шта су отварана и у местима са 10.000–20.000 житеља,9 па је стога 
и њихов број непрестано растао. Тако је, до краја 1950. године, 
у Србији деловало чак седам пута више професионалних позори-
шних ансамбала него пре рата!10 Будући да је понека аматерска 
трупа готово сваког месеца „прерастала“ у професионалну, позори-
шна мрежа Србије подсећала је „каткад на дечију скривалицу у 
чијем је лавиринту било тешко чак и установити тачан број посто-
јећих ансамбала“. Своје театре су тако имали и Зајечар, Прокупље, 
Параћин, Пожаревац, Лесковац, Косовска Митровица, Чачак и мно-
ги други. Жеље и амбиције у нескладу са могућностима доводиле 
су до парадоксалних ситуација – гостовања као облик позоришног 
рада готово да нису постојала, будући да су на потезу између 
Крушевца и Ужица, релацији од неких 150 километара, радила чак 
четири професионална позоришта.11

Како је читава културно-просветна делатност била у служби 
нове идеологије, ни позоришта није могло мимоићи претварање у 
својеврсне, политички ангажоване и социјално освешћене, марк-
систичке кружоке. Позоришна репертоарска политика је стога 
тре бало да доприноси „националном зближавању“ и подржава и 
прати „општу унутрашњу и спољнополитичку, (...) културну и при-

6 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–10 (к. 29).
7 Штавише, на састанку ЦК КП Србије било је одлучено да се пружи материјална 

помоћ аматерским позориштима у унутрашњости како би се она што пре развила 
у професионалне театре. АС, Ђ2 – Политбиро (без броја) – 1, Записник са са-
станка ЦК КПС одржаног 18. новембра 1947.

8 АЈ, 317–81–114, Конференција о позоришним питањима од 27. септембра 1949.
9 АС, Ђ 75–88, О неким проблемима позоришта у унутрашњости.
10 Пре рата на подручју Србије су радила четири професионална позоришта – у 

Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Већ у току 1944. године са радом су 
почела и позоришта у Шапцу, Панчеву, Лесковцу, Сремској Митровици и Субо-
тици. Тако је, до краја 1950, на територији Србије радило чак 28 позоришта! АС, 
Г 187 – 1,  Годишњак Министарства за науку и културу НР Србије (1950).

11 „У чему је смисао“, Политика, 12. март 1954.
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вредну линију“. Политичи подобна и васпитно корисна дела, међу-
тим, није било лако наћи. Популарни комади попут „Зоне Занфи-
рове“, „Хајдук Станка“, „Девојачке клетве“ и „Хасанагинице“ су 
карактерисани као „слаби и бесмислени“, француска драма је у 
целини одбацивана, баш као и америчка, док је од британских 
писаца у обзир долазио само Голдсворти. Ипак, и његова драма 
„Скин гејм“ је проскрибована „јер је однекуда стигла сугестија 
да је ту аристократа представљен сувише симпатично“. Против 
толиких партијских интервенција у репертоару устајао је Милан 
Предић, предратни и послератни управник београдског Народног 
позоришта, уз опаску да би се свако у Европи смејао када би чуо 
да се у Југославији не може давати „Скин гејм“. И док су позоришне 
управе, говорио је даље Предић, пре рата могле да „намиришу“ 
шта се сме а шта се не сме играти, у новом социјалистичком дру-
штву је завладало „неко чистунство и неко зазирање“ које позори-
шне ствараоце „онемогућава“ да раде уколико не играју „Роди-
тељски дом“ и „Платона Крејчика“.12 У таквој атмосфери, челници 
позоришта, страхујући да не буду „оптужени“ за приказивање пред-
става „без идејне и корисне садржине“, прибегавали су њиховој 
„насилној актуализацији”.13 Совјетизација у култури, а самим тим 
и у позоришној политици, до 1949. године, била је до те мере 
изражена да је од 354 одиграна комада у српским театрима 105 
отпадало на дела совјетских писаца!14 Међутим, због своје попу-
ларности на репертоару су успели да опстану, чак и у доба најже-
шће цензуре и аутоцензуре, Сремчева „Зона Замфирова“, Стери-
јина „Покондирена тиква“15 и „Родољупци“,16 као и бројни комади 
увек радо гледаног Нушића, који такође није био посве по вољи и 
укусу партијских бирократа.17 

12 АЈ, 317–81–114, Конференција позоришних стручњака, јуни 1946. О позори шном 
репертоару в. и: Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне 
политике у Србији 1945–1952, Београд, 1988, стр. 212–213; З. Јањетовић, Од 
интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југославији 1945–1991, 
Београд, 2011, стр. 34.

13 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1947. година).

14 Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у Србији 
1945–1952, Београд, 1988, стр. 180.

15 АЈ, 314 (Комитет за културу и уметност при влади ФНРЈ)–1–3,  Извештај са кул-
турно-уметничког сектора за јануар, фебруар и март 1948; АЈ, 317–81–114, Број 
представа и посетилаца у позориштима у НР Србији за сезону 1948/1949.

16 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1948. година).

17 АЈ, 317–81–114, Репертоар позоришта 1948/1949; „У стварању репертоара мора 
се изети у обзир потреба публике у односу на проблематику данашњице“, Глас 
Народног фронта Србије, 20. јуни 1947.
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Ипак, самосталности у креирању уметничке политике готово 
да није било.18 У јесен 1948. године, непосредно пред почетак 
позоришне сезоне, Одељење за културу и уметност Министарства 
просвете Србије је свим позориштима доставило листу комада „који 
могу да се играју“.19 Како озбиљнијих отпора новој позоришној 
политици није било, српски партијски функционери су, упркос из-
весним репертоарским замеркама,20 са задовољством истицали „да 
је идејни утицај Партије на позоришне уметнике силно порастао“, 
те да су се позоришни савети показали врло погодном формом 
„за руковођење позориштима од стране партијских комитета“.21 
Иако је извесна либерализација у друштву требало да доведе и до 
либерализације у репертоарској политици, партијски челници су 
и даље са неодобравањем гледали на забавне комаде, пре свега 
социјално неангажоване комедије и драме националне књижевно-
сти, али и „јевтине водвиље“ домаће и стране продукције. Схвата-
ње о идеолошки васпитној улози театра никако није напуштано, 
па је са забринутошћу констатовано да су се српска провинцијска 
позоришта претворила у места за „празну малограђанску забаву“, 
„непрекидно иживљавање прошлости“ и „стално потхрањивање 
кон зервативизма“.22

У покушају прибилжавања позоришне културе најширим сло-
јевима становништва, није се много марило за таленат и стручност 
редитеља, глумаца23 и сценографа, нити истинске уметничке доме-
те представе. По већ устаљеној пракси, опробаној и у другим дру-
штвеним сферама, курсисти „из редова глумаца, других позори-
ш них људи... и другова који нису директно везани за позориште“ 
преко ноћи су постајали редитељи,24 док су део глумачке трупе, у 
недостатку професионалаца, сачињавали „аматери из места“,25 па 
већина ансамбала ни по свом квалитету, ни по уметничким домети-
ма, нити по условима рада није могла оправдати назив професио-

18 АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 
(1947. година). 

19 АЈ, 317–81–114, Репертоар позоришта 1948/1949. 
20 Исто.
21 АС, Ђ2–13 (Комисија за агитацију и пропаганду) – 9, Културно-просветни рад у 

1949.
22 АС, Ђ2–13–2, Демократизација нашег културног живота; ИАП, 319–66, Записник 

са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952. 
23 В.: АВ–334–1041, Годишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину 

(1948. година). 
24 АЈ, 317–81–114, Конференција о позоришним питањима. В. и: АВ–334–1041, Го-

дишњи извештај Покрајинског комитета КПС за Војводину (1947. година). 
25 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
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налних позоришта. Штавише, у првој послератној деценији у Срби-
ји, као ни у Хрватској и Словенији, није подигнута ниједна нова 
позоришна зграда.26 У недостатку адекватног простора, вршачко 
позориште је своје представе, стешњене између две филмске про-
јекције, давало у биоскопској сали,27 док је чачанско користило не-
што преправљену кафанску салу28 „која прокишњава“.29 У слич ним 
мизерним условима су радила и преко ноћи отворена позори шта 
у Ужицу, Крушевцу, Крагујевцу и Пожаревцу,30 а чак и намен ски 
подигнуте сале у домовима културе, изграђене без консулта ција 
са позоришним стручњацима, нису задовољавале ни минималне 
техничке потребе театра.31 Нагло ширење мреже културних устано-
ва није подразумевало бригу о њиховом материјалном положају. 
Издвајања за културу су била мала,32 па су позоришта била при-
нуђена да се, како знају и умеју, сналазе око сценографије и 
костима. Тако је београдско Народно позориште морало да се, ради 
једне обичне набавке, обраћа Министарству просвете, Привредном 
савету и Планској комисији. Избор текстила се током 1949. године 
сводио на једну или евентуално две врсте штофа, па су глумци 
у провинцијским позориштима, што због сиромаштва што због 
оскудног избора, на сцени наступали у сопственој одећи.33 Читав 
фундус чачанског позоришта чиниле су „две очуване гарнитуре 
кулиса“ и „неколико похабаних перика“. „Они нису у стању да 
играју ни Стерију ни Станоја Главаша, јер немају ни један стилски 
намештај, ни једну стилску гарнитуру костима, ни један комплетан 
национални костим“, резигнирано је констатовала Политика.34 Ло -
ши материјални и технички услови, као и скромне уметничке мо-
гућ ности и недовољна заинтересованост публике резултирали су 
релативно малим бројем изведених представа.35

Општа штедња, прокламована 1950. године, није могла зао-
бићи ни културно-уметничке институције. Дотације позориштима 

26 АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ. 
27 АС, Г 187–21, Тромесечни извештај за месец I–II–III 1950. 
28 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
29 АС, Г 187–22, Табеларни преглед за друго тромесечје 1950. 
30 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта. 
31 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка комисије за идејно-васпитни рад Савезног 

одбора ССРНЈ на дан 14. априла 1956. са позоришним глумцима. 
32 У Србији је у току 1953. године за културу издвојено 0,76 % националног дохот-

ка, а у 1954. 1,13%. АЈ, 142–50–179, Издвајања за културу у ФНРЈ.
33 АС, Ђ2–13–10, Извештај о проблемима позоришта.
34 „Има ли смисла“, Политика, 7. март 1954. 
35 АС, Г 187–1, незаведено од 5. маја 1950. В. и: АЈ, 314–10–38, Месечни извештај 

за јануар и фебруар 1947. године. 
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су смањене, а већ 1949. су се чула и прва размишљања о потреби 
њиховог потпуног укидања.36 Истовремено, наговештаване су и 
мо гућности рационализације преобимне позоришне мреже, што је 
наилазило на негодовање и протесте локалних градских челника. 
Народни одбори су тако на све начине покушавали да сачувају 
„свој“ ансамбл изговарајући се жељама становника или пак указу-
јући на друге градове – „Ужичани на Шапчане, Шапчани на Ужича-
не, Чачани на Краљевчане“.37 Штавише, градски народни одбори 
Ужица и Чачка су успели у току 1951. године да блокирају одлуку 
Савета за просвету, науку и културу Србије о затварању позори-
шта, уз обећање да ће театре финансирати из сопствених средста-
ва.38 Међутим, упркос неодрживим настојањима да се сачува што 
већи број професионалних ансамбала, позоришна публика се од 
1950. године незаустављиво осипала. Опште сиромаштво, повећа-
ње цена улазница за три пута,39 смањено ангажовање синдиката 
и масовних организација на просвећивању становништва, а самим 
тим и замирање праксе колективних посета позоришту, предста-
вљали су само неке од узрока ове појаве. Показало се да неуко 
градско становништво, углавном пристигло са села, упркос свим 
кул турно-просветитељским напорима, има сасвим друга културна 
оче кивања, навике и потребе. Филм40 и спортске манифестације41 
пред стављали су много пожељнији облик забаве, а када су се, од 
почетка 50-их, по градовима и паланкама почеле отварати кафане 
и гостионице, „понекад са певачицама и забавним програмом“, али 
и „јевтиним јелом и пићем“,42 театар је доспео у још тежи поло-
жај. Како би задржале публику, управе су се сналазиле како су 
знале и умеле – продавале су везане улазнице, уводиле абонмане 
и покушавале да на постојећи репертоар „прокријумчаре и неку 
лимунаду“.43 Показало се, међутим, да је рационализовање мре-
же позоришта, у датим финансијским околностима, неизбежно 

36 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–4 (к 29), Извештај о начину пословања позоришта, ра-
дио станица, кинематографије и штампе; о платним односима уметника и нови-
нарског особља, о ауторским правима и хонорарима. 

37 АС, Ђ 75–33, Излагање Петра Стамболића, Стенографске белешке са XIII седни-
це Председништва Главног одбора ССРН Србије одржане 10. јуна 1954. 

38 АЈБТ, КМЈ, II–6–д/11, Информација Савета за науку и културу владе ФНРЈ о по-
ложају позоришта у ФНРЈ (1951). 

39 Исто. 
40 Исто.
41 ИАБ, 136–148, Излагање Браслава Борозана, V послератна градска конферен-

ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953. 
42 АЈБТ, КМЈ, II–6–д /11, Информација Савета за науку и културу владе ФНРЈ о по-

ложају позоришта у ФНРЈ (1951). 
43 „Позориште и публика”, Књижевне новине, 26. децембар 1950. 
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и неопходно, па је број професионалних театара у 1955. години 
сведен на 25.44

У околностима у којима је на културне потребе трошено 
око три и по пута мање него на дуван и алкохол,45 приближавање 
високе културе једва писменим масама није могло бити ни брзо 
ни једноставно. Док је већина градских житеља желела да на ту-
робну свакодневицу заборави уз „веселе вечери“, музику, шале и 
јефтине вицеве, партијска организација се упињала да запослене 
у предузећима заинтересује за предавања и политички ангажоване 
представе и филмове. Ипак, ни организовање колективних посета 
позориштима и биоскопима46 није давало жељене резултате, па су 
власти, са жалом, констатовале да су почасна места која се оста-
вљају за ударнике „увек празна“.47 Мада је стална позоришна пу-
блика, у односу на предратну, остала готово непромењена,48 пар-
тијски функционери су покушавали да нађу чаробно решење које 
би код радника преко ноћи створило „осећај животне потребе“ по-
сећивања културно-уметничких дешавања.49 Иако је анкета спро-
ведена у Београду показала да и дехуманизација градског живота 
оличена у стамбеној беди, животу у удаљеним колонијама, ниским 
зарадама и допунским пословима,50 проузрокује незаинтересо ва -
ност огромног броја радника за било шта друго осим за плате и 
та рифни правилник,51 партијски челници као да нису увиђали да 
је један од главних предуслова успешног просвећивања и кул-
турног подизања пре свега побољшање животних и радних при-
лика. Неспособна да реши суштину проблема и приступи истинској 
44 Тренд смањења се наставио и у наредним годинама, па је у 1960. у Србији дело-

вало 16 позоришних ансамбла. Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, 
Београд, 1988, стр. 384.

45 ИАБ, 136–151, Излагање Гвоздена Јованића, Стенографске белешке са VI град-
ске конференције СК Београда одржане 7–8. октобра 1955. 

46 В.: АС, Ђ2–13–1, Бр. 103 од 15. фебруара 1946. 
47 АЈ, А ЦКСКЈ, VIII, II/8–а–12 (к 29), Културно-просвјетни рад. Ситуација се није 

поправила ни до 1958. године када је констатовано да се „позоришне представе 
одржавају у полупразним салама“. АС, Ђ 75–87, Културно-просветни и културно-
-забавни живот у комуни. 

48 В.: ИАБ, 136–148, Излагање Мирослава Чангаловића, V послератна градска кон-
ференција СК Београда 30 маја – 1. јуна 1953. Међутим, не само да је позоришна 
публика остала непромењена већ се и нова културна елита „регрутовала“ из 
редова грађанства. Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни 
утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 157–158. 

49 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–3 (к. 29), О културно-просветном животу привредних 
предузећа. 

50 ИАБ, 136–146, О просветном и културном раду међу радницима; АС, Ђ2 – Полит-
биро (без броја) – 2, Излагање Д. Стаменковића, Састанак Бироа и Организаци-
оног комитета ЦК СК Србије одржан 5. децембра 1952.

51 АЈ, 114–92, Анализа живота и рада радничке омладине (1953). 
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модернизацији друштва, која је изискивала више времена, оду-
стајање од крутих идеолошких поставки и другачије одређивање 
финансијских и инвестиционих приоритета, владајућа политичка 
елита је размишљала о инстант решењима и модернизацијским 
пречицама. Свесна да, због скромног образовања и још скромнијих 
културних потреба, већина радника није у стању да испрати позо-
ришну представу и из ње извуче сервирану, углавном социјално 
и друштвено ангажовану поуку, предлагала је „да поред сваког 
полуписменог или неписменог радника седи културнији који ће 
другу поред себе помоћи да схвати збивања на позорници“.52 Пле-
менити, иако политички мотивисани, покушаји приближавања „ви-
соке културе“ неуким масама, стварали су нове, „сценској ствар-
ности неприлагођене гледаоце“, који нису могли да успоставе ди-
станцу између себе и сцене, већ су комешањем, пригушеним узви-
кивањем, а понекад и непримереним смехом учествовали у пред-
стави.53 Рурализација градова и културна ерозија узимале су свој 
данак, па је случајева непристојног понашања публике било на 
претек, будући да у постојеће облике градске културе, због нижег 
степена опште образованости, „мигранти нису могли да се укључе 
и када су желели“.54 Довикивања и добацивања су стога била стал-
ни пратилац позоришних представа,55 чак и оних у Војводини.56 У 
Бору су гледаоци, услед велике навале, лупали прозоре и врата на 
просторијама,57 док се управник Нишког народног позоришта лично 
морао обратити публици са молбом да не грицка семенке за време 
комада.58 Гледаоци сличних навика су испуњавали и биоскопске 
сале и концертне дворане, па се на филмским пројекцијама ре-
дов но могао чути „по неки шиц“ или смех „тамо где ништа није 
смешно“.59

52 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/8–а–3 (к. 29), О културно-просветном животу привредних 
предузећа. 

53 „О нашој новој позоришној публици“, Књижевне новине, 9. новембар 1948.
54 С. Павићевић, „Нове потребе – нови видови културе. Кич и шунд нису дошли 

сами“, Култура. Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 
8, 1970, стр. 134.

55 АЈ, 317–81–114, Излагање Поповића, Конференција о позоришним питањима. 
56 АС, Г 187–21, Тромесечни извештај за месец I–II–III 1950. 
57 АЈ, АЦКСКЈ, V, к–IV/34, Извештај обиласка рудника Бор и неких срезова тимочке 

области у вези радне снаге. 
58 АЈ, 142–50–179, Стање и проблеми позоришта у НР Србији. 
59 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка актива музичара лаке музике код Комисије 

за идејно-васпитни рад на дан 19. априла 1956. В. и: АЈ, 142–46–163, Излагање 
Мире Алечковић, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-
везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
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Нагли пораст градског становништва није био праћен и по-
растом културно-забавних објеката, па је биоскопска карта „била 
права реткост“, док се у позориште ишло „захваљујући срећи или 
спретном пријатељу“.60 Чак се и у штампи, која је обично вешто 
прикривала стварност, о могућностима за изласке у Београду мо-
гло прочитати: „Кафана довољно, лепих и удобних – мало. Ресто-
рана мало, пријатних за дуже седење и вечерњи провод – још 
мање. Позоришта по броју сасвим довољно, по репертоару и спе-
цифичностима програма испод минималних потреба. Биоскопа, за-
једно са летњим баштама, очајно мало“.61 Ситуација у провинцији 
била је далеко гора. Културни живот је био сведен и једноличан, 
па су корзо,62 понека игранка, биоскопска пројекција или ретко 
гостовање представљали готово једину забаву.63 Репортаже из 
срп ских градова су личиле једна на другу, а Крагујевчани су ре-
зи гнирано констатовали да је Београд за њих једина разонода. 
Хао тични социјалистички градови својим житељима нису нудили 
ни најједноставнију забаву: „Кафане немају музику. Столице се 
пењу на сто у девет увече и то је време када грађани одлазе на 
спавање“, писала је Омладина о приликама у Крагујевцу.64 Шта-
више, број угоститељских објеката је после рата опао за 63%.65 
Ратна разарања, економска политика нових власти према приватној 
својини и приватним власницима, проблеми у снабдевању, као и 
претварање угоститељских објеката у пословне и административне 
просторије,66 утицали су на смањивање броја ресторана и барова. 
Некада „веома лепе“ предратне кафане и ресторани претварани 
су у социјалистичке мензе, магацине, колонијалне продавнице67 и 

60 „Проблеми главног града. Шта недостаје Београду?“, НИН, 17. јуни. 1951.
61 „Куда излазите, како се проводите?“, НИН, 8. август 1954. 
62 АС, Ђ 6–3, годишњи извештај о раду партијске организације града Ниша за 1949. 

годину. 
63 „Неколико незваничних разговора са културним радницима Крагујевца“, НИН, 

17. јуни 1951; „Реч је о Пироту“, Омладина, 10. март 1951; „Зашто не задовоља-
ва културни живот у унутрашњости. Успавани град“, НИН, 21. јануар 1951; „О 
слабостима културног живота у унутрашњости“, НИН, 22. јули 1951; „Кад би се 
радило само о Шапцу. Град богатих традиција, али...“; НИН, 5. август 1951; „У 
Бору постоје услови за бољи културни живот“, Борба, 18. јануар 1951; „Градови 
без музичког живота“, Полтика, 17. фебруар 1954. 

64 „Живо позориште у тихом граду“, Омладина, 5. јануар 1955.
65 АЈБТ, КПР, III–А–4–е, Записник о разговору потпредседника СИВ-а друга Едвар-

да Кардеља са представницима угоститељских комора Југославије дне 8. априла 
1955. В. и: Статистички годишњак ФРНЈ 1956, Београд, 1956, стр. 378; Стати-
стички годишњак ФРНЈ 1954, Београд, 1954, стр. 242.

66 АЈ, 7 (Путник) – 1, Проблематика угоститељства и његова изградња. Реферат 
друга Иветић Марка. 

67 „Кад је премало кафана и ресторана...“, Политика, 13. август 1950.
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занатске радионице.68 Партијска економска политика запоставља-
ња и упропаштавања терцијарног сектора и покушај укидања 
сва ког права на забаву и разоноду представљали су још једну у 
низу околности које су ишле на руку свеопштем пропадању и ру-
рализацији градова, па су и некад угледни престонички локали све 
више личили на „некадашње друмске механе“.69

Иако је Партија покушавала да високу културу, у циљу 
идео лошког васпитања, приближи мигрантима без школе и опи-
сме њавањем и просвећивањем изведе својеврсну културну рево-
луцију, порекло градских житеља и услови живота су утицали да 
кафански штимунг, баш као и на селима, буде њихова главна и 
једина разонода.70 Уместо прижељкиване културне револуције до-
лазило је до културног назадовања и пропадања, па су чак и пар-
тијски челници примећивали да „извесни мали културни центри 
који су пре рата имали одређени утицај сада полако добијају лик, 
сељачког, провинцијског, заосталог средишта“.71 У покушаји ма 
да под контролу ставе читав културно-забавни живот, вла сти су 
сневале о социјалистичкој забави и социјалистичкој култури, отво -
рено наглашавајући да нису „за било какву културну делатност“.72 
Партијска политика у култури је ипак доживљавала прави дебакл, 
будући да су, уместо форсирања и неговања лакших кул турних 
израза, попут популарних драма и квалитетне забавне му зике, 
неуким мигрантима понуђене једино високе културне фор ме које 
ови никако нису могли ни разумети ни прихватити. Тако се дошло 
у парадоксалну ситуацију да на музичкој сцени постоје на једној 
страни ораторијуми, а на другој кафанска песма.73 У таквој атмо-
сфери, ниједан уметник који је држао до свог реномеа није смео 
ни да помисли „да напише неку популарну песму или напише неки 
скеч“ да не би био оптужен како „срозава свој културни ниво“.74 

68 „Четрдесет нових ресторана и бифеа у Београду“, Политика, 9. децембар 1950.
69 „Кад је премало кафана и ресторана...“, Политика, 13. август 1950; „Кроз бео-

градске локале“, 20. октобар, 12. август 1949.
70 АЈ, 114–72, О неким актуелним политичким и културно-просветним проблемима 

у Народној омладини. В. и: З. Јањетовић, „Село моје лепше од Париза. Народ-
на музика у социјалистичкој Југославији“, Годишњак за друштвену историју, 3, 
2010, стр. 72–73.

71 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-
везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956. 

72 АС, Ђ 75–88, Проблеми културног живота градова. В. и: Г. Милорадовић, Лепота 
под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 
2012, стр. 173–174.

73 АЈ, 142–46–163, Проблеми културно-забавног живота.
74 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, 2–ц–71 к. (19), „Данас популарне шлагере компонују људи који 

су се одрекли свог доброг имена“, Неки проблеми у области културе и просвете.
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На непромишљено инсистирање на елитној култури, надовезивале 
су се политичке неслободе и строга цензура. Музички уредници 
на радију су се после сукоба са Совјетима нашли у наизглед без-
излазној ситуацији. Музику је требало пуштати, али коју? Итали-
јански шлагери се нису смели слушати због Трста, немачка музика 
није долазила у обзир, док плоче у Француској нису могле бити 
купљене због недостатка девиза.75 У створени вакуум уселила 
се модификована сеоска култура прилагођена граду и градском 
животу, која са истинским народним традицијама није имала много 
везе. Стихијска урбанизација је имала своју цену – створено је 
грађанство „другачијег културног профила“, које је, по писмености 
и степену културе, умногоме заостајало за традиционалним град-
ским становништвом.76 Мигранти су тако, према себи и сопственим 
потребама и мерилима, прекрајали и обликовали забавни живот 
градова. Међутим, градско-сеоска дихотомија у култури је постоја-
ла и у предратним градовима, па су народна музика77 и кафанско 
весеље, као доминантни, а често и једини облик разоноде, имали 
извесног утемељења у менталитету, али и (предратној) провин-
цијској прошлости највећег дела српског градског живља. Ипак, 
нарастајући кич је у круговима београдске културне елите до те 
мере изазивао гнушање да је Милан Богдановић предлагао да се 
певачице уклоне из кафана, сматајући их разорним за људску 
психу.78 У сличном тону, једном другом приликом, говорио је и 
Душан Сковран, истичући да „трештање“ кафанских микрофона 
„делује тако на човека да мора да почне или да пије или да се 
туче“, те да стога такво слушање народних песама „треба забра-
нити“.79 И поред свих покушаја популаризације класичне музи-
ке,80 инсистирања на масовним, револуционарним песмама и ко-
рачницама,81 идеолошком васпитању, објашњењима и догматским 

75 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка актива музичара лаке музике код Коми-
сије за идејно-васпитни рад на дан 19. априла 1956. В. и: П. Марковић, Београд 
између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 466–467.

76 С. Павићевић, „Нове потребе – нови видови културе. Кич и шунд нису дошли 
сами“, Култура. Часопис за теорију и социологију културе и културну политику, 
8, 1970, стр. 134.

77 М. Ђоковић, Београд у сећањима, 1930–1941, т. 3, Београд, 1983, стр. 63–65.
78 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-

везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
79 АЈ, 46–163, Излагање Душана Сковрана, Записник са састанка комисије за идеј-

но васпитни рад Савезног одбора ССРНЈ.
80 О неуспеху музичког просвећивања в. и: „Градови без музичког живота“, Поли-

тика, 17. фебруар 1954.
81 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/4–д–2 (к. 27), Проблеми музичког одељења Радио-Београда; 

АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/4–д–2 (к. 27), Записник са савјетовања са друговима из Ра-
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предавањима, Партија на укус градских житеља, врсте забаве и 
облике популарне културе који су се почели јављати никако није 
могла утицати. „Безуспешно је одржати и сто предавања о музици 
на идеолошкој основи“, утучено је примећивао Данило Пурић, „кад 
људи увече слушају у кафани код ‘Три грозда’ песму ‘Дрма ми се 
шубара на глави’“.82 Нису много помагала ни Ђиласова упозорења 
са краја 1950. године да је потребно преконтролисати програм 
народних песама „које фактички нису народне, него песме које су 
измислили и певају поједини ђилкоши, кулачки синови“,83 будући 
да су у Југославији, а пре свега у Србији, искључиво снимане 
полоче „на којима се дају народне песме, као на пример ‘Шљива 
ранка’ или неки џез“.84 Незадовољство партијских функционера је 
будио чак и музички програм Радио Београда на коме је „свака 
куварица“ добијала прилику да „изрази своју жељу“.85 Међутим, 
упркос строгој реторици и непрестаним критикама фолклора и 
народне музике, њеној популарности су ишли на руку, ни мање ни 
више, него београдски партијски челници. Тако је, у јесен 1950. 
године, одлучено да се у неколико престоничких кафана „уведе 
народна музика“, оркестри обуку у одговарајуће ношње, а читав 
амбијент локала прилагоди атмосфери.86

Много више од учмалости градова и модификоване сеоске 
културе, српско републичко руководство је забрињавало недовољ-
но присуство подобних садржаја и „прогресивне социјалистичке 
оријентације“87 у културно-забавном животу градова. Некритичан 
однос „према народним бојама и народном животу“, фолклор као 
„реакционарна појава“, „бежање у вулгарну и празну забаву“, „не-
критично примање свега што долази из иностранства“, „претензије 
за модом у култури“, „туга за временима слободног размаха малог 
приватног поседа“, „култ малог човека, пуне демократије, елегије 
тихог и мирног живота“ представљали су само неке од појава и 
расположења која су партијски челници, страхујући од политичког 

диокомитета и Радиостаница одржаног 22. децембра 1947; АЈ, 46–163, Записник 
са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног одбора ССРНЈ.

82 ИАБ, 136–149, Излагање Данила Пурића, Стенографске белешке са састанка 
Градског комитета СКС Београда одржаног 8. јула 1953.

83 АЦКСКЈ, VIII, II/2–б–44, Белешке са састанка Управе. В. и: П. Марковић, Београд 
између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 468.

84 АЈ, 46–163, Записник са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног од-
бора ССРНЈ. 

85 ИАП, 319–66, Записник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952. 
86 ИАБ, 136–144, Записник са састанка Агитпроп одељења ЦК од 6. октобра 1950. 
87 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка са књижевницима у Социјалистичком са-

везу – савезном одбору на дан 6. априла 1956.
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незадовољства, „читали“ у понашању и културним склоностима 
градских житеља.88 Рефлексије политичке свакодневице и нара-
стајући републички партикуларизми89 „препознавани“ су и у му зи-
ци, па се могло чути и да музику на Калемегданској тераси треба 
забранити, будући да певач при певању стихова „Игра коло на 
сред земље Србије, Србије, Шумадије“, „диже капу и виче“, некако 
наглашавајући „Србије, Шумадије“.90

Напоредо са светом кафанске забаве и народне песме, по-
стојао је, нарочито од времена југословенског приближавања За-
паду, и један потпуно другачији – свет популарних мелодија и 
џез музике, свет игранки, западног, углавном америчког филма, 
модерног облачења91 и имитирања холивудских глумаца. Партиј-
ске замисли о социјалистичком васпитању92 и подизању млађих 
нараштаја у духу потпуне посвећености и оданости новом режиму, 
комунистичкој идеји и непрестаном раду, сударале су се са же ља-
ма и тежњама градске омладине за забавом и доколицом. Аван-
туре и пустоловине, мелодраме и латино ритмови одвлачили су 
пажњу тек стасалих девојака и младића од суморне стварности – 
свеопштег сивила, полупразних радњи, дугачких редова и тачкица 
за које се готово ништа није могло купити. У систему прожетом 
схватањима о перманентној револуцији до потпуног друштвеног 
преображаја, политичка незаинтересованост и неангажованост 
у „борби за социјалистичку културу и изградњу социјалистичке 
све сти“ није лако праштана.93 Свесни да се културни контакт са 
За па дом у новонасталим политичким околностима не може више 
„оне могућити и затворити“, српски партијски челници су истицали 
да „треба тумачити све те утицаје који долазе из иностранства и 
сво дити их на ону меру коју треба да имају“.94 Међутим, почев од 
88 АС, Ђ 75–88, Проблеми културног живота градова. 
89 В.: АС, Ђ2–2–2, Излагање Михајла Швабића на V пленуму ЦК КП Србије одржа-

ном 29. фебруара 1952; АС, Ђ2–2–3, Излагање Петра Стамболића на VI проши-
реном пленуму ЦК КП Србије одржаном 30. септембра 1953.

90 ИАБ, 136–149, Излагање Данила Пурића, Стенографске белешке са састанка 
Градског комитета СКС Београда одржаног 8. јула 1953. Парадоксално, народна 
музика је, баш по партијском налогу, и уведена на „Калемегданску терасу“. ИАБ, 
136–144, Записник са састанка Агитпроп одељења ЦК од 6. октобра 1950.

91 ИАБ, 136–148, Излагање Симе Караоглановића, V послератна градска конферен-
ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953.

92 „Борба за културно уздизање омладинских маса чини саставни део борбе за 
социјализам“, Омладина, 21. децембар 1948; „Васпитање омладине у социјали-
стичком духу“, Борба, 5. август 1952.

93 АЈ, 114–74, Излагање Миодрага Југовића, Стенографске белешке са Пленума 
ССРНЈ одржаног 25. 12. 1954. 

94 АС, Ђ2–2–2, Излагање Боре Дреновца на V пленуму ЦК КП Србије одржаном 29. 
фебруара 1952.
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1950. године, културне везе са западним земљама су бивале све 
јаче. Горан Милорадивић наводи да је културна размена између 
Југославије и Запада постала до те мере богата да чак ни Комисија 
за културне везе са иностранством више није била у стању да води 
прецизну евиденцију.95

Упркос строгој официјелној реторици по којој су игранке 
спадале у „претерано вулгарну и неукусну забаву“,96 плесове су, 
због популарности и посећености, организовали сви – домови 
омла дине, спортски клубови, мензе, домови културе,97 кафане,98 
хоте ли, 99 па чак и Црвени крст!100 За партијске пуританце плес уз 
џез музику је доживљаван као „црначко дивљаштво“,101 синоним за 
туче и свађе, пијанчење, некултурно понашање и „изнакарађени 
начин играња који се проглашава модерном американском 
игром“.102 Ништа наклоњенији према џезу није био ни Тито, који је 
веро вао да је највећи део композиција овог жанра „неестетски“, те 
да представља „порнографију у музици“.103 „Игранке нису културна 
потреба и треба их ограничавати“, констатовао је стога панчевачки 
градски комитет.104 Ипак, позиви на бојкот трокинга, буги-ву ги ја и 
„других егзотичних бургија“105 и организовање „забава ближих со-

95 Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у Југославији 
1945–1955, Београд, 2012, стр. 353.

96 В.: И. Добривојевић, „Између идеологије и поп-културе. Живот омладине у ФНРЈ 
1945–1955“, Историја XX века, 1, 2010, стр. 127–128. В. и: „Реферат друга П. 
Стамболића на Петом пленуму ЦК КП Србије. Актуелни задаци у борби за соција-
листичку демократију“, Партијска изградња, април 1952, стр. 128.

97 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-
дине Београда. В. и: П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, 
Београд, 1996, стр. 467.

98 „Недовољно културне разоноде“, Политика, 2. април 1955.
99 АЈ, 114–58, Стенографске белешке са састанка одржаног 21. маја 1952. године у 

ЦК НОЈ по питању неких проблема у раду Народне омладине. 
100 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-

дине Београда. О местима за одржавање игранки у Београду в.: И. Лучић-Тодо-
сић, Од трокинга до твиста. Игранке у Београду 1945–1963, Београд, 2002, стр. 
58–67.

101 ИАБ, 136–148, Излагање Браслава Борозана, V послератна градска конференција 
СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953.

102 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне ом-
ладине Београд; АЈ, АЦКСКЈ, V, к – IV/46, Извештај са обиласка партијских 
организација III и V РК, Земуна и Раковице од 15. октобра 1951; АЈ, 114–74, 
Стено графске белешке са Пленума ССРНЈ одржаног 25. децембра 1954. 

103 АЈБТ, II к-15 Ј, Пријем делегације III пленума ЦК НОЈ код председника Тита у 
Београду 11. 2. 1954. 

104 ИАП, 319–66, Записник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952.
105 „Борба за културно уздизање омладинских маса чини саставни део борбе за со-

цијализам“, Омладина, 21. децембар 1948.
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ци јалистичком духу“106 нису давали резултате. У латино ритмо вима 
се плесало на факултетима,107 док су се партијски функцио нери 
упињали да објасне све „последице“ овог „декадентног“ облика 
разоноде – „разбарушеност“ „распуштеност“, „наопако схватање 
морала“,108 појаву беспосличења,109 „ширења профитерских тен-
денција“,110 успостављање пролазних веза,111 буђење „нижих ин-
стинкта“112 и добијање слабих оцена. „Не може један ученик да ради 
свој домаћи задатак поред радио апарата који преноси румбе, самбе 
и оно... Ла кукарача“, оцењивала је Омладина.113 Талас промена у 
друштву и делимична либерализација која се осетила нису ни нај-
ма ње променили однос према модерном плесу и осталим изразима 
„празне“ забаве и доколице.114 Свест о нужности социјалистичког 
васпитања и стварања „борбених“ и „пожртвованих“ младих нара-
штаја који ће „победу социјализма поставити себи за животни 
циљ“,115 подстакла је Градски народни одбор у Новом Саду да про-
пише да се ђачке игранке могу организовати само у школама, уз 
при кладан културни програм, искључиво у поподневном тер мину 
од 15 до 17 сати.116 Локалне власти у провинцијским вароши ма 
су веровале да су, све популарније „депласиране и американи-
зоване“117 игранке почеле да се одражавају на „здравље“ и „морал“ 
омладине,118 па су и покушаји контроле забавног живота ишли 
до екстрема. У многим градовима „најнекултурнији плесови“ су 
били забрањени,119 а дешавало се и да у сред игре интервенише и 
106 ИАБ, 136–148, Излагање Симе Караоглановића, V послератна градска конферен-

ција СК Београда одржана 30. маја – 1. јуна 1953. 
107 „Буги-вуги на нашим факултетима“, Народни студент, 3. март 1948.
108 АС, Ђ2–2–2, Реферат Петра Стамболића на V пленуму ЦК КПС од 29. фебруара 

1952. 
109 ИАБ, 136–146, Записник са састанка Градског комитета КПС за Београд одржаног 

29. марта 1952. године.
110 „Реч о нашим игранкама“, Народни студент, 19. децембар 1949.
111 АЈ, 114–76, Морално васпитање омладине.
112 „Буги-вуги на нашим факултетима“, Народни студент, 3. март 1948. В. и карика-

туру „Игранка НСО Правног факултета“, 20. октобар, 11. март 1949. године.
113 „Пред завршетак првог полугодишта. Џез, филм и оцене“, Омладина, 12. јануар 

1952.
114 П. Луковић, Боља прошлост. Призори из музичког живота Југославије, Београд, 

1989, стр. 11.
115 ИАБ, 136–145, IV градска послератна конференција.
116 „Игранке са културним програмом“, Омладина, 22. март 1952; ИАП, 319–66, За-

писник са проширеног пленума ГК одржаног 28. маја 1952.
117 АС, Ђ4–30, Стање и рад партијске организације града Шапца.
118 АС, Ђ 4–7, Записник са састанка пленума Градског комитета КПС Ваљево одржа-

ног од 30–31. септембра 1951.
119 П. Прикер, „О борби против неких негативних појава код омладине“, Народна 

омладина, фебруар, 1952, стр. 18.
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милиција, будући да је у појединим местима било прописано да „не 
може бити приредбе без програма“, што је самим тим значило да не 
може бити ни игранке.120 У хајку против овог вида забаве укључила 
се и штампа, а новинар НИН-а је оцењивао да су самба и други 
модерни плесови по београдским игранкама „изгледали толико 
ружно да не постоји пристојан речник којим би се описале разне 
фигуре савијања и пресавијања уско припијених играча црвених 
лица и светлих очију“.121 

Зауздавање либерализације је утицало и на заоштравање 
партијске реторике. Иако су покушаји контроле и усмеравања 
културно-забавног живота градова остајали без одјека и приметног 
успеха, Јосип Броз је на Брионском пленуму јуна 1953. године 
оштро критиковао прихватање „западноевропског штимунга“ у кул-
тури, али и друштву у целини. „Џезови трубе на све стране и нашу 
музику често више и не чујеш“, истицао је Тито.122 Упркос изрече-
ним критикама, популарност џеза није било могуће сузбити. Два 
месеца пре Титовог иступања на Другом пленуму, дата је дозвола за 
оснивање Удружења џез музичара. Ипак, џезисти су били осуђени 
на рад под стегом и притисцима, а Партија им је предлагала да 
праве шлагере који би били део новог, социјалистичког живота.123 
Међутим, о прилагођавању џеза „револуцији која тече“ није било 
ни говора, а за укусом младих поводиле су се и радио-станице – 
запослени на Радио Новом Саду ноћи су снимали америчке емисије 
како би у етар могли емитовати што више најпопуларнијх џез ну-
мера. 124 

Још „опаснији“ од игранки, због своје сугестивности, реал-
ности, пластичности и потенцијалног пропагандног ефекта били 
су западни, пре свега холивудски филмови. Парадоксално, сами 
партијски челници су, свесни великих могућности покретних сли-
ка, филму наменили улогу важног просветно-пропагандног сред-
ства. У једном од првих елабората о вредности и значају филма 

120 АЈ, 507, VIII, II/5–а–9 (к. 26).
121 „Једна анкета о животу омладине. Игре и игранке”, НИН, 27. јануар 1952. В. 

и: „Да ли је буги-вуги проблем?“, Омладина, 21. април 1951; З. Јањетовић, Од 
интернационале до комерцијале. Популарна култура у Југославији 1945–1991, 
Београд, 2011, стр. 45. 

122 АЈ, АЦКСКЈ, II/10, Излагање Јосипа Броза Тита на II Пленуму ЦК СКЈ дана 16. 
јуна 1953. 

123 П. Луковић, Боља прошлост. Призори из музичког живота Југославије, Београд, 
1989, стр. 40–41; В. и: И. Лучић-Тодосић, Од трокинга до твиста. Игранке у 
Београду 1945–1963, Београд, 2002, стр. 88.

124 АЈ, 142–46–163, Записник са састанка комисије за идејно васпитни рад Савезног 
одбора ССРНЈ.
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у социјалистичкој пропаганди, насталом новембра 1945. године, 
истицано је да „филмовима треба оперисати као оружјем – примје-
њивати их вјешто, хитро, онамо где је то најпотребније, гдје је наш 
политички утицај најслабији“.125 Спознаја неограничених пропа-
гандних могућности филма, његове корисности и ефикасности, 
нагнала је власти да, одмах по консолидацији прилика у земљи, 
покушају да спроведу потпуно „присвајање“ и контролу филма. 
Наиме, иако је мало приватно предузетништво толерисано све до 
почетка 1948, биоскопи су подржављени још током 1946. године.126 
У циљу идеолошког васпитања и обликовања социјалистичког филм-
ског укуса, искључиво право увоза и цензуре филмова је добило 
Југословенско филмско предузеће, касније преименовано у „Југо-
славија филм“. У првим годинама по ослобођењу, форсирани су 
домаћи филмски журнали127 и совјетска продукција, која је, према 
схватањима партијских функционера загледаних у прву земљу со-
цијализма, требало да становништву, „убедљивије од сваке писане 
речи“, дочара „непобедивост совјетске државе и поретка“, као 
и „недостижну висину совјетске уметности“.128 Како је жељени 
про пагандни циљ било најлакше остварити путем домаће, како 
игране тако и документарне продукције, Партија и читав агитпроп 
апарат су активно учествовали у снимању и монтирању филмова, 
не остављајући простора ни најмањој уметничкој самосталности. 
Наиме, задирање у културу и обликовање филмске (пропагандне) 
политике је било до те мере неограничено да је избор тема, сцена-
рија, глумачке и режисерске поставе неког филма у потпуности 
зависио од интереса и воље партијских челника.129

У временима искључивости, никаквог компромиса, чак ни 
у погледу културе, није могло бити. Не марећи за интересовања 
грађана тек изашлих из рата, којима је филм нудио краткотрајан 
заборав преживљених страхота, власти су наредиле да се сви аме-
рички и британски филмови, заостали по српским и југословенским 
градовима из времена међуратног периода, хитно скину са ре-
пертоара и пошаљу на цензуру. Западни филмови су могли бити 
„толерисани“ само у комбинацији са „добрим совјетским филмови-

125 АЈ, АЦКСКЈ, II–к. 1/15, Бр. 211 од 18. новембра 1945.
126 АС, Г 183–VI–4, Бр. 1138 од 27. септембра 1946.
127 АС, Ђ2–9–1, Бр. 211 од 11. новембра 1945; АЈ, АЦКСКЈ, II – к. 1/15, Бр. 211 од 

18. новембра 1945.
128 АС, Г 183 – VI – фасцикла за 1946, бр. 1–1000, Незаведено од 8. јануара 1946. 
129 Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у Србији 

1945–1952, Београд, 1988, стр. 214; Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Со-
вјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 259, 265.
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ма и журналима“. И „ако то није могућно, онда је боље не давати 
ништа, па макар биоскопи не радили сваки дан, или радили само 
повремено“.130 Мењање репертоара и инсистирање на социјалној 
ангажованости филма, бескорисности „чисте“ забаве и разоноде, 
али и нужности перманентног рада и жртвовања све до потпуног 
друштвеног преображаја, донело је и промену у схватању улоге 
и места биоскопа у културном животу града. „Некада је биоскоп 
углавном био место изласка, провода, састајања људи који су хте-
ли, гледајући филм да се разоноде“, писала је Политика. „Данас, 
филм упознаје људе са стварношћу, са великим историјским дога-
ђа јима, он их учи и поучава и помаже им да боље и срећније жи-
ве“.131 У дихотомној подели на „свет добра“ и „свет зла“, 132 партиј-
ски делатници су истицали и манихјеску разлику између живот но-
сти и напретка „социјалистичког“ и света фантазије и назадовања 
„капиталистичког“ филма.133 Репертоарска политика, сматрали су 
партијски филмски критичари, стављена је у „службу народа“ бу-
дући да су најширим слојевима презентовани филмови који су им 
били блиски „по садржају, духу и карактеру“.134 Како би пропаган-
дни ефекат филма био што значајнији, масовне организације, пре 
свега синдикати, АФЖ и СКОЈ, добиле су задатак да организују ко-
лек тивне посете биоскопима. Под плаштом просвећивања, а запра во 
у циљу коначног обрачуна са остацима поражене политичке елите, 
грађани су током 1946. године на овај начин углавном могли видети 
журнал „У име народа“, посвећен суђењу Дражи Михаиловићу.135

Како би се, што ефикасније и лакше, путем филмске пропа-
ганде изграђивала идеолошка свест становништва, непрестано 
су отварани нови биоскопи, па је до 1950. њихов број на те ри то-
рији читаве Југославије удвостручен у односу на предратно ста-
ње.136 У Србији је у 1949. години радило чак 450 биоскопа, али 

130 АС, Ђ2–13–1, Бр. 180 од 27. децембра 1945.
131 „Колективне посете биоскопских представа“, Политика, 13. новембар 1946. 
132 В: П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 

107–139.
133 З. Кнезовић, „Идејно-политичка улога совијетских филмова у филмском репер-

тоару у Хрватској 1945–1952“, Часопис за сувремену повијест, 1–2, 1988, стр. 
167. 

134 „Филм у служби народа“, Књижевне новине, 11. мај 1948; „О каубојским филмо-
вима, Народни студент, 10. фебруар 1947.

135 Политика, 13. новембар 1946. 
136 АЈ, 317–84–117, Упоредни табеларни преглед развоја кинематографије у пери-

оду 1937–1950. Међутим, упркос свим напорима, Југославија је, сразмерно броју 
становника, и 1955. године имала једну од најнеразвијенијих биоскопских мре-
жа у Европи. АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ. В. и: АС, Ђ 75–88, не-
заведено, без датума.
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су они, сем неколико престоничких, углавном били „врло за-
пуштени и неуређени“.137 Велики бројеви су, ипак, скривали право 
стање. У жељи да се искористе све могућности филма као моћног 
пропагандног средства и да се подстакне формирање култур-
них навика становника у малим срединама, није се много водило 
рачуна о стварним потребама, интересовањима и финансијским 
могућностима. Мрежа културних установа у великим индустријским 
центрима, самим тим и биоскопа, делила је злехуду судбину остале 
градске инфраструктуре. Број престоничких, као и нишких138 био-
скопа не само да није повећан у односу на предратно стање него је 
чак и смањен, будући да су у кино-сале усељени „приоритетнији“ 
објекти – стовариште штампарије, ресторан, железнички дом, ама-
терски клуб и кожарска задруга!139 Док су се пред дворанама ве-
ликих градова људи гурали у дугачким редовима и „водили борбу“ 
не би ли дошли до карте,140 а тапкароши користили прилику да у 
општем метежу нешто зараде,141 напречац отваране сале по малим 
местима тавориле су једва искоришћене и готово празне142 будући 
да посећивање биоскопа „није прешло у навику становницима и 
постало нека врста културне или чак ни сталне забавне потребе“.143 
Ширење биоскопске мреже не само да је ишло на штету великих 
градова већ је, на известан начин, носило обележја импровизације 
и извесног модернизацијског компромиса. Некадашње кафане и 
магацини су преко ноћи претварани у биоскопске сале,144 па су 
филмске пројекције, посебно у провинцији, одржаване готово у 
немогућим условима. Предратне апаратуре, на којима је почивало 
чак 93% биоскопске мреже у Србији, биле су „дотрајале и у врло 
лошем стању“, а у многим „дворанама“ се седело на клупама и 
импровизованим седиштима од дасака. „Низ биоскопских сала, чак 
и у великим градовима“, констатовано је у једном извештају из 
1955. године, „стигао би под забрану санитарне инспекције, када 

137 АС, Ђ 2–13–9, Културно-просветни рад у 1949. 
138 АС, Ђ 6–3, Извештај о културно-просветном раду у нишкој области за 1949.
139 Уместо предратних 24, у Београду је 1952. године радило 16 биоскопа. „Београд 

нема довољно биоскопа“, Политика, 26. август 1952.
140 АС, Ђ 5–13, Извештај ГК КПС за Крагујевац за 1948. годину; „Београд нема до-

вољно биоскопа“, Политика, 26. август 1952.
141 П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 

217.
142 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, VI/2–ц–3 (к. 37), Развитак и проблеми културно-масовне делат-

ности. В. и: АС, Ђ 6–3, Извештај о културно-просветном раду у нишкој области 
за 1949.

143 АЈ, 317–84–117, Снижење стопе пореза малим биоскопима.
144 „Биоскопи и њихове невоље“, Политика, 17. јуни 1953.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

154

би се стриктно гледало на нормативе“.145 Локалне власти, у потпу-
ности фокусиране на политичке проблеме, нису придавале преви-
ше пажње филмској уметности. У Србији је тек трећина биоскопа 
пословала самостално,146 док је положај осталих, у недостатку 
прецизних законских регулатива, зависио од воље и разумевања 
провинцијских партијских челника. „Решења“ је било на претек – 
биоскопи су радили у саставу комуналних и трговачких предузећа, 
занатских комора, „свих могућих“ друштвених организација, па чак 
и ватрогасних друштава.147

Упркос непрестаном истицању пропагандног значаја и улоге 
филма, издвајања за културу, а самим тим и за кинематографију су, 
услед преамбициозних инвестиционих планова и пројеката, била 
минимална. Парадоксално, ширење биоскопске мреже је уместо 
очекиваног унапређења заправо доносило сужавање филмске по-
нуде. Иако је оцењивано да је увоз филмова „врло рентабилан“,148 
недостатак девизних средстава, као и строги цензорски захтеви, 
кројили су репертоарску политику. Унапређење културног живота 
постојало је само у званичним партијским резолуцијама и пленар-
ним дискусијама, па су Југословени од почетка 1947. до септембра 
1950. имали прилику да виде свега 240 филмова, односно чак 31 
филм мање него у 1939. години.149 Како се један филм држао на 
репертоару у премијерним биоскопима великих градова по два 
или три месеца,150 љубитељи покретних слика су били принуђени 
да се задовољавају и непрестаним репризама, журналима који су 
улепшавали социјалистичку стварност,151 скупим а неквалитетним 
домаћим филмовима152 и похабаним копијама које једва да су се 
могле гледати.153 

Сукоб са Совјетским Савезом означио је и крај суверене 
доминације совјетског филма. Већ 1949. увезено је незнатно више 

145 АЈ, 142–50–179, Издаци за културу у ФНРЈ.
146 Исто.
147 АС, Ђ 75–88, незаведено, без датума.
148 Штавише, наглашавано је да сваки филм доноси просечно 10 милиона динара 

и тако остварује већи приход од других увозних артикала. АЈ, АЦКСКЈ, VIII, 
II/2–б–42 (к. 4), Кинематографија.

149 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, VI/2–д–5 (к 37), излагање садашњег стања у кинематографији.
150 АЈБТ, КМЈ, II–6–д/10, Информација о стању у кинематографији после повећања 

цена улазница за биоскопе и про меморија у виду закључака на основу 
информације.

151 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/5–ц–76 (к 26).
152 АЈБТ, КМЈ. II–а–1/15, излагање садашњег стања у кинематографији; АЈ, АЦКСКЈ, 

VIII, VI/2–д–5 (к 37), кинематографија.
153 АЈ, АЦКСКЈ, VIII, II/2–б–42 (к 4), кинематографија. 
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америчких филмова, а због оскудности филмске понуде, совјетска 
остварења су „толерисана“ и током 1950. године.154 Делимична 
либерализација, као и приближавање Западу, пре свега Америци, 
одразили су се и на увоз филмских остварења. Са административ-
ног куповања, прешло се на тржишно, а инострани дистрибутери 
су почев од 1949. непрестано снижавали цене. Економска помоћ 
је заправо подразумевала и низ олакшица при увозу филмова. Од 
1952. амерички филмови су се могли плаћати у динарима,155 па 
је Југославија, због постигнутих фиксних откупних цена, добила 
прилику да по најнижим могућим ценама дође до холивудских 
остварења.156 Осим америчких, Југославија филм је откупљивао и 
британске, француске, немачке, италијанске, шведске, аустријске 
и мексичке филмове, али и поред делимичне либерализације у 
друштву, систем филмске цензуре је остао прилично ригидан и 
„тежак услов за готово све иностране добављаче“. Наиме, страна 
предузећа су морала повући копију неког филма са редовног ре-
пертоара, послати га о свом трошку цензорима у Београд и тако се 
изложити потенцијалним финансијским губицима,157 будући да је 
Државна комисија за преглед филмова, руководећи се „моралним“ 
и „политичким“ критеријумима „пуштала“ тек трећину понуђених 
филмова.158 Децентрализација државе је додатно закомпликовала 
и онако довољно замршен процес куповине филмских остварења. 
Од 1952. године уместо једне инстанце, о избору „прикладних“ 
дела седме уметности одлучивало је чак шест републичких ре-
пертоарских комисија.159 Како се не би дешавало да само једна или 
две републике траже откуп неког филма, постигнут је споразум 
да се увозе једино она остварења за која се одлуче најмање три 
федералне јединице, међу којима су обавезно морале бити Србија 
и Хрватска.160 

154 П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 
443; Љ. Димић, Агитпроп култура: агитпроповска фаза културне политике у 
Србији 1945–1952, Београд, 1988, стр. 179.; Г. Милорадовић, Лепота под над-
зором. Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 
316; В. и З. Јањетовић, Од интернационале до комерцијале. Популарна култура 
у Југославији 1945–1991, Београд, 2011, стр. 45.

155 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова.
156 АЈ, 142–82–311, бр. 753 од 23. маја 1953.
157 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова, Опширније о филм ској 

цензури: Г. Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у 
Југославији 1945–1955, Београд, 2012, стр. 267–280.

158 АЈ, 142 – 82 – 311, Бр. 753 од 23. маја 1953.
159 АЈ, 317–84–117, Репертоарска политика увоза филмова. 
160 АЈ, 142–82–311, Бр. 753 од 23. маја 1953. 
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У биоскоп се посебно радо ишло, па је просечни Југословен 
у 1952. години 4,3 пута посетио биоскоп. Разлике у популарности 
филмске уметности у великим и малим градовима биле су знатне. 
Званичне статистике су показивале да су у биоскопе, у просеку, 
најчешће ишли Београђани – чак 13,6 пута годишње. Пратиле су их 
Нишлије са 10,3 одласка на филмске пројекције, Новосађани са 9,9, 
Крагујевчани са 6,9, Зајечарци, Шапчани, Приштевци и Митров чани 
7,2. Ситуација у мањим градовима је била другачија – станов ници 
Неготина, Урошевца, Велике Плане, Тополе и Беле Цркве су, што 
због невеликог интересовања што због оскудније филмске по нуде, 
годишње гледали тек четири филма.161 О популарности фил ма у 
Београду сведочили су и резултати једне индикативне, али ипак не 
у потпуности репрезентативне анкете, која је показала да су и деца 
за годину дана видела чак 103 филма, односно готово све филмове 
на репертоару.162 Било је довољно да у град дође и најлошији 
филм, али да на њему пише да је амерички, и да одмах привуче 
пажњу публике.163 Најрадије су гледани узбудљиви и технички 
до бро одрађени филмови пуни тактова модерне џез музике,164 а 
јединствени феномен тога доба је био „Бал на води“, који је због 
спе цифичне, Југословенима до тада непознате естетике, гледало и 
старо и младо – неки чак и по 16 пута!165 

Попуштање економских стега и наговештаји тржишног по-
сло вања, утицали су на републичка предузећа за расподелу фил-
мова да се окрену откупу најатрактивнијих, а самим тим и најко-
мерцијалнијих дела.166 Иако су сви купљени филмови претходно 
пролазили строгу цензуру, дежурни партијски критичари су упозо-
равали „да се у трци за зарадом“, „изгубио сваки идеолошки и 
уметнички критеријум“. Истицано је да се широм земље највише 
приказују „кичеви најразличитијих врста“, „разнежене мелодраме 
са малограђанским духом и укусом, лажним моралом, ћивтинске 
психологије“, „распусни и неодмерени филмови који шире нагоне 
туђе етици и васпитању наших људи“, остварења која стварају 
„психозу неодговорности, лакомислености, егоизма, недружељу-

161 АЈ, 317–84–117, Бр. 2147 од 20. марта 1952.
162 АЈ, 114–76, Стенографске белешке са дискусије у Централном комитету Народне 

омладине са педагошким радницима одржане 24. јуна 1953.
163 АС, Ђ 2–7–3, Стенографске белешке са састанка одржаног у ЦК СКС на дан 12. 

маја 1954. године по питању синдикалних организација. 
164 АЈ, 114–78, О питањима културног рада и живота у организацији Народне омла-

дине Београда. 
165 АЈ, 114–76, Морално васпитање омладине (без датума); П. Марковић, Београд 

између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 450.
166 АЈ, 317–84–117, Бр 186 од 4. августа 1952. 
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бља“ и пропагирају „милитаризам“ и „супремацију белих људи“.167 
Партија је постајала свесна да је спољнополитичка преоријентаци-
ја носила собом и нежељене друштвене промене, па се иза де-
кларативне бриге за уметничко, естетско и „морално“ унапређење 
биоскопског репертоара крио велики страх, најбоље дефинисан 
Титовим речима да се „некад“ „невероватно брзим темпом“ иде 
у „западноевропски штимунг“.168 Напуштање идеолошке чистоте 
и социјалне ангажованости је до те мере забрињавало партијски 
врх да је при Идеолошкој комисији ЦК СКЈ формирана посебна 
група која је требало да проучи „проблем сређивања репертоарске 
политике“.169 Ипак, озбиљнијих покушаја забрана и цензуре није 
било, па је западни филм наставио да доминира у југословенским 
биоскопима и у другој половини педесетих година.170

Summary

Ivana Dobrivojević, Ph. D.

Under the Watchful Eye of the Party.
Culture and Entertainment in Serbian Cities 1945–1955

Key words: Communist party, Serbia, culture, theatre, fi lm

Mass migrations from rural areas to the urban ones, change of 
social structure of the population, political and ideological confrontati-
on with members of city dwelling bourgeois defeated by the revolution, 
general poverty but also the presence of fi rm dogmatic Party stands 

167 „Милитарситичким“ су сматрани филмови „Побуна на броду Баунти“, „Побуна 
на Кејну“, „До пакла и натраг“, а расно некоректним сви вестерни. АС, Ђ 75–87, 
Информација о репертоару биоскопа; В. и „Репертоар наших биоскопа и млади 
људи“, Омладина, 12. мај 1951; „Да не остане само на речима“, Омладина, 29. 
март 1952.

168 АЈ, АЦКСКЈ, II/10, Излагање Јосипа Броза Тита од 16. јуна 1953, Други пленум 
ЦК СКЈ.

169 АС, Ђ 75–87, Информација о репертоару биоскопа.
170 П. Марковић, Београд између Истока и Запада 1948–1968, Београд, 1996, стр. 

448–449.
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towards everything pertaining to culture led to a decline in the quality 
of cultural and entertainment life in the cities. Although the Party 
tired to accomplish a unique cultural revolution by organizing literacy 
courses and schooling for migrants, living conditions and their place 
of origin induced the tavern atmosphere to prevail, as it did in the 
villages, in being their main and only place of entertainment. Attempts 
to enforce a special cultural dispersion paradoxically led to a decline in 
the quality of cultural life, so even Party leaders noticed that „certain 
small cultural centers that had certain infl uence before the war are now 
slowly acquiring the image of a backward, provincial, rural like center.” 
Not paying attention to the real needs, capacities and fi nancial reality, 
authorities founded theaters in small towns in improvised buildings. 
Theatre troupes without schooled directors and actors resembled more 
amateur groups than professional theatre companies and mostly gave 
performances of moderately well prepared comedies. Party offi cials 
who determined the theatre repertoire policy wanted performances 
which were socially engaged, politically educational and ideologically 
„suitable”, stressed that certain plays were still being performed which 
because of their „worthlessness, lack of ideological stand or because 
of their reactionary stand” should not be. Wanting to achieve a special 
socialist renaissance, the Party was offering migrants of reduced cultur-
al needs cultural forms which they could not understand nor accept. 
The uncontrolled urbanization therefore had a price – a new city dwel-
ling class formed a „different cultural profi le” which lagged behind the 
traditional city dwelling population in literacy and level of culture. Too 
fi ne for the village and too poorly educated for the city, migrants were 
the ones who mainly enjoyed the modifi ed rural culture (kitsch) that 
had little connection to the true folk traditions.
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Др Александар РАКОВИЋ

САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И 
МУЗИЧКА ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У СПОРУ ОКО 

РОКЕНРОЛА (1971–1981)*

АПСТРАКТ: Рад приказује којим путем је Савез соци ја-
листичке омладине Југославије током седамдесетих и по-
четком осамдесетих сугерисао и на крају наметнуо Музич-
кој омладини Југославије да уврсти рокенрол у образовање 
омладине. Рад је писан на основу архивске грађе Музичке 
омладине Југославије и Савеза социјали сти чке омладине 
Југославије из Архива Југославије (АЈ), штам пе Савеза 
социјалистичке омладине, друге штампе за младе, перио-
дике Удружења музичких уметника Србије, под ли ска за 
Музичку омладину, објављене литературе о Музичкој омла-
дини, научне и стручне литературе.

Кључне речи: Савез социјалистичке омладине Југосла-
вије, Музичка омладина Југославије, рокенрол

Увод

Према Томиславу Бадовинцу, председнику Централног ко-
ми тета Народне омладине Југославије/Савеза омладине Југосла-
вије (1962–1968), омладинска организација је од 1966. сматрала 
рокенрол музиком младих Југословена.1 Почетком седамдесетих 

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

1 Из и-мејл преписке Александра Раковића са Томиславом Бадовинцем, 25–27. 
фебруар 2011. - Питање Александра Раковића: „Елипсе су биле први електри-
чарски састав који је 24. маја 1966. свирао пред председником Титом у Дому 
омладине Београда на дочеку штафете. Видео записи показују да сте тада били 
уз Тита. Да ли је било проблема да један електричарски састав тада први пут 
прође председников протокол или је све прошло глатко? Каснијих година су 
пред Титом свирали и Златни децаци, Делфини из Сплита, Црни бисери, Ивица 
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уследило је кратко затишје, да би већ средином седамдесетих до-
шло до нове експлозије југословенског рокенрола, нешто снажније 
од претходне деценију раније. Југословенски рокенрол добио је у 
другој половини седамдесетих нову форму, не више само као музи-
ка младих већ и као обележје једног од четири стуба самоуправног 
социјалистичког друштва (југословенске омладине) преточеног у 
слоган „Тито–партија–омладина–армија“.

На прелому шездесетих у седамдесете, па и касније није 
изгледало да ће рокенрол проћи такав пут. Од гашења загребачког 
Поп експреса (1970) до обнављања београдског Џубокса (1974) 
прошле су четири године без специјализоване рокенрол штампе у 
Југославији. Изузетак је био само један број загребачког магазина 
Поп (1973).2 О рокенролу је током ове паузе и касније писала штам-
па Савеза омладине Југославије. Током седамдесетих заборављени 
су бит састави који су у шездесетим прокрчили пут југословенском 
рокенролу. Даље, пала је у заборав богата рокенрол штампа па је 
Младост морала да подсети читаоце да су пре новог Џубокса (1974) 
у Југославији током шездесетих излазили важни листови који су 
се бавили рокенролом (Ритам, „стари“ Џубокс, Мини џубокс, Гонг, 
Поп експрес).3 И на крају, као да су дезактуелизоване партијске 
анализе, истраживања и промишљања о положају рокенрола у ју-
го словенском друштву шездесетих.4 Као да се догодио поновни 

Перцл, игран је одломак из мјузикла Коса итд. Да ли је тада наступ Елипси, као 
победника Гитаријаде 1966, пред Титом било признавање да је рокенрол постао 
музика младих?“ - Одговор Томислава Бадовинца: „Točno je da sam u vrijeme dok 
sam bio predsjednik Centralnog komiteta Saveza omladine Jugoslavije, od 1962. do 
1968. godine, organizirao druženja predsjednika Tita s omladinom u Omladinskom 
domu u Beogradu uoči Dana mladosti, 24. maja. Svake godine program je bio druk čiji. 
Tako je jednom prilikom bila priređena izložba Titovih fotografi ja iz vremena Narod-
nooslobodilačke borbe. Aranžer izložbe dopustio si je da iz fotografi je izreže lik Milova-
na Đilasa. Tito je to primijetio i vrlo me oštro ukorio da se takvo nešto ne smije raditi, 
jer je to falsifi ciranje povijesti. Milovan Đilas je u to vrijeme bio na tom mjestu i na duž-
nosti koju je tada obavljao i nitko nema prava to negirati. Ovo ističem kao ilustraciju da 
bih pokazao kako bi mi Tito, ako bi loše mislio o rock glazbi, to otvoreno rekao. Susret 
s omladinom organizirao sam ja, a Titov se protokol u to nije miješao. Istina, upoznao 
sam Tita s programom za tu večer i rekao da omladinci u rockerskom izričaju i aran-
žmanu osuvremenjuju borbene pjesme. Smatrao sam da je to dobro, jer na razumljiv 
i prihvatljiv način omladini približavaju pjesme iz NOB-e i tako osiguravaju kontinuitet 
s revolucionarnom generacijom. Moje obrazloženje Tito nije komentirao. Točno je da 
je poslije izvedbe rockerskog sastava pred Titom i prilikom budućih rockerskih nastupa 
bilo evidentno kako je rock priznat kao glazba mladih.“

2 Једини број магазина Поп изашао је 1. фебруара 1973. и одмах се угасио.
3 „Mala senzacija, velike pretnje“, Mladost, 7. septembar 1979; „Seks protiv muzike“, 

Mladost, 14. septembar 1979.
4 О партијским анализама о утицају рокенрола на југословенску омладину и месту 

рокенрола у југословенском друштву и шире детаљно у: Александар Раковић, 
Рокенрол у Југославији 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву, Београд, 
2011, стр. 477–480, 549–554.  
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почетак. Нови пут рокенролу током седамдесетих требало је да 
утре Савез социјалистичке омладине Југославије.

Савез омладине Југославије је сматран „резервом партије“. 
У складу са програмским документима Савеза комуниста Југослави-
је и Уставом СФРЈ (1963) омладинској организацији је намењена 
улога снажења идејног и политичког јединства свих младих на ја-
чању самоуправног социјализма. Важна компонента деловања Са-
веза омладине била је развијање политичких, идеолошких, кул тур-
них и спортских делатности, идејно-политичко васпитање младих 
ради обликовања свестране личности, стварање свести о при пад-
ности омладинској организацији која је способна да подржи опште 
интересе и личне интересе младог човека. Савез омладине је дело-
вао преко комисија, секција, клубова, трибина, друштава, зборова, 
кружока и састанака.5 Савез омладине Југославије је на Деветом 
конгресу организације (новембар 1974) реорганизован и преиме-
нован у Савез социјалистичке омладине Југославије.6

Током кризних година за југословенску државу (1970–1974), 
а потом и у годинама када је поново наглашена улога југо сло-
венског председника, партијског врха и армијске снаге до Титове 
смрти (1975–1980), преко штампе омладинске организације пружан 
је путоказ за ново место југословенског рокенрола у друштву. 
Савезу социјалистичке омладине Југославије се на том путу су-
протставила Музичка омладина Југославије, која није хтела да при-
хвати рокенрол за едукативно поље свог рада. У Музичкој омлади-
ни су 1971. (први пут током седамдесетих) поново нагласили да не 
при хватају рокенрол,7 а музички уметници су 1972. грубим речима 
осудили позитиван однос Савеза омладине према поп музици.8 У 
наредној деценији неразумевање је постало још веће па је омла-
динска организација кренула у наметање поп музике (на првом 
месту рокенрола) за нову делатност Музичке омладине. Није ишло 
лако јер је Музичка омладина тек 1981. уврстила рокенрол у свој 
програм.9 Због тога је ова тема хронолошки омеђена 1971. и 1981. 
годином, од почетних неспоразума до разрешења несугласица из-
5 Radoš Smiljković, Društveno-političke organizacije u SFRJ, Beograd, 1979, str. 151–

153, 289–296.
6 „Uvjeren sam da će Savez socijalističke omladine Jugoslavije odgovoriti potrebama i 

željama najširih slojeva omladine“, Mladost, 28. novembar 1974.
7 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Стенографски 

записник са Другог конгреса Музичке омладине Југославије, 23–25. април 1971. 
у Башком Пољу.

8 „Народна и забавна музика“, Pro Musica, бр. 60, 1972, стр. 10–11.
9 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Билтен бр. 2 Пе-

тог конгреса Музичке омладине Југославије, 24. мај 1981.
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међу Савеза социјалистичке омладине и Музичке омладине Југо-
славије око улоге рокенрола у образовању младих Југословена.

Неспоразуми се могу реконструисати најпре преко писања 
штампе омладинске организације и одговора који долазили преко 
периодике музичких уметника. Када је о штампи омладинске орга-
низације реч, за ово истраживање одабрани су листови који су из-
лазили у три републичка центра, односно три средишта југосло вен-
ског рокенрола седамдесетих: Младост (Београд), Полет (За греб) и 
Наши дани (Сарајево). Сукоб теже може да се прати кроз архивску 
грађу Савеза социјалистичке омладине Југославије и Музичке 
омладине Југославије. Ипак, различити типови извора углавном 
стварају слику о догађајима који су поред струковне (Музичка 
омладина) имали и политичку конотацију (Савез социјалистичке 
омладине). Домаћа рокенрол публицистика се уопште није бавила 
овом темом, али ни наша историографија.

Поред тема из спољне и унутрашње политике, домаће и 
стране високе културе, домаће и стране популарне културе, но-
вине Савеза социјалистичке омладине Југославије Младост су из 
броја у број писале о дешавањима у југословенском рокенролу. 
Вести су биле информативне, чланци о рокенролу углавном афир-
ма тивни, а повремене негативне критике биле су често и добро-
на мерни путокази (иако не увек). За разлику од Младости која 
је имала свејугословенски карактер, лист Савеза социјалистичке 
омла дине Хрватске Полет писао је најчешће о темама од значаја 
за ту југословенску републику. Крајем седамдесетих присутност 
рокен рола у Полету је била таква да не би било погрешно овај 
лист ока рактерисати као специјализовану рокенрол штампу која се 
стру чно бавила југословенским и иностраним сценама. У Полету је 
изричитије била изражена рокенрол критика, док се према Младо-
сти јасније уочавала хронологија југословенског рокенрола и 
однос Савеза социјалистичке омладине према рокенрол култури. 
О републичким темама писали су и Наши дани, лист Савеза со ци-
јалистичке омладине Босне и Херцеговине, који је рокенрол тема-
тици поклањао мање простора од Младости и Полета, али је ова 
му зика била присутна у скоро сваком броју, макар на једној страни.

Бедем одбране против рокенрола како током шездесетих 
тако и током седамдесетих била су струковна удружења музичких 
уметника. Пошто се рокенрол везивао за младе, најистуренија ба-
ријера била је Музичка омладина Југославије.

Музички уметници и заљубљеници у високу музичку култу ру 
у Београду и Загребу су у марту 1954. основали Друштво пријате ља 



А. РАКОВИЋ САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МУЗИЧКА 
ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У СПОРУ ОКО РОКЕНРОЛА (1971–1981)

163

музике Србије и Друштво пријатеља музике Хрватске путем којих 
је започет организован рад на афирмацији музичке уметности и 
културе за југословенску омладину. Друштва су била претходнице 
Музичке омладине Хрватске (основана 1955) и Музичке омладине 
Србије (основана 1958), а придружила им се и Музичка омладина 
Босне и Херцеговине (основана 1958). Ове три организације су 
1959. формирале Музичку омладину Југославије, која је 1962. по-
стала члан Међународне федерације музичке омладине. Музичка 
омладина Југославије је младима у школама и ван њих приближа-
вала озбиљну музику путем концерата, предавања, телевизијских 
и радио емисија, организовала је посете оперским и балетским 
представама, формирала музичке клубове – у складу са програмом 
деловања Међународне федерације музичке омладине која је за-
чета у Бриселу 1945. ради музичког повезивања омладине преко 
државних и идеолошких граница.10

Док је с једне стране била члан Међународне федерације 
музичке омладине, с друге стране Музичка омладина Југославије 
је као друштвена организација била члан Савеза омладине Југо-
славије, односно Савеза социјалистичке омладине Југославије. 
Програмски циљеви Музичке омладине проистицали су из зајед-
ничких програмских задатака Савеза социјалистичке омладине и 
Социјалистичког савеза радног народа Југославије и усмеравани 
су на корист југословенског самоуправног социјализма.11 Дакле, 
Музичка омладина требало је да у раду са омладином делује и 
према смерницама Савеза социјалистичке омладине.

Рад Музичке омладине Србије, а шире и Музичке омладине 
Југославије, пратила је Про музика, часопис Удружења музичких 
уметника Србије, које је било члан Савеза удружења музичких 
уметника Југославије. Про музика је писала о озбиљној музици, 
о високој музичкој култури и уметности, бавила се и питањима 
му зичког образовања у основним и средњим школама. Често је 
под влачила да су њене странице намењене и члановима Музичке 
омла дине. С тим у вези 1971. је покренут подлистак Про музика за 
Музи чку омладину (Pro Musica, број 57) како би се већ присутан 
простор за Музичку омладину проширио и добио пожељнију фор-
му.12

Музичка омладина Југославије до данас није добила научну 
монографију какву је заслужила улогом у музичком образовању 
младих. Две стручне публикације, објављене у Београду и Загребу, 
10 30 godina Muzičke omladine, Zagreb, 1984, str. 10–13.
11 Исто, стр. 13.
12 Уводна реч редакције, Pro Musica за Музичку омладину, бр. 1, 1971, I.
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помажу да се стекне утисак о раду Музичке омладине. Часопис Про 
музика је објавио специјално издање 25 година Музичке омладине 
Србије (Београд, 1979), а Музичка омладина Хрватске је издала 
књигу 30 година Музичке омладине (Загреб, 1984).

Кратак осврт на однос Савеза омладине Југославије и Музичке омладине 
Југославије према рокенролу током шездесетих година 20. века

Савез омладине Југославије и Музичка омладина Југослави-
је се током шездесетих углавном нису размимоилазили око попу-
ларне музике. „Квалитетан џез“ је крајем педесетих био прихваће-
на популарна музика у југословенском друштву и почетком шезде-
сетих нашао је место у деловању Музичке омладине Југославије. С 
рокенролом није било тако, иако су рокенрол састави до половине 
шездесетих „почистили“ диксиленд саставе с београдских игранки. 
Младост је тада објавила да су рокери исписали епитаф џезерима. 
Десетине хиљада младих Југословена је свако вече свирало, слу-
шало и плесало рокенрол. Половином шездесетих у земљи је сви-
рало неколико хиљада рокенрол састава. Савез омладине и Савез 
комуниста Југославије су после Београдске гитаријаде (јануар–
фебруар 1966) и наступа Елипси пред председником Титом (24. 
мај 1966) прихватили да је рокенрол музика младих Југословена, 
да рокери негују своје културне вредности, да је рокерска омла-
дина примерна, да рокенрол може да се искористи у корист соци-
јалистичког друштва. Када је до краја шездесетих уочено да 
смернице хипи контракултуре у Сједињеним Америчким Државама 
(неомарксизам, пацифизам, антиимперијализам, деколонизација, 
антисегрегационизам) имају толико тога сличног са државном по ли-
тиком Југославије (марксизам, несврставање, пацифизам, анти им-
пе ријализам, деколонизација, антисегрегационизам), још више је 
утвр ђена позитивна улога рокенрола за југословенску омладину.13 
13 Из и-мејл преписке Александра Раковића са Томиславом Бадовинцем, 25–27. 

фебруар 2011; Историјски архив Београда, фонд Градски комитет Савеза кому-
ниста Србије – Београд, фасцикла 209. - Радна анализа „Млади у савременим 
друштвеним збивањима – нека питања и проблеми омладине Београда“ урађена 
је на основу испитивања омладине обављеног у пролеће 1966. Градски коми-
тет Савеза комуниста Србије – Београд је радну анализу упутио на мишљење 
члановима градске Групе за омладину. Допис послат 15. октобра 1966. под бр. 
05-6/20; Историјски архив Београда, фонд Градски комитет Савеза комуниста 
Србије – Београд, фасцикла 520. - Анализа „Омладинска нова левица у Европи 
и Америци и нека идејна кретања у вези с тим у нас“. Аналитичко одељење Цен-
тралног комитета Савеза комуниста Србије је ову анализу завршило у мају 1968; 
Александар Раковић, н. д., стр. 448–451, 463–477, 513–523, 558–566. 
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Уопште, од педесетих а још и више током шездесетих су, по ред 
рокенрола, многи утицаји америчке популарне културе нашли 
плодно тле у Југославији: играни и цртани филмови, џез, позори-
ште, поп-арт, стрип, мода и потрошачки начин живота.14

У првој половини шездесетих емисије забавне и народне 
музике су на радио-станицама имале чак и по десет пута више 
слушалаца од емисија које су неговале високу музичку културу. 
Плоче озбиљне музике су се продавале у по неколико стотина 
примерака, док су тиражи плоча забавне и народне музике досегли 
више десетина хиљада примерака.15 Савез удружења музичких 
уметника Југославије и Музичка омладина су, наравно, сматрали да 
је то изузетно лоше за формирање музичког укуса. Представници 
Првог конгреса Музичке омладине Југославије су 1964. пренели 
председнику Титу да ће зауставити „урлаторе“, односно рокере, 
којима нису приписивали никакву уметничку вредност. Противници 
рокенрола су током шездесетих били и џезери с формалним му-
зичким образовањем.16

На Првој конференцији Музичке омладине Југославије у но-
вембру 1966. узгредно је дотицана и с потцењивањем и нелагодом 
тумачена најезда рокенрол састава и њима наклоњених медија. 
Међутим, пред музичке уметнике поставио се и нови проблем, који 
можда за њих није био очекиван. Према Плавом вјеснику, један 
број ученика средњих музичких школа у Загребу показивао је исто-
времено склоност ка озбиљној музици и рокенролу. Током полемике 
на страницама Младости у марту 1967. промотер рокенрола Никола 
Караклајић је казао противнику рокенрола Душану Трбојевићу, 
професору на Музичкој академији у Београду, да Савез омладине и 
Музичка омладина  треба заједнички да утврде какав музички укус 
треба да негују млади Југословени.17

Све до половине седамдесетих питање међусобних односа 
Савеза социјалистичке омладине и Музичке омладине Југославије 
на пољу рокенрола није изричито постављано.

14 О томе детаљно у: Radina Vučetić, Koka-kola socijalizam: amerikanizacija jugo-
slovenske popularne kulture šezdesetih godina 20. veka, Beograd, 2012; Zoran 
Janjetović, Od internacionale do komercijale: popularna kultura u Jugoslaviji 1945–
1991, Beograd, 2011; Александар Раковић, н. д.

15 Александар Раковић, н. д., стр. 162–175.
16 Исто, стр. 366, 448–453.
17 Исто, стр. 451–455.
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Време доминације Корни групе (1970–1974)

Експлозија југословенских електричарских/бит састава, ко-
ја је отпочела почетком шездесетих, окончана је крајем те деце-
није. Бит бендови су нестајали један за другим. Загрепчани су 
1970. сматрали да је Црвене кораље и Златне акорде прегазило 
време.18 Музичари су из бита закорачили у прогресивни рок, који 
је југословенској рокенрол сцени донео краткотрајну али видљиву 
кризу. Влада Јанковић Џет, басиста Црних бисера, сматра да је 
кризу изазвала појава, медијска свеприсутност и велики утицај 
Корни групе (од 1969), коју је описао као „црну коб“ београдског 
рокенрола с којом почиње да пада у заборав све што се до тада 
догађало у домаћем рокенролу.19 С друге стране, басиста Корни 
групе Бојан Хрељац каже да је Корни група квалитетом била толико 
изнад осталих састава да су они, због немогућности да одмеравају 
снаге, почели да се гасе.20 

Читаоци Младости су 1970. прогласили Корни групу из Бео-
града за најбољи југословенски поп састав, а следили су Про арте 
(Сарајево), група Ми (Шибеник, Загреб), Млади леви (Љубљана) и 
Индекси (Сарајево), односно бендови који су се музичким изразом 
већ налазили на ободу рокенрола.21 У Младости и Плавом вјеснику 
(„информативном тједнику младих за друштвено-политичка пита-
ња“) од 1969. до 1971. више је писано о домаћој забавној музици. 
Истовремено тема интересовања омладинске штампе били су хипи-
ци као поткултура и контракултура на Западу, а Плави вјесник 
је знатну пажњу давао ослобођеној сексуалности (углавном жен-
ској).22

Крајем шездесетих Југославију је потресло злослутно буђе-
ње хрватског национализма, које је ескалацију досегло почетком 
седамдесетих. Кренуло је 1967. захтевом дела културне и књижев-
не јавности у Хрватској да се хрватски књижевни језик заштити од 
„наметања српског као државног језика“.23 Национализам је 1968. 

18 „Pop revolucija“, Mladost, 2. april 1970.
19 Vladimir Janković Džet, Godine na 6, Beograd, 2008, str. 338–341.
20 Разговор Александра Раковића с Бојаном Хрељцом, 12. фебруар 2011.
21 „Gabi, Arsen i ‘Korni grupa’“, Mladost, 31. decembar 1970.
22 Уочава се да је југословенски рокенрол стављен у сенку забавне музике. Током 

1969. и 1970. било је само неколико чланака у Младости и Плавом вјеснику по-
свећених домаћим рокенрол саставима.

23 Hrvoje Matković, Povijest Jugoslavije, Zagreb, 2003, str. 354–356.
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унет и на естраду када је Вице Вуков у више прилика јавно вређао 
Србе.24 Вуков је 1969. оптужен због националистичких испада, али 
је оптужница исте године повучена јер естрадне звезде које је Ву-
ков вређао нису желеле да сведоче. Вуков као да је схватио да му 
ово иде у прилог па је и наредних година наставио с национали-
стич ким испадима, укључио се у Масовни покрет (1970–1971), а 
потом привремено емигрирао из Југославије.25 

Штампа намењена омладини која је пратила популарну кул-
туру такође је подлегла хрватском национализму. Плави вјесник, 
који се бавио рокенролом, естрадом, стрипом и другим омладин-
ским темама, отворио је 1971. простор националистичким иступима 
функционера Савеза комуниста Хрватске. Члан председништва 
Градске конференције Савеза комуниста Хрватске – Загреб Ђуро 
Деспот је у мајском интервјуу изјавио да су централизам и југо-
словенство, који су потискивали националну припадност, били 
„најкрупнија деформација“, те да су студенти Загребачког свеучи-
лишта „дали дебели шамар унитаристима и онима који су шпе ку-
лирали с тиме да омладина тобож нема здрав смисао за национални 
осјећај“.26 Под насловом „Загребачки наставак револуције“ у Пла-
вом вјеснику је пропраћен скуп подршке руководству Савеза кому-
ниста Хрватске одржан 7. маја 1971. поводом двадесетшестогоди-
шњице ослобођења Загреба. Заправо око 150.000 људи се оку-
пило да пружи подршку предлозима уставних амандмана које је 
поднео Савез комуниста Хрватске на Устав СФРЈ, усмерених ка 
конфедерализацији земље. Посебно је истакнута и улога студената 
Загребачког свеучилишта, који су својим масовним присуством да-
вали легитимитет захтевима Савеза комуниста Хрватске.27 Анти-
српски и антијугословенски набој је достигао такве размере да су 
поједини загребачки студенти јавно клицали паду авиона Југосло-
венског аеротранспорта над Чехословачком (26. јануар 1972) или 
исказивали став да омладинци српске националности не треба да 
буду на челу радних акција код Загреба.28 Како су југословенске 
власти до краја 1971. све више сузбијале Масовни покрет тако су 
из Плавог вјесника нестајали прилози који су афирмисали хрватски 
национализам.

24 Petar Luković, Bolja prošlost: prizori iz muzičkog života Jugoslavije 1940–1989, 
Beograd, 1989, str. 94–95.

25 Исто, стр. 95–101; „Optužbe bez podloge“, Plavi vjesnik, 17. februar 1969.
26 „Nacionalno nije antisocijalističko“, Plavi vjesnik, 3. maj 1971.
27 „Zagrebački nastavak revolucije“, Plavi vjesnik, 17. maj 1971.
28 „Što stoji iza ostavki?“, Plavi vjesnik, 1. maj 1972.
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Буђење хрватског национализма у Плавом вјеснику, нај-
ва жнијем загребачком листу који се бавио различитим видовима 
омладинских питања и забава, није било усамљен пример спреге 
хрватског питања и популарне културе крајем шездесетих и током 
седамдесетих. Плави вјесник је објавио да је Богословни факултет 
у Загребу (Римокатоличка црква) дао наводно нежељену подршку 
факултетима Загребачког свеучилишта који су подржали предлоге 
за уставно преуређење Југославије.29 Деловање Римокатоличке 
цркве у Хрватској било је тада (као и раније када је формиран 
бит састав студената римокатоличке теологије ВИС Жетеоци)30 упо-
добљено омладинском тежњама па је примећено да се рокенрол 
1971. свирао пред стотинама младих у друштвеним просторијама 
при црквама у Загребу, Сплиту, Пули, Ријеци, Крапини и другде.31 
Уочено је да Римокатоличка црква све више улази у простор рада 
с младима (рокенрол, игранке, излети, спорт)  који би требало 
да покрива Савез омладине.32 Истоветне примедбе на рад Савеза 
омладине Полет је дао 1976. под насловом „Гдје друштво затаји, 
црква осваја“.33 Полет је 1977. писао како је било примера да 
су локални жупници рокерима куповали електричне гитаре и 
појачала, да се путем рокенрол ритма и песме у Социјалистичкој 
Републици Хрватској ширила римокатоличка веронаука.34 Упркос 
томе, рокенрол у Хрватској током седамдесетих ниједном није ушао 
у изричиту везу са хрватским национализмом.

У врху Савеза комуниста Југославије се очекивало да Са-
вез омладине покрије простор који је почео да губи у раду са 
омладином. Посебно да се избори са хрватским национализмом 
у делу омладине и да поврати младе који су се кроз популарну 
културу и забаву приклонили Римокатоличкој цркви. Тито је 27. 
фебруара 1969. примио делегацију Савеза омладине и Савеза 
студената и указао је на негативне појаве национализма и елити зма 
међу младима. Казао је да треба више радити на „југословенском 
социјалистичком патриотизму“ а од младих је затражио да разви-
јају братство и јединство.35 На истоветан начин пружена је порука 
у претконгресном документу „Нека питања развоја друштвено-по-
литичког система и задаци Савеза комуниста“ за Девети конгрес 

29 „Ni mantije više nisu što su nekad bile“, Plavi vjesnik, 24. maj 1971.
30 Александар Раковић, н. д., стр. 446.
31 „Bit glazba u crkvi“, Plavi vjesnik, 27. decembar 1971.
32 „Grijeh nevjernika“, Plavi vjesnik, 27. mart 1972.
33 „Gdje društvo zataji, crkva osvaja“, Polet, 2. decembar 1976.
34 „Zabava u sjeni oltara“, Polet, 11. mart 1977.
35 „Razvijajte bratstvo i jedinstvo“, Mladost, 6. mart 1969.
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Савеза комуниста Југославије (март 1969). Стајало је да треба 
искористити „стваралачки немир и револуционарно нестрпљење“ 
омладине као „динамичке снаге бржег развоја самоуправних со-
цијалистичких односа“. Наглашено је да Савез омладине, Савез 
студената и друге друштвене организације које су окупљале младе 
треба да изражавају аутентичне омладинске интересе.36

Међутим, подршка студената Загребачког свеучилишта Ма-
совном покрету и несналажење Савеза омладине да привуче младе 
к себи, утврдили су партијски врх у ставу да је потребно побољшати 
рад омладинске организације. Тито је на Другој конференцији 
Савеза комуниста Југославије у јануару 1972. казао да Савез 
омладине „не вриједи много“ и да му је потребна реорганизација. 
Подвукао је да је недопустиво да југословенска омладина не позна-
је прошлост, а посебно партизанске борбе. Као главног кривца 
за то Тито је видео у дезорганизованости Савеза омладине.37 На 
конференцији се, међутим, могло чути да су се текући проблеми 
у Савезу комуниста прелили и у Савез омладине: национализам, 
лидерство, каријеризам, бирократизам и одвајање од интереса 
чланства. У негативном светлу изричито је као националистичка 
поменута студентска организација у Хрватској.38

Титовом иницијативом крајем октобра 1970. у Савезној 
скупштини је покренут поступак за промену Устава СФРЈ. У јуну 
1971. усвојени су уставни амандмани којима су знатно сужене 
фе дералне функције, републике су стекле државност у оквиру 
феде рације, а аутономне покрајине елементе суверености у одно-
су на Социјалистичку Републику Србију. Док је с једне стране 
југословенска држава раслабљивана, с друге стране Тито се одлу-
чио за ново јачање партије, на снажнију улогу војске у друштву и на 
своју већу присутност у јавности. После обрачуна са врхом Савеза 
комуниста Хрватске (1971), који је својим предло зима за реформу 
федерације носио талас антисрпства и антијуго сло венства, Тито 
и најуже партијско руководство убрзо су се (1972) обрачунали и 
са „непослушним“ врхом Централног комитета Савеза комуниста 
Србије због концепцијских разлика, односно неспремности „срп-
ских либерала“ да прихвате политику „демократског централизма“. 
Уставом СФРЈ из 1974. југословенска држава је добила форму кон-
федералног савеза држава, са посебно наглашеном личном влашћу 

36 „Poverenje i odgovornost“, Mladost, 20. februar 1969.
37 „Moraćemo se pozabaviti omladinom“, Mladost, 3. februar 1972.
38 „Nema omladinskog patenta“, Mladost, 3. februar 1972.
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Јо сипа Броза Тита као сводом над републикама и народима.39 Овим 
уставним реформама практично су прихваћени захтеви свргнутог 
врха Савеза комуниста Хрватске из времена Масовног покрета 
да Југославија постане конфедерална заједница над којом бди 
доживотни југословенски председник.

Како је, поред осталог, требало одговорити хрватском на-
ционализму почетком седамдесетих? У свечаном броју Младости 
који је изашао за Дан младости 1972. слили су се ставови да сла-
мању национализма треба приступити давањем више марксистичке 
мисли и самоуправљања омладини, с јасном поруком како је 
боље да југословенска омладина буде део светских трендова у 
популарној култури него склона затварању у национализме. Тито 
је у интервјуу Младости тада подвукао да је омладини потребно 
дати више марксистичког образовања које треба да буде брана 
појави национализма.40 Младост је још писала и да је југословенска 
омладина, с једне стране, део „светске поп-генерације“ док је, с 
друге стране, „њен друштвени живот, у ствари, самоуправљање“. 
Поред тога, појава национализма код „малог дела“ омладине 
сматрана је опоменом из које је формулисан задатак: „потребна је 
стална битка за човека, али за младог посебно“.41 Овај задатак је 
озваничен на Трећој конференцији Савеза комуниста Југославије 
(децембар 1972) документом „Резолуција о борби Савеза комуниста 
за социјалистичку усмереност и активно учешће младе генерације 
у развоју социјалистичког самоуправног друштва“.42 Поруке које су 
стизале на Дан младости имале су посебну важност. Тог дана слоган 
„Тито–партија–омладина–армија“ доживљавао је кулминацију пре-
ко слета на стадиону Југословенске народне армије.43 У наредним 
го динама је уочено да и рокенрол преко масовних окупљања десе-
тина хиљада младих може да пружи истоветну поруку „ју гословен-
ског самоуправног патриотизма“.

Почетак седамдесетих је и време када је новокомпонована 
народна музика почела незадржив продор. Про музика је 1972. пи-
сала да етномузиколози и социолози тврде како „нова народна му-
зика представља производ специфичне урбанизације у Југославији 

39 Љубодраг Димић, Историја српске државности: Србија у Југославији, Нови Сад, 
2001, стр. 418, 429, 431–436.

40 „Ja sam uvijek isticao da imamo divnu omladinu“, Mladost, 25. maj 1972.
41 „Zna šta će, ne zna kako će“, Mladost, 25. maj 1972.
42 „Rezolucija“, Mladost, 14. decembar 1972.
43 Весна Микић, „Музика као средство конструкције и реконструкције револуцио-

нарног мита – Дан младости у СФРЈ“, Зборник Матице српске за сценске уметно-
сти и музику, 40, Нови Сад, 2009, стр. 129–136.
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после 1945. године“. С тим у вези пренети су „Резултати истражи-
вања програма“ Одељења за студију програма Радио-телевизије 
Бео град у којима је, поред осталог, стајало: „Репрезентативни кон-
зумент нове народне музике је нови градски становник (или да-
нашњи модерни сељак, свеједно), на пола пута између села и гра-
да, полутан“.44 Будила се асоцијација на повратак „фолкоризације“ 
кроз српску народну мелодију, за коју се сматрало да је стављена 
на маргине друштва током „борбе против фолкоризације“ у другој 
половини педесетих.45 

Од Другог конгреса Музичке омладине Југославије (23–25. 
април 1971) можемо да наслутимо како ће ова друштвена орга-
низација бити непоколебљива у свом односу према рокенролу и 
да ће током предстојеће деценије себи направити велики проблем. 
На Другом конгресу било је мишљења да је Југославија „изашла 
из музичког ‘опанка’ у бит-музику“, да је југословенско друштво 
„‘музички неписмено’, да је шунд у забавној и народној музици узео 
маха и повећао тржиште, да је дошло до појаве стварања ‘звезди’ и 
то у најнегативнијем виду“. На истом конгресу се чуло да Музичка 
омладина губи омладински простор који освајају новокомпонована 
народна музика и рокенрол, али је било мишљења да ће млади који 
слушају рокенрол с годинама показивати склоност ка озбиљној 
музици.46 Про музика је 1972. писала да су шунд и жута штампа 
„криминал духа“, чак „тежи криминал“ од крађе јер „разарају 
личност младог човека“. У истом светлу гледано је и на листове које 
издаје Савез омладине јер читаоцима дају топ листе поп музике, 
упућују на забаву, игранке и дискотеке, који не утичу на правилно 
васпитање омладине.47

Почетком седамдесетих, дакле, истовремено су се у попу-
лар ној музици дешавале четири појаве: 1) употреба рокенрола 
за потребе Римокатоличке цркве у Хрватској, 2) стагнација југо-
словенског рокенрола, 3) налет новокомпоноване народне музике, 
4) криза југословенске забавне музике. Од Савеза омладине Ју-
гославије се очекивало да у општем музичко-политичком мозаику 
(или збрци) пронађе најбоље решење за омладину која треба да 
буде социјалистичка, патриотска, ангажована и примерна, да следи 
и негује спољнополитички пут несврставања и пацифизма, као и да 
44 „Куда иде ‘нова’ народна музика“, Pro Musica, бр. 65, 1972, стр. 26–27.
45 Александар Раковић, н. д., стр. 119–122.
46 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Стенографски 

записник са Другог конгреса Музичке омладине Југославије, 23–25. април 1971. 
у Башком Пољу.

47 „Народна и забавна музика“, Pro Musica, бр. 60, 1972, стр. 10–11.
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на унутрашњем плану негује братство–јединство, да на масован 
начин исказује припадност југословенској самоуправној заје дни ци.

Када је Младост 1973. подвукла да су доминацију од шла-
герске музике почели да преузимају рокенрол (поп) састави, који 
ће „убудуће, свакако, заузимати најзначајније место и играти – 
главну улогу“, није више било сумње да ће југословенски облико-
ван рокенрол поново обузети срца омладине.48 Музички уметници 
су свакако били против тога, али је наука сматрала да је то најбо-
љи модел.

На саветовању „Култура младих у слободном времену“ које 
је одржано у Дубровнику крајем 1973. шездесетак југословенских 
научника је расправљало о овој теми. Превладало је мишљење да 
у Југославији не постоје ни омладинска поткултура ни омладинска 
контракултура (реч је на првом месту о рокенролу) које су се 
формирале на Западу. Напротив, у Југославији је било речи о „кул-
тури младих“ која кроз „заједништво“, „поштење“ и „искреност“ 
тежи ка променама. Стога је „феномен културе младих, такав да му 
у социјалистичком друштву треба посветити већу пажњу но што се 
то, можда, сматра да је потребно“.49

Младост је од 1973. готово у сваком броју извештавала о 
домаћим рокенрол саставима. Највише пажње је давано Корни 
групи и Индексима. Нови бендови о којима је писано били су 
Тајм (Загреб), ЈУ група (Београд), Поп машина (Београд) и Дах 
(Београд).50 У Љубљани је три године узастопно (1972, 1973. и 
1974) одржан „БУМ поп фест“ (BOOM Pop Fest) пред више хиљада 
посетилаца.51 БУМ фестивал је наредних година кружио Југослави-
јом и организован је уз масовне посете у Загребу (1975), Београду 
(1976) и Новом Саду (1977. и 1978). На БУМ фестивалима су свира-
ли највећи југословенски рокенрол састави седамдесетих. Показало 
се, међутим, да су БУМ фестивали имали и „ненадокнадиву ману“ 
јер нису били под патронатом Савеза социјалистичке омладине.52

Неке основе за нову друштвену улогу југословенског ро-
кенрола су постављене али се чекао састав који би то могао да носи 
масовном популарношћу. Кроз феномен Бијелог дугмета (од 1974) 

48 „Smena na vrhu“, Mladost, 27. decembar 1973.
49 „Postoji li kultura mladih“, Mladost, 7. februar 1974.
50 Према увиду у Младост.
51 „BOOM pop festival – Ljubljana 1973“, Mladost, 9. avgust 1973; „Od srca k srcu“, 

Mladost, 18. april 1974.
52 „Praznik naše pop-muzike“, Mladost, 28. novembar 1974; „Biti il ne biti... roker“, 

Mladost, 29. decembar 1978.
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утврђено је (још једном као и у другој половини шездесетих) да од 
рокенрола не постоји бољи начин да се југословенска омладина 
повеже и окупи на социјалистичком путу. А омладина је, познато 
је, уз Тита, Савез комуниста Југославије и Југословенску народну 
армију требало да буде стуб државе и друштва.

Време доминације Бијелог дугмета (1974–1978)

Младост је 28. фебруара 1974. објавила да је Председни-
штво Савеза комуниста Југославије разрадило начелне ставове 
Треће конференције СКЈ о организовању омладине. Савез комуни -
ста Југославије је од омладинске организације поред осталог захте-
вао „да се конституише и развија као јединствени социјалистички 
фронт“ и „да на широкој платформи борбе за самоуправни соција-
лизам организује и активира све оне младе људе који су спремни 
да се боре за развој самоуправних социјалистичких друштвених 
односа, за водећу улогу радничке класе у друштву, за равноправ-
ност, братство и јединство наших народа и народности, за јачање 
независности и несврстане политике наше земље, за настављање 
и развијање најбољих традиција нашег револуционарног покре-
та“.53 Окупљање „свих младих људи“ у „јединствени фронт“ за 
са моуправни социјализам реално није могло да се спроводи без 
ослонца на једну од најмасовнијих забава југословенске омладине. 
Било би наивно мислити да је могло другачије. Али, нова улога 
рокенрола поклапала се и са новим путоказима за образовање 
југословенске омладине.

Током седамдесетих изграђиван је нови „аутентични југосло-
венски социјалистички систем васпитања и образовања“, којим је 
захтевано више марксистичког тумачења друштвено-економских 
појава, перманентно образовање, ширење општеобразовних садр-
жаја, јачање радног и политехничког образовања, а у настави је 
требало посебно истицати марксизам, самоуправни социјализам, 
југословенски патриотизам и братство–јединство. Школама је пове-
рено да образују и васпитавају основце и средњошколце путем 
наставних, практичних и ваннаставних активности.54 

53 „Razrada načelnih stavova Treće konferencije SKJ o organizovanju omladine“, Mla-
dost, 28. februar 1974.

54 Драгомир Бонџић, „Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–1990“, Исто-
рија 20. века: Срби и Југославија 1918–1991, 2, Београд, 2008, стр. 40–43.
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Крајем 1974. престала је с радом Корни група, која је сма-
трана највећим југословенским саставом у првој половини седам-
десетих. Младост је писала да ће сарајевско Бијело дугме освојити 
југословенски примат, а да ће београдски трон припасти ЈУ групи.55 
Током 1975. пажњу су почели да привлаче Смак (Крагујевац) и 
Тешка индустрија (Сарајево).56 Младост је крајем децембра 1976. 
прогласила велику четворку југословенског рокенрола: Бијело 
дугме, Смак, Тајм, ЈУ група.57 Полет је више пажње посвећивао 
групи Булдожер (Љубљана).58 Нове појаве на рокенрол небу били 
су акустичарска група С времена на време (Београд), Парни ваљак 
(Загреб) и Леб и сол (Скопље). Атомско склониште (Пула) је на 
себе скренуло пажњу.59 У институцију је израстала Зајечарска 
гитаријада.60 Младост је 1977. писала да за разлику од шездесетих 
када су Београд и Загреб били престонице југословенског рокен-
рола а остали градови „рокенрол провинција“, у другој половини 
седамдесетих није више било „рокенрол провинције“, а Београд и 
Загреб су постали „велике позорнице“.61 Југословенско новинар-
ство је током седамдесетих добило рокенрол критичаре.62 Упркос 
неслућеној популарности, југословенском рокенролу до 1978. није 
била посвећена ниједна специјализована телевизијска емисија.63

Први чланак, веома афирмативан, о Бијелом дугмету, које 
„спаја рок-музику и наше народне музичке традиције“, Младост је 
објавила у августу 1974.64 Похвале Бијелом дугмету биле су још 
јасније после њиховог наступа на фестивалу „Хит 74“ пред 15.000 
људи у сарајевској Скендерији (новембар 1974). Огњен Твртковић 
је у Младости хвалио беспрекорну организацију фестивала који 
су заједнички спровеле Градска конференција Савеза соци ја-
листичке омладине Босне и Херцеговине – Сарајево и Забавна ре-
дакција Дома младих Скендерија. Подвукао је да би организација 

55 „Ništa novo na pop-nebu“, Mladost, 12. decembar 1974.
56 „Grupa u usponu“, Mladost, 13. jun 1975; „Put do balona“, Mladost, 26. septembar 

1975.
57 „Četiri ansambla na vrhu“, Mladost, 31. decembar 1976.
58 „Od ‘zabranjeno plakatirati’ do ‘zabranjeno tiskati’“, Polet, 1. april 1977; „Uvod u 

buldožerologiju“, Polet, 10. oktobar 1979.
59 „‘Živa’ rok - gitareska“, Mladost, 23. decembar 1977.
60 „Uvek na vreme“, Mladost, 11. novembar 1977; „Muzička provinicija ne postoji“, 

Mladost, 18. novembar 1977; „Hoćete li ‘Leba i soli’“, Mladost, 3. februar 1978; „Više 
od muzike“, Mladost, 10. februar 1978.

61 „Muzička provinicija ne postoji“, Mladost, 18. novembar 1977.
62 „Hvalospevi i ostali spevi“, Mladost, 1. septembar 1978.
63 „Mi bismo hteli ako može“, Mladost, 8. septembar 1978.
64 „Od kola do rok-en-rola“, Mladost, 1. avgust 1974.
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рокенрол фестивала под капом Савеза социјалистичке омладине 
требало да постане пракса. Посебно је нагласио то што је пуна хала 
с Бијелим дугметом, „југословенском поп-групом године“, певала 
„Друже Тито ми ти се кунемо“.65 Младост је у августу 1975. писала 
да је „феномен Бијелог дугмета до сада незабиљежен у Југославији 
изгледа утро пут за афирмацију поп-музике“. Албум „Кад бих био 
Бијело дугме“ остварио је „фантастичан тираж“ од 75.000 при ме-
рака.66 Младост је стога писала да тек са 1975. „наступа ера рок-
-музике“.67 Бијело дугме је 28. августа 1977. код Хајдучке чесме у 
Београду одржало до тада највећи концерт у историји југословен-
ског рокенрола. Процене су говориле да се радило о посети из-
међу 70.000 и 100.000 људи.68 Младост је истакла да се историја 
југословенске популарне музике и рокенрола може писати „пре и 
после“ Хајдучке чесме. Југословенски рокенрол, писала је даље 
Младост, више се не може тумачити само као музички феномен, 
већ све „заједно“ и као феномен из поља социологије, психологије, 
филозофије, екологије и политике.69 Концерт код Хајдучке чесме 
(1977) имао је истоветну друштвену важност као Београдска ги-
таријада (1966). У оба случаја су давани закључци да рокенрол 
превазилази музичку важност и да је реч о широком и дубоком 
друштвеном феномену који ужива масовну подршку омладине. 
Само су, нажалост, ставови из шездесетих заборављени па су у 
истоветном виду поновљени током седамдесетих. Стога не треба 
да чуди што је Зоран Мишчевић седамдесетих певао „Док су биле 
Силуете, Дугмићи су били мало дете“. 

У Про музици су сматрали да постоји састав против ког се 
„једним ударцем убијају обе муве“, рокенрол и новокомпоновани 
кич – Бијело дугме. Тако је 1976. пренет текст Сергија Лукача 
из НИН-а против Бијелог дугмета, које је „новокомпонованим на-
родним песмама уденутим у струју највишег напона“ освојило 
омла дину али и „пословне људе југословенског шоу-динара и 
мена џере диско-кућа“. Бијело дугме је, пише Лукач, за годину дана 
продало 600.000 плоча, одржало 200 концерата, а на двомесечној 
турнеји прокрстарило све југословенске градове са више од 30.000 
становника. Лукач је нагласио да је Бијело дугме „врхунац једног 
таласа омладинске субкултуре“ и позвао је Савез социјалистичке 

65 „Praznik naše pop-muzike“, Mladost, 28. novembar 1974.
66 „Šta bi dao da si na mom mjestu?“, Mladost, 1. avgust 1975.
67 „Nastupa era rok-muzike“, Mladost, 5. septembar 1975.
68 „Na 11.000 vati“, Mladost, 2. septembar 1977; „Kad se raskopča ‘Bijelo dugme’“, 

Mladost, 16. septembar 1977.
69 „Kad se raskopča ‘Bijelo dugme’“, Mladost, 16. septembar 1977.
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омладине Југославије, Институт друштвених наука, медије и екс-
перте да „кроз критичку свест“ утврде „контрапункт“, јер „пред 
појавом маскараде, електронске музике, вулгарних текстова, на-
учна свест друштва гурнула је главу дубоко у песак“.70 

Дарко Главан и Дражен Врдољак су другачије тумачили исте 
чињенице. Они су у књизи Ништа мудро: Бијело дугме – ауторизи-
ра на биографија (Загреб 1981) написали да се и пре „феномена“ 
Бијелог дугмета „свирала поп и рок-глазба, али се годинама упорно 
кретала линијом која ју је одбацивала на периферију масовног 
занимања“; затим „могло би се закључити да је Југославија откри-
ла рок-глазбу двадесетак година након њезина настанка“, да су 
на појаву Бијелог дугмета сви обратили пажњу: од Савеза соција-
листичке омладине до естрадних менаџера.71 Њихово запажање о 
„периферији масовног занимања“ за рокенрол пре Бијелог дугмета 
није тачно јер су југословенски бит састави били у жижи масовних 
медија у другој половини шездесетих а омладинска организација је 
томе давала велики допринос.72 

Партијски врх није могао (а очигледно да није имао ни на-
меру) да игнорише бујицу рокенрола коју је предводило Бијело ду-
гме, а посебно не „југословенски самоуправни патриотизам“ који је 
величан на њиховим наступима. Уосталом, Горан Бреговић и Жељко 
Бебек су изјавили за Џубокс да су чланови Савеза комуниста.73 Али 
Шукрија, члан Извршног комитета Председништва ЦК СКЈ, изјавио 
је у марту 1976. да се револуционарне и партизанске песме „могу 
изводити уз електричне гитаре“ и да тиме буду интерпретиране „на 
свеж, нови и савремен начин“. Младост је ову изјаву представила 
кроз међунаслов: „Лепа је партизанска песма и уз електричну ги-
тару“.74 Председник Конференције Савеза социјалистичке омлади-
не Југославије Азем Власи је изјавио након концерта код Хајдучке 
чесме (1977) да је Бијело дугме „својеврстан феномен“ који тражи 
„подробну анализу“. Власи је посебно похвалио то што Бијело дугме 
наступа где год то од њих затражи Савез социјалистичке омладине, 
а за Горана Бреговића је нагласио да је „добар пример вредног 
члана ССО [Савез социјалистичке омладине]“.75 

70 „Бијела дугмад“, Pro Musica, бр. 84, 1976, стр. 21.
71 Darko Glavan, Dražen Vrdoljak, Ništa mudro: Bijelo dugme – autorizirana biografi ja, 

Zagreb, 1981, str. 14.
72 О томе опширно у: Александар Раковић, н. д., стр. 361–448.
73 „Hit 74 – super-spektakl muzičkih super-starova“, Džuboks, 1. januar 1975.
74 „Poluga Revolucije mora biti stalno u pokretu“, Mladost, 18. mart 1976.
75 „Kad se raskopča ‘Bijelo dugme’“, Mladost, 16. septembar 1977.
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Иначе, односи између естаблишмента и рокера су током се-
дамдесетих били складни.76 У рокенрол публицистици има мишље-
ња да је тиме занемарен глобални карактер рокенрола, да је уме-
сто тога „било важније махати партијском књижицом“ и „уно сити 
зли дух комунизма и партизанштине“.77 Док је током шезде сетих 
рокенрол сматран урбаном омладинском културом коју треба иско-
ристити за добробит социјалистичког друштва али без рокера у 
естаблишменту, друга половина седамдестих унела је у истоветну 
стратегију нову поруку – рокенрол треба да буде спознат као култу-
ра и уметност на читавој територији Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије, а рокерима не треба да буде затворен пут 
ка естаблишменту. Са Бијелим дугметом створени су сви услови за 
ново деловање.

С тим у вези, на Трећој седници Конференције Музичке омла-
дине Југославије у Титограду (1976) дошло је до варница из међу 
Савеза социјалистичке омладине Југославије и дела управљачке 
структуре Музичке омладине Југославије. Наиме, у Савезу су оце-
нили да деловање Музичке омладине Југославије „не за довољава“ 
јер ова организација није била довољно отворена, „није у довољ-
ној мјери била организована као креатор културне полити ке мла-
дих“, „није имала никакав културни концепт“ и „недостајала је ко-
ор динација са акцијама које је спроводио ССО“. Даље, у Савезу 
социјалистичке омладине су тврдили да су неки у Музичкој омла-
ди ни улазили у сукобе и правили опструкцију против Савеза. Сто-
га су у ССОЈ-у оштро реаговали, нагласили су да су узрок неза-
дово љавајућем стању у Музичкој омладини Југославије „лоша ка-
дровска решења“, „професионални елитизам којем одговара ова-
кво стање“ јер је реч о особама које Музичку омладину користе 
„као па ра ван за добре зараде и рјешавање личних проблема“. 
Савез со ција листичке омладине је затражио да се „такви људи“ 
избаце из Музичке омладине. Као крупна слабост наглашена је и 
недовољ на амбиција Музичке омладине да повеже марксистичку 
доктрину са културном мисијом. Када је о музичким правцима 
реч, ССОЈ је изричито замерио на игнорантском односу Музичке 
омладине Југо славије према поп музици. Закључено је да „Музичка 
омладина не може и не смије да се дистанцира од ове културне 
појаве која и у нашој земљи узима све већег маха, нарочито међу 
младима“; „игнорисање и подцјењивање овог питања могло би да 
има непожељ них реперкусија у музичком животу југословенске 
76 Zoran Janjetović, n. d., str. 156.
77 Aleksandar Žikić, Fatalni ringišpil: hronika beogradskog rokenrola 1959–1979, Beo-

grad, 1999, str. 176.
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омла дине“. Музичкој омладини је препоручено да кроз самоуправ-
не социјалистичке принципе крене у проблемска истраживања поп 
музике [под тим се углавном мислило на рокенрол] и да у сарадњи 
са Са везом социјалистичке омладине, Социјалистичким савезом 
радног народа и Савезом комуниста о томе поведе јавну распра ву 
са мла дима. Дата је изричита смерница да Музичка омладина не 
сме да одбаци поп музику и да треба да утиче да југословенска поп 
му зика „буде заснована на здравим социјалистичким осно ва ма“.78

На истом трагу је и фељтон сарајевског филозофа и социоло-
га културе Миша Кулића „Изазов рок-културе“, који је од децембра 
1976. до марта 1977. у тринаест наставака излазио у Младости. 
Кулић је поред осталог написао да „просуђујући и размишљајући 
о феноменима који се јављају посредством умјетности, ми се у 
рок-музици сусрећемо са масовним заносом и ритуалном вјером. У 
историји су се увијек јављали такви феномени од појаве хришћан-
ства па до крсташких ратова, и слично. Али, савремена историја 
не памти такву ерупцију одушевљења за једну врсту умјетности  
као што и не памти да је она икад била, макар и у идеји, средство 
за мијењање свијета“.79 Кулић у закључку наглашава да „ако 
омладина рок-музиком пјева о нашој револуционарној традицији 
– експлицитно и имплицитно – ако пјева о својим свакодневним 
проблемима и неспоразумима, ако се музиком и пјесмом залаже за 
другарство, братство и, уједно, колективно се одушевљава таквим 
темама – има ли ту нешто лоше? Нема и не може бити. Таква каква је 
– уз све нужне пропусте – рок-музика има изразито социјалистички 
интегрирајућу улогу“ и „стога, карактер који има рок-музика у 
нашим условима, јесте да је она једна друштвена драгоцјеност у 
развоју, одгоју и животу младих. Њом је сада, а и убудуће, могуће 
дјелотворније утицати и окупљати омладину него многим другим, 
помало застарјелим, облицима“.80 Кулићев фељтон је преточен у 
књигу Рок култура у изазову (Сарајево 1980) са измењеним тек стом 
али са истоветним закључцима о рокенролу као кохезином фактору 
југословенске социјалистичке омладине. Као примере „ангажо ване 
рок музике“ Кулић је истакао песме „Иво Лола“ (Корни група), „Ра-
чунајте на нас“ (Рани мраз), „Песма о Титу“ (Тешка индустри ја).81 
Марко Лопушина је 1977. писао за Младост да Бијело дугме и други 
78 „Muzika u atarima“, Mladost, 30. april 1976.
79 „Mađioničari scene“, Mladost, 28. januar 1977.
80 „Ljubav, najprisutnija“, Mladost, 18. mart 1977.
81 Mišo Kulić, Rok kultura u izazovu, Sarajevo, 1980, str. 87–92. - Дарко Главан је 

1977. написао негативну критику Кулићевих текстова у које се, како сам каже, 
удубио јер Кулић није дао сасвим позитивну рецензију Главанове и Врдољакове 
књиге о Бијелом дугмету („Nije rock za štrebera“, Polet, 8. april 1977).
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рокенрол састави који су били друштвено ангажовани наступима 
на радним акцијама и хуманитарним концертима „могу имати изра-
зити васпитни, образовни, идеолошки утицај на младе“.82

И рокери су се питали о друштвеној ангажованости. У омла-
динској штампи је афирмисан рад чланова групе Бијело дугме 
на Савезној омладинској радној акцији „Козара 76“, где су Горан 
Бреговић, Жељко Бебек и остали ашовом, лопатом, крампом и ко-
лицима (дакле, не само музиком) дали допринос изградњи Југо-
славије.83 Бреговић се у фебруарском интервјуу Младости 1977. 
осврнуо на свој реферат на Републичкој конференцији Савеза со-
цијалистичке омладине Босне и Херцеговине у којем је говорио 
„о могућности ангажмана и друштвене одговорности људи који у 
некој прилици могу младима да послуже као узор“. Као изричит 
пример навео је себе: „А мени нико не може рећи да сам ја обичан 
чупавац ако на мом концерту присуствује 15.000 људи [ово је 
изјавио пре концерта код Хајдучке чесме у августу 1977]. Ја сам 
човјек који има могућност да публици нешто каже. Значи, веома 
је важно шта ћу ја у том тренутку рећи. Стога ме треба упутити 
у друштвени ангажман и дати ми до знања да сам ја друштвено 
одговоран.“84 Корнелије Ковач је у интервјуу Младости (децембар 
1977) опширно говорио о свом композиторском раду на музици из 
народноослободилачке борбе и социјалистичке револуције. Ковач 
је казао „свестан сам да уметник, стваралац у нашем друштву, мора 
бити увек стваралачки ангажован, савремен и актуелан“, „да буде 
укључен у друштвена кретања“, „ми смо колено, они који историју 
преносе даље, новим генерацијама“.85 Док су рокенрол састави 
шездесетих тек помало закорачили у „југословенски самоуправни 
патриотизам“ кроз интерпретацију партизанских, револуционарних 
и бригадирских песама,86 од почетка седамдесетих овај „правац“ 
је толико нарастао да је достигао зенит на бројним грамофонским 
плочама (некe су касније преточенe у компилацијске компакт 
дискове)87 са епилогом у документарном телевизијском серијалу 
„Прилози за историју Титоизма: патриотски рокенрол“.88 

82 „Nova dimenzija“, Mladost, 16. septembar 1977.
83 „Zvuci našeg podneblja“, Naši dani, 15. jun 1978.
84 „Dobili smo ludu, generacijsku borbu“, Mladost, 11. februar 1977.
85 „Postoji istina koju ne mogu reći“, Mladost, 16. decembar 1977.
86 Александар Раковић, н. д., стр. 513–520.
87 На пример: To majka više ne rađa, CD, Beograd: Komuna 1995. и 33 najlepše pesme 

o Titu, CD, Beograd: PGP RTS 2006.
88 Мирослава Лукић Крстановић, Спектакли XX века: музика и моћ, Београд, 2010, 

стр. 254. - Две документарне емисије приказане су на Другом програму Радио-
-телевизије Србије 22. августа 2007. и 24. августа 2007.
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Завод за културу Хрватске је затражио од Центра друштве-
них дјелатности Савеза социјалистичке омладине Хрватске и Заво-
да за просвјетно-педагошку службу Хрватске да заједнички спро-
веду истраживање о социокултурном значају поп-музике. Ор га-
ни за ција истраживања је поверена Знанствено-истраживачком 
одсјеку Центра друштвених дјелатности Савеза социјалистичке 
омладине Хрватске. Истраживачки тим који је предводио Дарко 
Главан спровео је анкете с посетиоцима концерата у Загребу: Ро-
лингстонса (22. јун 1976) и Бијелог дугмета (1977). Истраживачи 
су се на крају рада определили да уместо студије направе извештај 
у којем је, поред осталог, закључено да је рокенрол „дио цјелокуп-
ног живота младе генерације, а особито њена слободног времена“.89 
Ови истраживачи су на Десетом југославенском колоквију о сло-
бодном времену (31. јануар – 3. фебруар 1979) у Дубровнику по-
днели реферат „Мотиви ‘кориштења’ рок-музике“ са закључком да 
су у вези са рокенролом мотиви агресије и сексуалности код ју-
гословенске омладине „незнатно распрострањени“ и да идолатрије 
уопште нема, односно да југословенска омладина слуша рокенрол 
да би се информисала, растеретила и забавила.90

Таква и слична истраживања нису помoгала да Музичка 
омладина преломи ка рокенролу. Музичка омладина Србије је на 
јесен 1977. заузела став о „поп-музици“. Програмска комисија 
Му зичке омладине Србије је у саопштењу раздвојила џез од 
других музика за масовну забаву (кантри и вестерн, рокенрол, 
шансоне и остало) и саопштила да је она пре скоро две деценије 
прихватила џез као „проверену музичку вредност“. То пак није 
било омогућено осталим видовима популарне музике, међу којима 
су посебно издвојили рокенрол јер су ти састави (Булдожер, Тешка 
индустрија, Бијело дугме, и др.) изричито поменути као неквалите-
тни: „То је музика џиновске снаге, инфантилних хармонских реше-
ња, често крајње баналних текстова. Са музичарима декорисаним 
минђушама и ђинђувама и подигнутим на ђонове од 12 сантиметара 
– ова музика, у таквом облику, не може позитивно утицати на 
формирање естетског укуса трајније вредности младог слушаоца“. 
Програмска комисија Музичке омладине Србије је стога даље 
нагласила да би „у овом тренутку“ увођење „поп-музике“, заправо 
рокенрола, у програм Музичке омладине „био програмски прома-
шај“ јер је реч о забави а не о културном и естетском доживљају 

89 Darko Glavan, Velibor Jerbić, Stoja Lukić, Vladimir Tomić, Pop glazba i kultura mladih 
1, Zagreb, 1978, str. 7, 9, 14, 55–56.

90 АЈ, Савез социјалистичке омладине Југославије, фонд 114 II, фасцикла 130.



А. РАКОВИЋ САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МУЗИЧКА 
ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У СПОРУ ОКО РОКЕНРОЛА (1971–1981)

181

музике. Ипак, у закључцима је препоручено да „Музичка омладина 
не треба да се ограђује од поп-музике у својим програмима“, само 
да „веома пажљиво врши селекцију“. Даље, Музичка омладина ће 
кроз афирмацију савремене уметничке музике „обогатити сазнања 
младих и омогућити им да праве поређење између свих нових зву-
кова и поп-музике, и новокомпоноване народне музике и уметни-
чке“. На крају је преузела на себе да се код дискографских кућа 
заузме за бољи положај високе музичке културе јер „један од ра-
зло га што је код нас у последње време дошло до поплаве неквали-
тетне поп-музике и поп-ансамбала је и у продукцији грамофонских 
кућа, које ову музику презентирају и рекламирају на својим пло-
чама“.91 Чинило се, дакле, да је Музичка омладина Србије у начелу 
али неискрено дала позитиван одговор на препоруке Савеза со-
цијалистичке омладине, иако је окарактерисала рокенрол као лошу 
музику коју треба избегавати.

Насупрот томе, два водећа дневна листа у Београду и Загре-
бу „признала“ су југословенски рокенрол као културу. У лето 1977. 
београдска Политика је отворила простор у културној рубрици 
за дешавања у југословенском рокенролу, а као коментатора је 
ангажовала Слободана Коњовића, музичког уредника Радија Сту-
дио Б. На исти начин се одредио загребачки Вјесник, који је та-
кође на културним страницама писао о рокенролу. Марко Лопу-
шина је у Младости закључио да су југословенски рокери тиме 
добили „статус културно-уметничког субјекта у нашем друштву“.92 
Директор Политике Вукоје Булатовић је с тим у вези казао да је 
рокенрол „истински део живота младих и уређивачкој политици 
листа би било немогуће да их игнорише“.93

Док су истраживачи Савеза социјалистичке омладине Хрват-
ске закључили да је рокенрол „дио цјелокупног живота младе 
генерације“, медијски посланици су наглашавали да је рокенрол 
„истински део живота младих“. И важнијим партијским функцио-
нерима била је, свакако, јасна чињеница да рокенрол игра велику 
улогу у интересовањима југословенске омладине. Вељко Влаховић 
је још 1974. за Комунист у позитивном смислу за младе писао да 
„многи из старије генерације не знају шта се кува испод чупаве 
косе данашње омладине“.94 Рокенрол је током седамдесетих за 

91 „Поп-музика и Музичка омладина“, Pro Musica за музичку омладину, бр. 29/91, 
1977, I–II.

92 „Iznenadni pobednik“, Mladost, 19. avgust 1977.
93 „Kad se raskopča ‘Bijelo dugme’“, Mladost, 16. septembar 1977.
94 Вељко Влаховић, У револуционарној акцији, Сарајево, 1979, стр. 392.
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југословенску омладину постао тако важан да је јавност то морала 
да нагласи, никако да игнорише. Савез социјалистичке омлади-
не, штампа омладинске организације али и најважнија дневно-
-политичка штампа су до краја седамдесетих сматрали да је рокен-
рол „тотална култура“ и „права, нова култура“ у Југославији. И 
поред тога, музички уметници у Савезу удружења музичких умет-
ника Југославије и неки у Музичкој омладини нису прихватали 
смернице с врха да се кроз рокенрол повезују марксистичка доктри-
на и културна мисија. Музички уметници нису разумели поруку 
да рокенрол, односно да нешто тако „неквалитетно“ треба чак да 
послужи за идеолошко обликовање младих Југословена.

Рокенрол на путу ка програмском деловању Музичке омладине 
(1978–1981)

Док су у Про музици рокенрол називали „звучним загађи-
вањем околине“, „музичком пантљичаром“, „идеолошком индоктри-
нацијом“, музиком која је штетна за физичко и психичко здравље 
омладине,95 Полет је ускликивао да је рокенрол „животна радост“.96 
У редакцији Полета су 1979. „инсистирали“ на „рок рубрици“, да 
се њом „лист што више приближи што више доминантном интересу 
и сензибилитету младе генерације, који се све убрзаније мијења, 
уводећи у омладинску свакодневицу праву, нову рок-културу“.97 
Истоветно је попут Полета писала и Младост.

Младост је од 13. октобра до 3. новембра 1978. објавила 
фељтон о рокенролу под насловом „Нова уметност“. У тексту Ми-
лорада Павловића у Младости септембра 1979. сугерисано је да 
је рокенрол „тотална култура“, да „рок-култура дугује своје име 
музици, али њено значење је шире“, да је реч о „рок-филозо-
фији“. Аутор пише да је концерт код Хајдучке чесме био „звездани 
узлет“ југословенског рокенрола, а да га је следио „још један дога-
ђај за историју“ – целодневни рокенрол спектакл на стадиону Ју-
гословенске народне армије (22. септембар 1979) када је 27 саста-
ва наступило пред око 70.000 посетилаца. Павловић је закључио 
да југословенски рокенрол „мора да утиче на радикализацију 
младих“ и друштвену ангажованост: да постављају питања о стам-
беним проблемима, образовању, запошљавању, да пруже отпор 
95 „Бучна музика штети здрављу“, Pro Musica, бр. 88–89, 1977, стр. 40–41.
96 „Rock kao životna radost“, Polet, 17. decembar 1976.
97 „Osnove koncepcije i programa za 1979. godinu“, Polet, 9. maj 1979.



А. РАКОВИЋ САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МУЗИЧКА 
ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ У СПОРУ ОКО РОКЕНРОЛА (1971–1981)

183

наметнутим ауторитетима, али и да не улазе у генерацијске сукобе 
а посебно не са родитељима.98

Стога не треба да чуди што је омладинска организација из 
године у годину рокенрол звездама додељивала посебна призна-
ња. Бијело дугме је 1978. добило плакету Деветог конгреса Савеза 
социјалистичке омладине Босне и Херцеговине за изузетне резул-
тате у окупљању омладине.99 Друштвено признање рокенролу у 
име Савеза социјалистичке омладине стигло је и кроз престижну 
на гра ду „Седам секретара СКОЈ-а“ коју је младим ствараоцима за 
изу зетна достигнућа у десет делатности додељивала Градска кон-
фе ренција Савеза социјалистичке омладине Хрватске – Загреб.100 
Први рокер који је добио награду „Седам секретара СКОЈ-а“ (1976) 
био је Марко Брецељ из словеначког састава Булдожер за соло 
албум Cocktail (објављен 1975).101 Следила је награда групи Леб 
и сол (1978) за „успјешан спој македонског фолклора и сувремене 
џез-рок глазбе“, као и за музичку надградњу позоришне представе 
„Ослобођење Скопља“ која је играна на БИТЕФ-у.102 Награду „Седам 
секретара СКОЈ-а“ је 1980. добио и панк састав Панкрти (Љубљана) 
за албум Dolgcajt.103 

Глас рокера и поп музичара постајао је све гласнији на кон-
ференцијама и конгресима Савеза социјалистичке омладине. Група 
Рeзонанса је на Деветом конгресу Савеза социјалистичке омладине 
Босне и Херцеговине (јун 1978) промовисала албум „Процветала 
љубичица плава“, посвећен традицијама народноослободилачке 
борбе. Наши дани су Брану Ликића, оснивача Резонансе, који је 
био делегат на Деветом конгресу, представили као првог поп музи-
чара директно ангажованог на друштвеним активностима преко 
рада Савеза социјалистичке омладине и Музичке омладине. Тема 
Ликићевог реферата на Деветом конгресу тицала се музичког 
образовања рокера и побољшања њиховог статуса у оквиру Савеза 
социјалистичке омладине и Музичке омладине. Нагласио је: „нико 

98 „Kolebanje i kotrljanje“, Mladost, 28. septembar 1979. Опширно о концерту у: „Rock 
spektakl 79“, Polet, 10. oktobar 1979.

99 „За изузетне резултате плакета“, Наши дани, 23. јун 1978.
100 Допис Градске конференције Савеза социјалистичке омладине Хрватске – За-

греб добитнику награде „Седам секретара СКОЈ-а“ омладинском листу FESB, Фа-
култета електронике, стројарства и бродоградње у Сплиту, од 3. октобра 1984. 
- Факсимил дописа преузет са сајта Факултета електронике, стројарства и бро-
доградње (www.fesb.hr)

101 „Dodjeljene nagrade ‚7 sekretara SKOJ-a‘“, Polet, 27. oktobar 1976.
102 „Dan kada su se dijelile nagrade“, Polet, 18. oktobar 1978; „Mi smo najbolji“, Mla-

dost, 27. oktobar 1978.
103 „Pankrti više nisu sumnjivi“, Mladost, 17. oktobar 1980.
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се не смије држати по страни у изградњи нашег друштва. Па тако 
ни рокери“.104 На Десетом конгресу Савеза социјалистичке омла-
дине Југославије у Београду (13–15. децембар 1978) Ликић се још 
једном обратио делегатима. Казао је да је рокенрол „нераскидиви 
део уметничког стваралаштва младих, рок музика је ухватила ду бо-
ке корене у свим срединама и структурама омладине Југославије“, 
да је потребно отворити простор за равноправну афирмацију и ра-
звој „рок стваралаштва“. Делегати Десетог конгреса су сматрали да 
БУМ фестивал мора да буде под патронатом Савеза социјалистичке 
омладине Југославије а не приватних менаџера.105

Прелаз седамдесетих у осамдесете више није било време 
искључиво дугокосих рокера који су доминирали током претходне 
деценије. Кроз панк и нови талас у Југославију су стигли нови 
изрази рокенрол културе. Марко Лопушина је писао у Младости 
да су 1979. „прва лига“ југословенског рокенрола били Бијело ду-
гме, Рибља чорба (Београд), Леб и сол, Атомско склониште и „неки 
нови клинци“ – две „панк групе“ Пекиншка патка (Нови Сад) и 
Прљаво казалиште (Загреб).106 Младост је током 1980. више пута 
извештавала о саставима Галија (Ниш), Генерација 5 (Београд) 
и Ватрени пољубац (Сарајево).107 У децембру 1980. јављано је о 
„освежавајућем новом таласу“ односно „клинцима који су победи-
ли“ и обележили протеклу годину: Прљаво казалиште, Филм (За-
греб), Идоли (Београд), Електрични оргазам (Београд) и другим 
саставима који су у најновијем плимном таласу југословенског 
рокенрола почели да надиру почетком осамдесетих.108

Потпуно прихватање рокенрола као културе и уметности на 
читавом југословенском простору није било могуће без стручног 
признања, односно утврђивања рокенрола као едукативног поља 
у раду Музичке омладине Југославије. Брано Ликић се 1978. по-
жалио делегатима Савеза социјалистичке омладине да је Музичка 
омладина на рокере „гледала са некакве висине“ јер нису имали 
адекватно образовање.109 Али, када је реч о смерницама омладин-

104 „Muzika kao refl eksija života“, Naši dani, 9. jun 1978.
105 „Biti il ne biti... roker“, Mladost, 29. decembar 1978.
106 „Sećanje na rokenrol“, Mladost, 11. januar 1980.
107 Према увиду у бројеве Младости.
108 „Osvežavajući novi talas“, Mladost, 26. decembar 1980. - О новом таласу у научној 

литератури: Marija Ristivojević, „Korelacija muzike i mesta na primeru beogradskog 
‘novog talasa’ u rokenrol muzici“, Etnoantropološki problemi, 4, Beograd, 2011, 
str. 931–947. и Marija Ristivojević, „Rokenrol kao lokalni muzički fenomen“, Etno-
antropološki problemi, 1, Beograd, 2012, str. 213–233. 

109 „Muzika kao refl eksija života“, Naši dani, 9. jun 1978.
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ске организације (а нећемо погрешити ако их назовемо партијским 
смерницама за рад са омладином), онда су аргументи Музичке 
омладине или макар управљачке структуре Музичке омладине па-
дали у сасвим други план.

Милорад Павловић је крајем децембра 1980. писао за Мла-
дост да је Музичка омладина Југославије „окоштала организација 
која нема никаквог утицаја међу младима, јер је стално, од основне 
школе приморавала младе да се приближе финој, класичној итд. му-
зици“, да су се групне посете концертима класичне музике и опер-
ским представама каткад завршавале „у ученичком гађању кома-
дићима папира учесника-музичара, те онда колективним укорима 
и бесом наставника музичког образовања“. Павловић је сматрао да 
је популарна музика 20. века (џез, рокенрол, електронска музика) 
заспостављена у уметничком образовању југословенских ђака и 
да се до пролећа 1981. очекује реакција Савеза социјалистичке 
омладине Југославије „да се спорне ствари из области музичког 
стваралаштва младих, првенствено авангардног, ставе на здравије 
и организованије основе“.110 И то се заиста догодило.

Пионирски корак припао је групи Леб и сол. Младост је ина-
че овај састав 1978. прогласила за рокенрол састав године.111 Леб и 
сол је 19. априла 1981, у организацији Музичке омладине, одржао 
три концерта у Загребу пред укупно 5.000 гледалаца. Дарко Главан 
је на Петом конгресу Музичке омладине Југославије (23–25. мај 
1981) казао да су ови концерти били „значајан преврат“ у односу 
Музичке омладине према рокенролу и прва „конкретна акција“ да 
рокенрол постане сегмент њеног деловања. Главан је позвао на 
редован дијалог Музичке омладине и југословенске рокенрол сцене 
и указао на то да у рад Музичке омладине треба уврстити само 
најквалитетније рокенрол саставе.112  Та и слична питања су на 
Петом конгресу Музичке омладине Југославије имала важно место 
и разрешена су отварањем пута за рокенрол као вида образовања 
младих.

У тезама за расправу на Петом конгресу под насловом „Ме-
сто, улога и задаци Музичке омладине Југославије у подстицању 
и развоју културе и уметности – с посебним нагласком на музичку 
културу и музичко стваралаштво младих“ упитано је: „је ли Музи-
чка омладина довољно критички постављена и стваралачки отво-

110 „Talas nove muzike“, Mladost, 12. decembar 1980.
111 „Sjajna i bedna 1978“, Mladost, 13. decembar 1978.
112 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Билтен бр. 2 Пе-

тог конгреса Музичке омладине Југославије, 24. мај 1981.
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рена према савременој музици младе генерације“. Посебно је по-
дву чено: „У нас је још недовољно истражен – социолошки и естет-
ски – феномен рок музике, посебно нови акценти у том феномену; 
нужан је одговор на питања: је ли рок музика у садашњем моменту 
постала саставни део културе младих у нашем друштву; настаје 
ли ново социјално заједништво младих преко рок музике и ако 
настаје шта је друштвени узрок томе; је ли савремена рок музика 
вид протеста младе генерације против социјалног и политичког 
конформизма; какве су везе између рок музике и публике – шта 
је њихова суштина; шта се дешава са новим музичким текстовима, 
њиховим порукама“.113

На трибини „Друштво–култура–музика–млади“ (23. мај 1981) 
на Петом конгресу Музичке омладине Југославије у Београду Ксе-
нија Зечевић је казала да је Музичка омладина „изгубила сваки ва-
жнији и пресуднији контакт са музичком стварношћу и младом гене -
рацијом“. После ње још неколико учесника дебате је указало на 
недопустив игнорантски став Музичке омладине према рокенролу. 
Зоја Ђуровић је казала да Музичка омладина, која је досад „имала 
праксу да презентира искључиво дјела класичне музике, прекине 
са праксом да рок музика буде третирана као субкултура“ и да 
„вриједнија дјела и радове појединих група ипак презентира мла-
дој генерацији“.114

Дан касније, на трибини „Програмски садржај Музичке омла-
дине“ (24. мај 1981), када је говорио и Главан, рокенрол је поново 
заузео важно место. Ладислав Рачић је казао да се о рокенролу 
говори и пише пристрасно „на основу позитивног или негативног 
става према самом феномену“, да су досадашњи приступи били 
„више социолошке него естетичке нарави“ па би стога требало 
„истакнути ширу подршку рок глазби и стимулирати знанствена и 
друга истраживања којима би се овај феномен критички расвије-
тлио у свим својим аспектима“ и „корисно употреби[o] њезин акту-
алитет у ширем музичком образовању“. Исто мишљење имало је 
још неколико учесника трибине и није било гласова против увође-
ња рокенрола у рад Музичке омладине.115

113 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Тезе за расправу 
на Петом конгресу Музичке омладине Југославије „Место, улога и задаци Музич-
ке омладине Југославије у подстицању и развоју културе и уметности – с посеб-
ним нагласком на музичку културу и музичко стваралаштво младих“, мај 1981.

114 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 1 – Билтен бр. 2 Пе-
тог конгреса Музичке омладине Југославије, 24. мај 1981.

115 Исто.
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На Петом конгресу Музичке омладине Југославије (23–25. 
мај 1981) преломљено је да рокенрол постане део музичког обра-
зовања младих Југословена. Архивска грађа Музичке омладине до 
почетка деведесетих сведочи о бројним рокенрол дешавањима у 
овој организацији. Рокенрол је постао до те мере незаобилазан да 
се на Конференцији Музичке омладине Југославије у Опатији (8–
10. новембар 1985) могло чути како се „млади стваралац“ изгубио 
у „заврзлами, кошмару и сукобу идеја, концепција“, те да ли 
чланови Музичке омладине треба да буду „рокери без класичара“ 
или „класичари без рокера“, односно да ли је „рок једина културна 
алтернатива младих“.116 Истовремено, из Савеза социјалистичке 
омладине Југославије су се и 1985. могле чути примедбе да рокен-
ролу још није дата улога у друштву какву заслужује, уз самопре-
корне речи да за то одговорност сносе Савез социјалистичке 
омладине и Музичка омладина.117 

До распада Социјалистичке Федеративне Републике Југо-
славије (1991) рокенрол је остао најважнији интегративни фактор 
југословенске омладине.

Закључак

Јединство омладине је било ослабљено подршком дела 
мла дих у Хрватској Масовном покрету (1970–1971) када је код 
националиста у партијским редовима и клерикалаца дошло до 
неочекиваног али истовременог ослонца на популарну културу и 
рокенрол у раду са хрватском омладином. Да би се су збио хрватски 
национализам (и сваки други национализам), у пар тиј ском врху 
су постављене смернице да омладини кроз образова ње треба 
дати више марксистичке доктрине, што је постало део образовног 
система у Југославији седамдесетих. 

Када је о музичком образовању реч, ваннаставне активно-
сти је организовала Музичка омладина Југославије (односно њене 
републичке и градске организације), која је младима нудила само 
образовање у пољима високе музичке уметности. Међу најважни-
јим носиоцима сећања на социјалистичку револуцију и Титово дело 
116 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 2 – Дубравко Паја-

лић, „Музичка омладина и стваралаштво младих“, Конференција Музичке омла-
дине Југославије, Опатија, 8–10. новембар 1985.

117 АЈ, Музичка омладина Југославије, фонд 476, регистратура 2 – Јасенка Кукец, 
„Музичка омладина у друштвеном систему“, Конференција Музичке омладине 
Југославије, Опатија, 8–10. новембар 1985.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

188

били су рокенрол састави, на првом месту Корни група и Бијело 
дугме. Рокери су за себе захтевали више друштвене ангажованости 
и слободарског утицаја. Стотине хиљада младих Југословена слу-
шало је, поред уобичајених рокенрол песама, и патриотске поруке 
које су преко текстова или слогана нудили домаћи састави. 

У Савезу комуниста Југославије и Савезу социјалистичке 
омладине Југославије спознали су до половине седамдесетих да 
се ваннаставно социјалистичко образовање омладине најпре може 
одвијати преко рокенрола и стога је омладинска организација 
затражила од Музичке омладине да рокенрол уврсти у програм 
образовања. Музичка омладина није прихватила сугестије, а по-
том се суочила са претњама, да би, што милом што силом, 1981. 
прихватила рокенрол као образовно поље рада са југословенском 
омладином. 

Кроз улогу омладине као једног од стубова југословенске 
државе (Тито–партија–омладина–армија) рокенрол се високо пози-
ционирао у самоуправном друштву. Признат је за пуну културу у 
Југославији.

Summary

Aleksandar Raković, Ph. D.

Union of Socialist Youth of Yugoslavia and Musical Youth of 
Yugoslavia in Dispute over Rock & Roll (1971–1981)

Key words: Union of Socialist Youth of Yugoslavia, Musical 
Youth of Yugoslavia, Rock & Roll

Youth unity in Yugoslavia was weakened when a part of Cro-
atian youth  supported the Mass Movement (1970–1971) at the time 
when both Croatian nationalists in Party ranks and Croatian clergy 
unexpectedly but simultaneously began relying on popular culture and 
rock and roll in their activities with Croatian youth. In order to curb 
Croatian nationalism (and any other nationalism) Party leadership 
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gave directives to expose young people to more Marxist doctrine which 
be ca me an integral part of the educational system of Yugoslavia in the 
70s. 

As far as musical education was concerned, extra curriculum 
activities were organized by the Musical Youth of Yugoslavia – Jeunes-
ses Musicales (by its republic and city levels organizations) which 
only offered to young people musical education of high artistic value 
(classical music). Among the most important Rock and Roll bands that 
perpetuated the memory of the socialist revolution and Tito’s heritage 
were Korni grupa and Bijelo dugme. Rockers demanded to have more 
social engagement and libertine infl uence. Hundreds of thousands of 
young Yugoslavs listened to patriotic messages in texts and slogans of 
domestic groups apart from listening to the usual rock and roll songs.

League of Communists of Yugoslavia and the Union of Socialist 
Youth of Yugoslavia recognized by the middle of the 70s that extra 
curriculum socialist education could primarily be carried out through 
rock and roll and thus the Youth organization asked the Musical Youth 
organization to adopt rock and roll into its program of education. It 
rejected this proposal and when faced by threats it reluctantly accepted 
rock and roll in 1981as an educational tool in its work with Yugoslav 
youth. 

Since young people represented one of the pillars of the Yugo-
slav state (Tito–Party–youth–army) rock and roll was highly positioned 
in the self-management society. It was fully recognized as a genre of 
culture in Yugoslavia. 
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удк  323.15-053.2(=112.2)(497.1)”1948/1956” ;
 314.151.3-053.2-054.75(=112.2)(497.1)”1948/1956” 
 342.726-053.2-054.75(497.1)”1948/1956”

Мр Сања ПЕТРОВИЋ ТОДОСИЈЕВИЋ

НА ПУТУ.*
РЕПАТРИЈАЦИЈА ДЕЦЕ ПРИПАДНИКА НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

(1948–1956)1

АПСТРАКТ: Рад представља покушај да се прикажу окол-
ности под којима је дошло до репатријације више од две 
хиљаде дечака и девојчица припадника немачке нацио-
налне мањине у Југославији после Другог светског рата. 
Однос југословенске државе према тзв. „фолксдојчерској 
деци“ у периоду од јесени 1944. до краја 50-их година 20. 
века посматран је као директна последица рата и односа 
државе према немачкој националној мањини у Југославији. 
Положај „немачке“ деце у Југославији објашњен је и кроз 
анализу политике коју је југословенска држава спроводила 
на пољу дечије заштите непосредно по окончању ратних 
сукоба. Без анализе сложених међународних околности 
није било могуће разумети специфичан контекст који пред-
ставља оквир за размишљање о предоченој теми.

Кључне речи: репатријација, Немци, деца, Комитет за со-
цијално старање при Влади ФНРЈ, Црвени крст Југо славије, 
транспорти

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

1 Овај рад посвећен је пријатељству између Петера Дапера и Благоја Блажића. 
Први је био дечак када је, као дете коме је отац погинуо у рату а мајка умрла у 
логору, изведен из логора за Немце у Книћанину и смештен у дом за децу без 
родитељског старања у Старом Лецу. Други је био младић када је постављен на 
место управника дома у Старом Лецу. Ауторка никада не би сазнала за прија-
тељство између Петера и Благоја да у марту 2012. на скупу посвећеном Немцима 
у Југославији у Бад Радкерсбургу није упознала Томаса Дапера, Петеровог сина 
и аутора филма Wage nach Mramorak. Chronik einer Vertrelbung (Keln, 2011). То-
масу дугујем огромну захвалност. 
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Федеративна Народна Република Југославија била је једна 
од првих земаља која је успоставила дипломатске односе са Саве-
зном Републиком Немачком после завршетка Другог светског рата.2 
Да је 1951. отворено ново поглавље у односима између Југославије 
и Немачке, које су само шест година раније биле на супротним 
странама у рату који је, укључујући све погинуле у борби или 
од бомбардовања насељених места, умрле од разних епидемија, 
страдале у нацистичким концентрационим логорима смрти, однео 
више од 50 милиона људских живота, могло је бити јасно свакоме 
ко је током те године читао дневни лист Политика. Аутори чланака 
у једном од најчитанијих дневних листова у Југославији преносили 
су читаоцима утиске о посети Берлину, животу у Немачкој.3 Успо-
стављањем дипломатских односа између Југославије и Савезне Ре-
публике Немачке, који ће делимично бити нарушени 1957. када је 
Југославија признала Немачку Демократску Републику,4 трајно су 
створени услови за превазилажење наслеђа Другог светског рата. 
Прокламовањем нове источне политике Вилија Бран та створиле 
су се могућности за превазилажење Халштајнове док трине. У 
Југославији је 1965. отпочело спровођење велике привред не 
реформе. Тражени су нови модалитети сарадње на спољно поли-
тичком плану. Повећање индустријске производње, директно скоп-
чано са растом извоза, постало је приоритет.5 Савезна Репу блика 
Немачка наметала се као идеалан партнер. У будућности, она ће 
постати и један од најзначајнијих.

Постепеним редуковањем југословенских територијалних 
пре  тензија тј. потпуним одустајањем Југославије од захтева за ко-
рек цијом југословенско-аустријске границе крајем 40-их и почет-
ком 50-их година отворен је пут нормализацији односа и са Репу-
бликом Аустријом.6 Исте, 1951. године представници Туристичке 
ор ганизације Аустрије посетили су Југославију.7 Десет година 

2 Vladimir Ivanović, Jugoslavija i SR Nemačka. 1967–1973. Između ideologije i pra-
gmatizma, Beograd, 2009, str. 7. O приближавању Југославије и СР Немачке 
видети у: Dragan Bogetić, „Ekonomska saradnja Jugoslavije sa SR Nemačkom u 
vreme sukoba sa Kominformom (1948–1956)“, Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, 
Beograd, 1998, str. 183–212.

3 „Берлин – два света у једном граду“, Политика, 22. март 1951; „Немци међу со-
бом“, Политика, 8. април 1951.

4 V. Ivanović, n. d., str. 8. 
5 Исто.
6 Petar Dragišić, „Susreti Josipa Broza Tita sa vodećim ličnostima austrijske politike 

60-ih i 70-ih godina“, Tito – viđenja i tumačenja, (ur. Olga Manojlović Pintar), 
Beograd, 2011, str. 498.

7 „Представници Туристичке организације Аустрије у посети Југославији“, Полити-
ка, 14. новембар 1951.
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касније удео аустријских држављана у укупном броју ноћења 
страних ту риста у Југославији прешао је 30%.8 

Три дана пре него што ће пренети вест о великој турнеји 
фудбалског клуба Црвена звезда по Западној Немачкој,9 Политика 
је у чланку под називом „Група од 416 деце немачке народности 
биће враћена родитељима“ пренела информацију која је гласила: 
„Из Југославије ће ускоро бити упућено 416 деце немачке народ-
ности њиховим родитељима у Аустрији и Немачкој, који су за време 
или после рата напустили нашу земљу. Деца ће поћи у две групе, 
24. новембра и 8 децембра. Предаја деце извршиће се у Бледу у 
присуству комисије састваљене од представника међународног, ју-
гословенског, немачког и аустријског Црвеног крста. Деца се сада 
налазе по дечјим домовима или код ближих рођака. Одлазак деце 
припрема југословенски Црвени крст. Досад је враћено родитељи-
ма у Немачкој и Аустрији 357 деце.“10 Иако је југословенски Црвени 
крст у периоду од 1951. до 1956. у сарадњи са међународним, 
немачким и аустријским Црвеним крстом организовао једанаест 
„транспорта фолксдојчерске деце“11 коју је требало „вратити ро-
ди тељима и најближим сродницима“12 у Немачку, Аустрију, као 
и у Француску, Енглеску, Белгију, Сједињене Америчке Државе, 
Канаду, Венецуелу и Аустралију, Политика никада више није 
писала о активностима у вези са „репатријацијом фолксдојчерске 
деце“, које су представљале један од најзначајнијих показатеља 
кон стан те у односима до пре неколико година зараћених земаља. 
Када је отпочела репатријација деце припадника немачке мањи-
не у Југославији, транспорти „немачких“ дечака и девојчица пред-
стављали су „остатак“ прошлог времена, наслеђе које у светлу 
нових југословенско-немачких и међународних односа никоме није 
импоновало.

Губитак родитеља, раздвајање најмлађих припадника нема-
чке националне заједнице од родитеља или најближих сродника 
директна је последица Другог светског рата и мера које су нове 
југословенске власти спровеле над припадницима ове заједнице 

8 P. Dragišić, n. d., str. 499.
9 „Црвена звезда долази у децембру на турнеју у Белгију и Западну Немачку“, 

Политика, 17. новембар 1951.
10 „Група од 416 деце немачке народности биће враћена родитељима“, Политика, 

14. новембар 1951. 
11 Званичан назив.
12 Формулација која се користи у званичним документима којом се објашњавaо 

главни разлог репатријације деце, припадника немачке националне мањине у 
Југославији.
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у Југославији у периоду од 1944. до 1948. Са друге стране, њихов 
третман у домовима за децу без родитељског старања у свим југо-
словенским републикама, третман државе у процесу њиховог по-
новног спајања са породицама не може се разумети без анализе 
политике коју је нова југословенска власт спроводила на пољу 
дечије заштите, суочена са проблемом 283.252 ратна сирочета 
тј. деце без једног или оба родитеља.13 Разумевање поступка али 
и односа југословенске државе према најмлађим југословенским 
држављанима немачке националности педесетих тешко је могуће 
без увида у нову етапу у међународним односима која ће наступити 
шездесетих година тј. баш онда када ће Југославија остати без 
припадника немачке националне мањине, која је пре рата бројала 
око пола милиона.14 Политичари попут Џона Кенедија, Никите Хру-
шчова, папе Јована XXIII прокламоваће нове стратегије које ће 
се темељити на идејама о попуштању, коегзистенцији, дијалогу, 
истичући у први план потребу за превазилажењем граница и су-
протности. Нови амерички председник Линдон Бејнс Џонсон изго-
ворио је 1966. године реченицу која је прецизно сублимирала исход 
међународне политике у периоду од краја Другог светског рата до 
друго половине шездесетих. Џонсон је рекао: „Наша политика мора 
одговарати садашњости, а не прошлој реалности“.15

Немци у Југославији 1944–1948.16

Одлазак из земље у којој су рођени и чији су држављани 
били17 дечака и девојчица припадника немачке мањине у Југосла-

13 Архив Југославије, Министарство народног здравља ДФЈ, 671–8–13, Дечја за-
штита у ФНРЈ. Извештај Комитета за социјално старање при Влади ФНРЈ, 19. мај 
1948. 

14 Zoran Janjetović, „Odlazak vojvođanskih Švaba – proterivanje ili iseljavanje“, Tokovi 
istorije, 3–4, Beograd, 1997, str. 111.

15 V. Ivanović, n. d., str. 17–18. 
16 O судбини Немаца у Југославији после Другог светског рата видети више у: Zoran 

Janjetović, Between Hitler snd Tito. The Disappearance of the Vojvodina Germans, 
Beograd, 2000.

17 Убрзо по ослобођењу источних делова земље у Београду је 21. новембра 1944. 
године одржано Треће заседање АВНОЈ-а. АВНОЈ је донео одлуку о одузимању 
имовине свим фолксдојчерима, изузев онима који су учествовали у НОБ-у, по-
магали га или се за време рата нису изјашњавали као Немци, као и Немцима 
из мешовитих бракова. Многи аутори су тумачили ову одлуку као чин којим је 
Немцима одузето држављанство. Ова трврдња није тачна. То се види из поја-
шњења Президијума АВНОЈ-а од 8. јуна 1945. Оно изричито говори о томе да се 
одлуке АВНОЈ-а односе на југословенске држављане немачке националности. 
Појашњење тј. одлука коју је донео Президијум АВНОЈ-а 31. јуна 1946. озакоње-
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вији не може се објаснити само потребом њиховог поновног спајања 
са породицама тј. мајкама које годинама нису видели, очевима које 
многи од њих никада нису упознали јер су у време њиховог рођења 
као немачки војници ратовали негде на фронту, ближим и даљим 
рођацима за које никада нису мислили да ће их срести. Њихов 
одлазак из Југославије, који је у званичним документима дефини-
сан као репатријација, иако у смислу основног значења овог појма 
то није могао бити јер се радило о југословенским држављанима 
којима је држава, због осетљивости друштвене групе којој су при-
падали, на основу молби родитеља или рођака, омогућила да се 
на лакши начин иселе из земље, сагледавање њиховог положаја 
у југословенском друштву, односа државе према њима не може се 
разумети без увида у однос и третман државе према припадницима 
немачке националне заједнице у Југославији од тренутка када су 
ослобођени делови земље у којима су живели Немци. 

Након капитулације Румуније 23. августа 1944. дошло је до 
брзог продора Црвене армије у Банат и Бачку. Заједно са јединица-
ма Црвене армије, Народноослободилачка војска Југославије осло-
бодила је Банат до 8. октобра а Бачку до 13. октобра 1944. годи-
не.18 До краја месеца НОВЈ и Црвеној армији пошло је за руком да 
ослободе оне делове Југославије тј. Војводине у којима је живео 
највећи проценат припадника немачке мањине у Југославији.19 
Припреме за евакуацију војвођанских Немаца почеле су да се врше 
тек након капитулације Румуније 23. августа 1944.20 тј. у тренутку 
када је фронт почео значајно да се приближава североисточним 
границама Југославије. Слаба организација, паника која је настала 
услед приближавања фронта, неодлучност немачког, у највећем 
проценту сељачког становништва да напусти своја имања, која ће 
им са целокупном имовином бити конфискована одлуком АВНОЈ-а 
од 21. новембра 1944, допринели су томе да управо они делови 
Југославије у којима је живело највише Немаца буду најслабије 
евакуисани.21 Они који су остали, тј. нису могли или нису желели да 
беже, до јуна месеца 1945. године затворени су у логоре за Немце у 

на је 31. јуна 1946. Више о овоме видети у: Zoran Janjetović, „O državljanstvu 
vojvođanskih Nemaca“, Tokovi istorije, 1–2, Beograd, 2002, str. 34

18 Zoran Janjetović, „Nemice u logorima za folksdojčere u Vojvodini 1944–1948“, Srbija 
u modernizacijskim procesima, (ur. Latinka Perović), 2, Beograd, 1998, str. 496.

19 Према попису становништва из 1931. године немачка национална мањина у Југо-
славији бројала је 499.969 становника. Само на територији Баната, Бачке и Ба-
рање, према попису из 1921. живело је 316.579. становника. Љубодраг Димић, 
Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, 3, Београд, 1997, стр. 8.

20 Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 333.
21 Исто, стр. 333–346.
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Војводини.22 По званичним подацима, крајем 1945. и почетком 1946. 
у логорима у АП Војводини било је 105.740 Немаца док их је 6.000 
било на слободи. У Хрватској их је око 16.000 било у логорима и 
око 2.000 на слободи. У Словенији су сви Немци, њих 4.703, били на 
слободи,23 вероватно због тога што су се сви остали већ налазили у 
Аустрији.24 Логори за Немце распуштени су до марта 1948. године.25 
Без грађанских права, имовине, која је конфискована, али као 
држављани Федеративне Народне Републике Југославије, Немци 
који су изашли из логора26 временом су се, користећи се најпре 
споразумом Црвеног крста Југославије и Међународног Црвеног 
крста из 1950.27 а затим и успостављањем дипломатских односа 
између ФНРЈ и СРН легалним путем иселили из Југославије. Између 
1949. и 1969. године у Савезну Републику Немачку доселило се око 
86.100 југословенских Немаца.28

У историографији је више пута покретано питање да ли је и 
када југословенска држава донела одлуку да се целокупна попула-
ција немачке мањине у Југославији протера ван граница земље.29 
Идеју пресељења немачког становништва из источноевропских зе-
маља први је лансирао Хитлер у свом говору у Рајхстагу 6. октобра 

22 Zoran Janjetović, „Nemice u logorima za folksdojčere u Vojvodini 1944–1948“, Srbija 
u modernizacijskim procesima, (ur. Latinka Perović), 2, Beograd, 1998, str. 500.

Према неким подацима у Војводини је логорисано 96.769 Немаца од којих: 
24.403 деце, 19.953 особе старије од 65 година и 54.413 особа способних за рад, 
од којих су већину чиниле жене.

23 Логори за Немце постојали су и на територији Словеније. Видети више у: Mil ko 
Mikola (zbral in uredil), Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih tabo-
riščih v Sloveniji: koncentracijska taborišča Strnišče, Hrastovec, Brestrnica in Filovci, 
Ljubljana, 2007. 

24 Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 351.
25 Zoran Janjetović, „Logorisanje vojvođanskih Nemaca od novembra 1944. do juna 

1945. godine“, Tokovi istorije, 1–2, Beograd, 1997, str. 162.
У Војводини је између 1944. и 1948. било око 70 логора. Z. Janjetović, Nemci 

u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 355.
26 Крајем 1944. године југословенске власти су се одазвале захтеву Совјетског Са-

веза да ставе на располагање одређени број Немаца за принудни рад у СССР-у. 
Из Југославије је у СССР (углавном Доњецки басен у Украјни) депортовано 
између 10.000 и 12.000 људи. Око 1.994 југословенска Немца су умрла на при-
нудном раду у СССР-у. Исто, стр. 352–353.

Према истраживањима комисије Скупштине Војводине задужене за попис 
свих жртава са територије Покрајне од 1941. до 1948. у Војводини је у овом пе-
риоду страдала 21.000 Немаца. Исто, стр. 360.

27 Zoran Janjetović, „Odlazak vojvođanskih Švaba – proterivanje ili iseljavanje“, Tokovi 
istorije, 3–4, Beograd, 1997, str. 114.

28 Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 360.
29 Видети у: Zoran Janjetović, „Odlazak vojvođanskih Švaba – proterivanje ili iselja-

vanje“, Tokovi istorije, 3–4, Beograd, 1997, str. 112. и Z. Janjetović, Nemci u 
Vojvodini, Beograd, 2009, str. 353.
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1939. године.30 Многе скупине Немаца које су са истока пресељава-
не на запад пре уласка Југославије у рат, априла 1941, прелазиле 
су и преко југословенске територије. 31

Питање пресељења Немаца отворено је по други пут по 
окончању рата. Овога пута дебата је покренута у савезничким ре-
довима, и то на врло симболичном месту. Одлукама конференције 
у Потсдаму, у окупираној Немачкој, која је одржана од 17. јула 
до 2. августа 1945. године, Пољска, Чехословачка и Мађарска су 
добиле одобрење савезника да изврше „трансфер“ свог немачког 
становништва за Немачку.32 Време одржавања потсдамске конфе-
ренције кореспондира са временом логорисања припадника нема-
чке мањине у Југославији. Поред тога, кореспондира и са одлу-
ком коју је Председништво Министарског савета Демократске Фе-
дера тивне Југославије тј. Влада ДФЈ донела на седници од 11. 
јуна 1945. под бр. пов. 122, у којој између осталог стоји: „Влада 
Југосла вије стоји на становишту да све Немце који се налазе у 
оквиру граница Југославије расели и упути у Немачку чим се за то 
створе повољни технички услови“.33 Иако је југословенска влада 
своје закључке окарактерисала као становиште, према њему се у 
спровођењу своје политике према свим Немцима у Југославији, уз 
изузетак оних ретких који су учествовали у НОБ-у, односила као 
према одлуци која је била обавезујућа. Месец дана касније, 19. 
јула 1945. године Државна комисија за репатријацију разматрала 
је под тачком седам дневног реда проблематику „поступка према 
Немцима који се илегално враћају у нашу земљу“. Из закључака 
се види да је иста комисија, пре 11. јуна и одлуке Председништва, 
на својој седници од 22. маја 1945. донела закључак: „да се не 

30 Zoran Janjetović, „Odlazak vojvođanskih Švaba – proterivanje ili iseljavanje“, Tokovi 
istorije, 3–4, Beograd, 1997, str. 112.

31 Више о судбини јеврејских избеглица из Кладовског транспорта које су по одлу-
ци југословенског министарства унутрашњих послова, септембра 1940. преме-
штене из Кладова у Шабац, између осталог и због процене државних органа 
да би наиласком „фолксдојчерског“ становништва из Бесарабије и Северне Бу-
ковине на румунској граници могло доћи до инцидента: Gabriele Anderl, Valter 
Manošek, Neuspelo bekstvo – Kladovo transport na putu za Palestinu 1939–1942, 
Beograd, 2004, str. 141–143.

32 Zoran Janjetović, „Odlazak vojvođanskih Švaba – proterivanje ili iseljavanje“, Tokovi 
istorije, 3–4, Beograd, 1997, str. 112.

По историчару Зорану Јањетовићу ова врста „уступка“ Чехословачкој, Пољ-
ској и Мађарској је направљена јер је савезницима било у интересу да се из 
земаља источне Европе уклони „реметилачки фактор који је једном већ послу-
жио као оруђе немачког империјализма и који је у будућности поново могао да 
доведе мир Европе у опасност“.

33 АЈ, Министарство социјалне политике ДФЈ, 642–10–33, Допис Председништва 
министарског савета ДФЈ Министарству социјалне политике ДФЈ, 11. јун 1945.
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дозволи повратак Немаца, бивших наших држављана у Југославију 
и да се они на самој граници одмах натраг врате“.34 У допису де-
легата за репатрирање шефу југословенске делегације при Савез-
ничкој контролној комисији у Берлину из септембра 1945. се наво-
ди неколико случајева „чишћења Шваба“ са возова којима су се 
превозили репатрирци који су се из Немачке враћали за Југосла-
вију.35 

Нова југословенска власт је у свим приликама покушавала 
да обезбеди званичан пристанак савезника за одлуку о пресељењу 
Немаца какву су у Потсдаму обезбедиле Чехословачка, Пољска и 
Мађарска.36 То јој никада није успело. Ипак, савезничка коалиција 
је имала највеће могуће разумевање за политику коју је Југосла-
вија спроводила према Немцима који су живели у границама Југо-
славије и према онима који су по окончању рата покушавали да се 
врате у Југославију.37

Иако је југословенска власт у више наврата објашњавала 
своју политику према Немцима који су покушали да се врате у 

34 АЈ, 642–10–31, Записник са седнице Државне комисије за репатријацију одржа-
не у згради савезног Министарства социјалне политике на дан 19. јула 1945.

35 АЈ, 642–10–34, Допис делегата за репатрирање шефу југословенске делегације 
при С. К. К. у Мађарској.

36 Југословенска власт је 16. јануара 1946. представницима САД-а, Велике Бри-
таније, Француске и СССР-а предала захтев „да се преостали фолксдојчери, у 
складу са Потсдамским одлукама иселе у Немачку“. Као образложење наведени 
су „фолксдојчерски злочини који су изазивали огорчење становништва“ ... „као 
и чињеницу да је број фолксдојчера у Југославији био сразмерно мали, те да ће 
зато и техничке тешкоће њиховог исељења бити мале“. Исти захтев се могао чути 
на конференцији заменика министара иностраних послова о припреми мировног 
уговора са Немачком у Лондону, 28. јануара 1947. Југословенски представник 
др Младен Ивековић је затражио исељење око 110.000 Немаца из Југославије. 
Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 354.

37 Са једне стране, у спровођењу своје политике према Немцима Југославија је 
имала нескривену подршку СССР-а. Из дописа Министарства социјалне политике 
ДФЈ југословенској делегацији при Савезничкој контролној комисији види се да 
су представници совјетске власти у Москви били потпуно сагласни са југосло-
венским становиштем о забрани повратка у земљу „Швабама“. АЈ, 642–10–33, 
Допис Министарства социјалне политике ДФЈ југословенској делегацији при С. 
К. К, 25. септембар 1945.

Са западним савезницима дијалог је текао другим током. Јануара 1946. го-
дине америчка дипломатија није сматрала да Југославија „има право да протера 
своје Немце“, али је ипак била спремна да размотри југословенски захтев под ус-
ловом да Југославија, како се истицало, „обустави дивља протеривања“. У вези 
са ставом западних свезника свакако треба имати на уму да је Немачка, коју су 
окупирали савезници, била пренасељена избеглицама и расељеним лицима. Са-
везничким властима нису били потребни југословенски Немци. Поред тога, Југо-
славија је у ово време сматрана највернијим совјетским сателитом, који је поред 
тога имао нерешена територијална питања са Италијом и Аустријом. Због свега 
овога западни савезници су сматрали да према Југославији не треба бити прете-
рано предусретљив. Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 354.
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земљу чињеницом да су пре свега учешћем у Другом светском рату 
на страни непријатеља а против своје земље дисквалификовали 
себе као Југословене тј. држављане нове југословенске државе, 
због чега им се не дозвољава улазак, односно повратак у земљу 
а они се сматрају „бившим држављанима“, држава се у политици 
према Немцима руководила и неким другим, знатно практичнијим 
разлозима. Одлука АВНОЈ-а од 21. новембра 1944. по којој је не-
мачком становништву у Југославији конфискована целокупна имо-
ви на преточена је у закон 31. јуна 1946. године. Сви Немци који 
су се до тада затекли у Југославији, пре свега у Војводини, били су 
одведени у логоре. Долазак првих колониста у Војводину поклопио 
се са одласком последњих Немаца у логоре. Да се проблем недо-
статка „радне земље“ морао превазићи јасно се види из основних 
смерница датих у реферату под називом „О делимичном исељава-
њу Мађара“ у ком се експлицитно наводи: „Исељавање Немаца из 
Војводине даје сељачком фонду радне земље... 632000 катастар-
ских јутара. Управо не сасвим толико, јер ће нешто Немаца и остати, 
а нешто ће од те земље узети држава“.38 

 Намера државе да, са ретким изузецима, немачку мањину 
третира као колектив у највећој могућој мери је довела до тога 
да као колектив сноси и кривицу. Управо због тога ни најмлађи 
при падници немачке заједнице у Југославији, као нераскидиви део 
коле ктива и као припадници најосетљивије друштвене групе која је 
везана за родитеље или старије од себе, нису могли избећи казну.

„Државна деца“39

Разумети однос државе према деци у 20. веку није нимало 
лако, пре свега због амбивалентности коју тај однос подразумева. 
Око детета се оштро боре породица и држава. Прва схавата да 
дете припада само њој. Друга настоји да га стави под свој надзор 
јер као биолошки и сваки други потенцијал представља гаранцију 

38 АЈ, 642–10–33, Реферат – О делимичном исељавању Мађара из Војводине.
39 Интервју са Благојем Блажићем, управником дома за децу без родитељског 

старања у Старом Лецу у периоду од 1950. до 1953, снимљен је у приватној кући 
Благоја Блажића у Пландишту 17. јуна 2012. године. Између осталог, Благоје 
Блажић је говорио о животном стандарду у дому: „Постојала је продавница СРЕ-
МАГЗ. Сремски магацин је био у Вршцу. Достава робе је била ограничена. Стигне 
у Стари Лец 20 килограма чоколаде са инструкцијом за пословођу са којим сам 
јако добро живео да се прво подмири дечји дом. Почну сељаци да се буне. Други 
им кажу: Ћути бре! То су државна деца! Ту децу су звали државна деца.“
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континуитета.40 Са друге стране, интересовање државе за децу, 
које се у модерним државама испољило путем изградње система 
образовних, социјалних и здравствених установа, било је од пре-
судног значаја за препознавање деце као посебне друштвене гру-
пе, која самим тим има врло специфичне потребе. Другим речима, 
брига државе о деци утицала је на промену општег односа према 
детету као појединцу. Дошавши у фокус интересовања, најмлађи 
припадник заједнице није могао избећи ни неке друге процесе. 
Пракса 20. века је показала да се деца, без обзира на чињеницу да 
ли живе „западније“ или „источније“, радо инструментализују као 
једно од најефектнијих политичко-пропагандних средстава. 

У периоду који представља фокус интересовања овога рада 
донет је Устав из 1946. године, који је прописима из домена соци-
јалне заштите Југославију сврстао у ред модерних држава. Држава 
је, бар на декларативном нивоу, као никада раније покушала у 
први план да истакне једну од својих основних карактеристика тј. 
функцију социјалне државе.

Спремност државе да одређене позитивне праксе препору-
чи, прописивањем норми које би требало да буду обавезујуће, 
значајан је показатељ у анализи њеног деловања. Ипак, није до-
вољан да би се разумела не динамика процеса модернизације већ 
степен модерности једног друштва. 

Већ крајем 1944. године, пре него што се рат завршио, нова 
југословенска власт морала се суочити са проблемом 283.252 ратне 
сирочади тј. деце без једног или оба родитеља, од којих је 151.916 
било из Босне и Херцеговине41 и 320.000 деце којој је хитно била 
потребна помоћ државе у храни, обући и одећи.42 Ослобађањем се-
вероисточних делова Југославије, Војводине, створили су се усло-
ви за смештај бар једног дела деце од којих су многа била у врло 
ло шем здравственом и менталном стању, на рубу егзистенције. За 
државу која је још увек била у рату, пронаћи смешај за десетине 
хи љада дечака и девојчица који су све до краја 1944. били пре-
пуштени сами себи представљало је нерешив проблем. Без до вољно 
изграђеног система установа за бригу о деци, држава је била у 

40 Више о односу државе према деци и детињству видети у: Сања Петровић Тодо-
сијевић, „На трагу безбрижности, под плаштом безимености. Деца и детињство 
између трајног и новог“, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, (ур. Милан 
Ристовић), Београд, 2007, стр. 207–237.

41 АЈ, 671–8–13, Дечја заштита у ФНРЈ. Извештај Комитета за социјално старање 
при влади ФНРЈ, 19. мај 1948.

42 Sanja Petrović Todosijević, Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj 
Republici Jugoslaviji 1947–1954, Beograd, 2008, str. 23.
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могућности да највећем броју малишана понуди пре свега сме штај 
у „туђе породице“, што се у пракси показало као лоше и кратко-
трајно решење. Проналажење „туђих породица“ било је приоритет 
из два разлога. Децембра 1945. Одељење за заштиту матера, де-
це и младежи Министарства социјалне политике констатовало је 
да се овакав вид збрињавања деце сматра бољим јер се услед 
недостатка адекватних зграда велики број деце не може у кратком 
временском року сместити по домовима. Поред тога, збрињавање 
деце по породицама било је далеко јефтиније за државу. Адекватна 
„потрага“ за породицама које би се прихватиле улоге старатеља 
непосредно по окончању ратних сукоба, испоставило се, није била 
могућа. Због алармантности проблема тј. лошег психо-физичког 
стања у ком су се деца налазила, породице су биране без адекватне 
провере и селекције. Смештај у „туђе породице“ показао се врло 
брзо као лоше решење за многе дечаке и девојчице, који су у 
новим срединама и тзв. породичном окружењу више третирани као 
помоћна радна снага него као деца којој је потребна нега, брига и 
љубав. Да би овакав вид збрињавања деце ставила под већи над-
зор, држава је приступила збрињавању деце по дечијим насеоби-
нама. Дечје насеобине су осниване ради породичног збрињавања 
„деце палих партизана и бораца ЈА, жртава фашистичког терора, 
као и остале потпуно незбринуте деце без родитеља“. На овај на-
чин су удомљавана „здрава деца“ узраста од три до 14 година која 
су размештана у једном месту (селу, граду, варошици) по „туђим 
породицама“.43

Домови за децу без родитељског старања нису предста-
вља ли првобитан избор али је „стање на терену“ указивало да се 
проблем дечје заштите може и мора решити пре свега путем уста-
нова колективне дечје заштите. Већ у децембру 1944. израђен је 
Правилник за пословање групних дечјих домова и концентрисаних 
дечјих насеља у Банату.44 О томе колике су биле могућности југо-
словенске државе на крају претпоследње ратне године најбоље 
говоре дефинисани принципи којих је требало да се придржавају 
сви органи којима је поверена реализација Правилника. Као први и 
најважнији принцип дефинисана је смерница да „у великој оскуди-
ци материјалних средстава и спремног особља, средства и особље 
треба искористити на такав начин и за такву децу, да се малим 

43 АЈ, 671–8–13, Упутства за оснивање, организацију и вођење дечијих насеобина.
44 АЈ, 671–8–13, Нацрт Правилника за пословање групних дечјих домова и концен-

трисаних дечјих насеља у Банату израђен на основу тачке 6 одлуке Повереника 
за социјалну политику Националног комитета ослобођења Југославије бр. 273 од 
8. децембра 1944. године, 24. децембар 1944.
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средствима што већем броју деце очува голи живот“. Званичан став 
југословенске државе је био да се на првом месту треба побринути 
„да деца добију стан, храну, најпотребније одело и одрасле чуваре 
који су способни да децу очувају од грубих несрећних случајева и 
злочиначких напада“.45 У остварењу јасно формулисаног приори-
тета одређеним категоријама деце давала се предност. Тако су на 
првом месту била школска деца јер се сматрало да „са најмањим 
материјалним средствима и са најмањим бројем особља“ може да се 
помогне „највећем броју деце“.46

Све до маја месеца 1946. године најмлађи припадници не-
мачке заједнице у Југославији делили су судбину својих старијих 
сродника. До лета 1945. нашли су се у логорима, заједно са њима. 
Због врло лоших услова живота, здравствених и хигијенских при-
лика које су у пролеће 1946. резултирале масовним обољевањем 
од тифуса,47 маја месеца Министарство унутрашњих послова ФНРЈ 
донело је одлуку, и наложило Комитету за социјално старање да 
из логора у Војводини изведе три хиљаде деце без родитеља и да 
их распореди у домове за децу без родитељског старања широм 
Југославије.48 Прва група деце изведена је из логора Книћанин 
27. јуна 1946. и смештена у новоосновани дом у Бајши.49 До краја 
октобра 1946. у дечије домове у Војводини смештено је 1.293 деце 
из логора Книћанин, Гаково, Молин и Сремска Митровица.50 Иако су 
првобитне процене Министарства унутрашњих послова биле да се 
средином 1946. у логорима налазило око 3.000 деце без родитеља, 
према подацима из јануара 1947. из логора је изведено око 1.800 
деце.51 Првобитна намера државе била је да се из логора изведу 
де ца без родитељског старања тј. деца чији родитељи нису били 
живи,52 као и деца чији су родитељи били живи али се о њима није 
ништа знало.53 Ипак због врло лоших услова живота из логора су 

45 Исто.
46 Исто.
47 Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, str. 355.
48 АЈ, Комитет за социјално старање Владе ФНРЈ, 33–17–34, Допис Комитета за со-

цијално старање Владе ФНРЈ Министарству трговине и снабдевања Владе ФНРЈ, 
17. мај 1946.

49 АЈ, 33–17–34, Допис Главног извршног одбора АП Војводине Комитету за со-
цијално старање Владе ФНРЈ, 26. јун 1946.

50 АЈ, 33–17–34, Извештај Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ Министар-
ству унутрашњих послова ФНРЈ, 29. јануар 1947.

51 Исто.
52 Очеви су, у већини случајева, страдали као немачки војници док су мајке умрле 

у логорима за Немце.
53 Очеви и мајке су се налазили у заробљеништву. Било је случајева да су роди-

тељи напустили земљу поверавајући најмлађе чланове својих породица знатно 
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из во ђена и деца чији су родитељи, пре свега мајке, били у логори-
ма. Ова одлука је донета почетком 1947. године када је Комитет за 
социјално старање Владе ФНРЈ дефинисао проблем „деце у лого-
рима, без обзира имају ли родитеље или немају“. У образложењу 
Комитета је наглашено: „Због тешког стања у логорима у погледу 
исхране, стамбених прилика, хигијенских могућности деца се у ло-
горима муче. Не постоји никаква разлика између деце у логорима, 
која немају родитеље и оне која имају родитеље јер мајка у колико 
је са дететом у истом логору не може детету пружити више него што 
има дете без мајке“.54 Оваква пракса изазивала је отпор у логорима. 
У ситуацији у којој нису знале шта ће бити са њима, без обзира 
на лоше услове живота и смрт која је представљала део логорске 
свакодневице, мајке су се тешко одвајале од своје деце. У свом 
аутобиографском казивању Стефан Барт, који је као седмогоди-
шњи дечак заједно са сестром, мајком и баком доспео, децембра 
1944, у логор у Бачком Јарку, сећа се: „Дечији дом су направили 
за децу која су била у логору без родитеља, али и за старију децу 
од две године чије су им мајке биле потребне за рад. Моја мајка 
је са знала да отимају децу да би их стрпали у дечји дом, да не би 
сме та ла при раду. Мама је мене и сестру скривала у оним деловима 
логора где је контрола већ прошла, код познаника.“55

Извођење деце из логора није било нимало једноставно. 
По подацима из свих извештаја здравствених екипа Комитета со-
цијалног старања Владе ФНРЈ, деца су била у врло лошем стању. 
Због свега наведеног децу није било могуће одмах распоредити 
по домовима за децу без родитељског старања. Зна се да је од 
новембра 1946. до краја јануара 1947. године у домове широм 
Југославије упућено свега 650 дечака и девојчица од 1.800 колико 
их је почетком 1947. било у домовима у Војводини.56 Импровизо-
вани домови у Војводини, који су оснивани у ненаменским зградама 
по разним местима57 и зградама које су биле у саставу логорских 
комплекса, представљали су карантине у којима су се многа деца 

старијим рођацима тј. онима који нису могли или онима који нису желели да 
беже.

54 АЈ, 33–17–34, Извештај Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ Министар-
ству унутрашњих послова ФНРЈ, 29. јануар 1947.

55 S. Bart, N. Radović, n. d., str. 88.
56 АЈ, 33–17–34, Извештај Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ Министар-

ству унутрашњих послова ФНРЈ, 29. јануар 1947.
57 АЈ, 33–17–34, Записник са конференције одржане у Комитету за социјално ста-

рање Владе ФНРЈ поводом смештаја деце немачке народности, 30. мај 1946.
Карантини су основани у местима: Бајша, Сента, Стара Кањижа, Конак, Стари 

Лец, Влајковац, Сомбор, Апатин, Оџаци и др. 
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дуго опорављала. И поред свих проблема, првих 1.400 малишана 
требало је распоредити по домовима за децу без родитељског 
старања већ у септембру 1946. године.

Препознавање деце припадника немачке мањине у логорима 
у Војводини, њихово извођење из логора, као и различити мо да-
литети бриге о њима, од смештања у старатељске породице до ра-
споређивања по установама за колективну бригу о деци, у стручној 
литератури и публицистичким радовиме често је дефинисано као 
процес у ком су деца била изложена денационализацији, што се 
може проблематизовати.58 Са друге стране, радови који разумева-
ње проблема односа југословенске државе према деци, припадни-
цима немачке мањине своде на „збрињавање“ без „дискриминације, 
подвајања и груписања било по вери, националности или заслуга-
ма“ јер је, како се наводи, дете стављано у први план „са свим 
својим психофизичким и друштвеним потребама“ износе аргументе 
са којима се такође може полемисати.59 

Рад са децом немачке националности у домовима изазивао 
је од самог почетка велике недоумице. Још у време док су деца 
била распоређена по домовима у Војводини тј. у карантинима, 
Злата Милер, службеница Комитета за социјално старање Владе 
ФНРЈ, констатовала је како се не добијају никакве инструкције у 
вези са тим, „да ли ће се отварати немачке школе или ће деца 
ићи у српске школе... да ли ће та деца одмах ступити у пионирске 

58 У чланку под називом „Збрињавање деце немачке народности без родитељског 
старања у ФНРЈ 1946–1950“, ауторка је и сама изнела закључак да се на осно-
ву анализе извештаја које су писали управници домова може закључити да се 
у случају односа према деци припадницима немачке мањине може говорити о 
„борби за душе“ која је представљала „болан и конфузан процес однарођивања“. 
Sanja Petrović Todosijević, „Zbrinjavanje dece nemačke narodnosti bez roditeljskog 
staranja u FNRJ 1946–1950“, Srbija (Jugoslavija). Pokreti ideologija praksa, Beograd, 
2006, str. 169.

У књизи Немци у Војводини, историчар Зоран Јањетовић наводи: „Деца су 
у логорима била одвајана од родитеља и рођака. Деца без старатеља су после 
епидемије тифуса средином 1946. пребачена у дечје домове широм Југославије у 
којима су добила задовољавајућу негу, али у којима су била изложена денацио-
нализацији. Њихови родитељи и рођаци су касније имали велике муке да поново 
добију своју децу – са којом некада, буквално нису могли да комуницирају јер су 
деца заборавила матерњи језик“. Z. Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd, 2009, 
str. 355.

У књизи под називом Дечак из комшилука, Стефан Барт се присећа сусрета 
у логору у Бачком Јарку са другом Антоном Херметом који је са својом сестром 
доспео у дом. Барт наводи: „Вероватно су премештени у неки српски дечји дом 
ван логора, постали Срби и живе негде у некој земљи бивше Југославије“. Stefan 
Bart, Nadežda Radović, Dečak iz komšiluka. Životna priča Stefana Barta (Stefan 
Barth), rođenog 1937 godine u Futogu, Sremski Karlovci – Erlangen, 2005–2006, 
str. 88.

59 Видети књигу Петра Шушњара, Плаво, црно, црвено, Нови Сад, 2006.
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организације, бити у вези са пионирском организацијом у месту, 
давати приредбе као што то раде деца осталих наших домова или 
не“.60 У исто време, јула месеца 1946. тадашњи председник Ко-
ми тета и министар без портфеља у Влади ФНРЈ Кирило Савић је 
констатовао да се питање језика на ком ће се деца васпитавати 
и школовати намеће као кључно и да је Влада заузела став да 
се, без обзира на друге околности, деца морају васпитавати „као 
родољуби и антифашисти Југославије за сада на немачком језику, 
док не науче језике народа Југославије, а онда на језику народа на 
чијој се територији налазе“.61 Два месеца касније Председништво 
ФНРЈ изнело је становиште да је размештај деце по домовима ну-
жан јер ће само тако тј. „у заједници са нашом децом моћи да по-
стану одани и корисни чланови“ друштва.62

Дописом од 28. септембра 1948. године, Комитет за соци-
јално старање Владе ФНРЈ је захтевао од свих републичких мини-
стар ства социјалног старања да прикупе извештаје „о дјеци и мла-
де жи њемачке народности који треба да су што опширнији и детаљ-
ни“.63 Из извештаја управника домова који су касније пристизали 
на адресе републичких министарстава види се да су, у складу са 
захтевима Комитета, припадници немачке мањине представљали 
предмет одређених опсервација, али се, на основу захтева изне се-
них у допису, неколико извештаја управника домова који су при-
стигли на адресе републичких министарстава и то у периоду после 
марта 1948. тј. након распуштања логора за Немце у Војводини, 
не може говорити о систематичном и континуираном праћењу по-
нашања деце немачке националности. Самим тим не може се тврди-
ти ни да је држава у опхођењу са децом немачке националности 
имала сасвим одређен план којим нису била обухваћена остала 
деца у Југославији. 

Опсервације које су од октобра 1948. пристизале у изве-
штајима управника домова у којима су једна поред других расла 
деца немачке националности и претежно ратна сирочад односе 
се на припаднике немачке мањине само делимично. У великој 
мери, све изнесене оцене могле су се односити на већину деце 

60 АЈ, 33–17–34, Извештај Злате Милер, службенице Комитета за социјално ста-
рање Владе ФНРЈ Комитету за социјално старање Владе ФНРЈ, 11. јул 1946.

61 АЈ, 33–17–34, Допис Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ Комитету за 
школе и науку Владе ФНРЈ, 13. јул 1946.

62 АЈ, 33–17–34, Допис комитета за социјално старање Владе ФНРЈ Министарству 
социјалног старања НР Босне и Херцеговине, 11. септембра 1946.

63 АЈ, 33–17–34, Допис Планског одјела евиденција и статистика Министарства со-
цијалног старања НР Хрватске, 5. октобар 1948.
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у појединим домским установама. Једна од њих је у многим из-
вештајима апострофирана – фраза о васпитању деце у „духу да на-
шњице“. Вапитање деце у „духу данашњице“, што је у конкретном 
случају дечијег дома „Елпида Караманди“ Битољу значило да 
децу немачке националности треба спречити да цртају кукасте 
крстове, да говоре против југословенских руководилаца и Тита,64 
није било никакав куриозитет југословенских педагога после ра-
та. Септембра месеца 1945. године одржан је скуп под називом 
Међународна недеља за жртве рата, у Цириху, ком су присуствова-
ли и представници Југославије. На скупу је дефинисано десет 
тачака које су представљале препоруку међународној заједници 
у циљу спашавања деце жртава рата у послератном свету. Осма 
тачка гласила је: „Пред опасношћу коју представљају расистичке 
доктрине и њихова постојаност, хитно је потребно поново вратити 
дете, које је било изложено њиховом утицају, под утичај принципа 
који морају владати над односима народа у миру и у поштовању 
личности човека“.65

Предмет посматрања управника домова били су и национа-
листички испади како деце припадника немачке мањине тако 
и осталих. Ове врсте тензија међу најмлађим припад ницима 
заједнице, од којих су неки за собом имали трагично искуство 
проласка кроз све страхоте рата, тешко се могу разумети без 
озбиљне анализе структуре штићеника дечијих домова у Југо-
славији после Другог светског рата. По сведочанству Благоја 
Блажића, управника дечјег дома у Старом Лецу од 1950. до 1953. 
године, у дому којим је он управљао било је „седамнаест или 
осамнаест“ малишана немачке националности. Сем „једног или 
два муслимана“, сва остала деца била су српске националности 
и потицала су са територија које су улазиле у састав Независне 
Државе Хрватске. Ниједно дете српске националности смештено у 
дому у овом периоду није било са простора на ком су током рата 
живела деца немачке националности. Потпуно различито ратно 
искуство делимично је дефинисало њихов однос, али и перцепцију 
„другог“. По Блажићевом сведочанству, између деце припадника 
немачке мањине и деце српске националности никада није дошло 
до сукоба на националној основи. То није био случај са децом му-
слиманске вероисповести и српске националности. По сведочењу 

64 АЈ, 33–17–34, Извештај Министарства социјалног старања НР Македоније о запа-
жањима у раду са децом немачке народности из Дечјег дома „Елпида Караман-
ди“, Битољ, Комитету за социјално старање Владе ФНРЈ, 18. децембар 1948.

65 АЈ, 642–6–17, Закључци са скупа Међународна недеља за децу жртве рата одр-
жаног у Цириху, 22. септембар 1945.
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Благоја Блажића, када се посвађају, деца српске националности 
знала су да кажу „Муслиману“: „Усташо, клао си партизане“.66

Не постоје подаци на основу којих се може закључити ко-
лико је деце припадника немачке нације говорило други језик 
сем немачког у тренутку када су распоређени по домовима широм 
Југославије. Језик је, како се истицало у извештајима управника 
домова, сматран „кључном препреком срастања са нашом децом“.67 
Он то и јесте био, али не у смислу однарођивања и денационализа-
ције или денацификације. Непознавање српскохрватског, македон-
ског или словеначког језика задавало је велике проблеме деци, од 
којих је већина била школског узраста. Учење „другог“ језика био 
је приоритетан циљ васпитача који су радили са децом, из крајње 
практичних разлога. Са друге стране, познавање језика „већине“ 
омогућавало им је да лакше и боље комуницирају са средином која 
је представљала њихово примарно окружење од тренутка када су 
доспели у дом.

„Склоност ка верским осећањима“,68 иако оцењена као не-
гативна појава код деце немачке националности у више пута по-
мињаним извештајима управника домова, у југословенској држа-
ви после 1945. године није представљала особину која је била 
непожељна само у случају деце немачке националности. „Склоност 
ка верским осећањима“ је била у директној вези са још једном 
„негативном карактеристиком“ која се у извештајима дефинише 
као „чежња за крајем и родбином“.69 У дечјим ормарићима су 
висиле честитке са сликама анђела и светаца које су добијали 
од својих најближих за празнике, Божић и Ускрс. У заједницама 
попут домских у Југославији непосредно по окончању рата, чежња 
за родитељима, коју многа деца нису имала, које су неки од њих 
изгубили на најтрагичнији начин, и завичајем у ком су заправо 
оставили безбрижнији део свога детињства била је најјача спона 
међу децом која су и као појединци и као припадници различитих 
група била приметно различита. У срединама какве су биле уста-
нове за колективну бригу о деци у Југославији после рата, у до-
мовима који се нису могли похвалити капацитетима, животним 
условима, стручним кадровима суочавање са блиском прошлошћу 
заправо је било немогуће. По сведочењу Благоја Блажића, тешко је 

66 Интервју са Благојем Блажићем, 17. јун 2012.
67 АЈ, 33–17–34, Извештај Дечјег дома „Бата и Рита Јовичић“, Рудник, 15. октобар 

1948.
68 АЈ, 33–17–34, Извештај Дечјег дома из Вршца, 18. октобар 1948.
69 АЈ, 33–17–34, Извештај Дечјег дома из Котора, 1. новембар 1948.
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одговорити на питање: како су се он и остали васпитачи носили са 
ратним траумама својих штићеника? Блажић истиче: „Ми смо се као 
њихови старатељи понашали као да тога није било“.70

Одлазак

Црвени крст Југославије (ЦКЈ) је 22. децембра 1950. године 
преузео на себе све обавезе око репатријације деце припадника 
немачке националне заједнице из Југославије у Немачку, Аустрију 
и друге земље од Комитета за социјално старање ФНРЈ.71 Према 
званичним подацима југословенског Црвеног крста, у периоду од 
априла 1951. када је кренуо први, до децембра 1956. године, када 
је кренуо последњи, једанаести транспорт из Југославије за Не-
мачку, Аустрију и остале земље упућено је најмање 1.423 дечака и 
девојчица.72 До овог броја се долази сабирањем званичних подата-
ка ЦКЈ о броју деце која су упућена појединачним транспортима. 
Подаци не постоје за други, трећи и четврти транспорт. Када се овом 
броју дода податак изнет у поменутом чланку Политике о броју 
од 416 дечака и девојчица који су, како наводи аутор, „упићени 
у две групе 8. новембра и 24. децембра“, при чему се ради о 
деци која су упућена трећим тј. транспортом из децембра 1951, 
долази се до броја од 1.839 малишана. Ако би се овом броју додао 

70 Интервју са Благојем Блажићем, 17. јун 2012.
71 АЈ, Црвени крст Југославије, 731–589, Допис Милице Кићевац-Дедијер, руково-

диоца Одељења за подмладак и децу ЦО ЦКЈ свим министрима социјалног ста-
рања народних република, 17. јануар 1951.

72 Анализом докумената који се налазе у фасциклама 589, 592, 595, 598, 601 и 604 
фонда Црвеног крста Југославије у Архиву Југославије било је могуће у већој 
или мањој мери реконструисати све осим трећег транспорта фолксдојчерске 
деце, за који се поуздано може рећи да је организован између децембра 1951. и 
маја 1952. године. 

Први транспорт (април 1951; 197 деце; деца су репатрирана у: Немачку 
(148) и Аустрију (49)); Други транспорт (јун 1951; нема података); Трећи тран-
спорт (децембар 1951; нема података); Четврти транспорт (нема података); 
Пети транспорт (мај 1952; 221 дете; деца су репатрирана у: Немачку (120), 
Аустрију (100) и Француску (1)); Шести транспорт (октобар 1952; 204 деце; 
деца су репатрирана у: Немачку (200), Француску (3) и Енглеску (1)); Седми 
транспорт (март 1953; 223 деце; деца су репатрирана у: Немачку (156), Аустрију 
(73), Фран цуску (2) и Енглеску (2)); Осми транспорт (септембар 1953; 216 деце; 
деца су репатрирана у: Немачку (172), Аустрију (39), Енглеску (3), Француску 
(1) и САД (1)); Девети транспорт (октобар 1954; 202 деце; деца су репатри-
рана у: Немачку (147), Аустрију (39), Канаду (7), САД (6), Белгију (2), Енгле-
ску (1), Венецуелу (1), Аустралију (1)); Десети транспорт (новембар 1955; 104 
деце; деца су репатрирана у: Немачку (83), Аустрију (19), САД (1), Канаду (1)); 
Једанаести транспорт (децембар 1956; 56 деце; деца су репатрирана у: Немачку 
(51) и Аустрију (5)).
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податак из истог чланка о 357 деце која су репатрирана до тог 
тренутка и од њега одузео број од 197 деце, колико их је кренуло 
првим транспортом, дошло бисмо до броја од 1.999 деце која су 
репатрирана из Југославије за Немачку, Аустрију и друге земље 
преко Комитета за социјално старање ФНРЈ и ЦКЈ у периоду од 
1948. тј. године када су распуштени логори за Немце у Југослави ји 
до 1956. када је упућен последњи транспорт репатрираца преко 
ЦКЈ. Наравно, поставља се питање извора који је за своју инфор-
ма цију у Политици користио аутор, као и питање: да ли се број од 
357 деце која су, по њему, до новембра 1951. била репатрирана 
односи на оне малишане који су репатрирани од тренутка када је 
посао преузео ЦКЈ јануара 1951. или Комитет за социјално старање 
ФНРЈ, свакако не пре 1948. тј. не пре распуштања логора за Немце 
у Југославији? 

О организованом или масовном спајању деце немачке наци-
о налности која су живела у Југославији и њихових родитеља или 
блиских рођака до пролећа 1951. године не може се говорити из 
више разлога. Пре свега, услед непостојања дипломатских односа 
примопредаја деце није могла бити дефинисана уговором између 
две стране већ се вршила на самој граници у полуилегалној форми 
тако што су службеници Комитета децу предавали лично родите-
љима или рођацима који су их тражили без икаквог посредовања 
државе тј. друге стране.73 Све до 5. маја 1950, када је Комитет за 
социјално старање Владе ФНРЈ обавестио републичка министар ства 
социјалног старања да убудуће, приликом подношења молбе за 
старатељство није потребно подносити изјаву да не постоји намера 
о напуштању земље и да се деца могу поверавати на старатељство 
и онда, како је стајало у обавештењу, „када дотични имају намеру 
да напусте нашу земљу“,74 процес подношења молби је за Немце 
који су тек изашли из логора био изузетно компликован. Као лица 
лишена имовине и грађанских права они су се, пре свега, запо-
шља вали уз огромне потешкоће. По допису који је Комитет за соци-
јално старање Владе ФНРЈ упутио 6. маја 1949. свим управама за 
старатељство републичких министарстава социјалног старања, по-
сао и редовна примања су били само неки од услова које су под-
носиоци молби морали испунити да би се молба са среског стара-
тељског савета прослеђивала даље среској управи за старатељ-

73 АЈ, 731–589, Допис Жмавец Павела, председника Савета за социјалну скрб МНО 
у Марибору Комитету за социјално старање ФНРЈ, 5. фебруар 1951.

74 АЈ, 33–17–34, Допис Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ свим републич-
ким министарствима социјалног старања, 5. мај 1950.
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ство, управи за старатељство надлежног министарства социјалног 
старања и коначно Комитету за социјално старање Владе ФНРЈ, 
који је доносио коначну одлуку.75 

По окончању Другог светског рата све југословенске службе 
које су се бавиле социјалним старањем о деци, па и Комитет, биле 
су затрпане пословима.76 Управо је ово један од кључних разлога 
због кога је ЦКЈ преузео све послове око репатријације деце. Ја-
нуара месеца 1951. године ЦКЈ је преузео документацију у потпуно 
несређеном стању. Због тога је Одељење за подмладак и децу ЦО 
ЦКЈ већ 22. јануара одредило деветоро људи чији је једини посао 
био да сређују молбе пристигле из Немачке и Аустрије.77 Први ко-
рак у састављању што прецизнијих спискова било је успостављање 
комуникације са републичким министарствима социјалног старања 
која су била дужна да доставе: 1. спискове деце која се налазе 
у домовима; 2. спискове деце која се налазе под старатељством; 
3. спискове деце која су већ репатрирана.78 Да је стање било 
алармантно, говори податак о раду Министарства социјалног ста-
рања НР Србије, на чијој се територији налазио највећи број деце 
коју је требало репатрирати. Ово министарство није успело да 
пошаље спискове од 17. јануара 1951, када је захтев упућен, до 
9. октобра 1951, када се ЦКЈ поново огласио. По свему судећи, 

75 АЈ, 33–17–34, Допис Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ управама за 
старатељство свих републичких министарстава социјалног старања, 6. мај 1949.

Уз „захтев за старатељство над дететом немачке народности“ морало се при-
ложити: ако је родитељ, документ из кога се види да је дете његово, ако је ближи 
рођак, документ којим се доказује сроднички однос; документ о држављанству; 
документ о политичкој исправности; изјава да нема намеру да напусти земљу; 
потврда о запослењу; потврда о месечној принадлежности; подаци о томе коли-
ко се лица од наведене принадлежности издржава; лекарско уверење; изјава 
детета уколико је напунило осам година да жели да пређе код подносиоца мол-
бе. Комисија тј. члан Старатељског савета који је давао мишљење о сваком 
појединачном случају требало је да установи: у каквим стамбеним условима ће 
дете живети, колико деце има на пољопривредном добру на ком ће дете живети, 
под условом да му старатељ живи и ради на истом; да утврди шта старатељ има 
намеру да учини како би се дете осамосталило за живот тј. у коју школу или на 
који занат ће га уписати; да установи да ли старатељ „пружа гаранцију да ће 
дете васпитати за доброг грађанина ФНРЈ“.

76 Црвени крст Југославије и Комитет за социјално старање при Влади ФНРЈ су се, 
у исто време, суочавали са решавањем бројних проблема. Један од њих је било 
збрињавање а касније и репатријација деце избеглица из Грчке. Видети више у: 
Milan Ristović, Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948–1960, 
Beograd, 1998.

77 AJ, 731–589, Допис руководиоца Одељења за подмладак и децу ЦО ЦКЈ Секрета-
ријату ЦО ЦКЈ, 17. јануар 1951.

78 АЈ, 731–589, Допис Милице Кићевац-Дедијер, руководиоца Одељења за подмла-
дак и децу ЦО ЦКЈ свим министрима социјалног старања народних република, 
17. јануар 1951.
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спискови нису послати никада јер је у будућности Одељење за 
подмладак и децу комуницирало директно са управницима домова 
у којима је било деце немачке националности. Посао је додатно 
био отежан чињеницом да је већина молби за репатријацију деце 
из Немачке и Аустрије и даље стизала на адресу Комитета а не ЦКЈ 
јер су активности Црвеног крста на пословима репатријације деце 
немачке националности биле невидљиве у широј јавности, која, као 
што је већ речено, ни путем штампе није редовно обавештавана о 
њима. Због свих проблема које је Комитет имао спроводећи акцију 
репатријације деце немачке националности, број дечака и девој-
чица који су репатрирани преко Комитета за социјално старање 
ФНРЈ није могао бити велики и врло вероватно није прелазио број 
од неколико десетина дечака и девојчица.

Поступак репатријације деце припадника немачке нацио-
налне заједнице у Југославији у периоду од 1951. до 1956. године 
преко ЦКЈ представљао је акцију која је спровођена на основу 
међународног права а у сарадњи са организацијом Међународног 
ЦК, ЦК Југославије, ЦК Немачке и ЦК Аустрије. Успостављање ди-
пломатских односа између Федеративне Народне Републике Југо-
славије и Савезне Републике Немачке 1951. било је од кључног 
значаја за олакшавање процеса спајања деце немачке нацио-
налности и најближих сродника који су живели у Немачкој и 
Аустрији али и широм Европе и света. Означен као репатријација, 
овај поступак то није могао бити јер је репатријација акт добро-
вољног повратка у земљу рођења из земље избеглиштва. То је 
очекивани и жељени резултат пружених услуга у случају многих 
избеглица, ратних затвореника и расељених лица јер се особа 
враћа у блиску културу и познату мрежу социјалних односа. 
Репатријација је термин који се користи и за повратак у домовину 
ратних заробљеника, лица која се депортују због илегалне ими-
грације или су из неког другог разлога била држана у страној 
земљи. Код деце припадника немачке мањине у Југославији то 
није био случај, јер се код њих радило о деци држављанима Фе-
деративне Народне Републике Југославије. Ипак, у акцији коју су 
међународно право, југословенска, немачка и аустријска држава 
дефинисали као репатријацију, деца су третирана као родитељи тј. 
као чланови породица који су подносили захтев за репатријацију 
детета, дакле као особе које немају југословенско држављанство. 
Чином примопредаје који се у свих једанаест транспорта обављао 
на унапред договореном месту између југословенске, са једне, и 
немачке и аустријске државе, са друге стране, у присуству пред-
ставника организације Међународног ЦК деца су губила југосло-
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венско држављанство, што је значило да су аутоматски улазила 
у процедуру за добијање немачког тј. аустријског држављанства. 
Југословенско министарство унутрашњих послова „брисало је децу 
из југословенског држављанства“ тек пошто би преко југословен-
ског министарства спољних послова добијало од званичних држав-
них органа Немачке односно Аустрије „гаранције да ће то дете 
добити држављанство земље у коју је упућено“79 тј. „да ће бити 
равноправни грађанин земље у коју одлази“.80 Међународни ЦК је 
био посредник у решавању минималног броја спорова који су се за 
пет година јавили на релацији три државе.

Да би се одређено дете увело у евиденцију Црвеног крста 
Југославије и самим тим ставило на списак за репатријацију, мо-
рали су се испунити одређени услови. Пре свега, на адресу ЦКЈ 
(Симина 19, Београд) морала је стићи молба за репатријацију 
детета. Подносиоци молбе могли су бити родитељи. Само у случају 
када родитељи нису били живи подносилац молбе је могао бити 
сродник. У случају када је подносилац молбе био родитељ, молба 
је морала садржати податке о: имену и презимену детета, датуму 
и месту рођења, адреси на којој се дете тренутно налази, имену 
и презимену оба родитеља, садашњој адреси на којој родитељи 
живе, последњој адреси у Југославији на којој је породица живела 
и потврду из „завичајног“ места тј. места где су родитељи живели 
у Југославији до напуштања земље из које се види да су били 
становници наведеног места, као и потврду да је дете њихово.81 
Уколико су подносиоци молбе били сродници, налазили су се у 
обавези да поднесу и: легализовану изјаву о сродству тј. посебан 
документ оверен код органа државе у којој живе којим се доказива-
ло да су најближи сродници детета, умрлицу родитеља или изјаву 
два сведока дату пред судом земље чији је држављанин подноси-
лац молбе да родитељи нису живи и да је онај ко подноси молбу 
најближи живи сродник, потврду да може да издржава дете. У оба 
случаја молба је морала бити оверена у земљи чији је држављанин 
подносилац молбе. Чином овере потврђивао се идентитет онога ко 
молбу подноси.82

79 АЈ, 731–601, Допис др Олге Милошевић, генералног секретара ЦКЈ Међународ-
ном комитету ЦК са седиштем у Женеви, 26. октобар 1955.

80 АЈ, 731–604, Допис др Олге Милошевић, генералног секретара ЦКЈ Државном 
секретаријату за унутрашње послове ФНРЈ, 22. март 1956.

81 АЈ, 731–589, Допис Вере Селенић, начелника Одељења за подмладак и децу 
Хајденфелдер Маријани из Зрењанина.

82 АЈ, 731–589, Допис Вере Селенић, начелника Одељења за подмладак и децу ЦКЈ 
ГО ЦК Словеније, 2. јун 1951.
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Иако на први поглед не делује претерано комликовано, по-
дношење молбе ЦКЈ није било нимало једноставан поступак. Нису 
сва деца била у писменој комуникацији са својим родитељима и 
рођацима. Многи подносиоци молби нису знали где се деца налазе, 
што је био први ступањ у идентификовању траженог лица. Добити 
потврду из завичајног места којом се доказивало да је породица 
до напуштања Југославије заиста живела у наведеном месту, као 
и потврду којом се потврђивало да је тражено дете заиста дете 
подносиоца молбе односно појединаца чија су имена у молби на-
ведена као имена родитеља није било нимало лако, јер су у међу-
времену многе званичне књиге уништене или нестале. У таквим 
околностима почињала је потрага за дететом. У неким случајевима 
она је трајала годинама. Дете су тражили родитељи, сродници који 
су још увек живели у Југославији83 али и ЦКЈ, који је у комуникаци-
ји са државним органима који су се бавили социјалним старањем 
и повереништвима унутрашњих послова имао много више успеха 
него појединци.84 У потрази за децом ЦКЈ се стављао на распола-
гање подносиоцима молби упућујући их на управнике појединих 
домова. Потраге су понекад биле безуспешне јер су домска деца 
у одређеним временским интервалима тј. када престаре за једну 
прелазила у другу установу. Дешавало се да подносилац молбе 
преко ЦКЈ сазна адресу дома у коме се дете налази али да након 
ступања у контакт са управом дома не пронађе дете јер је оно у 
међувремену пребачено у другу установу. Дешавало се да управ-
ници домова немају увек податке о новој адреси. Иако се водило ра-
чуна да деца и након промене боравка остану у истом делу земље, 
било је случајева да се дечаци и девојчице приликом промене уста-
нове шаљу из једног у други део земље. Посебан проблем пред ста-
вљала је потрага за већим бројем деце. Потрага се компликовала 
уколико би се испоставило да се рођена браћа и сестре налазе у 
различитим домовима на супротним странама Југославије. Понекад 
се подаци о идентитету детета (име и презиме; имена и презимена 
родитеља) наведени у молби нису у потпуности слагали са подаци-
ма које је у оквиру своје документације поседовао дом у коме се 
дете налазило. Идентитет детета се у оваквим случајевима могао 
утврђивати преко фотографије. Фотографије нису биле од велике 
користи када су се на њима налазили ликови тек рођене или сасвим 
мале деце. Најмлађа деца која су репатрирана првим транспортом 

83 Подносиоци молби су се преко својих рођака који су након 1948. године наста-
вили да живе у Југославији интересовали за судбину своје деце.

84 Укључујући се у потрагу за децом ЦКЈ је био у сталном контакту са различитим 
ресорима и установама.
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из 1951. могла су имати шест година. Када је децембра 1956. годи-
не одлазио последњи, једанаести транспорт у њему готово да није 
ни било деце. 

Највећи број деце која су репатрирана живео је у домовима 
за децу без родитељског старања, пре свега у Војводини, Слове-
нији, Хрватској, Македонији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. 
На основу расположиве грађе Црвеног крста Југославије види се 
да је одређени број дечака и девојчица изведен из старатељских 
породица које су у том тренутку представљале за многе од њих 
једино породично окружење за које су знали. „Транспорти фолкс-
дојчерске деце“ нису били намењени искључиво деци која су се 
налазила под заштитом државе. Распуштањем логора за Немце, 
деца која до пролећа 1948. нису изведена из логора су се нашла 
на слободи. Многи малишани распоређени по домовима поново су 
се спојили, пре свега са мајкама које до 1951. легалним путем нису 
могле напустити Југославију. Интересовањем за репатријацију 
пре ко ЦКЈ, мајке или ближи сродници, уколико су деца живела 
са њима, желели су да избегну компликовану и скупу процедуру 
обезбеђивања документације за легално исељење.85 Донети овакву 
одлуку за многе жене није било лако јер је то значило, пре свега, 
поново се растати са децом. Управо због тога на адресу ЦКЈ стизала 
су многа писма у којима су се родитељи распитивали да ли постоји 
могућност да се заједно са децом репатрирају преко Црвеног крата. 
ЦКЈ и југословенска држава никада нису позитивно одговорили ни 
на један овакав захтев. „Транспорти фолксдојчерске деце“ били су 
намењени искључиво деци, најпре до 18 а од 1953. до 21 године 
старости. У оваквим ситуацијама, родитељи су редовним путем 
могли потражити пасош за себе али и за своју децу. Растанак са 
децом био је скопчан и са другим проблемима. Почетком педесетих 
година многе немачке породице биле су већ годинама раздвојене. 
Мајке са децом живеле су у Југославији. Деца рођена за време или 
на самом крају рата нису се сећала својих очева. За многе жене које 
годинама нису живеле са својим мужевима, послати децу у Немачку 
или Аустрију, и поред тога што су тамо имала једног родитеља, 

85 АЈ, 731–589, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног оде-
љења ЦО ЦКЈ Дому за старе и изнемогле у Ранковићеву, 26. новембар 1951. 

Да би се југословенски држављанин немачког порекла иселио у Немачку, 
било је потребно да: 1. добије отпуст из држављанства који се плаћао 3.000 
динара; 2. да већ има обезбеђену немачку улазну визу, која се добијала у не-
мачком конзулату у Београду; 3. да има југословенски пасош; 4. да добије из-
лазну визу од југословенског министарства унутрашњих послова; 5. да поседује 
гаранције да ће у новој домовини моћи сам да се издржава и да неће пасти на 
терет државе.
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било је проблем. Августа месеца 1951. године Розина Вецел (Rosina 
Wetzel) из Футога обратила се Одељењу за подмладак и децу Црве-
ног крста Југославије како би се распитала о могућностима исе-
љења тј. репатријације за себе и своју децу. Пошто су јој предоче-
не све могућности Розина се, иако су деца у Немачкој имала оца, 
одлучила за покретање редовне процедуре јер је сматрала да „није 
у стању да пусти децу к оцу пошто се он налази сам те не би могао 
пружити ону пажњу и негу која је деци потребна“.86 Подразумева се 
да у оваквим случајевима званичан захтев за репатријацију де тета 
није могла поднети мајка која је живела са децом у Југославији и 
била југословенска држављанка већ отац који је живео у Немач кој 
и био немачки држављанин.

Већ из овог случаја може се закључити да првих година 
потенцијалним исељеницима нису били јасни услови под којима 
ЦКЈ репатрира. Розина није била једина која се интересовала да 
ли заједно са својом децом може напустити Југославију преко ЦКЈ. 
Многи брачни парови који нису ни имали децу или су им деца жи-
вела у Немачкој односно Аустрији су се интересовали да ли преко 
ЦКЈ могу да оду из Југославије.87 Правило је било јасно. Транспор-
тима фолксдојчерске деце могла су се слати само деца најпре до 
18, а од 1953. до 21 године старости. Држава је у овом погледу била 
веома стриктна. Прописано правило компликовало је живот многим 
припадницима немачке мањине у Југославији. Дешавало се да се од 
више браће и сестара могу репатрирати само млађа деца. Старија 
деца тј. младићи и девојке који су већ имали 18 односно 21 годину 
нису се могли укрцавати у „транспорте фолксдојчерске деце“.88 На 
овај начин породице су се поново растајале а старија деца која су 
више била везана за своје најближе, јер су их се јасније сећала, 
још неко време су остајала растављена од њих. Међу онима који 
нису могли ући у прописану старосну групу били су многи који су 
највећи део свога детињства провели по логорима и домовима, због 
чега су имали озбиљних здравствених и других проблема.89

Након идентификовања детета и његовог уношења у списак 
ЦКЈ, следила је провера идентитета. У већини случајева он није 
био проблематичан. Код провере идентитета држава је пре свега 
морала добити адекватно уверење да се ради о детету немачког 
86 АЈ, 731–589, Писмо Wetzel Rosina из Футога, 16. август 1951.
87 АЈ, 731–589, Допис Наде Думенчић, начелника Здравствено-социјалног одељења 

ЦО ЦКЈ Францу Чокашу из Титограда, 21. март 1952.
88 АЈ, 731–589, Допис Вере Липовшчак, начелника Одељења за подмладак и децу 

ЦО ЦКЈ Јулијани Матијас из Пустаре Велики Растовац, 2. новембар 1951.
89 АЈ, 731–589, Писмо Риес Јосипа ЦО ЦКЈ, 17. новембар 1951.
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порекла тј. „фолксдојчерском детету“. Из грађе ЦКЈ се види да је 
држава врло јасно правила разлику између „фолксдојчерске“ и 
„југословенске деце“90 тј. „фолксдојчерског“ и „ФНРЈ детета“.91 Пре 
свега, „транспорти фолксдојчерске деце“ су као што им и званично 
име каже, били намењени само за „фолксдојчере“. Поред тога, ЦКЈ 
је желео да се заштити од одређених манипулација и проблема 
који би могли настати ако би се испоставило да транспортима 
у организацији ЦКЈ земљу напуштају и она деца коју родитељи 
због економске ситуације у земљи желе да склоне код рођака или 
пријатеља у иностранство.92 Питање идентитета се проблематизо-
вало у случајевима када су деца потицала из мешовитих бракова. 
Јуна 1954. године повереник унутрашњих послова параћинског 
среза је тражио информацију од заменика начелника Здравствено-
-социјалног одељења ЦКЈ на основу чега су транспортом из октобра 
1952. репатриране Францес Марија (1934) и Францес Божана 
(1957) којима је отац био Немац а мајка Српкиња.93 Питање иденти-
тета је било проблематично у свим случајевима када се радило не 
само о деци из мешовитих бракова већ и о деци из ванбрачних 
ве за,94 као и у случају деце која су била немачког порекла али су 
имала имена словенског порекла.95

Уз мања одступања свих једанаест транспорта фолксдојчер-
ске деце формирано је на идентичан начин.96 Највећи број транс-
порта полазио је из Београда.97 Од времена поласка транспорта 
до примопредаје деце никада нису прошла више од два дана. Из 
Београда се полазило у вечерњим да би се у Загреб стигло већ 

90 АЈ, 731–589, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног одеље-
ња ЦО ЦКЈ ГО ЦК НР Словеније, 5. јануар 1951.

91 АЈ, 731–589, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног одеље-
ња ЦО ЦКЈ Одељењу за унутрашње послове НО среза вршачког, 17. септембар 
1952.

92 Исто.
93 АЈ, 731–589, Допис Милорада Станковића, повереника Повереништва унутра-

шњих послова среза параћинског Миленку Јовановићу, заменику начелника 
Здравствено-социјалног одељења ЦО ЦКЈ, 25. јун 1954.

94 АЈ, 731–598, Допис Л. Крауса, в. д. начелника Здравствено-социјалног одељења 
ЦО ЦКЈ Правном савету Државног секретаријата за иностране послове ФНРЈ, 21. 
децембар 1954. 

95 АЈ, 731–589, Допис Наде Думенчић, начелника Здравствено-социјалног одељења 
ЦО ЦКЈ Пољопривредном добру Падинска Скела, 20. фебруар 1952.

96 Анализом докумената који се налазе у фасциклама 589, 592, 595, 598, 601 и 604 
фонда Црвеног крста Југославије у Архиву Југославије било је могуће реконстру-
исати организацију транспорта.

97 Док је првих осам транспорта полазило из Београда, девети тј. транспорт из ок-
тобра 1954. године пошао је из Загреба. Последња два транспорта полазила су 
као и првих осам из Београда.
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у преподневним часовима. Послови око примопредаје на граници 
обављани су током истога дана. У Београду, у Прихватилишту Црве-
ног крста Југославије у улици Гаврила Принципа 38, сакупљали 
су се дечаци и девојчице који су живели на територији Србије, 
односно Војводине, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 
Док су деца из Војводине долазила појединачно у пратњи својих 
васпитача или управника домова, деца из удаљених република су 
долазила организовано пошто би се претходно окупила у унапред 
одређеном прихватилишту на тлу републике из које су долазили.98 
Сва деца која су живела ван територије града Београда морала 
су доћи у прихватилиште неколико дана раније како би прошла 
здравствену проверу.99 Здравствену проверу су пролазила и деца 
која су живела на територији града Београда. Деца са територије 
града нису била у обавези да спавају у Прихватилишту и групи су 
се дефинитивно прикључивала непосредно пред полазак. Неколико 
дана пред полазак деца су долазила у раним јутарњим и одлазила 
из прихватилишта у касним поподневним часовима. Непосредно 
пред полазак транспорта у Прихватилиште је долазио фотограф. 
Свако дете морало је имати две фотографије. Једна се стављала на 
досије, друга на здравствени лист детета. У Загребу и Љубљани де-
ци која су долазила из Београда придруживала су се деца из Хрват-
ске и Словеније која су претходно прошла идентичну процедуру 
као и деца која су се окупила у Београду. Свако дете морало је са 
собом имати лични досије и здравствени лист, крштеницу, школска 
сведочанства и радну књижицу уколико је у међувремену ступило 
у радни однос. Приликом примопредаје деце, која се у највећем 
броју случајева обављала у пограничном делу Југославије или Ау-
стрије, деца су код себе морала имати по два примерка формулара 
отпуста из држављанства, здравствени лист и две фотографије. 
Централни одбор Црвеног крста Југославије и генерални секретар 
ЦК др Олга Милошевић били су у сталном контакту са Пасошким 
одељењем Министарства унутрашњих послова ФНРЈ које је морало 
бити обавештено: када ће се и где извршити примопредаја и ко су 
појединци који ће се налазити у пратњи транспорта. Сви чланови 
пратње морали су имати унапред одобрене дозволе за боравак у 
пограничном месту. Уколико је било предвиђено да се пређе у су-

98 Деца из Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине предходно су се сакупља-
ла у прихватилиштима ЦК која су се налазила у главним градовима република. 
Деца која су се придруживала транспортима који су полазили из Београда са-
купљала су се у Загребу и Љубљани.

99 Здравствена провера деце која су полазила из Београда обављала се у Градској 
болници и Школској поликлиници у Џорџа Вашингтона 17.
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седну Аустрију, сви чланови пратње морали су имати обезбеђене 
дозволе за прелазак и боравак у тачно прецизираном месту. Ми-
нистарство унутрашњих послова ФНРЈ издавало је излазне визе за 
сву децу. Аустријска држава је била у обавези да изда улазне визе 
за сву децу која су се задржавала у Аустрији и транзитне за сву 
која су путовала даље. Немачка је издавала улазне визе за сву 
децу која су остајала на територији Немачке и транзитне за све оне 
који су одлазили у друге европске земље и даље. Примопредаја је 
вр шена у присуству представника националних организација Црве-
ног крста и представника Међународног Црвеног крста. Здравстве-
на провера деце вршена је и приликом примопредаје деце. Иако се 
радило о групи, примопредаја је вршена појединачно тј. за свако 
дете је састављан примопредајни лист који су морали потписати 
сви чланови међународне комисије, коју су чинили представници 
националних организација ЦК Југославије, Немачке и Аустрије и 
Међународног Црвеног крста. Затим су састављани појединачни 
записници за поједине групе деце тј. за ону коју је преузимао 
аустријски и за ону коју је преузимао немачки ЦК. Трошкове пута до 
аустријске границе сносио је Црвени крст Југославије. Преласком 
деце на територију Аустрије комплетну бригу о њима до тренутка 
када су предавани родитељима преузимао је Црвени крст Аустрије. 
Министарство унутрашњих послова ФНРЈ тј. југословенска држава 
скоро да није имала увид у даљу судбину својих бивших држа-
вљана. Једини податак којим је располагала а који је на одређени 
начин имао везе са даљом судбином деце биле су адресе на које су 
упућивани.

Већ је било речи о томе како су се у поступку репатријације 
осећали родитељи и рођаци. Од посебног је значаја дати одговор 
на питање: како су се, са друге стране осећала деца, годинама 
растављена од својих примарних породица, када је до њих коначно 
дошла вест да ће их поново срести? На крају, ништа мање значајна 
нису ни питања у вези са осећањима старатеља, васпитача, управ-
ника домова и др. који су после толико година морали да се растану 
од својих штићеника.

Вести о репатријацији брзо су се прошириле међу децом 
распоређеном по домовима за децу без родитељског старања. За 
многе је било питање дана кад ће молба за репатријацију стићи 
и на њихово име. Ипак, вест о стављању на списак Црвеног крста 
Југославије некада се чекала годинама. Већ је наглашено да је 
процедура репатријације отпочињала иницијативом која је мора-
ла потећи од подносиоца молбе онога ко тражи дете. У неким 
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случајевима није било тако. Многа деца нису тражена јер им ро-
дитељи нису били живи. И када су били, многи нису веровали да су 
им деца коју су оставили у Југославији жива. Рођаци, потенцијални 
подносиоци молби, у великом броју случајева нису могли ни да 
претпоставе да негде, у неком дому у Југославији постоји дете без 
родитеља са којим су били у родбинским односима, које нема никог 
ближег ко би поднео молбу. У оваквим случајевима иницијатива 
је потицала из Југославије: од старатеља, управника домова, 
директора школа, учитеља. Допис се достављао ЦКЈ а ЦК се преко 
централе у Женеви интересовао за проналажење потенцијалног 
подносиоца молбе. Априла 1951. године ЦО ЦКЈ обратио се Томи-
слав Поточњак директор Основне школе у Вуки код Ђакова у вези 
са случајем Антона Матиjаса, ученика првог разреда, са предлогом 
да се репатрира родитељима у Немачку јер у Југославији живи 
у врло лошим условима. О дечаку су се бринуле старије сестре, 
шеснаестогодишња Ана и деветнаестогодишња Јулијана обе анга-
жоване од шест ујутру до 18 часова увече као пољопривредне 
раднице на републичком пољопривредном дому Брањевина код 
Осијека. У писму се истицало: „Обраћам се наслову с молбом, да 
поради на том, да малог Матиjас Антона упуте у Њемачку његовим 
родитељима. С њиме би требало упутити и сестру Ану рођену 1935. 
године. Ово чиним с разлогом тога, што би за ту дјецу било најбоље 
да се налазе код својих родитеља, а вјерујем да би то желели и 
њихови родитељи, као што то, и дјеца сама желе. Осим тога читао 
сам у новинама, да су дјеца родитеља Њемаца који се налазе у 
Њемачкој, упућена преко Црвеног крста у Њемачку њиховим 
родитељима.“100

Новембра месеца 1956. године др Олга Милошевић, гене-
рални секретар ЦКЈ, обавестила је централу Црвеног крста у 
Же неви да се непосредно пред полазак последњег, једанаестог 
транс порта у Југославији налази седамнаесторо деце за коју нико 
никада није послао молбу. Из дописа којим је др Олга Милошевић 
тражила мишљење у вези са даљом судбином деце коју је у случају 
да их нико не потражи требало брисати из регистрације ЦКЈ, тј. 
брисати као „фолксдојчерску децу“, назире се неколико разлога 
због којих молбе за репатријацију никада нису стигле. Едел Франц, 
рођена 25. октобра 1941. у Сенти код Сомбора, од оца Јохана и 
мајке Елизабете, рођ. Ренц, живела је у Дому ученика у привреди 
у Битољу. Девојчица је имала старијег брата и сестру који су у то 

100 АЈ, 731–589, Писмо Томислава Поточњака, управника основне школе у Вуки (Ђа-
ково) ЦО ЦКЈ, 19. травња 1951.
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време већ били репатрирани. Отац никада није упутио молбу за 
своје најмлађе дете, иако је у случају двоје старије деце то учинио. 
Подједнако компликован био је случај Терезије Шпрајзер (Spreizer 
Theresia) рођене 24. маја 1937. у близини Сомбора, од оца Јохана 
и мајке Анамарије, рођ. Крал, коју није имао ко да тражи. ЦКЈ је 
успео да дође до података о извесној Терезијиној тетки која је 
живела у Аустрији али није било извесно да ли постоји могућност 
да тетка упути захтев.101 

У неким случајевима, потенцијални репатрирци нису желе-
ли да иду. Петог јануара 1953. године Вера Липовшчак, начелник 
Здравствено-социјалног одељења ЦО ЦКЈ, обавестила је Правни 
савет Министарства иностраних послова ФНРЈ да деца Јохан (1938) 
и Розина (1941) Беренц, рођени у Апатину, а који се налазе код 
Јохана Фишера (Чобанска бр. 7, Апатин) не желе да иду на захтев 
који је упутио њихов отац „јер не познају никог другог до њиховог 
стараоца“.102

Растављени и смештени по различитим домовима браћа и 
сестре често нису желели да напуштају Југославију једни без дру-
гих. Ова ситуација додатно се компликовала уколико старији од 
18 тј. 21 године нису могли или нису желели да напусте земљу. 
У случају породице Кемле радило се о седморо браће и сестара 
рођених у Мраморку у интервалу од 1932. до 1942. године, од оца 
Петера и мајке Барбаре. Пошто су родитељи били мртви, децу је 
тражио ујак Рохман Матис из Немачке. Пошто Рудолф (1934) и 
Фриц (1935) нису били спремни да пођу, у питање се доводила 
репатријација осталих: Катарине (1937), Роберта (1939), Јулијане 
(1941) и Ернста (1942) јер је ујак бригу о млађима условљавао 
репатријацијом двојице старије браће. Најстарији Карл (1932) није 
могао бити репатриран због година.103

Многи који су као деца остали у Југославији репатријацију 
нису дочекали јер су у међувремену одрасли. По изласку из деч -
јих домова запослили су се, ступили у брак и засновали своје 
породице. Рудолф Ајзингер (Eisinger) се није могао придружити 
деветом транспорту из октобра 1954. јер је у међувремену позван 

101 AJ, 731–604, Допис др Олге Милошевић Међународном комитету ЦК са седиштем 
у Женеви, 15. новембар 1956.

102 АЈ, 731–595, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног оде ље-
ња ЦО ЈЦК Правном савету Министарства иностраних послова ФНРЈ, 5. јануар 
1953.

103 АЈ, 731–595, Допис др Олге Милошевић, генералног секретара ЦКЈ Државном 
секретару за иностране послове ФНРЈ, 10. фебруар 1954.
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у војску.104 Тереза Бајер није репатрирана 1953. године јер није 
желела, пошто се у међувремену удала.105

Већ је наглашено да је разумевање статуса деце из мешо-
витих бракова задавало велике муке властима и Црвеном крсту ка-
да је требало донети одлуку о репатријацији детета из Југославије 
за Немачку или Аустрију. Сва питања у вези са репатријацијом 
су се додатно компликовала када су се ЦК јављали родитељи, 
чешће очеви, југословенски држављани који пореклом нису били 
Немци али су пре рата основали породице са Немицама, које су 
у међувремену са њиховом заједничком децом напустиле Југосла-
вију. У оваквим случајевима „оштећени“ родитељи су са пуно 
права захтевали да се деца из Немачке или Аустрије рептарирају 
у Југославију. Интересантан је случај Божа Акрапа из Рисна који 
је од 1935. године био у браку са Хилдом Лечник. Са њом је имао 
четворо деце. Током рата са женом је живео у Сиску. Када су га 
Немци ухапсили 10. априла 1944, затекао се са породицом код 
мајке у Боки. Након његовог хапшења жена се са децом преселила 
у Птуј одакле је без деце прешла у Аустрију. Снаја је успела да јој 
преведе децу након капитулације Немачке. У писму упућеном ГО 
ЦК НР Црне Горе, Божо Акрапа је истакао: „Од нашег ослобођења 
ја сам без моје дјеце и са њима не могу да успоставим никакву 
везу а још мање да се допишем, па ће Главни одбор правилно 
схватити, мој родитељски бол и сталну бригу коју осјећам за њима, 
а као отац породице не могу да им помогнем, ни да се бринем о 
њиховом васпитању, пошто су изван мога домашаја, изван граница 
наше слободне Југославије. Као савјесном раднику, та је бол још и 
појачан, јер ми је онемогућено да се о њима бринем и старам, што 
ми је дужност и да их у живот упутим правилним путем.“106

Одлазак је посебно тешко падао појединцима који су се као 
старатељи годинама бринули о деци, од којих су нека као врло 
мала дошла у њихове породице. Неки од њих су се грчевито и на 
све могуће начине борили да до овога растанка не дође. Највећи 
проблеми јављали су се у случајевима када су деца била формално 
усвојена. Црвени крст Југославије није посредовао у решавању 
ових проблема. Рођацима или родитељима за које се мислило 

104 АЈ, 731–598, Допис Л. Крауса, в. д. начелника Здравствено-социјалног одељења 
ЦО ЦКЈ Правном савету Државног секретаријата за иностране послове ФНРЈ, 21. 
децембар 1954. 

105 АЈ, 731–592, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног одеље-
ња ЦО ЈЦК Конц Јаношу из Старог Бечеја, 9. октобар 1953.

106 АЈ, 731–589, Писмо Божа Акрапа, шофера из Рисна ГО ЦК НР Црне Горе, 5. јун 
1951.
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да су мртви није преостајало ништа друго него да се упуштају у 
судску процедуру тј. да своју односно „туђу“ децу траже „редовним 
путем“.107 Овакви случајеви били су реткост. Проблеми у вези са 
репатрирањем били су далеко бројнији када су деца живела код 
старатеља, који су били у обавези да дете, уколико је за њега 
стигла молба и читава процедура окончана регуларно, спреме за 
пут. Да је са старатељима било проблема, говори допис начелнице 
Здравствено-социјалног одељења ЦО ЦКЈ Правном савету Мини-
старства иностраних послова ФНРЈ у ком се каже: „Из изложеног 
види се да у многим случајевима коче одлазак деце старатељи који 
су се махом навикли и заволели децу те им тешко пада растанак. 
Често пута се дешава да наводе да су они издржавали децу и да 
је то коштало, па и ради тога коче одлазак. Некада су у питању 
пакети и томе слично. Деца малолетна у већини случајева дају 
изјаве под утицајем старатеља.“108 Међу старатељима деце је било 
и припадника немачке мањине у Југославији који су понекад били 
и најближи сродници подносилаца молбе. Један од најекстремнијих 
примера „отпора“ је случај дечака Едгара Кирша, рођеног 1942. 
у Гудурици. Дечака је тражила мајка Ирма. Дечак је живео у 
Зрењанину код стрица Александра Кирша. Поступци Александра 
Кирша у намери да спречи одлазак детета ишли су толико далеко 
да је у више наврата долазило до интервенције полиције, док су 
службеници немачке амбасаде лично долазили у Зрењанин на 
„пре говоре“ са Александром. Иако су услови за репатријацију де-
тета били испуњени 1951. године, дечак до 1954. није напустио 
Југославију. У више наврата полиција је разговарала са дечаковим 
стрицем, који је претио, плакао и тврдио да „не може да се растане 
од малог“. Када је службеник немачке амбасаде долазио у Зрења-
нин да лично преузме дете, дечак је „склоњен из Зрењанина“. По-
што је пронађен, дечак је упућен у Загреб како би се придружио 
де ветом транспорту фолксдојчерске деце, који је требало да крене 
октобра 1954. године. Непосредно пред полазак примећено је да 
дечака нема, након чега су га представници секретаријата уну-
трашњих послова тражили по Зрењанину.109

Управници и васпитачи домова за децу без родитељског 
старања у Југославији играли су значајну улогу у процесу репа-

107 АЈ, 731–595, Допис Вере Липовшчак, начелника Здравствено-социјалног одеље-
ња ЦО ЈЦК Правном савету Министарства иностраних послова ФНРЈ, 5. јануар 
1953.

108 Исто.
109 Исто; АЈ, 731–598, Допис Лавослава Крауса в. д. Здравствено-социјалне службе 

ЦО ЦКЈ Секретаријату унутрашњих послова ГНО Зрењанин, 30. октобар 1954.
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тријације деце немачког порекла. У процесу идентификације и 
потраге за децом њихова улога је некада била кључна. Управо 
су они децу спремали за пут. На крају, они су били појединци од 
којих су се сва домска деца опраштала. Растанак од деце са којима 
су неки од њих провели значајан део професионалног стажа није 
био лак. Дирљиво звучи сведочанство Благоја Блажића, управника 
дома у Старом Лецу, који је постао пријатељ са Томасом Дапером 
само неколико година млађим штићеником који је као дете без 
родитеља110 изведен из логора за Немце у Книћанину и доведен 
у дом у Старом Лецу. По сведочанству Благоја Блажића растанак 
са домом за многу децу је био тежак. Петеру посебно. Када му је 
саопштено да ће бити репатриран, на захтев рођаке која је живела 
у Немачкој, није желео да иде. О Даперовом одласку Благоје Бла-
жић је рекао: „Петер није хтео да иде. Говорио је да нема где да 
иде. Говорио је да нема код кога да иде. А мени је било стало да не 
иде. Кад је стигло писмо ја сам му саопштио да треба да иде. Питао 
сам га кога он има у Немачкој. Реч је о рођаци. Није хтео да каже 
ништа о њој. Ни да ли је мајчина, ни да ли је очева сестра. Она 
је у Франкфурту на Мајни имала радионицу за оправку музичких 
инструмената коју је хтела да остави њему. Он није хтео да иде. 
Говорио је да он нема где да иде и да је ово његова домовина. Ја 
напишем изјаву а он је потпише. Ја је пошаљем Црвеном крсту. 
Кад су ме назвали... кад ме поткупише... па да ли сам свестан да је 
земља у обавези. На крају су рекли да се дете опреми и доведе тада 
и тада. Ја га позовем. Кажем му како ствари стоје. Он у плач... ја 
почнем да плачем. Не могу да се сузбију емоције. Не вреди. Кажем 
му да се спрема. Дођемо у Црвени крст. Кажу ми тамо: Какав је то 
тај ваш управник? Да ли је он свестан да смо у обавези да испошту-
јемо међудржавни уговор, да кад Црвени крст тражи... Ја кажем: 
Ма пустите га. Нека будала! Кад сам потписао неки папир она ми 
каже: Ви сте управник? Па сад сте рекли за себе да сте будала! Ја 
кажем: Па и јесам! Тај растанак је био јако болан. Мислим да ни 
једно друго дете нисам водио за Београд.“111 

Питања на која историјска струка у анализи одређених про-
цеса најтеже одговара су питања која се тичу најинтимнијих осе-
ћања људи. „Поље интиме и осећања“ оставља се по страни јер 
је у односу на тзв. догађај немерљиво. После ратова какав је био 

110 По сведочанству Благоја Блажића отац Петера Дапера погинуо је као војник 
„Принц Еуген“ дивизије. Мајка му је после рата умрла у логору за Немце у Кнића-
нину. Интервју са Благојем Блажићем, 17. јун 2012.

111 Исто.
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Други светски рат жртве се изражавају у бројевима а материјална 
штета у цифрама. Преживели на свим зараћеним странама се теше 
сазнањем да су остали „на овој страни“. Никада се не посматрају 
као део истог „биланса“. После ратова се броје мртви али се у први 
план ставља живот коме се приписују и они квалитети које нема. 
Ако говоримо о деци припадницима немачке мањине у Југославији, 
она су Други светски рат преживела знатно удобније него многа 
друга деца која су живела на територији окупиране Југославије 
захваљујући чињеници што су били Немци. После јесени 1944. 
године, до тада врло удобан и подношљив живот, из истих разлога, 
дакле баш зато што су били Немци, постао је неподношљив. Онда 
када је за већину деце, од којих су многа у Југославији била жртве 
фашистичког терора наступио толико жељени мир, њихови вршња-
ци немачке националности морали су да искораче у рат кога се 
многи од њих нису сећали или нису имали разлога да га се сећају 
али чије ће последице осећати дуго. Са становишта некога ко је 
преживео рат и остао „на овој страни“, могло би се рећи предуго. 

На путу који су морали прећи, не од Београда до југословен-
ско-аустријске границе, већ од дана када су ослобођени делови 
Југославије у којима су живели до тренутка када им је саопштено 
да ће се после више година поново срести са својим најрођенијима 
и онима које никада нису упознали, „немачки“ дечаци и девојчице 
су носили претешко бреме победе тј. пораза. Детињство које су 
провели у Југославији по много чему је било упоредиво са истим 
периодом живота многе друге деце која су првих година после 
Другог светског рата расла не само у Југославији већ широм Европе 
и света.

Преласком границе и одласком „на другу страну“ они се 
нису нашли са друге стране огледала. Крајем 50-их и почетком 
60-их година свет у коме су живели све мање је имао разумевања за 
њихову судбину и за њихов терет. Возови пуни „дечурлије“ који су 
се спуштали од Београда до Филаха били су доказ добросуседских 
и тек успостављених дипломатских односа. Управо због оваквог 
односа према њиховом и сличним искуствима, пут се није могао 
завршити код Филаха, у некој другој земљи и на неком другом 
месту. Сви путници остаће на путу заувек.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

224

Summary

Sanja Petrović Todosijević, M. A.

On the Road.
Repatriation of children members of the German ethnic 
minority in Yugoslavia after World War II (1948–1956)
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Cross, transports

Loss of parents and separation of the youngest members of the 
German ethnic minority from their parents and next of kin is a direct 
re sult of World War II and measures taken by the new Yugoslav govern-
ment against members of the German ethnic minority in Yugoslavia 
during the period 1944–1948. However, the treatment of these childr en 
in homes for children without parental care (orphanages) throughout 
Yugoslav republics and their treatment in the process of reunifi cation 
with their parents can not be understood without understanding the 
policy the new Yugoslav government implemented regarding protection 
of children while faced with the problem of war orphans, namely, children 
without one or both parents. Understanding the treatment and attitude 
of the Yugoslav government towards the youngest Yugoslav citizens of 
German nationality in the 1950s is diffi cult without an insight into a new 
phase of international relations that started in the 60s, just at the time 
when Yugoslavia lost the German ethnic minority which before the war 
had numbered circa half a million people. The youngest members of the 
German ethnic minority in Yugoslavia shared the fate of older members 
only to a certain extent. Three thousand children without parents were 
taken out of camps for Germans based in Vojvodina on the basis of a 
decision made by the Ministry of Internal Affairs of FPRY starting May 
1946 because of prevailing bad health an hygienic conditions in the 
camps which resulted in an epidemic of typhus in spring 1946 and 
were placed into homes for children without parental care. Thus the 
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lives of a large number of boys and girls were saved, which in the years 
after the war was the only goal of the Yugoslav government’s Social 
Care Services when all children not just of German ethnic minority 
were concerned. Although they were treated as all „state children”, 
they were registered in all offi cial documents under another name. 
The treatment of children as „Others” resulted from the policy of the 
Yugoslav state taken towards and treatment of Germans in Yugoslavia 
after the war. Although the same kind of argumentation used for adult 
Germans, seen on the pages of offi cial documents after the war, was 
not used in the course of repatriation of children, the state always 
treated these children, who were Yugoslav citizens and members of 
the German ethnic minority, as Germans. In that sense ultimately, 
although the act was formally called repatriation it essentially meant 
emigration, thus the children completely and fully shared the fate of 
the adult members of the German ethical minority in Yugoslavia after 
the war. 
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ЖИВОТ У СЕНЦИ ЗЛА. НАСИЉЕ У БРАКУ И ПОРОДИЦИ*

АПСТРАКТ: У раду се анализира феномен породичног на-
сиља, указује на историјско наслеђе и односе на којима 
је оно засновано. Третирани су узроци и манифестације 
домаћег насиља у Србији, као и однос државе према њему 
из перспективе кривичног законодавства. Приказане су 
основне карактеристике насиља у браку и породици, те 
облици његовог испољавања.

Кључне речи: насиље у породици, подређеност жене, 
доминација, законодавство, починиоци, жртве

Омеђено страхом, стидом и дуго времена незаинтересовано-
шћу друштвене заједнице да га препозна и осујети, насиље у браку 
и породици, домаће насиље, често је било део свакодневног живо-
та. Скривено од погледа других, насиље у породици и под њеним 
окриљем било је добро чувана тајна, туробни део приватности 
оних који су са њим живели. За јавност невидљиво и најчешће ван 
домета утицаја и контроле државе и друштвених институција, оно 
деценијама законски није препознавано као засебно кривично дело. 
Његове жртве биле су жене и деца, остарели чланови породице, 
увек они који су слаби. Није била реткост да га жена годинама 
трпи, немоћна да се одупре насилнику.1

Карактеристично за сва друштва и друштвене заједнице, 
насиље у породици је веома распрострањено.2 Статистика показује 

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

1 Vera Gudac Dodić, „Under the Aegis of the Family: Women in Serbia“, The Journal of 
International Social Research, Women studies, Special Issues, volume 3, Issue 13, 
pp. 110–119.

2 Према истраживањима урађеним у последњој деценији двадесетог века, висок 
је проценат жена који је у свету био изложен физичком насиљу својих партнера. 
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да је најмање безбедно место за жену породица и сопствени дом. 
За жене између 16 и 44 године старости, статистички је главни 
узрок смрти или инвалидитета насиље у породици, више него рак, 
саобраћајне несреће, па и рат.3

Учесталост насиља у породици је толика да се о породици у 
литератури пише као о „најнасилнијој групи друштва, с изузетком 
полиције и војске“, те да у њој особа има више шансе да се повреди 
или буде убијена него у било којој другој средини у друштву.4

Према резултатима већине истраживања која су третирала 
ту проблематику, жртве породичног насиља најчешће су жене, оне 
су највише угрожене овим обликом насиља.5 

Трагајући за објашњењем феномена насиља над женама, 
фор мулисане су разне теорије које наглашавају поједине аспе кте 
и заснивају се на различитим нивоима посматрања те поја ве: ин-
траперсоналном, интерперсоналном и социокултурном. Интрапер-
со нални ниво насиље доводи у везу са појединим психичким особи-
нама и карактеристикама личности због којих му је она склона. 
Интерперсонални ниво укључује три основне теорије: теорију со-
цијалног учења (преношење насиља), системске теорије (нагла сак 
је на различитим процесима, а не на индивидуалној патологији) 
и теорију циклуса (указује на фазе кроз које се одвија насиље у 
породици). Социокултурни приступ насиље сагледава првенствено 
као резултат историјских, културних, политичких и других фа кто-
ра.6

На међународном плану покренути су различити инструмен-
ти с циљем сузбијања насиља над женама. У Декларацији УН-a о 

Распрострањеност домаћег насиља према женама није била иста у различитим 
државама, али је каратеристична за све континенте, индустријализоване, али и 
друге земље. Domestic violence against women and girls, Innocenti digest, 6, 2000, 
UNICEF, Florence, Italy, S. Kapoor, editor A. Hawke, str. 5 (www.unicef/icdc.org).

3 Насиље над женама, препрека развоју – међународни документи, Аутономни 
женски центар, Београд 2005, Документи савета Европе, Препорука 1582, На-
сиље над женама у породици (превела М. Крсмановић), стр. 79.

4 Н. Петрушић, С. Константиновић Вилић, Водич кроз систем породичноправне 
заштите од насиља у породици, Београд, 2006.

5 Почетком осамдесетих година двадесетог века Д. Левинсон, амерички антро-
полог, на основу сачуваних записа дошао је до сазнања да је у различитим 
дру штвима у прошлости насиље над женама било најчешћи облик породичног 
насиља. Друга истраживања су то потврђивала. В. Николић-Ристановић, Од 
жртве до затворенице, насиље у породици и криминалитет жена, Београд, 2000, 
стр. 17.

6 Н. Жегарац, М. Бркић „Насиље међу родитељима школске деце – резултати истра-
живања“, Темида, часопис о виктимизацији, људским правима и роду, бр. 4, 
1998, стр. 19.
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елиминацији насиља над женама7 записано је да „насиље према 
женама представља манифестацију историјски неједнаких односа 
моћи између мушкараца и жена, што је водило у доминацију над и 
дискриминацију према женама од стране мушкараца и спречавању 
њиховог пуног развитка, и да је насиље према женема један од 
суштинских друштвених механизама који жене принудно ставља 
у подређен положај у поређењу са мушкарцима.“8 Поглед у про-
шлост открива да је током друге половине 19. века (1870) у САД-у 
заустављена примена обичајног права по коме супруг може да 
„физички казни непослушну жену“. У Великој Британији супруг је 
такође могао физички кажњавати жену уколико не исапуњава сво-
је дужности. То традиционално право укинуто је 1891. године.9

Историјат насиља у браку и породици у Србији, примена 
силе према женама у прошлости може да се сагледа и објасни 
кроз призму доминације мушкарца над женом, и њеног положаја 
у целини. Надмоћност мушкараца обележавала је свакодневни жи-
вот. Још је Владимир Дворниковић заступао гледиште да је „у крв 
и природу Југословена“ дубоко било укорењено схватање „да је 
жена биће нижег реда“.10 Очувана традиција и модели понашања 
који су преношени генерацијама, поред осталог, креирали су родне 
односе. Ратничка традиција прожимала је културне обрасце и на-
чине опхођења. Породично насиље посебно је било изражено у 
деловима у којима су нестајале породичне задруге.11

Слике из родитељских кућа, виђена и научена комуникација 
међу половима у породичним односима подстицали су и доводили 
7 Категорију насиља над женама Генерална скупштина Уједињених нација 1993. 

године формулисала је као било који чин родно заснованог насиља „који резул-
тира или може да има за резултат физичку, сексуалну, или психичку штету или 
патње жена, укључујући претње таквим активностима, ограничење или произ-
вољно лишавање слободе, без обзира да ли произилази из јавног или приватног 
живота“. Декларација о елиминацији насиља над женама, (превела З. Мршевић), 
Насиље над женама, препрека развоју – међународни документи, стр. 39.

8 Исто, стр. 38.
9 Насиље над женама у свету и код нас, Република Србија, Аутономна Покраји-

на Војводина, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправ ност 
полова (http://www.hocudaznas.org/publikacije/Cinjenice-i-brojke-o-nasilju-nad-
zenama).

10 В. Дворниковић, Карактерологија Словена, Космос, Београд, 1939, стр. 344. 
11 О положају жене и деце у породици на просторима југословенске државе пре 

Другог светског рата писала је Вера Ерлих. Истраживања која је спровела уте-
мељивала су становиште да је патријархална фаза у развитку породице, при 
чему патријархалну породицу на овим просторима поистовећује са задружном, 
она у којој су осигурана права чланова породице, у којој се поштују старији и 
у којој се зазире од насиља. Право јачега, по њеном мишљењу, превладава у 
фази разграђивања патријархалног режима. V. Erlich, Jugoslovenska porodica u 
transformaciji, Zagreb, 1971, str. 69.
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до међугенерацијске трансмисије насиља. Подређеност жене мужу, 
која се рефлектовала на различитим нивоима и одсликавала у 
многим сегментима живота, била је повезана са насилничким пона-
шањем. Немоћ жене, законска али и друга зависност од мужа по-
годовала је таквим односима где је употреба силе била не само 
могућа већ и уобичајена. 

Истражујући народни живот код Срба, Тихомир Ђорђевић је 
настојао да сагледа и положај жене. Указивао је на велике разлике 
у положају мушкарца и жене, на потчињеност жена пре свега на 
селу, која потиче и задире дубоко у прошлост. Примера ради, 
описујући нехумане услове у којима су на селу жене рађале децу 
и однос према породиљама, наводи да људи често поступају са 
женама рђаво, да их туку, грде, не дају им одмора па ни онда када 
се породе.12

Начин мишљења по којем је човек као господар жене имао 
право да је туче био је својствен духу времена. Сачувани су записи 
који сведоче да је у прошлости било случајева да и свештеник бије 
жену. У селу Ливадице на Морави, давне 1732. године поп Голуб је 
попадију „тако жестоко тукао јер се опија и поштено не држи“, да 
је побегла у Крагујевац. Девет деценија касније, у Крагујевцу је, 
Народном суду, извесна Риста из Сирогојна тужла свог мужа Илију 
Савића јер је немилосрдно тукао. На питање Суда зашто то ради 
одговорио је: „Ја јесам њу био неколико пута, као своју жену, но 
не тако као што она каже...“13 У другим крајевима мужеви су такође 
тукли жене. У Славонији су им говорили: „Ја твој Бог, ја твој суд, 
ја твоја правда! Бог те је створио, ја ћу те растворити.“ „Некада 
је била дика човику кад жену излупа. Данас су људи друкчи.“14 
Вук Караџић је писао да је жена у Црној Гори „срећна ако добије 
мужа који је ... не туче без икаква повода, само што му се тако 
прохтије“.15 

Атмосфера која је постојала у Србији између два рата 
омо гућавала је примену силе у породици, писала је Вера Ерлих. 
Истраживања по селима у Србији и одговори сељака показивали 
су да су батинања у породицама била честа и да су их готово сви 

12 Историјски архив Београда, Лична збирка Небојше Попова, 2678, к. 15: Тихомир 
Р. Ђорђевић, „Положај жене у нашем народу“, Српски књижевни гласник, НС, к. 
XXVII, 1. 8. 1929, стр. 528. 

13 ИАБ, исто, стр. 530.
14 ИАБ, исто, Ј. Ловретић, Зборник за народни живот, 4, наведено према Т. Ђорђе-

вићу, стр. 531.
15 ИАБ, исто, Вук С. Караџић, Црна Гора и Бока которска, стр 96, наведено према 

Т. Ђорђевићу, стр. 531.
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анкетирани сељаци одобравали. Било је, међутим, и ту изузетака. 
Неуобичајена грубост према жени, по тој ауторки, спој је мноштва 
различитих фактора, почев од борбених традиција, турских ути-
цаја, те наглог продора новчане привреде. Из таквог склопа окол-
ности и посебног споја проистекла је употреба физичке силе и ге не-
рално строгост према женама. У том смислу није било већих ра зли-
ка између патријархалних села и оних са снажним превирањима.16 
Изреке из предратне Србије сведочиле су томе у прилог.

„Жену и коња треба човек сваки трећи дан тући“ (нишки 
срез). „Ако не бијеш жену за четрдесет дана полуди“ (моравски 
срез). „Није никакав човек ако жену није ошамарио“ (драгачевски 
срез). „Муж треба да бије жену да се зна ко је мушка глава. Да се 
жена не избије она би прескочила кућу“ (бањски срез). „Брата и 
вола мити, а жену и коња туци“, „на вола замани, а жену по глави“, 
(космајски срез) и многе друге.17

Други аутори су такође указивали на постојање таквих из-
река: „Ко жену не бије, он човек није“, „Лајава жена више пута 
бијена“, „Која се мужа не боји, често сузе рони“ (М. Мијушковић).18 
Оне откривају да је примена силе у односу мужа према жени у па-
тријархалној духовној култури на овим прострима била одобравана. 
Научене да трпе насиље, често су га прихватале као нужност. 

Обичаји који су постојали у неким крајевима Србије увер-
љиво одсликавају стварност у којој је физичко кажњавање жене 
било уврежено и очекивано. Године 1940. у дневном листу Поли-
тика писано је о обичајима који су се задржали „од старина“ по 
заплањским селима, где је на дан свадбе невестина мајка младоже-
њи предавала гвоздени штап, у присуству других старијих жена, 
али и девојке која се удавала: „Па да гу бијеш, ако није подобро. 
Да те слуша како старешину...“ Потом су младенци јели пржена 
јаја која је припремила невестина мајка, и све то да би њена кћер 
слушала будућег мужа и да не би срамотила породицу.19 

Некада је насилничко понашање према женама имало првен-
ствено „демонстративни карактер“. Сељаци из власотиначког среза 
говорили су да муж туче жену када се родитељи пожале да их је 
снаја увредила. Када је бије у присуству деце или комшија сматра 

16 В. Ерлих, н. д., стр. 239, 240.
17 Исто, стр. 221.
18 Ž. Trebješanin, „Stereotipi o ženi u srpskoj kulturi“, (http://beogradskaka5anija.

cyberfreeforum.com/t4105-stereotip-o-zeni-u-srpskoj-kulturi).
19 Политика, 18. јул 1940. Момчило Исић, Вера Гудац Додић, Жена је темељ куће. 

Жена и породица у Србији током двадесетог века, Београд, 2011, стр. 65.
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се да то иде у прилог његовом ауторитету. „Муж је господар жене 
и његово је да је туче“.20 Демонстрирањем силе и насилничког по-
нашања према жени пред другима муж је стварао „повољну слику“ 
о себи, што рефлектује тада доминантне и прихваћене вредности и 
одражава положај, пре свега удате жене. 

Насиљу у приватности, различитим облицима и мани феста-
цијама домаћег насиља нису биле изложене само жене. Деца у 
Србији често су добијала батине од родитеља. Физичко кажњавање 
деце било је део њиховог васпитавања, породичног живота и 
одрастања.

У предратној Србији било је прихваћено физичко кажња-
вање деце, мада је и тада било породица у којима батине нису 
примењиване. Запис из ариљског среза то потврђује: „Децу туку 
често. Најчешће ременом (кајшем), ужетом, руком, навлаче за уши. 
Кажњавају клечањем, истеривањем ноћу вани на снег итд. Батина 
је толико важан фактор у васпитању младежи да свако њено не-
употребљавање изазива страх за опстанак старешинства.“ Слично 
је и у космајском срезу: „Нико не спроводи одгој без казне. Не зна 
се за то. Благ одгој не ваља. Осуђују га. Страшно им је другарско 
понашање у школи.... Дечаке више туку. Девојке су послушне (јер 
су слабије). До деветнаесте обично туку. А кад се замомчи онда 
дигну руке од њега. Већа деца се бране. Па и она мала бију мајку 
натраг по рукама (жале ми се мајке). А има и туче ожењеног сина 
и оца.“ Било је и другачијих одговора: „Има боље стојећих кућа 
где се деца не бију скоро никако. Већином демократски настројене 
куће“.21

Са таквим наслеђем, обликованим и изнедреним из контра-
ста у прошлости, насталим преплитањем историјских и културоло-
шких утицаја, суочила се социјалистичка власт. Законодавство 
социјалистичке државе у својим кривичним законима није посебно 
регулисало кажњавање насиља почињеног у породици.22 До по-
чет ка седамдесетих година термин насиље у породици није се поја 

20 В. Ерлих, н. д., 240.
21 В. Ерлих, н. д., стр. 57–58.
22 Многе земље насиље у породици не дефинишу као засебно, самостално казне но 

дело. То се односи нпр. на Немачку, Аустрију, Швајцарску, Француску. Срод-
на кривична дела имају Италија и Словенија. Шведски модел насиље над же-
ном тј. другим чланом породице не предвиђа као самостално казнено дело већ 
„као квалифицирани облик појединих казнених дјела против особне слободе“. I. 
Martinović, „Kazneno-pravni aspekti obiteljskog nasilja“, Ljudska prava žena, Zagreb, 
2011, str. 265.
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вљи  вао ни у социолошким истраживањима.23 Кривични закон ФНРЈ 
из 1951. године, а ни Кривични закон Србије из 1977. не помињу 
овако формулисано кривично дело. У кривичним законима нису по-
стојале прецизно дефинисане законске одредбе које би се искљу-
чиво односиле на насиље које је извршено у оквиру породице, 
односно на насиље које је извршио неко од укућана. Кривично 
законодавство није познавало породично насиље као издвојено 
кривично дело. Случајеви насиља које је починио неко од чланова 
породице подвођени су под кривични закон и на њих су биле 
примењиване неке опште одредбе овог закона које су се односиле 
на кривично дело наношења лаке телесне повреде, кривично де-
ло наношења тешке телесне повреде, угрожавање сигурности и 
насилничко понашање. Прекршаји против јавног реда и мира та-
кође су били примењивани на случајеве „домаћег насиља“.24 

Кривични закон Србије, у делу који се односи на „кривична 
дела против брака и породице“, предвиђао је казне за двобрач ност, 
закључење ништавног брака, принуду приликом закључења брака, 
омогућавање склапања недозвољеног брака, ванбрачну заједницу 
са малолетним лицем, одузимање малолетног лица, промену поро-
дичног стања, запуштање и злостављање малолетног лица, избе-
га вање давања издржавања, кршење породичних обавеза и родо-
скврнуће.25 

Имплементацији насиља у породици као посебног, самостал-
ног дела у кривично законодавство претходиле су и бројне актив-
ности различитих организација. Посебан сензибилитет за насиље 
учињено под окриљем породице и његове жртве показивале су 
женске организације, те су годинама упозоравале и агитовале да 
би га требало законима санкционисати, односно увести термине 
„насиље у породици“, „синдром претучених жена“, „силовање у 
браку“.26 Први захтеви да се насиље у породици престане тре ти-
рати као приватна породична ствар датирају из средине осамде-
сетих година. Та питања отварана су на научним скуповима, 
конференцијама, актуелизована и на друге начине.27 
23 Године 1970. у Америци се појавила социолошка студија о насиљу у породици. 

А. Милић, Социологија породице, Београд, 2001, стр. 168, 169.
24 V. Nikolić-Ristanović, „Krivičnopravna zaštita žena u Srbiji, 19. i 20. veka“, Srbija u 

modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, 2, Београд, 1998, str. 31.
25 С. Ћопић, Б. Групковић, Г. Лазић, Љ. Добросављевић-Грујић, Жене у Србији. Да 

ли смо дискриминисане?, Београд, 2001, стр. 53. 
26 Н. Ј., „Упозорење жена, протестно писмо 15 невладиних организација“, Блиц, 10. 

фебруар 2001.
27 Године 1998. радна група Виктимолошког друштва написала је предлог новог 

модела правне заштите од насиља у породици. Предлог је сачињен током јавне 
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Почетком двадесетпрвог века, 2002. године усвојен је Закон 
о изменама и допунама Кривичног закона, који је, поред осталог, 
предвиђао и увођење посебног члана који регулише кажњавање 
насиља у породици.28 „Ко употребом силе или озбиљном претњом 
да ће напасти на живот или тело повређује или угрожава телесни 
или душевни интегритет члана породице, казниће се новчаном ка-
зном или затвором до три године.“ Уколико је при извршењу тог 
дела коришћено „оружје, опасно оруђе или средство подобно да 
тело тешко повреди или здравље тешко наруши“ предвиђена је 
казна затвора од шест месеци до пет година, наводи се даље у 
члану. Затвор од две до десет година предвиђен је ако је услед 
дела „наступила тешка телесна повреда или трајно и тешко нару-
шавање здравља члана породице или је дело извршено према 
малолетнику“. Ако је услед тога наступила смрт члана породице 
„учинилац ће се казнити затвором најмање десет година“.29 Поред 
увођења кривичног дела насиља у породици, извршене су и измене 
које су се односиле на кривично дело силовања, после којих је било 
могуће санкционисати силовање и над женском особом са којом се 
живи у браку.30 До тог времена законодавство је санкционисало 
само силовање над женским лицем са којим се не живи у брачној 
заједници.31 

Током друге половине двадесетог века насиље у породици 
и случајеви домаћег насиља из свакодневног живота нису били 
посебно регистровани нити засебно приказани ни у правосудној 
ни у полицијској статистици. Породично насиље је много више 
могло да се региструје и сагледа анализом рада различитих слу-
жби, на пример СОС телефона за жене и децу жртве насиља, а 

расправе о Нацрту кривичног законика СРЈ. Године 2000. у Скупштини Србије 
Лејла Руждић је поднела амандман на Предлог кривичног закона Србије. В. Ни-
колић-Ристановић, „Кривично дело насиље у породици у друштвеном контексту 
и правном систему Србије и Црне Горе“, Темида, јун 2003, стр. 8. 

28 Кривични закон Републике Србије, Службени гласник, Београд, 2002, Насиље у 
породици, члан 118а, стр. 76. Члан који се односи на насиље у породици уведен 
је Законом о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, Службе-
ни гласник РС, број 10/2002. 

29 Кривични закон Републике Србије, члан 118а, стр. 76.
30 Законом о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије, у члану 

103, изостављен је део одредбе по којој се кажњава лице које принуди на обљу-
бу женско лице „са којим не живи у брачној заједници“. Исто.

31 Даља изградња система правне заштите од насиља у породици, поред других 
закона, укључила је још једну меру којом се проширује, а то је мера забра-
на приближавања и комуникације са оштећеним. Д. Симовић, З. Вукашиновић-
Радојчић, „Нормативни оквир равноправности полова и сузбијања родно засно-
ваног насиља“, Родна равноправност и родно засновано насиље, Београд, 2012, 
стр. 73.
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мање праћењем статистичких показатеља о извршеним кривичним 
делима, пре свега зато што случајеви насиља у породици нису били 
посебно регистровани. На основу рада и искуства СОС телефона за 
жене и децу жртве насиља, међутим, може се претпоставити да су 
постојеће законске одредбе биле ретко примењиване на случајеве 
насиља у породици.32 

Насиље уткано у свакодневно искуство многих жена било 
је мрачна страна и потресна слика живота. На селу се дуго модер-
низацији социјалистичке државе опирала пракса да је „жена по-
дложна мужу, мора га слушати. Отуд и појава туче жена“.33 Неје-
днаки односи моћи и патријархални културни обрасци из којих 
је и проистицао насилнички однос према жени доминирали су, 
посебно у сеоским срединама. Упркос левичарској идеологији вла-
дајућег поретка која је макар декларативно промовисала родну 
равноправност, а држава законима уклањала затечену правну 
утемељеност дискриминације над женама, за социјалистичку држа-
ву насиље у породици је и даље било невидљиво. Домаће насиље 
измицало је друштвеној контроли, а злостављање које је чинио 
неко од укућана остајало је део приватности, иза закључаних 
врата и скривено од свих. О њему се сазнавало тек у екстремним 
случајевима или у судовима када је злостављање супружника 
доводило до развода. Чињеница да у времену социјализма нема 
много записа о породичном насиљу такође индицира да је оно 
третирано као приватна породична ствар. 

Насиље у браку, најзаступљенијем облику формирања поро-
дице у Србији, често је доводило до краха и условљавало преста-
нак брачне заједнице. Оно је било још један од облика породичног 
насиља. Насилничко понашање супружника је било и остало ме-
ђу главним узроцима развода брака. Агресивност и физичко зло-
стављање у породици повезано је са алкохолисаним стањем, нај-
чешће супруга. Алкохолизам је чест оквир и пратилац насиља. 
Није била реткост да мужеви под дејством алкохола, који је готово 
увек провоцирао бројне проблеме, физички и на друге начине 
малтретирају жене. „Живели су од почетка рђаво, јер је муж пио, 
као такав с њом полно општио, а поред тога је и тукао“, или „долази 
доцкан кући, због тих околности било је тешких свађа, па чак и 
физичких нападања, па је брак постао немогућ“34 – само су неки 
сегменти скривених породичних драма сачувани у документацији 

32 V. Nikolić-Ristanović, „Krivičnopravna zaštita žena u Srbiji 19. i 20. veka“, str. 31.
33 АЈ, 837, Кабинет председника Републике, II–2/16, 1953.
34 АЈ, Антифашистички фронт жена, 141, 33, Развод брака у НР Србији, 1952.
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с почетка друге половине двадесетог века. Када су жене биле 
иницијатори развода брака, што је почетком педесетих година у 
Србији, са изузетком Београда, било ређе јер су мушкарци у већи-
ни подносили тужбе за развод, онда је то било често због физичког 
злостављања којем је она била изложена „јер је туженик тужену 
истукао“, „долазило је повремено до физичког напада“ итд.35

Домаће насиље је веома распрострањено, а жене које га 
трпе потичу из различитих друштвених слојева, различитог су обра-
зовања и професија. Страх је основни разлог који спречава жену 
да оде. Најугроженије су када реше да напусте насилника. Физичко 
насиље над женом најчешће се понавља и бива све бруталније. 
После периода кајања због учињеног „зла“, поново наступа фаза 
насиља. Жене се боје одмазде насилника, а највише убистава у 
породици дешава се онда када жена покушава да га напусти.36

Искуства организација које су пружале помоћ женама жртва-
ма насиља такође показују да су насиљу биле изложене жене свих 
професија и из различитих социјалних слојева. После годину дана 
рада СОС телефона у Београду, на основу статистичке обраде 
по датака 850 упитника закључено је да је насиље над женама у 
породици најчешће чинио партнер (супруг, потом бивши муж, ван-
брачни партнер). У појединим случајевима извршио га је и син, а 
понекад и отац. Готово у половини пријављених случајева насил-
ници су били алкохоличари, што говори у прилог ставу о повеза-
ности алкохолизма и насилничког понашања. Насиље су вршили 
и они с највишом стручном спремом, угледни грађани, људи који 
су припадали свим социјалним слојевима, као и они с високим 
примањима.37 

Истраживање о насиљу у породици у Србији, његовим кара-
ктеристикама и распрострањености спровело је Виктимолошко 
дру штво Србије. Обухватило је 700 жена из градских и сеоских 
средина. 38 

Према добијеним резултатима, скоро половина испитаних 
жена претрпела је неки од видова психичког насиља у породици 
(46,1%), свака трећа је доживела физичко злостављање (30,6%), а 

35 АЈ, исто.
36 Н. Петрушић, С. Константиновић Вилић, н. д., стр. 10. 
37 СОС телефон за жене и децу жртве насиља основан је почетком 1990. (Http://

www.womenngo.org.yu/sajt/izdanja/sos telefon za zene i decu zrtve nasilja).
38 Резултати истраживања саопштени су у књизи: В. Николић-Ристановић, Поро дич-

но насиље у Србији, Београд, 2002. Истраживање је спроведено 2001. године, а 
у њега је било укључено са територије Београда 230 жена, Новог Сада и Ниша по 
120, Ужица, Зајечара и Врњачке Бање по 60 и са територије Суботице 50.
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свакој четвртој прећено је насиљем (26,3%). Психичко насиље које 
су жене трпеле манифестовало се на различите начине. Испитани-
це су као најчешће облике насиља учињеног над њима наводиле 
вређање, називање погрдним именима, псовање и друге видове 
омаловажавања и понижавања, потом ограничавање кретања или 
пак контаката са другим људима, односно изолацију. Оне су ука-
зивале да су психички и емоционално злостављане путем свађа, 
вике, пребацивања, пијанства, љубоморе... Економско насиље за 
многе жене значило је ограничавање или потпуно онемогућавање 
располагања новцем, спутавање у раду, инсистирање да напусте 
посао итд. Претње и застрашивања испољавали су се кроз разли-
чи те уцене, као што су оне да ће јој одузети дете, избацити је из 
куће и друго. Поједине испитанице као психичко насиље наводиле 
су и коришћење различитих привилегија, одређивање начина по-
нашања и др.39

Физичко злостављање жена, за највећи проценат испитани-
ца које су доживеле искуство физичког насиља у сопственом до-
му, испољавало се као шамарање (12% жена је доживело тај вид 
насиља) и пребијање (9%). Други облици физичког насиља у 
по родици, према овом истраживању су гурање, чупање за косу, 
увртање руке, ударци песницама, каишем, ногама или другим 
предметима. Поједине жене доживеле су да их затварају у буре, 
терају да клече на кукурузу, да гасе пикавце на њиховом телу, 
везују за кревет и друго. Више је било жена које су претрпеле 
неки од видова физичког насиља у породици него оних којима су 
насиљем претили. Индикативан је податак да је највећи проценат 
жена које су физички злостављане био међу онима старијим од 
65 година. Најчешћи починилац физичког насиља у породици био 
је супруг (74,8%), отац (12,1%), мајка (5,6%), брат или сестра 
(4,7%) и бивши партнер (4,2%).40

Насиљу уз употребу оружја или оруђа којим би им могле би-
ти нанете тешке телесне повреде било је изложено 7,4% испитаних 
жена. Сексуално насиље, односно подвргавање принудним сек су-
алним радњама забележено је код 8,7% жена, а најчешћи насилник 
био је муж или партнер, потом бивши партнер, а у мањем броју 
случајева свекар и зет, тј. други члан породице. 41

39 И. Видаковић, „Распрострањеност насиља у породици“, Породично насиље у Ср-
бији, стр. 13–19.

40 И. Видаковић, н. д., стр. 39–41.
41 Исто, стр. 49-61.
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Подаци презентовани овим истраживањем сведоче да је 
на сиље над женама у Србији веома распрострањено, а проценат 
жена жртава физичког насиља у оквиру породице виши него у 
западним земљама и оним из непосредног окружења. Осим тога, 
резултати истраживања показују да је најчешћи, мада не и једини, 
насилник у породици мушкарац и то супруг, односно партнер. 
Алкохолисано стање погодује насиљу. Често, али не и најчешће, 
насиље је учињено у алкохолисаном стању. Уочена је изложеност 
деце било директном или индиректном насиљу. Добијени резултати 
наглашавају значај и утицај који на појаву домаћег насиља имају 
првенствено два фактора: патријархат и економски проблеми.42

Распрострањеност породичног насиља потврђује и истра-
жи вање које је неколико година касније спроведено у Војводини. 
Више од половине жена које су учествовале у њему потврдило је да 
је доживело неки вид насиља. Свака друга је доживела психичко 
насиље (49,8%). Око трећине испитаница (27,3%) било је изложе-
но претњама физичким насиљем, а преко трећине (33,9%) било је 
његова жртва. Сексуално насиље у породици претрпело је 9,1% 
жена из посматраног узорка. Најчешћи насилник био је супруг или 
бивши муж, односно садашњи или бивши партнер.43

На овим просторима насиље у породици каракерише и друге 
земље. У Хрватској су, према званичним подацима МУП-а, током 
2002. године према прекршају насилничког понашања у породици 
67,71% жртава биле жене. Насиље је најчешће починио супруг 
(у 49,24% случајева), потом отац (у 17,84%), син (у 12,26%), 
ванбрачни партнер (у 6,83%), бивши супруг (у 1,41%), деда (у 
0,92%), те очух (у 0,71% случајева). Проценат жена жртава оште-
ћених према тешким казненим делима и делима против брака, 
породице и младежи у првих девет месеци те године износио је 
35,3%. Жене су према делу против полне слободе и полног морала 
биле жртве у 89,9% случајева.44

42 Додатан утицај на појаве домаћег насиља у Србији имао је и рат. В. Николић-
Ристановић, Породично насиље у Србији, стр. 107–108. 

43 Насиље над женама у свету и код нас, Република Србија, Аутономна Покраји-
на Војводина, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност 
полова. Истраживање је спроведено 2009. године, а реализовало га је Виктимо-
лошко друштво Србије. Обухватило је 516 жена из седам градова и четрдесет 
села по Војводини.

44 И. Јермић, Насиље над женама. Анализом новинских чланака у Хрватској из пет 
дневних новина, током 2003. Инес Јеремић је уз мноштво других података о са-
мом начину на који медији извештавају о насиљу над женама, колико и о којој 
врсти насиља извештавају, о географској распрострањености насиља, жртвама 
и починиоцима, показала да само мали део жена над којима је извршено насиље 
уопште говори о томе и пријављује насилника, те да је насиље над женама за-
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Историје живота и приче жена, жртава насиља у породици, 
осуђених због кривичног дела које су починиле, анализиране 
у студији о насиљу у породици и криминалитету жена, потресна 
су сведочанства о узроцима, природи и последицама насиља.45 
Животна искуства тих жена обележена су насиљем, како оним које 
је било део њихове свакодневнице, са којим су годинама живеле и 
трпеле га, тако и оним које су на крају починиле. Временски перио-
ди током којих су биле изложене породичном насиљу различити 
су, од шест месеци до четрдесет година. Насиље је најчешће тра-
јало више од пет, а за велики део жена преко десет година,46 те 
је везано и за период постојања социјалистичке државе. У по-
кушају стварања опште слике на основу појединачних искустава 
жена, различитих доживљаја живота са насилником, потврђена су 
нека већ постојећа сазнања. Већина мужева насилника у свом де-
тињству сусретала се са насиљем оца над мајком, те је уочљива 
међугенерацијска трансмисија насиља. Социјализација мушкараца 
својствена традиционалним патријархалним облицима васпитња, 
као и насиље које је као образац понашања виђено и научено у 
примарној породици, били су значајан фактор који је упућивао 
на насилничко понашање. Истовремено, маргинализација жена на 
многим плановима била је такође један од чинилаца који је пого-
довао насиљу. Жене које су се у свом браку први пут суочиле са 
физичким злостављањем и насиљем биле су затечене и изненађене, 
мање спремне да се супротставе насилнику од оних које су такве 
обрасце понашања препознавале и са којима су се у детињству 
сусретале. Када су пружале отпор насилнику и покушавале да га 
напусте, он је постајао још агресивнији, батине које су добијале 
биле су све жешће, насиље које су трпеле све теже. Без одговарјуће 
подршке, како друштва тако и непосредне околине, све више су 
се утапале у осећање беспомоћности. У неком тренутку читава 
ситуација бива преокренута, те су многе од њих, често онда када 
насиље кулминира, починиле кривична дела, па и оно најтеже – 

немарен и потцењен проблем. (http://www.zinfo.hr/hrvatski/stranice/istrazivanja/
nasiljenadzenama/Nasilje.htm) 

45 Студија је заснована на сведочанствима затвореница женског одељења КПД По-
жаревац. Истраживање је обухватило узорак од 20 жена, које су се у тренутку 
када је оно спровођено налазиле на издржавању казне затвора, крајем 1997. и 
почетком 1998. године. Од испитаних жена већина је, њих шеснаест, осуђена за 
убиство. В. Николић-Ристановић, Од жртве до затворенице, насиље у породици 
и криминалитет жена, стр. 32, 35.

46 Од двадесет затвореница, дванаест је трпело насиље више од пет година. Седам 
жена насиљу је било изложено преко десет година, од чега четири жене чак 20 
до 40 година. Породично насиље је само за три жене трајало краће, од шест ме-
сеци до две године. Исто, стр. 70. 
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убиство. Кривична дела која су испитанице извршиле и због којих 
су осуђене, те њихово криминално понашање било је у непосред-
ној или посредној вези са насиљем које су преживеле. Мада „наси-
ље само по себи није довољан разлог за вршење кривичних дела“, 
најчешће до криминалног понашања ових жена не би дошло да 
нису биле изложене насиљу.47

Насиље над децом је још један облик испољавања домаћег 
насиља. Злостављање деце у породици није било реткост.48 По зна-
вала су га многа друштва, а статистика је немилосрдно упозорава-
ла.49 Родитељи који су физички и на друге начине малтретирали 
своју децу разликовали су се по образовању, социјалном и економ-
ском статусу, нису припадали некој јединственој групи. Према по-
јединим истраживањима, злостављање деце чешће се јавља међу 
припадницима фундаменталних религиозних група, особљем вој-
них база, те код наглашено сиромашних породица. Неке заједничке 
карактеристике родитеља злостављача ипак су уочене: наглашено 
ниско самопоштовање, изражена несигурност, незрелост и зави-
сност, те ниска толеранција фрустрације. Иницијатор злостављања 
деце је најчешће један родитељ, док други прећутно учествује у 
томе, подржава га или толерише.50

Истраживање реализовано у времену социјализма, током 
1977. године, на основу упитника прослеђених центрима за соци-
јални рад на територији уже Србије, показује да су међу родите-
љима који су злостављали децу преовладавали људи без било 
какве школе, са неколико разреда или са завршена четири разреда 
основне школе. Већина злостављача обављала је мануелна зани-
мања. Ове резултате, међутим, треба условно прихватати, јер 
су „угледне“ и моћне породице недоступне и теже видљиве тим 
слу жбама.51 Домаће насиље, а као један његов вид и насиље над 
децом, често је било прећутано, тешко доступно разним службама, 

47 В. Николић-Ристановић, н. д., стр. 104–114. 
48 У високоразвијеним земљама малтретирање и злостављање деце је релативно 

распростањено. Према појединим извештајима злостављање деце заузима висо-
ко место у узроцима њихове смртности, сматра се водећим узроком. Н. Бањанин 
Ђурић, „Злостављање деце у породици“, Темида, часопис о виктимизацији, људ-
ским правима и роду, бр. 4, 1998, стр. 9. 

49 Према извештају који је у Француској П. Жиро поднео 1985. године, поводом 
предлога који се односио на заштиту деце која су злостављана, сваке годи-
не педесет хиљада малишана жртве су психолошког, физичког или сексуалног 
злостављања, а услед тога њих 400 умире. Филип Аријес, Жорж Диби, Историја 
приватног живота 5, 2004, стр. 214. 

50 Н. Бањанин Ђурић, н. д., стр. 10, 11.
51 Исто, стр. 14. 
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незабележено. За злостављану децу, уместо заштите, спокојства и 
уточишта, породица је била место и средиште туге.

Саветовалишту против насиља у породици, крајем дваде-
се тог века, годишње је у просеку упућивано око 3.000 пријава о 
злостављању деце. Починиоци насиља у породици најчешће су би-
ли супрузи и ванбрачни партнери (у 78% случајева). Забележени 
су и случајеви насиља сина над мајком или оца над одраслом ћер-
ком. Насиље над децом нису чинили само поједини очеви. Према 
подацима те организације на десет случајева у којима су деца 
била жртве, насиље је у шест случајева починио отац, а у четири 
мајка.52

Посебан проблем је употреба силе која се третира као „пе-
дагошко средство“ у васпитавању деце, што злостављање деце под 
окриљем породице чини „ендемском појавом“.53 

Као један од основних проблема у породичном животу, са-
времено друштво и законодавство препознају породично насиље. 
Било да се манифестује као физичко насиље или у другим видови-
ма, његове најчешће жртве су жене и деца. Најраширенији облик 
насиља је насиље у породици. Традиционални поступци и облици 
понашања, научени модели и обрасци у комуникацији мушкараца 
и жена, као и погледи на васпитавање деце који нису искључивали 
и одобравање физичке казне за непослушност, погодно су тло 
за појаве насиља у породици. Насилничко понашање учи се у 
сопственом дому, у примарној породици. Условљено историјским 
и друштевно-економским чиниоцима и проистекло првенствено на 
патријархалним, неједнаким односима моћи између мушкараца и 
жена, насиље у продици познају готово сва друштва. Оно је дубоко 
уткано у темеље друштва, засновано на односима доминације му-
шкараца над женама и у функцији је контроле над њима. У со-
цијализму је домаће насиље било невидљиво, третирано као део 
породичне приватности. Истраживања о породичном насиљу у 
Србији показују да је оно карактеристично и за сеоске и за градске 
средине. Српско друштво није било и још увек није имуно на овај 
вид злостављања жена и деце, напротив. Насиље у породици, 
суморна и често од погледа других скривена слика свакодневице, у 
Србији је присутно и раширено.

52 К. Ђорђевић, „Пакао у топлом гнезду“, Политика, 19. септембар 2001.
53 А. Милић, н. д., стр. 170.
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Summary
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Life in the Shadow of Evil. Domestic Violence

Key words: domestic violence, subjugation of women, 
domination, legislation, culprits, victims 

Domestic violence is widespread and characteristic of all societi-
es and social communities. Domestic violence in one’s own home is its 
most common form. The history of domestic violence in married couples 
in Serbia and the use of force against women in the past is analyzed 
from the perspective of male dominance over women and her overall 
position in society. The violent attitude towards women stemmed from 
patriarchal cultural patterns, traditional forms of behavior and disparate 
relations of power. Not only women but also children were exposed to 
different forms of domestic violence in Serbia. Domestic violence in 
the socialist state was invisible, mostly perceived as something that 
belonged to the privacy of family life. Demands to stop treating it as 
such fi rst appeared in the 80s of the 20th century. Domestic violence 
was established as a separate criminal offence in 2002. Research carried 
out in Serbia shows that domestic violence against women, whether it 
is manifested as physical violence or takes other forms, is widespread 
and even more present than in neighboring countries. 
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Цветковић Срђан

,,ПРОЦЕС ШЕСТОРИЦИ“ 
ПОчЕТак кРаја ИдЕОлОШкОг ПРОгОна  

у СОЦИјалИСТИчкОј СРбИјИ 

АПСТРАКТ: Рад анализира узроке појачане државне 
ре пресије у СФРЈ и Србији почетком осамдесетих, 
након смрти Јосипа Броза Тита. Посебно се акцентује 
,,процес шесторици” тзв. ,,Слободног универзитета” као 
парадигма одумирања идеолошко-политичких суђења 
у новој атмосфери, уздрманих идеолошких темеља на 
глобалном нивоу, ослобођеног јавног мњења и огро-
мних економских и политичких проблема који су се на-
зирали. Ово суђење, као и ранији процес Гојку Ђогу 
представљају пример безуспешног покушаја партије и 
државе да поврате ауторитет и дисциплинују критичку 
интелигенцију и јавно мњење. Наместо да застраше, про-
цеси су у новом друштвеном контексту даље водили у 
преиспитивања и отпор наметнутом једноумљу утирући 
пут ка вишестраначју.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: политичка репресија, комунизам, 
суђења, СФРЈ, Слободни универзитет 

Постепеном	 дезинтеграцијом	 СКЈ	 и	 државе	 од	 половине	 шездесетих,	
а	затим	и	смрћу	Јосипа	Броза	Тита	створени	су	предуслови	за	убрзан	распад	
СФРЈ.	Одласком	врховног	вође,	јединог	са	надрепубличким	ауторитетом,	неста-
ла	је	најзначајнија	спона	којом	се	чувала	Југославија.	Сахрана	маршала	била	је	
уједно	и	његова	последња	апотеоза,	а	његови	колективни	наследници	узалуд	су	
настојали	да	створе	атмосферу	као	да	он	и	даље	влада.	Колективно	руководство	
(још	за	његовог	живота	називано	„Тито	и	осам	патуљака“)	није	имало	визију	ни-
ти	јединствен	циљ	којим	би	одговорило	изазовима	80-их	година.	Показало	се	да	
демократизација	политичког	и	друштвеног	живота	доноси	и	артикулацију	раз-
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личитих	интереса	и	воља	појединих	политичких	елита	и	народа	у	СФРЈ,	који	су	
букнули	жаром	које	је	подстицала	деценијска	потиснутост.	Неки	страни	посма-
трачи	предвиђали	су	већ	1986.	скори	крај	државе,	и	то	мирним	путем	(уколико	
се	успостави	права	конфедерација)	или	насилним	(уколико	ојачају	национал-
ни	програми).1	

Економска	 и	 социјална	 криза	 била	 је	 у	 порасту,	 додатано	 даље	
подгревајући	 незадовољство	 у	 народу.2	Међурепубличка	 трвења	 комунистич-
ких	руководстава	ишла	су	на	руку	растакању	Југославије,	слабљењу	идеологије	
и	 снаге	 ауторитета	 репресивног	 апарата	 и	 јачању	 друштвене	 критике.	 Иа-
ко	 су	 званично	 осуђивала	национализам,	 републичка	руководства	 се	 поступ-
но	 јављају	као	његови	промотери.	Глобална	криза	комунизма	од	почетка	80-
их	и	„перестројка“	у	СССР-у,	терале	су	на	идеолошка	преиспитивања	и	води-
ле	ка	потпуном	одумирању	политичког	прогона	до	краја	осме	деценије.	На	ин-
тензитет	 политичке	 репресије,	 осим	 пробуђеног	 страха	 режима,	 неспорно	 су	
значајно	утицале	и	спољнополитичке	кризе	као	што	је	совјетска	интервенција	
у	Авганистану	(поновљен	прогон	неоибеоваца!),	као	и	политичке	турбуленције	
и	 раднички	 штрајкови	 у	 Пољској	 (хапшења	 и	 забране	 демонстрација	 под-
ршке	у	Београду).	Све	ово	 је	почетком	80-их	створило	друштвену	атмосферу	
у	 којој	 је	 постпуно	нестајао	 страх	и	 ослобађано	 јавно	мњење	али	и,	 с	 друге	
стране,	подгревало	осећај	угрожености	код	режима	доводећи	до	новог	таласа	
репресије,	највећег	после	студенских	демонстрација	и	маспока.	Коначан	ударац	
идеолошко-политичким	 прогонима	 задат	 је	 тек	 падом	 Берлинског	 зида	 1989,	
плишаном	револуцијом	у	Чехословачкој	и	крвавим	падом	Чаушескоовог	режи-
ма	у	Румунији,	да	би	се	даље	талас	демократизације	„домино	ефектом“	раши-
рио	источном	Европом.3	

Најважнији	узрок	последњем	валу	политичких	суђења	у	СФРЈ	током	прве	
половине	осамдесетих	био	је	одлазак	,,највећег	сина	наших	народа	и	народно-
сти“	и	изражена	друштвена	нестабилност.	И	пре	Титове	смрти	постојала	свест	
код	комуниста,	и	код	,,непријатеља“	режима,	о	огромном	значају	Титове	лич-
ности	за	 јединство	и	опстанак	партије	на	власти	и	Југославије.	Тако	се	у	до-
кументу,	 још	с	краја	1976,	 скреће	пажња	потенцијалним	непријатељима	који	
рачунају	на	Титову	скору	смрт	да	су	„Наши	радни	људи	и	грађани	спремни	да	се	
одлучно	боре	за	заштиту	свих	тековина	и	они	енергично	одбацују	шпекулације	
с	 такозваним	 ′посттитовским	 периодом′	 као	 и	 настојање	 непријатеља	 да	 на-
шем	друштву	наметне	такве	дилеме“.4	У	атмосфери	идолатрије	донесен	је	чак	
1982.	и	Закон	о	заштити	лика	и	дела	Јосипа	Броза	Тита	а	интензивирају	се	и	по-
1	 На	Титовој	сахрани	биле	су	чак	122	делегације.	Ипак,	иза	спољашњег	гламура	и	пом-
пезности	овог	чина	скривала	се	напетост.	„Све	је	било	као	раније	–	политички	врх,	
војска,	полиција,	штампа.	Али	ништа	није	било	као	раније“.	S.	Đukić,	Kako se dogodio 
vođa,	Beograd,	1992,	str.	15;	J.	Dragović	Soso,	Spasioci nacije,	Beograd,	2004,	str.	104.

2	 Несташица	прехрамбених	и	основних	производа	1983.	приморала	је	владу	да	штампа	
бонове,	а	већ	1985.	године	број	становника	који	су	живели	испод	линије	сиромашт-
ва	повећан	је	за	25%,	док	је	незапосленст	достигла	14%,	а	инфлација	је	вртогла-
во	порасла	на	80%.	Спољни	дуг	СФРЈ	је	нарастао	на	готово	20	милијарди	долара.	J.	
Dragović	Soso,	Spasioci nacije,	Beograd,	2004,	str.	107.

3	 S.	Hantigton,	Treći talas,	Beograd,	2005.
4	 Архив	Југославије	(АЈ),	Председништво	СФРЈ,	803,	фасц.	39,	61.	седница,	19.	октобар	
1976,	Нацрт	извештаја	о	стању	у	земљи	8.	октобар	1976,	Заштита	уставног	поретка,	
стр.	65–71.
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литички	прогони	у	виду	бројних	 јавних	судских	процеса.	Почетком	осамдесе-
тих	по	принципу	симетрије,	суди	се	песнику	Гојку	Ђогу	1982,	Фрању	Туђману	
и	Алији	Изетбеговићу	1983,	Војсилаву	Шешељу	1984,	шеторици	активиста	Сло-
бодног	универзитета	1985.	и	другим	дисидентима,	као	и	многим	Албанцима	по-
сле	побуне	на	Косову	1981.	Метод	је	већ	виђен	у	ранијим	временима:	најпре	се	
на	партијским	форумима	осуђују	појаве	и	лица,	штампа	кроз	кампању	преузи-
ма	улогу	тужиоца	и	судија,	а	на	крају	саму	егзекуцију	врши	полицијско-судски	
апарат.	

Углавном	се	узимају	као	инкриминишуће	изјаве,	интервјуи	страној	штам-
пи,	објављена	књижевна	дела	и	слични	деликти	вербалне	природе.	Према	врсти	
деликата	за	осамдесете	је	типичан	прогон	„оптужених	због	национализма“	(на-
рочито	албанског	–	више	од	80%	свих	прогањаних),	док	осуде	по	линији	ИБ-а,	
либерала	и	„нове	левице“	лагано	замиру.	Нарочито	се	као	жртве	режиму	чине	
погодним	већ	суђени	дисиденти	јер	су	„дежурни	кривци“,	који	су	већ	промовиса-
ни	у	непријатеље	државе	и	друштва	и	лака	мета	за	одстрел.	Током	1980.	дошло	
је	до	повећања	броја	политичких	затвореника	у	односу	на	претходну	годину,	од	
83%,	тј.	оптужено	је	523	лица,	од	чега	94%	за	вербални	деликт.	На	саветовању	
јавних	тужилаца	1981.	донет	је	закучак	да	се	пооштри	прогон	за	политичке	де-
ликте,	након	чега	је	тренд	раста	настављен,	нарочито	на	Косову	и	у	БиХ.5	То-
ком	прве	половине	80-их	било	је	просечно	више	од	500	случајева	полицијског	и	
судског	политичког	прогона	неистомишљеника	годишње.	Од	1981.	до	1985.	ре-
гистровано	је	1.652	политичка	делинквента,	од	тога	по	члану	133	Казненог	за-
кон	–	непријатељска	пропаганда,	осуђено	је	382	лица.	Наглашавано	је	да	је	то	
био	првенствено	обрачун	са	контрареволуцијом	на	Косову	и	национализмом	у	
читавој	земљи.6	

	Различите	културно-политичке	средине	различито	су	се	односиле	пре-
ма	наслеђеном	и	актуелном	стању	друштвених	односа	и	текућој	политици.	Оне	
средине	које	су	тежиле	радикалној	реформи	система	(Србија	и	Словенија)	„до-
пуштале“	 су	 и	 радикалнију	 критику	 постојећег	 стања,	 а	 оне	 које	 су	 се	 томе	
супротстављале	(Хрватска	и	Босна)	отежавале	су	критику	унутар	„својих“	гра-
ница,	а	супротстављале	су	се	радикалној	критици	у	„туђим“	срединама.	У	За-
гребу	до	средине	80-их	година	критичког	таласа	у	области	културног	ствара-
лаштва	није	 било.	 Тамо	 где	би	 се	и	појавио,	 одмах	 се	реаговало	и	 спречило	
његово	ширење.	 У	Љубљани	 је	 толеранција	 од	 стране	политичке	 елите	 била	
најуочљивија,	а	главни	центар	критичког	таласа	развио	се	у	Београду,	уз	оштро	
супротстављање	власти,	али	снага	и	интензитет	критике	нису	се	смањивали.7	
Чак	 је	 и	 у	 западној	 јавности	 Београд	фигурирао	 као	 „кула	 демократског	 по-
крета“,	а	Загреб	као	„кула	догматизма,	стаљинизма	и	титоизма“.8	Хрватски	ко-
мунисти	 су	 покушали	 објављивањем	 тзв.	 Беле	 књиге	 и	 мобилизирањем	 кул-
5	 R.	Danilović,	Upotreba neprijatelja. Politička suđenja u Jugoslaviji 1945–1991,	Beograd,	
2002,	str. 66.

6	 У	ЈНА	је	покренуто	1981–1985.	305	поступака	против	активних	војних	лица	алба	нске	
народности,	49	Хрвата,	38	Срба,	9	Словенаца	и	7	Муслимана,	али	је	од	укупног	броја	
албанских	националиста	у	Армији,	кривично	 је	 гоњено	5,8%.	Фељтон	 „Политички	
затвореници	у	Југославији“,	Борба,	26.	5.	–	11.	6.	1987;	Dž.	Lempi,	Jugoslavija kao 
istorija. Bila dvaput jedna zemlja,	Beograd,	2004,	str.	305.

7	 D.	Bilandžić,	Jugoslavija poslije Tita 1980–1985,	Zagreb,	1986,	str.	199–200.
8	 исто,	стр.	206.
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турне	јавности	да	се	ставе	на	чело	борбе	против	„културне	контрареволуције“	
нудећи	братску	подршку	„друговима“	у	Београду,	док	је	у	београдској	јавности	
она	оцењена	као	догматизам	и	изазвала	лавину	протеста.9	

	Током	1984.	на	чело	ЦК	СКС	дошао	је	Иван	Стамболић,	који	се	залагао	
за	умерене	тржишне	реформе	и	за	промену	статуса	Србије	у	договору	с	оста-
лим	чланицама	федерације.	Као	и	његов	штићеник	Слободан	Милошевић,	се-
кретар	СК	Београда,	био	је	искрени	противник	националиста	и	заступник	тврде	
идеолошке	линије	која	се	одлучно	супротстављала	настојањима	да	се	преис-
пита	скорија	прошлост.10	Владајућа	идеолошка	елита	у	Србији	је	водила	систе-
матску	акцију	на,	како	се	то	онда	говорило,	„идејном	фронту“	у	циљу	сузбијања	
свих	„негативних	појава“,	а	пре	свега	српског	национализма	у	култури.	Врхови	
СК	Србије	и	ССРН	расправљали	су	о	појавама	„малограђанског	либерализма	и	
лажног	левичарског	радикализма“	као	о	појавама	које	прете	да	добију	карактер	
трајног	идејног	опредељења.	

У	Београду,	као	центру	критичке	мисли	и	 својеврсној	 „оази	дисидент-
ства“,	основан	је	1984.	Одбор	за	заштиту	слободе	мисли	и	изражавања	(1984),	
чији	 су	чланови	били	интелектуалци	и	неки	чланови	САНУ	 са	Д.	Ћосићем	на	
челу.	Он	 је	 проистекао	из	Одбора	 за	 заштиту	 уметничких	 слобода	 основаног	
1982.	као	одговор	на	суђење	песнику	Гојку	Ђогу	за	збирку	у	којој	је	исмевао	
Тита.11	Жаришта	опозиције	постају	Београдски	универзитет	(нарочито	Правни	и	
Филозофски	факултет,	Српска	академија	наука	и	уметности	(САНУ),	институти	
друштвених	наука,	удружења	и	клубови	књижевника).	За	овај	период	каракте-
ристично	је	синхронизовано	и	организовано	деловање	дисидентске	сцене,	на-
рочито	тзв.	београдског	круга,	без	обзира	на	идеолошки	различита	полазишта,	
стајући	иза	свима	прихватљивих	принципа	слободе	мишљења,	говора	ствара-
лаштва	и	политичког	организовања.	Добар	део	њих	спајао	је	демократију	и	на-
ционализам	кроз	научну	и	уметничку	продукцију	(Нож	–	Вук	Драшковић,	Књига	
о	Милутину	–	Данко	Поповић,	Хазарски	речник	–	Милорад	Павић,	романи	До-
брице	Ћосића	и	др.),	нудио	нову,	до	тада	потискивану	интерпретацију	савреме-
не	историје	и	званичних	митова.	Опозициона	делатност	се	развила	у	виду	сто-
тине	петиција,	трибина,	публикација,	декларација,	а	мање	протестних	скупова.	
Узор	је	концепт	тзв.	социјалистичке	легалности	чешких	и	словачких	дисидената	
који	су	утемељили	покрет	Повеља	77	и	од	1977.	до	1989.	објавили	572	докумен-
та	и	саопштења	о	нарушавању	људских	права	у	ЧССР-у.12	Било	је	покушаја	да	
се	успоставе	контакти	са	хрватском	дисидентском	сценом,	где	је	после	пролећа	
1971–72.	завладала	извесна	„шутња“	(Добросав	Парага,	Владимир	Шекс).	Други	
9	 K.	Nikolić,	S.	Cvetković,	Đ.	Tripković,	Bela knjiga 1984. – pokušaj kulturne kontrarevolu-

cije u SFRJ,	rukopis.
10	 С.	К.	Павловић,	Србија. историја иза имена,	Београд,	2002,	стр.	228.
11	 Поводом	 оснивања	Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања,	 у	 којем	 су	
се	налазили	Д.	Ћосић	и	други,	штампа	је	сумњичила	ову	опозицију	да	је	у	дослу-
ху	с	 „непријатељским	иностранством“	па	се	уредник	питао	„каква	 је	то	опозиција	
која	 се	непрекидно	обраћа	иностранству	–	 је	ли	 то	позив	на	неку	интервенцију“.	
М.	Ђекић,	„Арбитар	Ћосић“,	НиН,	25.	новембар	1984;	N.	Popov,	Contra fatum. Slučaj 
grupe profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–1988,	Mladost,	Beograd,	1989,	
str.	31;	„Интервју	са	Алексом	Ђиласом“,	ћирилица,	26.	октобар	2009;	Odbor	za	zaštitu	
slobode	misli	i	izražavanja,	Dokumenti i saopštenja 1984–1986,	Beograd,	1986.

12	 K.	Spehnjak,	„Disidentstvo	kao	istraživačka	tema	–	pojam	i	pristupi“, Disidentstvo u su-
vremenoj povjesti,	Zagreb,	2010,	str.	14.
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центар	опозиционе	делатности	у	СФРЈ	била	је	Љубљана.	Оснивање	Нове ревије	
1981.	значило	је	велику	прекретницу	у	дисидентском	покрету	у	Словенији.	Круг	
око	овог	часописа	играће	касније	врло	важну	улогу	у	политичком	животу	(попут	
Праксиса	крејем	60-их	и	почетком	70-их)	и	бити	језгро	демократске	опозиције	
ДЕМОС.	Интелектуалци	око	Нове ревије	предузимали	су	акције	за	укидање	чла-
на	 133	 Казненог	 закона	 СФРЈ	 који	 је	 санкционисао	 вербалне	 деликте,	 зала-
гали	се	за	укидање	служења	војног	рока	ван	Словеније	и	 јачање	словеначке	
аутономије.13	

Од	средине	80-их	у	Србији	је	покренут	двоструки	процес,	с	једне	стра-
не,	 демократизације	 и	 нарастања	друштвене	 критике	и,	 с	 друге,	 довођења	у	
питање	 не	 само	 социјалистичког	 самоуправљања	 већ	 и	 уставног	 уређења	
земље,	тј.	положаја	Србије.	Он	се	одвијао	најчешће	у	виду	јавних	расправа	и	
многобројних	 фељтона	 у	 високотиражним	 медијима	 (НиН, дуга, интервју...).	
У	 Удружењу	 књижевника	 Србије	 је	 преовлађивао	 став	 да	 је	 стварање	 наци-
оналних	 држава	 „глогов	 колац“	 српском	 народу	 („хрватокомунизам“)	 и	 да	 је	
Србима	наметнута	симетрија	ратних	злочина,	а	на	трагу	ових	расправа	била	су	
размишљања	историчара	Веселина	Ђуретића	(Савезници и југословенска рат-
на драма,	 1986).	 и	 В.	 Крестића	 (О генези геноцида над Србима,	 1986).	 Ме-
морандум	САНУ,	као	необјављен	документ	који	 је	политичком	игром	доспео	у	
јавност,	тражио	је	промену	Устава	и	успостављање	српске	државности	на	Ко-
сову	и	у	Војводини.	Модерни	и	релативно	слободни,	гладни	сензација,	медији	
у	Србији,	Хрватској	и	Словенији	почели	су	да	откривају	друштвене	проблеме	и	
појединачне	злоупотребе	власти,	али	су	се	ретко	супротстављали	комунистич-
ком	 руководству	 у	 сопственим	 републикама.	 Уместо	 тога	 сугеришу	 да	 су	 све	
невоље	које	су	погађале	њихове	републике	дошле	због	предности	других.14	

	 Паралелно	 са	 јачањем	 политичке	 репресије	 од	 почетка	 80-их	 јача	 и	
отпор	недемократском	режиму,	заснован	махом	на	пробуђеном	национализму,	
као	и	на	критичком	преиспитивању	идеолошких	митова.	У	том	смислу	прву	по-
ловину	посттитоистичке	деценије	су	обележила	многа	политичка	суђења	и	за-
бране,	 али	 и	 масовне	 демонстрације	 Албанаца	 1981.	 које	 су	 додатно	 проду-
биле	друштвену	нестабилност.	Власт	 је	све	осетљивија	на	критику	домаћих	и	
страних	невладиних	организација	које	се	баве	заштитом	људских	права.	Услед	
спољног	притиска	и	таласањем	домаће	интелектулане	јавности,	судски	проце-
си	се	често	претварају	у	фарсу	и	враћају	властима	„као	бумеранг“.	Изузетак	чи-
ни	Босна,	где	су,	по	принципу	симетрије,	гоњени	идеолошки	неистомишљеници	
ригидније	 и	 дуже	 неголи	 и	 у	 једној	 другој	 републици	 СФРЈ	 –	 слујеви	 Алије	
Изетбеговића,	 Војислава	 Шешеља,	 Тузлански	 и	 Зворнички	 процес,	 и	 други.	
Захваљујући	пробуђеном	јавном	мњењу,	лишени	тоталитарног	друштвеног	кон-
текста,	овакви	монтирани	процесу	су	у	Србији	по	правилу	све	више	машили	ме-
ту.	Суднице	су	се	легано	претварале	у	школе	демократрије	уместо	позорнице	за	
застрашивање,	како	примећује	адвокат	Срђа	Поповић.15	Први	случај	таквог	про-
цеса	јесте	суђење	песнику	Гојку	Ђогу	1982.	које	је	неславно	завршено	по	власт	
–	 ослобађањем	 оптуженог	 после	 снажне	 реакције	 стране	 и	 домаће	 критичке	
13	 K.	Spehnjak, V.	Cipek, „Disidenti,	opozicija	i	otpor	–	Hrvatska	i	Jugoslavija“, Časopis za 

suvremenu povjest,	br.	2,	Zagreb,	2007,	str.	255–297,	str.	282.	
14	 Z.	Radelić,	Hrvatska u Jugoslaviji,	Zagreb,	2006, str.	546–549.
15	 S.	Popović,	Poslednja instanca,	1,	Beograd,	2003.
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јавности	и	организација	за	заштиту	људских	права.	Исто	се	поновило,	само	још	
јачим	интезитетом,	на	суђењу	шесторици	активиста	Слободног	универзитета	у	
Београду	1985.	и	тиме	практично	означило	крај	већих	идеолошких	прогона	у	
Београду	и	Србији.	С	обзиром	на	свој	значај	као	парадигме	времена	у	којем	иде-
олошки	опроцеси	замиру,	ово	суђење	заслужује	исцрпнији	приказ	и	анализу.

Процес шесторици чланова Слободног универзитета 1984–1985.

Може	се	рећи	да	је	то	последњи	велики	идеолошки	процес	у	самоуправ-
ном	социјализму	на	територији	Србије.	Почео	је	помпезно	масовним	хапшењима	
и	медијском	пратњом	и	 хистеријом,	 да	 би	 се	 завршио	неславно	 осудом,	 и	 то	
доста	 благом,	 само	 двојице	 од	 28	 ухапшених	 док	 је	 смао	 један	 и	 отишао	 на	
издржавање	 казне	 у	 КПД	 Забела.	 „Слободни“,	 „Отворени,“	 или	 ређе	 „Кућни“	
универзитет	(популарно	називан	у	круговима	оснивача	и	посетилаца)	настао	је	
као	спонтано	и	неформално	окупљање	по	становима	поједених	дисидената	у	Бе-
ограду	од	1976,	након	избацивања	професора	са	Универзитета	и	великог	при-
тиска	у	периоду	1972–1977.	То	је	дисидентски	одговор	на	заоштрену	друштве-
ну	ситуацију	по	угледу	на	праксу	у	појединим	земљама	Источног	блока	(Пољска,	
Чехословачка).	У	Загребу	су	се	слични	скупови	под	називом	човек и систем	већ	
одржавали	на	Филозофском	факултету	са	интелектуалцима	из	Србије,	Хрватске	
и	Словеније,	али	нико	није	прогоњен.	Корени	Слободног	универзитета	могу	се	
пратити	од	окупљања	групе	студената	у	изнајмљеном	стану	Владе	Мијановића	
на	 Коњарнику,	 а	 оснивачи	 су	 били	 инспирисани	 искуством	 појединих	 покре-
та	у	Источном	блоку.	Корени	се	могу	тражити	и	у	неформалнијим	дискусијама	у	
Симиној	9а	(Б.	Михајловић	Михиз,	Добрица	Ћосић...)	у	првим	послератним	го-
динама,	касније	атаљеу	Миће	Поповића,	стану	архитекте	Предрага	Ристића	на	
Сењаку,	Добрице	Ћосића	и	др.16	

Најпре	 су	 то	 биле	 неформалне	 групе	 по	 становима,	 да	 би	 децембра	
1976,	на	иницијативу	главних	организатора	Владинира	Мијановића,	Драгомира	
Олујића,	Миодраг	Милића	и	Лазара	Стојановића,	било	предложено	да	се	поједине	
групе	уједине.	Велику	школу	Слободног	универзитета	(одомаћен	неформални	
назив)	углавном	су	попуњавали	професори	и	шездесетосмаши,	а	од	1980.	по-
чела	је	да	ради	и	Мала	школа	Слободног	унверзитета	(која	је	радила	више	са	

16	 „У	 таквој	 ситуацији,	 после	 повратка	 са	 робије	 (и	 из	 ЈНА)	 ′троцкистичке	 групе′	
Имшировић	–	Кљајић	Николић,	Владимира	Мијановића,	Лазара	Стојановића,	Дани	ла	
Удовичког,	Михаила	Ђурића	и	других,	ми	смо	тражили	начин	да	доспемо	до	јавности,	
да	проговоримо	о	реалности	коју	смо	живели,	да	–	мало	шале	не	смета	–	уђемо	у	
историју.	Мало	 смо	 копирали	 наше	пријатеље	Пољаке	 из	 ′Летећег	 универзитета′,	
совјете	из	Самиздата,	′прашке	пролећаре′,	наше	предратне	кому	нисте...	и	створили	
′Отворени	универзитет′!	 ...Иако	из	 различитих	 група	и	различитих	политичких	 (и	
идеолошких)	орјентација,	заједничку	′платформу′	за	деловање	смо	пронашли	у	тзв.	
Трећој	 корпи	 (људска	 права)	Хелсиншке	повеље	 (1975).	 Те	 1976.	 године,	 првом,	
оснивачком	 састанку	 присуствовало	 је	 двадесетак	 људи:	 Владимир	 Мијановић	
(Влада	Револуција,	вођа	побуњених	студената	1968),	Павлушко	Имшировић,	Стојан	
и	Станко	Церовић,	Лазар	и	Војислав	Стојановић,	Неда	Николић,	Јелка	Имшировић,	
Миодраг	 Милић,	 општепознат	 као	 Мића	 Доктор,	 Илија	 Мољковић...“	 Сведочење	
Драгомира	 Олујића	 аутору,	 Београд,	 15.	 мај	 2008;	 Сведочење	 Милана	 Николића	
аутору,	15.	април,	Београд,	2010.
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студентима).	Настава	је	организована	у	становима	на	неколико	локација	у	Бео-
граду,	најчешће	у	улици	Коче	Капетана	(у	изнајмљеном	стану	Бориса	Тадића),	
Кнез	Милетиној	40	(Драгомир	Олујић)	и	у	Далматинској	90	(Миодраг	Милић),	
Пере	Тодоровића	3	(Гордан	Јовановић).17	Олујић	о	оснивању	и	раду	Слободног	
универзитета	каже:	„Иако	смо	били	на	истој	страни,	иако	је	владало	мишљење	
да	смо	хомогена	група,	унутар	нас	је	постојало	неколико	струја,	од	бољшевика	
до	анархиста	и	демократа.	Такође,	били	смо	и	генерацијски	подељени.	Затим,	
због	тога	што	смо	наше	сусрете	одржавали	у	приватним	или	изнајмљеним	ста-
новима,	недостатак	простора	нас	је	приморао	да	се	рационалније	организујемо,	
па	је	'Отворени	универзитет'	радио	у	три	′школе′.“18	Састанци	нису	били	кон-
спиративни.	Увек	се	два	месеца	унапред	знало	која	ће	тема	бити,	у	чијем	стану	
и	када.	Могао	је	да	дође	свако	ко	је	желео.	Једино	ограничење	била	је	величи-
на	стана	у	којем	је	одржавана	расправа	(неколико	пута	и	до	стотину	лица	у	тес-
ним	становима).	Облик	рада	је	био	тај	да	су	пре	расправе	постојала	два	изла-
гача,	са	анализом	проблема	и	предложеним	решењима.	Двојица	уводничара	би-
ла	су	по	систему	„pro	et	contra“.	Покретала	су	се	разна	питања,	од	научних	до	
политичких	питања,	национализма,	демократије	и	људских	права,	државног	и	
друштвеног	уређења	итд.	После	уводничара	ишла	је	расправа	од	четири	до	пет	
сати.	На	крају,	предлози	за	„конкретан	рад“,	примедбе	и	„тачка	под	разно“.	По-
сле	„официјелног	рада“,	ишла	су	текућа	питања	и	дружење.	Групе	су	биле	под	
сталном	полицијском	присмотром	и	повремено	медијски	нападане,	али	се	иле-
гални	 покрет	 ипак	 временом	 више	 омасовљавао.	Предавачи	 су	 били	 угледни	
стручњаци	из	области	друштвених	наука	и	познати	дисиденти	(Срђа	Поповић,	
Небојша	Попов,	Милован	Ђилас,	Љуба	Тадић,	Драгољуб	Мићуновић...).19	

17	 Presuda	Okružnog	kasacionog	suda	(OKS)	Beograd,	469/84;	Arhiv	Kazneno	popravni	dom	
Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića	m.	br.	24271;	Сведочење	Драгомира	Олујића	аутору,	
Београд,	15.	мај	2008.

18	 „Прву	 или	 Велику школу	 су	 ′похађали′	 шездесетосмаши	 и	 група	 професора	
изабачена	са	(Филозофског	и	Правног)	факултета,	међу	којима	су	били	и	Љубомир	
Тадић,	 Михаило	 Марковић,	 Михаило	 Ђурић	 и	 Стеван	 Врачар	 из	 Београда,	 Гајо	
Петровић,	Руди	Супек	и	Милан	Кангрга	из	Загреба,	Вељко	Рус	из	Љубљане...	Велика	
школа	се	бавила	великим,	епохалним	темама,	углавном	теоријски.	Другу	групу	су	
чинили	шездесетосмаши	и	њихова	генерација	интелектуалаца,	али	и	група	радника	
и	сељака.	Она	се	бавила	конкретним	темама,	актуелним	проблемима	југословенског	
друштва	 критикујући	 владајући	 систем	 и	 нудећи	 алтернативна	 решења.	 Из	 ове	
групе	су	углавном	потицале	све	конкретне	иницијативе	 (петиције	и	други	облици	
′оперативног	рада′).	Трећа	група,	Мала школа	састављена	од	студената	и	старијих	
средњошколаца,	била	је	и	дословно	организована	као	школа.	Њени	′полазници′	су	
нама	′маторцима′	задавали	теме,	а	онда	би	неко	од	нас	из	прве	две	групе	одговарао	
на	њиховим	скуповима,	држао	предавања	и	учествовао	у	расправама...	Поред	ове	
′официјелне′	три	школе,	ја	сам	неколико	година	држао	на	′окупу′	и	четврту	групу,	
састављену	од	млађих	′дисидената′.	Били	су	ту,	међу	осталим,	Горанко	Ђапић,	Лаза	
Секицки,	Милован	Бркић,	Горан	Бједов,	Жанета	Сиронић,	Веселинка	Заставниковић...	
Између	осталог,	ова	група	је	служила	и	као	′мобилизацијска	резерва′.	Такође,	морам	
рећи	′због	историје′	да	су	се	понеки	од	нас,	поред	ових	области,	бавили	и	другим	
активностима.	Тако	смо	Мића	Доктор	(Миодраг	Милић	–	нап.	аут.),	Миша	Самарџић,	
Гордан	 Јовановић,	 ја	 и	 још	 неколицина,	 у	 јулу	 1982.	 планирали	 формирање	
социјадемократске	партије,	али	је	полиција	хапшењем	и	затварањем	спречила	ову	
акцију“.	Сведочење	Драгомира	Олујића,	аутору, Београд,	15.	мај	2008.

19	 Више	о	Процесу шесторици	уз	сву	пратећу	судску	документацију	у	књизи:	S.	Popović,	
Poslednja instanca	2,	Beograd,	2003,	str.	931–1025.
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Дана	20.	априла	1984.	у	Кнез	Милетиној	40,	у	Београду,	у	стану	Драго-
мира	Олујића,	на	спектакуларан	начин,	уз	учешће	више	десетина	милиционера,	
ухапшено	је	и	приведено	28	чланова	Слободног	универзитета,	међу	којима	су	се	
нашли	и	прослављени	дисидент	Милован	Ђилас,	Влада	Мијановић	и	још	неколи-
ко	лица	„раније	позната	органима	гоњења“	из	тзв.	београдског	круга.20	Тог	да-
на	требало	је	да	буде	излагање	Милована	Ђиласа	„Национално	питање	у	КПЈ	и	
НОБ“,	а	коуводничар	је	био	Илија	Мољковић,	и	затим	полемика	о	националном	
питању	у	СФРЈ.	Милан	Николић	сматра	да	је	један	од	разлога	реакције	власти	
управо	Ђиласово	појављивање,	будући	да	се	већина	ухапшених	већ	годинама	
налазила	по	становима	у	Београду	и	расправљала	о	темама	из	историографије,	
социологије,	политикологије,	филозофије	и	права.	Из	притвора	су	најпре	сви	
пуштени,	да	би	неки	од	њих	били	поново	ухапшени.	Небојша	Попов	наводи	да	је	
10.	новембара	1984,	уочи	почетка	процеса	шесторици,	десетинама	хиљада	чла-
нова	СК	у	Београду,	ГК	СК	Београда	упутио	строго	поверљиву	Информацију	о	
повезивању	спољног	и	унутарњег	непријатеља,	деловањем	реакционарних	сна-
га	у	покушају	изазивања	немира	у	Београду	између	4.	и	10.	новембра	1984.	и	
предузетим	мерама	у	организацији	СК	Београда.	У	овом	спису	се	одговрност	за	
блаћење	земље	сваљује	на	шесторицу	анархолиберала	којима	се	суди	као	да	су	
се	сами	извели	на	суд	да	би	приказали	СФРЈ	као	полицијску	земљу	(време	зимске	
Олимпијаде	у	Сарајеву!)	Помињу	се	и	други	анархолиберали	који	присуствују	
суђењу	као	доказ	организованог	деловања	(Загорка	Голубовић,	Небојша	Попов,	
Триво	Инђић)	и	неки	прогнани	са	Правног	факултета	(Коста	Чавошки).	У	прилог	
синхронизованости	акције	различитих	народних	непријатеља	наводи	се	да	 је	
Удружење	књижевника	позвало	на	скуп	Љубу	Тадића,	Светозара	Стојановића,	
Михаила	Марковића,	Косту	Чавошког,	Миладина	Животића,	Небојшу	Попова	и	
друге	 тзв.	 ,,анархолиберале“,	 као	и	Добрицу	Ћосића.	Ћосић	наводи	 у	 својим	
сећањима	да	је	Светозар	Стојановић	од	неког	сазнао	у	последњи	час	да	ће	бити	
хапшења,	те	су	одустали	од	доласка.21	

Покренута	је	истрага	на	основу	кривичне	пријаве	коју	је	потписао	Ран-
ко	Савић	испред	СДБ-а.	А	оптужница	је	подигнута	само	против	шесторице	мање	
звучних	 имена,	 махом	 већ	 осуђиваних:	 студента	 Владимира	Мијановића,	Ми-
одрага	Милића	 (Мића	 Доктор),	 дипломираног	 социолога,	 Драгомира	Олујића,	
политиколога,	Гордана	Јовановића,	студента	историје	уметности	Филозофског	
факултета	у	Београду,	Павлушка	Имшировића,	дипл.	инжењера	саобраћаја,	и	
Милана	Николића,	 дипл.	 социолога,	 сви	из	Београда.	После	42	дана	штрајка	
глађу	Имшировића,	Мијановића	и	Николића,	пуштени	су	да	се	бране	са	слобо-
де.	Оптужница	коју	је	заступао	јавни	тужилац	Данило	Нановић	(којем	је	то	би-
ла	касније	одскочна	даска	за	место	рупбличког	тужиоца)	мењана	је	три	пута,	
од	дела	велеиздаје	на	крају	се	дошло	до	непријатељске	пропаганде.	Саслуша-

20	 „Prilikom	pretresa	Đilasovog	stana	oduzeta	mu	je	 jedna	trofejna	puška,	kada	smo	mu	
uručivali	odluku	o	puštanju	iz	zatvora	zatražio	je	da	mu	je	vratimo.	Sutradan	sam	uzeo	
trofejnu	pušku	i	lično	mu	je	odneo	u	njegov	stan	u	Palmotićevoj“	–	сећа	се	тада	шеф	
Службе	државне	безбедности	 (СДБ)	Србије	Обрен	Ђорђевић	у:	D.	Belić,	O	Nikolić,	
„Svedočenje	 Vitomira	 Kneževića,	 advokata	 na	 suđenju	 šestorici	 1984–1985“,	Nedeljni 
telegraf,	10.	mart	2004,	str.	6–7.

21	 N.	Popov,	Contra fatum. Slučaj grupe profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–
1988,	Mladost,	Beograd,	1989,	str.	50;	Д.	Тодоровић, књига о ћосићу,	Београд,	2005,	
стр.	269.



ТОкОви иСТОРиЈе 3/2012.

250

но	је	стотинак	сведока.	Тужилац	их	је	теретио	да	су	се	у	времену	од	1977.	па	до	
априла	1984.	године	у	Београду,	међусобно	повезивали	„полазећи	од	контраре-
волуционарних	позиција“,	радили	„на	стварању,	организовању,	омасовљењу	и	
учвршћивању	групе	лица	ради	деловања	на	подривању	и	противуставној	про-
мени	 друштвено-политичког	 система	 и	 свргавања	 постојеће	 власти“.	 Предло-
жио	 је	 широку	 листу	 од	 26	 сведока,	 међу	 којим	 и	 адвоката	 Срђу	 Поповића,	
и	 још	писана	сведочења	64	сведока	саслушаних	у	истрази	познатих	интелек-
туалаца:	Загорке	Голубовић,	Михаила	Марковића,	Небојше	Попова,	Светозара	
Стојановића,	Тодора	Куљића,	Војисалва	Шешеља,	Стојана	Церовића,	Ђорђија	
Вуковића,	 др	 Косте	 Чавошког,	 Бориса	 Тадића	 и	 других.	 Само	 двојица	 сведо-
ка,	по	свему	судећи	инструираних,	неуверљиво	су	потврдила	наводе	оптужни-
це.	„Знало	се	да	на	дисидентским	скуповима	има	доушника	УДБ-е.	Нико	ништа	
није	крио.	Сматрало	се:	Ето	не	кријемо	ништа,	није	ништа	антидржавно“,	сећа	
се	Витомир	Кнежевић,	искусни	адвокат	који	је	наступао	и	као	портпарол	оста-
лих	бранилаца.22	Судско	веће	је	ослободило	„крунског	сведока“	у	тренутку	кад	
је	одбрана	дошла	на	ред	да	поставља	питања,	а	све	предлоге	оптужених	и	бра-
нилаца	је	одбило.

Упркос	томе	што	је	јавност	припремана	за	велики	процес,	чи	ји	је	глав-
ни	циљ	застрашивање	критички	настројене	интелектулане	јавности	у	Београду,	
због	великог	отпора,	суђење	је	окончано	неславно.	Наговештаја	да	ће	се	про-
цес	одвијати	у	том	смеру	било	је	већ	на	почетку:	укидање	притвора	и	пуштање	
окривљених	да	се	бране	са	слободе.	Процес	је	окончан	4.	фебруара	1985.	го-
дине.	 Окружни	 суд	 у	 Београду,	 пред	 већем	 којим	 је	 председавао	 судија	 Зо-
ран	Стојковић,	судија	Душан	Комненић	и	тројица	поротника,	донео	је	пресуду	
којом	су	Миодраг	Милић,	Милан	Николић	и	Драгомир	Олујић	проглашени	криви-
ма	јер	су	у	времену	од	1980.	до	1984.	„својим	написи	ма	злонамерно	и	неисти-
нито	приказивали	друштвено-политичке	прилике	код	нас,	читали	своје	тексто-
ве,	усмено	говорили	пред	већим	бројем	лица	на	илегалним	састанцима	у	приват-
ним	становима,	док	је	окривљени	Николић	један	свој	текст	поднео	у	иностран-
ству	страној	институцији.	При	томе,	сви	окривљени	су	неистинито	приказали	те-
ковине	наше	народноослободилачке	борбе	и	социјалистичке	изградње	и	улогу	
Комунистичке	партије	Југославије	и	њеног	руководства	и	личност	и	дело	пред-
седника	СФРЈ	Јосипа	Броза	Тита.	Николића	истина	не	интересује,	па	стога	он	у	
свом	тексту	и	наводи	да	Албанци	можда	имају	објективних	разлога	да	се	осећају	
угњетеним	у	Југославији	јер	не	живе	на	јединственој	територији,	а	и	Косово	је	
најнеразвијенији	крај	Југославије.	Видно	је	да	је	ова	теза	скоро	истоветна	са	те-
зом	косовске	иреденте.“23	

Милан	Николић	 се	 терети	 због	 текста	 на	 енглеском	 језику	 „Структура	
југословенског	друштва,	облици	сукоба	и	начини	за	њихово	превазилажење“,	
који	је	поднео	Универзитету	Brandeis	у	Бостону	1982.	године	свом	професору	

22	 S.	Popović,	Poslednja instanca, 2,	Beograd,	2003,	 str.	931–1025;	D.	Belić,	O.	Nikolić,	
„Svedočenje	 Vitomirа	 Kneževića,	 advokata	 na	 suđenju	 šestorici	 1984–1985“,	Nedeljni 
telegraf,	10.	mart	2004,	str.	6–7.

23	 Presuda	OKS	Beograd	K.	br.	469/84;	Arhiv	KPD	Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića m.	br.	
24271;	S.	Popović, Poslednja instanca, 2,	str.	931–1025;	N.	Popov,	Contra fatum. Slučaj 
grupe profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–1988,	Mladost,	Beograd,	1989,	
str.	50.
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Ралфу	Милибанду.	Из	њега	се	узимају	као	инкриминишући,	између	осталог,	де-
лови	где	говори	да	је	„Југославија	развијала	нешто	друго	на	рушевинама	бур-
жоаског	 друштва,	 а	 не	 социјализам	 по	Марксу	 и	 ...	 да	 данашњи	 систем	 није	
социјалистички,	да	 је	главни	циљ	бирократије	да	разбије	радничку	класу	ка-
ко	би	могла	да	је	контролише,	и	да	...	изигравајући	прави	социјалистички	прин-
цип:	уместо	да	се	развија	истинско	самоуправљање	бирократија	поставља	при-
вредне	руководиоце...“	Ови	ставови	оцењени	су	као	непријатељска	пропаганда,	
а	Милан	Николић	кажњен	са	годину	дана	и	шест	месеци	затвора.24	Занимљиво	
је	да	у	образложењу	пресуде	стоје	и	следећи	наводи	судије:	„Довољно	је	от-
ворити	новине,	слушати	радио	или	гледати	телевизију	и	видети	да	се	слобод-
но	и	отворено	критикује	све	оно	што	се	сматра	да	није	реду...	Суду	није	позна-
то	да	је	била	некад	у	историји	нека	партија	типа	дебатног	клуба...	која	је	успе-
ла	да	изврши	револуцију...	суду	није	познато	да	су	грађанске	демократије	да-
ле	шансу	самоуправљању.	Окривљени	Николић	добро	зна	колики	је	значај	про-
паганде,	колико	је	требало	времена	да	својим	радом	на	делу	докажемо	тим	За-
падним	демократијама	да	се	не	налазимо	иза	тзв.	гвоздене	завесе.	Он	добро	зна	
да	се	у	тим	грађанским	демократијама,	комунизам	још	увек	схвата	као	баук.	Но,	
окривљеног	Николића	то	много	и	не	занима	јер,	како	сам	истиче,	жели	да	се	за-
посли	на	Западу	и,	на	овај	начин,	он	ствара	о	себи	слику	дисидента...“25	
24	 У	образложењу	пресуде,	између	осталог	се	каже:	„Njemu,	u	stvari,	smeta	što	određene	
grupe	 nemaju	 učešća	 u	 vlasti.	 Osnovni	 izvor	 mu	 je	 pamflet	 Milovana	 Đilasa	 –	 Nova	
klasa.	Očigledno,	on	govori	 o	višepartijskom	sistemu.	 Jedino	ostaje	nejasno	šta	bi	 od	
samoupravljanja	ostalo	u	tom	sistemu	i	kako	bi	se	on	razvijao	u	istom.	Ovo	tim	pre	što	
se	mora	imati	u	vidu	da	smo	nekada	imali	taj	višepartijski	sistem	građanske	demokratije	
i	 upoznali	 rezultate	 istog,	 koji	 je	 ovaj	 narod	 skupo	 platio.	 A	 sudu	 nije	 poznato	 da	 su	
te	građanske	demokratije,	koje	Nikolić	zagovara,	dale	bilo	gde	šansu	samoupravljanju.	
Optuženi,	 u	 stvari,	 pokušavaju	 da	 eliminišu	 sve	 ono	 pozitivno	 što	 je	 partija	 uradila,	
stvaraju	potpuno	crnu	sliku	stanja	kod	nas,	kako	bi	se	kao	neophodna	nametnula	teza	
o	nužnosti	postojanja	opozicije	i	višepartijskog	sistema...“	Presuda	OKS	Beograd	K.	br.	
469/84;	Arhiv	KPD	Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića	m.	br.	24271;	S.	Popović,	Poslednja 
instanca II,	Beograd,	2003,	str.	931–1025;	N.	Popov,	Contra fatum. Slučaj grupe profe-
sora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–1988,	Mladost,	Beograd,	1989,	str.	50.

25	 Presuda	OKS	Beograd	K.	br.	469/84;	Arhiv	KPD	Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića	m.	br.	
24271;	S.	Popović,	Poslednja instanca, 2,	Beograd,	2003,	str.	931–1025;	N.	Popov,	Con-
tra fatum. Slučaj grupe profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu 1968–1988,	Mladost,	
Beograd,	1989,	str.	50.	-	О	самом	суђењу	и	судији	Зорану	Стојковићу,	који	је	убрзо	
после	овог	процеса	прешао	у	адвокате,	Милан	Николић	каже:	„On	je	tada	bio	jedan	
od	onih	mladih	′sudija	za	vešanje′,	kako	smo	ih	mi	tada	nazivali	u	žargonu.	U	stvari,	to	
su	bile	mlade	drčne	sudije	koje	su	pravile	karijeru.	Oni	su	bili	veći	katolici	od	pape,	pa	su	
ih	isturali	da	rade	ta	politička	suđenja.	Pametnije,	umerenije	sudije,	oni	su	to	izbegavali.	
A	oni	koji	 su	hteli	prečicama	da	naprave	karijeru,	oni	su	se	prihvatali	 takvih	suđenja.	
Gospodin	Stojković	je	zabranio	jednu	knjigu	N.	Popova.	On	je	čak	naredio	da	se	ceo	tiraž	
uništi	i	ona	je	većim	delom	spaljena.	A	onda	je,	kad	se	tako	potvrdio,	dobio	i	da	sudi	tzv.	
beogradskoj	šestorici.	Na	tom	suđenju,	u	prvoj	instanci,	kad	je	presudu	doneo	gospodin	
Stojković,	nas	trojica	smo	konačno	bili	osuđeni.	Miodrag	Milić	je	dobio	dve	godine,	ja	sam	
dobio	godinu	i	po	dana,	a	mislim	da	je	Olujić	dobio	godinu	dana.	Onda	je,	na	višoj	instan-
ci,	sud	te	kazne	ublažio.	Znači	da	je	sudija	bio	drčniji	nego	što	je	režim	od	njega	tražio...“ 
„Ne	pljuj	po	podu,	 ili	–	nekoliko	reči	o	pravdi“, Peščanik, B	92, mart	2004.	-	Адвокат	
Витомир	Кнежевић ће	о	држању	судије	Стојковића	изрећи	нешто	мало	другачији	суд: 
„On	je	taj	slučaj	verovatno	morao	da	vodi.	No	istovremeno	nije	morao...	Mogao	je	da	od-
bije!	Razume	se	da	bi	tada	došao	u	opasnost	da	ostane	bez	posla,	ali	hiljade	ljudi	je	imalo	
snage	da	zauzme	taj	stav	i	sa	sudijskih	mesta	ode	u	advokaturu.	Tehnički	je	besprekorno	
vodio	slučaj,	davao	nam	je	odmah	kopije	zapisika,	bio	je	ljubazan,	sve	je	trebalo	da	iz-
gleda	besprekorno...	Stojković	je	imao	šansu	da	im	izrekne	blaže	kazne	i	svaku	presudu	
lako	odbrani.	Ne	pred	svojom	savešću,	već	pred	sudskim	višim	organima...	posle	Tita	
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Оптуженом	 Миодрагу	 Милићу	 се	 спочитава	 што	 је	 злонамерно	 прика-
зивао	 друштвено-политичке	 прилике	 у	 земљи	 тврдећи	 да	 у	 Југославији	 нема	
демократије,	па	се	наводе	делови	његовог	текста	„Стаљинизам	и	узроци	пораза	
устанка	у	Србији	1941–1942“,	да	је	пред	више	лица	прочитао	текст	„Узроци	су-
коба	Југославије	и	СССР-а	1948.	 године“,	 тврдећи	за	 Јосипа	Броза	да	„је	по-
стао	култ,	наш	вођа	и	учитељ,	што	је	равноправно	култу	Стаљина“;	да	је	пред	
више	лица	прочитао	текст	„Удес	Милована	Ђиласа	и	границе	побуне“,	у	којем	
друштвено-политички	 систем	 тога	 времена	 назива	 „идеолошко-политички	 си-
стем	стаљинизма	Југославије,	Југословенски	стаљинизам,	Примитивни	деспост-
ски	 стаљинизам,	 Титов	 деспотизам“,	 а	 замера	 му	 се	 и	 књига	 Рађање Титове 
деспотије.	Милић	је	због	наведеног	осуђен	на	казну	затвора	од	две	године,	да	
би	казна	била	ублажена	на	годину	и	шест	месеци.26	Њега	је	заступао	адвокат	
Владимира	Шекса	(коме	је	било	суђено	у	Хрватској)	и	он	је	једини	који	је	на	
крају	и	отишао	на	издржавање	казне	у	КПД	Забела	(од	јула	1986.	до	новембра	
1987).	Милан	Николић	сматра	да	је	то	највише	због	тога	што	је	страној	и	домаћој	
јавности	био	најмање	познат	и	стога	„лака	мета“.27	

Драгомир	 Олујић	 (1948),	 дугогодишњи	 активиста	 у	 дисидентском	 по-
крету,	осуђен	је	због	„непријатељске	пропаганде“	на	казну	од	годину	дана	за-
твора	условно,	да	би	у	другом	степену	био	ослобођен.28	Окривљен	је	за	јавно	
читање	приказа	забрањене	књиге	Политички плурализам или страначки мони-
зам	Војислава	Коштунице	и	Косте	Чавошког	и	тврдњи	којима	је	негирао	рево-
луционарни	карактер	југословенског	друштва	оцењујући	га	као	стаљинистичко	

došao	je	tzv.	režim	‘kolektivnog	rukovodstva’,	koji	je	samo	ublažio	represalije.	Međutim,	
iza	spoljnih	fasada	dešavalo	se	da	vlast	bude	još	brutalnija.	Svi	koji	su	radili	za	režim,	
pa	 i	sudstvo	morali	su	da	slušaju.	Ali	dužnost	 je	bila	 iskoristiti	do	krajnjih	mogućnosti	
svoje	 slobode	 i	 sudsku	nezavisnost	 kakavu	 takvu...“	D.	Belić,	O.	Nikolić,	 „Svedočenje	
Vitomira	Kneževića	advokata	na	suđenju	šestorici	1984–1985“,	Nedeljni telegraf 10.	mart	
2004,	 str.	 6–7.	 -	Дисидент	Драгомир	Олујић	о	 судији	Стојковићу	каже:	 „Sudio	nas	
je	za	stvari	za	koje	 i	nismo	optuženi	npr.	stavio	je	presudu	da	smo	mi	bili	zagovornici	
višepartijskog	sistema,	on	je	time	hteo	da	dokaže	svoju	lojalnost	aparatu.	Imao	je	priliku	
da	kao	nijedan	sudija	u	bivšoj	Jugoslaviji	donese	prvu	oslobađajuću	presudu	u	jednom	
političkom	procesu.“	B.	 Tončić,	 „Stojković	 propustio	 istorijsku	 priliku“,	Danas,	 9.	mart	
2004,	str.	5.

26	 Arhiv	KPD	Zabela,	Presuda	OKS	Beograd	K.	br.	469/84;	Dosije	Miodraga	Milića m.	br.	
24271.

27	 Arhiv	KPD	Zabela,	Presuda	OKS	Beograd	K.	br.	469/84;	Dosije	Miodraga	Milića	m.	br.	
24271;	Svedočenje	Milana	Nikolića	autoru,	15.	april,	Beograd,	2010.

28	 Драгомир	Олујић	(Сивац,	1948)	из	породице	колониста	у	Бачкој,	отац	Мирко	Олујић	
високи	 функционер	 партије,	 учесник	 НОР-а.	 Завршио	 ОШ	 у	 Сивцу,	 гимназију	
у	 Сомбору	 1960.	 Зато	што	 је	 одбио	 да	 носи	штафету	 добио	 је	 један	 из	 владања.	
Затим	је	1963.	изабран	за	председника	Омладине	општинског	одбора,	иако	је	био	
још	 малолетан.	 Током	 1964.	 због	 писања	 текста	 против	 атомске	 бомбе	 означен	
као	маоиста.	 Године	 1967.	 уписао	Факултет	 политичких	 наука	 и	 активан	 учесник	
демонстрација	1968.	Током	70-их	био	је	изузетно	активан	у	дисидентском	покрету	
кроз	петиције	и	акције	 за	аболицују	политичких	осуђеника.	 Један	 је	од	оснивача	
и	 покретача	 иницијативе	 за	 стварање	 тзв.	Отвореног универзитета	 половном	 70-
их.	Касније	 је	живео	у	изнајмљеном	стану	заједно	са	Г.	 Јовановићем,	Б.	Тадићем	
и	В.	Заставниковић	на	Дорћолу	у	Кнез	Милетиној	40,	где	је	било	једно	од	седишта	
Отвореног	универзитета	и	током	70-их	наставио	је	своју	дисидентску	активност,	али	
ипак	није	кривично	осуђен.	Сведочење	Драгомира	Олујића	аутору,	Београд,	15.	маја	
2008.	
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или	буржуаско	у	каснијој	фази.29	Слична	оптужба	против	Павлушка	Имшировића	
(већ	осуђиваног	током	1973)	је	одбијена,	док	је	тужилац	одустао	од	гоњења	Вла-
димира	Мијановића	и	Гордана	Јовановића.	Милан	Николић,	један	од	осуђених,	о	
коначном	епилогу	процеса	каже:	„Миодраг	Милић	је	добио	казну	од	годину	да-
на,	коју	је	издржао	у	Забели.	Ја	сам	био	осуђен	условно,	а	један	човек	је	оти-
шао	у	затвор	само	зато	што	је	једна	група	интелектуалаца	седела	и	дискутова-
ла.	У	пресуди,	коју	можете	наћи	у	књизи	Срђе	Поповића,	ви	видите	да	судија	
Стојковић	каже	да	сам	ја	пропаганду	вршио	према	свом	професору	Ралфу	Ми-
либанду	и	да	је	то	разлог	због	којег	ја	треба	да	лежим	у	затвору.	И	најзад,	не	
треба	заборавити	да	је	у	том	случају	једног	човека,	по	свој	прилици,	убила	Уд-
ба,	студента	и	радника	Радомира	Радовића.	И	он	је	буквално	жртва	целог	тог	
процеса.“30	

Радомир	Радовић	(1951)	био	 је	студент	права	и	радио	као	службеник.	
Био	је	потписник	више	петиција	за	заштиту	људских	права	и	против	злоупотре-
бе	психијатрије	 и	 активан	на	дискусионим	 трибинама	Слободног	 универзите-
та.	Ухапшен	је	28.	априла	1984.	заједно	са	двадесетосморицом	из	Кућног	уни-
верзитета,	али	је	убрзо	нађен	мртав	30.	априла	у	викендици	у	Оршцу,	селу	на-
домак	Обреновца,	седам	дана	након	хапшења.	Радомир	је	био	тих	човек,	ма-
ло	је	говорио,	а	посебно	се	занимао	за	синдикална	питања.	Пошто	је	радио	у	
грађевинарству,	имао	је	добре	контакте	са	радницима-мајсторима	и	интересо-
вао	се	за	оснивање	другачијег	независног	синдиката	у	земљи.	У	дисидентским	
круговима	углавном	се	спекулисало	да	је	Радовић	убијен	у	току	полицијске	ис-
траге.	Полиција	је	изашла	у	јавност	с	тезом	да	је	Радовић	починио	самоубиство	
узевши	већу	„дозу	опасног	инсектицида	који	је	нашао	у	викендици“.	Оно	што	
истрага	није	објаснила,	према	писању	штампе,	било	је	питање:	„Где	је	био	Ра-
домир	седам	дана	од	тренутка	нестанка	до	када	је	нађен	мртав?“31	

29	 „Кад	је	изашла	књига	Чавошког	и	Коштунице,	као	прва	у	тој	серији	–	Филозофија	и	
друштво	–	књигу	је	напао	прво	′Комунист′,	затим	на	целој	страни	′Политике′	Мило-
рад	Вучелић.	Био	је	то	невероватан	напад.	Међутим,	ми	смо	брзо	продали	тај	тираж	
и	саопштили	да	књиге	више	нема.	Према	томе,	немају	шта	да	забрањују.	Али,	онда	
су	сачекали	следећу	књигу,	књигу	Небојше	Попова.	Њима	је	било	важно	да	нам	за-
бране	књигу	и	да	покажу	да	ми	вршимо	некакву	диверзију,	да	смо	ми	политички	врло	
опасни	и	да	нас	треба	ударати	по	прстима.“	Предавање	Драгољуба	Мићуновића,	Бе-
оград,	 Дом	 омладине,	 15.	 октобар	 2009;	 Presuda	 OKS	 Beograd	 469/84;	 Arhiv	 KPD	
Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića	m.	br.	2427;	S.	Popović,	Poslednja instanca II,	Beograd,	
2003,	str.	931–1025.	

30	 Svedočenje	Milana	Nikolića „Ne	pljuj	po	podu,	ili	–	nekoliko	reči	o	pravdi“,	Peščanik, B	92,	
mart	2004.	

31	 Републичком	 тужилаштву	 упућена	 је	 петиција	 маја	 1991.	 под	 називом	 Захтев за 
спровођење истраге о смрти Радомира Радовића, Ђоке Стојановића и александра 
Опојевића који	 су	 потписали	њихови	 рођаци	 и	 пријатељи	 а	 по	 којем	 ништа	 није	
урађено.	Драгомир	Олујић,	попут	многих	савременика	и	актера,	и	данас	сумња	да	је	
у	случају	Радовић	реч	заправо	о	убиству	услед	примене	прекомерне	силе:	„По	мом	
суду,	Мираш	 је	убијен	у	СДБ-у	током	саслушања.	Наиме,	полиција	 је	покушавала	
да	од	њега	направи,	што	би	се	данас	рекло,	 ′сведока	сарадника′,	на	шта	он	није	
пристајао.	 Они	 су	 га	 шиканирали,	 тукли	 и	 највероватније,	 један	 од	 дебеоваца,	
изнервиран	његовим	отпором,	 ′поступио	 је	 јаче	него	што	 је	ситуација	захтевала′,	
услед	чега	је	наступила	смрт,	која	је	направила	хаос	у	СДБ-у	(различита	саопштења	
о	узроку	смрти),	судској	медицини	(обдукција	без	присуства	адвоката	и	породице,	те	
противречан	обдукцијски	налаз),	држави...	Ни	тада,	ни	данас	држава	не	дозвољава	
да	 се	 утврди	 пуна	 истина	 о	 Радовићевој	 смрти.“	 Сведочење	 Драгимира	 Олујића	
аутору,	20.	септембар	2008.	-	Више	о	случају	Радовић	у:	„Šta	istraga	i	Stane	Dolanc	
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Ово	суђење	је	последњи	озбиљнији	покушај	власти	да	се	обрачуна	са	
нарастајућом	опозицијом.	Специфичност	овог	случаја	 је	 та	што	 је	изазвао	до	
тад	невиђену	медијску	промоцију,	протесте,	писма	и	петиције,	како	домаће	та-
ко	и	стране	интелектуалне	јавности	и	организација	за	заштиту	људских	права.	
Издаје	се	редовно	билтен	о	суђењу,	суђење	су	посматрали	Amnesty	international,	
многи	други	појединци	и	организације	које	се	баве	људским	правима.32	Акти-
вирала	 се	 интелектулана	 јавност	 кроз	 јавне	 наступе,	 писма	 и	 петиције.	 Гру-
пе	 грађана	 и	 познати	 интелектуалци	 више	 пута	 током	 1984.	 пишу	 отворе-
на	 писма	 југословенској	 јавности,	 потпредседнику	 Председништва	 СР	 Србије	
Бранку	 Пешићу.33	 Петицију	 упућену	 председнику	 Председништва	 Веселину	
Ђурановићу	 потписују	 12.	 септембар	 1984.	 угледни	 немачки	 интелектуалци	
и	политичари:	књижевник	Хајнрих	Бел,	др	Ерхард	Еплер,	члан	председништ-
ва	Социјал-демократске	партије	Немачке,	професор	др	Иринг	Фетахер,	Гинтер	
Грас,	књижевник,	професор	Јирген	Хабермас,	професори	Јохан	Штрасер	и	Ал-
брехт	Велмер.	Дисиденте	су	подржали	амерички	председник	Роналд	Реган,	Сан-
дро	Пертини,	италијански	председник,	и	други	високи	званичници,	а	апел	за	
прекид	 суђења	потписало	 је	 осам	хиљада	универзитетских	професора	из	це-
лог	света.	Апел	домаће	интелектуалне	јавности	ССУП-у	упућују:	Коста	Чавош-
ки,	Драгослав	Михаиловић,	Владимир	Мијановић,	Светлана	Књазев-Адамовић,	
Матија	 Бећковић,	Михаило	Марковић,	Мића	Поповић,	 Гојко	Николиш,	 Добри-
ца	 Ћосић,	 Никола	 Рот,	 Борислав	 Михаиловић,	 Загорка	 Голубовић,	 Миладин	
Животић,	Антоније	Исаковић	и	други.34	Пишу	се	писма	и	петиција	Скупштини	
Србије,	члановима	Савета	Федерације,	окружном	јавном	тужиоцу,	председнику	
Окружног	суда	у	Београду,	Комисији	Скупштине	Србије	за	надзор	над	СДБ-ом	
итд.	Суђење	је	одржано	у	малој	сали,	премалој	да	прими	све	посетиоце,	а	пре-
суда	прочитана	у	великој.	„Сваког	дана	на	почетку	суђења	у	београдској	Пала-
ти	правде	било	је	у	суду	готово	500	људи	и	150	испред	суднице“	–	сећа	се	један	
од	оптужених	Драгомир	Олујић.35	

nisu	objasnili?“	 pismo	 Jelene	Radović	 i	 Pavluška	 Imširovića,	Mladini	 16.	7.	1987.	 -	С.	
Поповић	пак	сумња	да	се	радило	о	уцењеном сведоку провокатору	и	мисли	да	 је	
Радовић	извршио	самоубиство	не	могавши	да	издржи	притисак	средине.	S.	Popović,	
n. d.,	str.	535.	

32	 Између	осталих:	prof.	C.	D.	Ruter,	Direktor	of	The	Institute	of	Criminal	Low	iz	Amster-
dama;	dr.	Bruckmayer;	La	federation des Droits de l ‘Homme;	Mme	Antonine	Garapot,	
magistrate,	Paris;	American	bar	Association;	Mr.	Stuart	Robinowitz,	Esg.	Attorney	At	Law;	
Offizielprocesbeobahater	Petra	K.	Kely,	Mdb;	Gert	Bastian,	MdB;	Uli	Fisher,	Norwegian	Bar	
Assiciation	–	Human	Rights	Section	of	the	Helsinki	Committee	of	Norway;	Finn	Lynghjem	
Attormey	at	Law;	Swedish	Jurustis,	Committee	PRO	JUSTITIA;	Susanne	Urwitz,	Public	
Prosecutor;	 Stelin	 Carde,	 LL.	 B;	 predsednik	 Jugoslovenskog	 udruženja	 za	 sociologiju,	
prof.	dr	Niko	Toš	i	dr.	S.	Popović,	Poslednja instanca 2,	Beograd,	2003,	str.	931–1025.

33	 Петиције	потписују,	између	осталих:	Добрица	Ћосић,	Коста	Чавошки,	Милован	Да-
нојлић,	 Загорка	 Голубовић,	 Михајло	 Марковић,	 Драгољуб	 Мићуновић,	 Драгослав	
Михаиловић,	 Предраг	 Палавестра,	 Небојша	 Попов,	 Светозар	 Стојановић,	 Љубо-
мир	Тадић	и	др.	Затим	професори	Универзитета:	Драгослав	Срејовић,	Пеђа	Ми	ло-
сављевић,	Радован	Самарџић,	Стеван	Раичковић,	Веселин	Савић	и	Милка	Ивић,	а	
отворено	писмо	Председништву	СФРЈ	потписују:	Биљна	Јовановић,	Алек	Ву	кадиновић,	
Гојко	Ђого,	Радмила	Лазић,	Иван	Јанковић,	Слободан	Ракитић	и	Мирослав	Егерић.	S.	
Popović,	Poslednja instanca 2,	Beograd,	2003,	str.	931–1025;	R.	Danilović,	n. d.	

34	 S.	 Popović,	 Poslednja instanca 2,	 Beograd,	 2003,	 str.	 931.	 Д.	 Олујић	 сведочење	 и	
интервјуи	аутору;	Arhiv	KPD	Zabela,	Dosije	Miodraga	Milića.

35	 B.	Tončić,	„Stojković	propustio	istorijsku	priliku“,	Danas,	9.	mart	2004,	str.	5.
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У	овако	створеној	друштвеној	клими	Врховни	суд	Србије	9.	 јула	1985,	
уважавајући	жалбе	бранилаца	Миодрага	Милића,	првобитну	пресуду	преиначује	
тако	што	налази	да	извесне	инкриминације,	ипак,	„не	садрже	сва	битна	обележја	
кривичног	дела	непријатељске	пропаганде“,	те	му	казну	смањује	на	годину	да-
на	и	шест	месеци.	Делимично	се	излази	у	сусрет	и	жалби	Милана	Николића,	па	
је	дело	преквалификовано	„у	повреду	угледа	СФРЈ“,	а	казна	смањена	на	осам	
месеци	условно,	док	је	Олујића	који	се	жалио	ослободио	оптужбе.	Савезни	суд	
је	пресудом	24.	децембра	1985.	одбио	захтев	Милића	и	Николића	за	ванредно	
преиспитивање	правоснажне	пресуде.36	Коначан	резултат	 је	ипак	био	крајње	
мршав.	Иако	је	ухапшено	тридесетак	лица,	изведена	на	суд	шесторица,	осуђена	
су	на	крају	само	двојица	и	то	на	казне	једне	до	две	године	робије,	с	тим	да	је	
само	један	заиста	и	отишао	на	издржавање	казне	(Миодраг	Милић).37	У	прав-
ном	смислу	процес	је	донео	три	новине,	како	истиче	Срђа	Поповић.	Прва:	судија	
Стојковић	изнео	занимљиву	тезу	да	је	мишљење	слободно	„као	психички	про-
цес“,	али	да	речи	које	су	израз	тог	мишљења	„могу	бити	кажњиве“;	друга:	прак-
са	да	се	адвокат	елиминише	као	бранилац	тако	што	се	позове	за	сведока	(адво-
кат	Срђа	Поповић);	и	трећа:	претрес	адвокатске	кацеларије	и	одузимање	беле-
жака	о	разговору	са	брањеником.38	

Међу	дисидентима	се	спекулисало	да	је	процес	шеторици	и	прогон	бе-
оградског	круга	интелектуалаца	тражио	Стане	Доланц,	руководилац	Савезног	
СУП-а	а	потом	и	председник	Савета	за	заштиту	уставног	поретка	Председништ-
ва	СФРЈ,	 јер	су,	наводно,	Београд	и	Србија	почетком	80-их	важили	за	центар	
либералне	опозиције,	док	су	у	Хрватској	такве	тенденције	сузбијене	након	об-
рачуна	 с	 маспоком.	 Супротно	 очекивањима	 организатора	 политичког	 проце-
са,	чији	је	основни	циљ	био	застрашивање	београдске	критичке	интелектулане	
јавности,	дошло	је	до	њеног	још	већег	буђења	и	мобилизације	у	заштити	пра-
ва	на	слободно	мишљење	и	изражавање.	Дисидентски	фронт,	иако	разнородан,	
састављен	од	појединаца	који	су	били	за	поправљање	система	и	реформе	као	
начина	преображаја,	па	до	оних	који	су	захтевали	радикално	рушење	и	рас-
кид,	био	је	сада	уједињен	у	одбрани	основних	слобода	и	права	као	темеља	де-
мократског	друштва.	Ово	је	један	од	последњих	великих	политичких	процеса	на	
којем	је	манифестовано	јединство.	Касније,	стављањем	у	први	план	национал-
ног	питања,	дисиденти	се	разједињују,	а	све	више	се	издваја	крило	које	ставља	
национално	испред	демократског,	док	идеолошка	пресија	режима	све	више	сла-
би.	То	представља	лагани	увод	у	нову	епоху,	кад	репресија	губи	идеолошку	боју	
и	постаје	средство	за	голо	очување	политичке	власти.	Шеф	СДБ	Србије	Обрен	
Ђорђевић	је	признао	да	су	тада	„последњи	пут	хапшени	дисиденти	у	Србији“	и	
да	је	процес	био	фијаско	и	велика	бламажа	пред	међународном	јавношћу	у	вре-
ме	када	су	овакви	прогони	нестајали	у	целом	Источном	блоку.39	

36	 Arhiv	KPD	Zabela,	Dosije	M.	Milić;	S.	Popović,	Poslednja instanca 2,	Beograd,	2003,	str.	
931–1025.	

37	 S.	Popović,	Poslednja instanca 2,	Beograd,	2003,	str.	931–1025;	J.	Dragivić	Soso, Spa-
sioci nacije, Beograd,	2004,	str.	97.

38	 исто,	стр.	931.
39	 D.	Belić,	O.	Nikolić,	„Svedočenje	Vitomira	Kneževića	advokata	na	suđenju	šestorici	1984–
1985“,	Nedeljni telegraf,	10.	mart	2004,	str.	6–7.
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Одустајање	од	кривичног	гоњења	и	драстично	ублажавање	казни	говори	
о	промени	друштвено-политичких	прилика,	које	су	лагано	почеле	да	се	мењају	
у	смеру	либерализације.	Повлачење	режима	од	половине	80-их	и	одустајање	
од	 крутих	 идеолошких	 поставки,	 у	 времену	 глобалног	 краха	 комунистичке	
идеологије,	дало	је	нов	замах	критици	која	ће	се	у	наредним	годинама	расплам-
сати	и	допринети	крају	прогона	на	идеолошко-политичкој	основи.	Протестима	
српских	писаца	и	интелектуалаца	у	Француској	7,	оснивањем	Одбора	за	зашти-
ту	уметничких	слобода	у	Удружењу	књижевника	Србије,	оживљавањем	српског	
ПЕН	центра	према	начелима	Повеље	Међународног	ПЕН-а,	акцијама	интелек-
туалаца	у	Одбору	за	одбрану	слободе	мисли	и	изражавања,	многим	протести-
ма,	трибинама	и	облицима	јавног	деловања,	ударени	су	темељи	вишестраначја	
у	Србији.

Summary

Dr Srđan Cvetković

“PROCESS AGAINST THE SIX” 
beginning of the end of ideological pursuit in socialist Serbia

Key words: political repression, communism, trails, SFRY 
(Socialist Federal Republic of Yugoslavia), Free University

Together	with	growth	of	political	repression	in	SFRY	since	the	beginning	of	
the	80s,	resistance	against	non-democratic	regime	also	grew,	based	mostly	on	new	
born	nationalism	as	well	as	on	critical	questioning	of	ideological	motives.	Thanks	to	
the	awakened	general	public,	deprived	of	totalitarian	social	context,	these	kinds	of	
show	trials	in	Serbia	more	and	more	missed	their	target.	In	the	words	of	the	attorney	
Srdja	Popović,	courthouses	were	legally	turned	into	“schools	of	democracy”,	instead	
of	stages	of	terror.	The	first	case	of	this	kind	of	process	was	the	trial	of	the	poet	
Gojko	Djogo	in	1982,	which	ended	ingloriously	for	the	state,	with	the	acquittal	of	the	
accused,	after	a	strong	reaction	of	foreign	and	domestic	general	public	as	well	as	the	
human	rights	organizations.	The	same	thing,	with	even	stronger	intensity,	repeated	
on	the	trial	of	six	activists	of	Free	University	in	Belgrade	in	1985,	which	practically	
indicated	the	end	of	ideological	pursuits	in	Belgrade	and	Serbia.
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Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ

САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ ПАТРИОТА – АНТИФАШИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА РУСКИХ ЕМИГРАНАТА У СРБИЈИ 1941–1945.

АПСТРАКТ: У раду је на основу нове архивске грађе и 
успомена учесника урађена реконсрукција делатности Са-
веза совјетских патриота – антифашистичке организације 
руских емиграната.

Кључне речи: Савез совјетских патриота, руска емиграци-
ја у Србији, Други светски рат, партизански покрет

За време Другог светског рата у Србији је деловала руска 
антифашистичка организација Савез совјетских патриота (даље 
ССП), који су формирали просовјетски оријентисани омладинци. 
Улога ове организације, њено деловање и допринос борби против 
окупатора су релативно мало познати и проучени.1 Осим оскудне 
мемоарске грађе2 ниједан, чак ни уметнички рад није озбиљно 
обрађивао ову тему. Велики проблем је представљало то што је 
чланство, а посебно руководство ове организације преживело 
неко лико тешких ударца и било готово уништено. Хапшења Гe-
стапоа 1944, одлазак дела чланства у војску 1944, притисак 
1944–1945. и терор према руским емигрантима 1948. су фактички 
уништили трагове деловања ове организације. Отварањем нових 
фондова у Архиву Србије истраживачи су по први пут добили 
приступ јединственој грађи која даје могућност да се реконструише 
ова мистериозна организација, њен настанак, развој и резултати 
делатности.3 
1 М. Јовановић, Срби и Руси 12–21. век (историја односа), Београд, 2012, стр. 180.
2 Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерардовне Гиљотен, Гор-

њи Милановац, 1991; Ђ. Лобачев, Кад се Волга уливала у Саву, Београд, 1997.
3 Овде и даље цитирамо збирку Архив Србије, Ф. БИА, III-98. Пошто ова збир-

ка има неколико пагинација наводимо име и датум изјаве/извештаја/записника, 
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Оснивање и делатност до 1943.

Према исказу удовице једног од чланова руководства орга-
низције Ане Одишелидзе у Београду 13. септембра 1948, њен су-
пруг Илија се бавио „поверљивим стварима“ и политиком још од 
јесени 1941, а посебно после новембра 1941. када су се млади 
одселили из куће Аниног оца Владимира Марковића. Овај млади 
пар се венчао након познанства у руско-српској гимназији. Илија је 
привлачио Ану својом натпросечном инетлигенцијом, спретношћу 
и љубављу према далекој, али непознатој Русији. Од своје мајке 
Рускиње Евгеније Клементијеве Ана је покупила исту неизрециву 
тугу за непозатом, али привлачном Русијом. Ана Одишелидзе се, у 
истој изјави, сећала и окупљања у кући Одишелидзе групе омла-
динаца (Александр Липски, Борис Заболоцки, Јуриј Бискупски, Ка-
роводин, Владимир Кудревич) спремних за одлазак у шуму, као 
и тога да је у исто време долазила и друга група старијих лица – 
Фјодор Висторопски и Владимир Лебедев. Ова друга група је била 
„поверљивија“ од прве и Илија јој је рекао да не прича пред широм 
групом омладинаца о доласцима мање групе Висторопски–Лебе-
дев.4 Вредност овог исказа је у томе што је ово једина изјава особе 
која је била уз осниваче ССП-а од самог почетка. Мане (које су уо-
ста лом помогле овој жени да преживи) су у томе што је Илија „о 
својим пословима причао врло мало, увек је говорио да ја (Ана – А. 
Т.) морам имати поверење у њега и да ништа шта би ме вређало он 
не ради... Неколико пута је ипак споменуо да се бави политиком, 
чак штавише тражио је од мене неке савете не објашњавајући 
много, само је често наглашавао да он има врло поверљиве задатке 
и да не жели да ме меша у те ствари, као његову жену, тим пре што 
ја ускоро морам добити дете и преда мном је задатак да подигнем 
то дете, а што се тиче осталог, то лежи на њему. Веровала сам 
му и тако смо живели без да сам му досађивала својим питањима. 
Знала сам само да он некуда одлази, да се са неким састаје, али 
шта је то било то нисам наслућивала. Једном приликом, само када 
сам затражила од њега неко објашњење где је и са ким био, он ми 
је опет нагласио да морам имати у њега стопроцентно поверење, 
да му не сметам, управо да му не ометам у његовом послу, а кад 

име/псеудоним сведока и страницу исказа. Наводимо оригиналне исказе чији су 
редослед и структура реченица далеко од граматичке исправности.

4 Одишелидзе Ана, 13. 9. 1948, стр. 14–29.
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се заврши рат обећао ми је да ће чак штавише написати једну 
књигу о себи, где ћу сазнати све о њему, а за сада он мора да 
ћути, пошто у питању није само он него и многи његови другови, 
које бих ја, случајно... могла одати, а то би свакако могло донети 
велику несрећу. Пошто сам га познавала од детињства (били смо у 
истом одељењу током целе гимназије), знала сам његов карактер, 
својевољан, енергичан, знала сам да је мој муж човек са неверо-
ватним умним способностима, нисам хтела да му сметам, јер сам 
веровала у то да свакако све што ради односиће се и на мене и на 
моје будуће дете.“ 5

Исказ младе удовице допуњује изјава од 23. јула 1948.6 
агента Удбе „Марка“, чији се псеудоним забележен графитном олов-
ком на маргини повезује са Вс. Тумином. „Марко“, који је ступио 
у ССП релативно касно, био је неко време после ослобођења на-
челник ССП-а, али је био ускоро ухапшен због проневере новца 
(када је вероватно и дошло до његовог врбовања) и заузимао је 
хиперкритички став према ССП организацији. Према „Марку“: „О 
томе како је постао ССП постојале су и постоје многе верзије. Ме-
ђутим, према укупним прикупљеним подацима изгледа да је ствар 
стајала овако: Једна група бивших ученика 1. руско-српске мешо-
вите гимназије у Београду на челу са Висторопским и Лебедевим 
одлучила је да организује неку руску патриотску организацију и 
почела је да тражи везу за заједничку сарадњу још 1942. године. 
Међутим, тај је покушај био пропао и тек половином, изгледа, 1943. 
године читава ствар је била обновљена.“7 Опрезније је датум поче-
тка рада ССП-а одредила 27. јула 1946. југословенска Политика, 
ко ја je прештампала извештај ТАСС-а из совјетских Известија: „Кад 
је Немачка напала Совјетски Савез дошло је до последњег расцепа 
међу руским емигрантима. Најогорченији међу њима, који су сачи-
ња вали кичму антисовјетских емигрантских организација у Југо-
сла вији, пришли су такозваном Руском добровољачком корпусу... 
Други део емиграната пришао је југословенским партизанима и 
помагао их у границама могућности иза леђа окупатора. Међу овим 
последњим родила се, за време рата, идеја да се створи удружење 
совјетских патриота. Чланови удружења помагали су одреде Црве-
не армије. Многи од њих пришли су совјетским трупама и са њима 
отишли даље на Запад...“8

5 Одишелидзе Ана, 13. 9. 1948, стр. 14.
6 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 1–4.
7 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 1.
8 „‘Известија’ поздравља део руске емиграције у Југославији који се часно држао 

за време фашистичке окупације“, Политика, 27. 7. 1946.
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Николај Шепченко у свом исказу од 22. августа 1948. сма-
трао је да је иницијална група ССП-а почела са радом у јесен–зиму 
1941/42.9 „После напада Немачке на СССР руски емигранти који 
су сматрали Немцe за непријатеље земље почели су да се ује ди-
њују. Била је основана организација за борбу против окупатора. 
Та организација, која је почела борбу зими 1941–1942. примила 
је доцније име Савез Совјетских Патриота, ушла је у Народно 
Осло бодилачки Покрет и радила је по директивима Комунистичке 
Партије Југославије. 1942. били смо обавештени да је цео актив 
примљен у Комунистичку партију, али на тражење спискова актива 
руководство организације спискове није представљало сматрајући 
ово у условима конспирације за непотребни ризик.“10 Везе између 
београдских илегалаца из редова КПЈ и просовјетски расположе-
них Руса у току 1942. су биле нарушене услед активизације делат-
ности Специјалне полиције и Гестапоа и хапшења већине београд-
ских илегалаца, због чега су чланови ССП-а покушали да обнове 
ове везе чак преко Загреба.

Најпластичније (и најверодостојније) настанак ССП-а је 
обја снио П. Крат.11 „После окупације било је Руса који се нису сла-
гали са психозом која је владала међу већином руских емиграната 
– у корист Немаца. Ови Руси нису били међу собом повезани и 
њи хово груписање ишло је доста тешко само на бази ранијег лич-
ног познанства и поверења. Као човек од раније познат јак леви-
чар и друштвени радник био је познат нарочито међу млађима 
генерацијама Руса Федор Висторопски. Он је пре рата радио као 
библиотекар у Земгору на челу кога стајао је Федор Махин – до ц    -
није генерал у партизанској војсци. Федор Висторопски је био у 
последње време и претседник удружења свршених ђака руско-срп-
ске гимназије у Београду. Исто је Висторопски кога смо звали Феца 
био познат по томе што је пред рат написао у заједници са бившим 
професором гимназије Николом Чернишевим књигу ‘Учите руски’ – 
један од првих уџбеника руског језика, састављен у левичарском 
духу – пун нових совјетских текстова. Феца је био познат и међу 
Југословенским левичарима и студентима пошто је давао часове 
руског језика, например Радовану Лалићу – садашњем редактору 
Борбе. Тако спонтано око њега почели да се групишу Руси у почет ку 
‘на разговор’. Код њега у стан у Приштинској 19, у Београду почели 
су долазити људи да се посаветују и да измењују мисли о свему 

9 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 1–17.
10 Исто, стр. 6.
11 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 1–13.
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шта се дешава. Као прва идеја била је да се сами по могућству 
издвојимо и да не учествујемо у свим германофилским потезима 
осталих Руса ако можемо још некога да наговоримо, да охрабримо 
и да приволимо на нашу страну. Тако је трајало доста дуго док се 
није тачно увидело ко је за кога. Недостајало нам је да неко од 
нас буде стварно комуниста – члан партије, да будемо повезани са 
покретом како би могли да се укључимо у општи рад и да знамо шта 
ћемо и како ћемо. Долазили смо код Феце да слушамо радио Мо-
скву и Лондон. Све што сам ја лично дознавао о доцнијем раду – ја 
сам дознавао и држао се Феце. Феца је био мој друг из мог ра зреда 
из гимназије, заједно смо с њим живели у гимназијском пансиону. 
Били смо лично повезани пријатељством. Ја сам му био сведок на 
свадби и крстио дете. Крајем 1942. године око Феце се фромира 
још енергичнија група са учествовањем Алико Одишелидзе – исто 
ђаком наше гимназије. Ту на почетку 1943. тачно не знам доноси се 
одлука да та група добије свој назив ССП... Тако на почетку је био 
штампан и проглас ‘ССП’ у коме је било речено да је услед недо-
статка веза са покретом створена ова борбена антифашистичка 
група... Изгледа Одишелидзе као да је имао своју групу другова 
у оквиру опште организације.“12 Према исказу Ане Одишелидзе од 
почетка 1943. долазио је и Владимир Каролија, друг И. Одешели-
дзеа са факултета, „веза са Србима, са српском линијом рада“.13 
Дакле, на основу свих ових изјава, највероватније почетак форми-
рања групе можемо да лоцирамо у јесен–зиму 1941/42, када се 
одвијало почетно раздобље делатности ССП-а – пропаганда, ода-
бирање погодних људи и симпатизера и формирање чврстог језгра. 
Јуриј Лобачев је повезивао почетак делатности ССП-а са почетком 
Стаљинградске битке у јулу 1942.14 На основу свих горе наведених 
мишљења почетак активне делатности ипак морамо да повежемо са 
крајем 1942. и почетком 1943. године.

Структура и делатност организације

Структура ССП-а је била покривена велом тајне. Посебан 
проблем је представљало и то што је у извештајима поверљивих 
сарадника Удбе и исказима ухапшених из редова бившег ССП-а 
долазило до нагађања, покушаја реконструкције на основу после-

12 Исто, стр. 1–3.
13 Одишелидзе Ана, 13. 9. 1948, стр. 16.
14 Ђ. Лобачев, Кад се Волга уливала у Саву, Београд, 1997, стр. 118.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

262

ратних дешавања или још горе – натезања са реалним чињеницима 
на основу властитог виђења и тренутно корисног „дотеривања“ 
прошлости. Према извештају агента „Марка“ (Вс. Тумина) дошло је 
чак до прекида рада 1942, а „ ко је присуствовао састанку на коме 
је одлучено о обнављању тешко је казати. Помињу се различита 
имена. Међутим, највероватније изгледа да су језгро организације 
сачињавали поред Лебедева, Висторопског и Одишелидзеа, који 
су били нека ‘Врховна Тројка’ још и инг. Таран, кум на венчању 
Висторопског, (вероватно је грешка и у питању није Г. Таран већ 
кум Висторопског П. Крат – А. Т.) затим браћа Борис и Сергије 
Марков, Архангелски, неки Лаптев, који се после ослобођења 
увек хвалио да је оснивач ССП, затим Нижицки, инг. Рјабов, инг. 
Пол ховски бивши југословенски артиљериски официр Владимир 
Кудревич и неки други.“15 Помиње се и још једно интересантно 
име – бивши професор руско-спрске гимназије (коју је завршила 
већи на чланова ССП-а) Николај Чернишев.16 Старији по годинама и 
веома цењен код ђака, он веома личи на јунака романа Беле сенке 
веома обавештеног совјетског аутора И. Дорбе, васпитача беле 
омла дине који је усмерава на црвени пут, а у исто време присно 
сара ђује са НКВД-ом. 17

Кључну улогу Ф. Висторопског у организацији ССП-а иста-
као је 22. августа 1948. и Н. Шепченко.18 „Душа организације био 
је Тодор Феца Висторопски који је становао у Приштинској улици 
бр. 17 у кући своје таште или женине тетке. Феца Висторопски 
још пре рата био је сарадник Земгора – Тодора Махина, доцније 
генерал лајтнанта НОВЈ. Тодора Висторопског познавао сам низ 
година пре рата. Он је увек био ватрени комуниста. Почетком рата 
он је груписао око себе једномошљенике. Био је створен основачки 
комитет организације, који се сматрaо за Централни комитет.“ 
Шеп ченко је навео и то да је Висторопски пре рата био скретар у 
„Зем гору“. „Марко“ је утврдио да је Висторопски дипломирао пре 
рата на Филозофском факултету Универзитета у Београду, био је 
секре тар у Свекозачком савезу (тамо је набављао легитимације за 
пар ти зане и црвеноармејце, и као члан једне организације са члан-
ством из целе Србије могао је пуно да путује по Србији и Банату). 
Његов колега из „централне тројке“ Одишелидзе је студирао пре 
рата технику на Београдском универзитету и био је за време рата 
15 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 1.
16 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 3.
17 И. Дорба, Белые тени, Москва, 1981; И. Дорба, Под опущенным забралом, Мос-

ква, 1983.
18 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 1–17.



А. ТИМОФЕЈЕВ САВЕЗ СОВЈЕТСКИХ ПАТРИОТА – АНТИФАШИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
РУСКИХ ЕМИГРАНАТА У СРБИЈИ 1941–1945.

263

заступник немачке аутомобилске фирме „Мотор“. Трећи члан – др 
Владимир Лебедев19 био је члан руске организације Црвеног крста, 
такође присно повезан са Земгором.

Структуру организације најбоље је описао Н. Шепченко. На 
челу организације су стајали бр. 1 – др. В. Лебедев („Левицки“), бр. 
2 – Ф. Висторопски („Феца“), бр. 3 – инж. И. Одишелидзе („Алико“). 
„Организација се обједињавала на следећи начин: сваки члан 
тројке имао је свој број – бр. 1, бр 2, бр 3. Он је имао своју групу 
са члановима којима је давао такође бројеве и то 11...19, 21..29, 
31...39. Сваки члан групе стварао је своје групе под бројевима где 
су прва два броја била његов сопствени број у организацији а трећи 
број – био је онај који је он сам давао. Например, члан организације 
бр. 19 имао је своју групу са бројевима 191...199. Укупан број 
активних чланова износио је око 150 другова. Организација је 
вршила агитацију, организовала је бегства из логора и преба ци-
вање у одреде и извршавала је све задатке која је добијала од 
Комунистичке Партије Југославије. Чланови организације знали 
су само вођу своје десетине. Вођа десетине знао је члана тројке 
са којим је био повезан. Изузетак је био само у случајевима када 
је природа задатка захтевала судјеловање и сарадњу већег броја 
људи. Ја сам био у групи Феце Висторопског, али пошто је он већ 
био попунио своју десетину, а доктор Левицки није добио сам број 
19 иако сам радио под непосредним руководством Феце. Чланови 
моје десетине били су бр. 191, 192 и 193. Породица Фемилиди – 
мајстор Миша, његова жена и ћерка. Број 194 – Василије Антоњук 
– умро је 1943 – 1942. седео у затвору. Бр. 195. и 196 - Степан и 
Валентина Розова – библиотека (Руског дома – А. Т.). Бр. 197 – Коста 
Синељников... заједно са ‘Фецом’ спаљен је жив у Маутхаузену. 
Бр. 198 и 199. – електричар инфективне болнице Петров и његова 
жена... Главни мој задатак је био пропаганда између заробљеника 
црвеноармејаца и њихово пребацивање у партизанске одреде. 
Осим тога сам радио и на снабдевању одреда техничким материја-
лом... Тражио сам да ме упуте у (партизанске – А. Т.) одреде, али 
ми је речено да је корисније да наставим мој рад. Почетком 1944, 
када сам отишао на рад у Аранђеловац, код Симеона Папкова, који 
је имао везу са Космајским одредом, предао сам везу моје групе 
са Фецом члановима групе. У Аранђеловцу сам успоставио везу 
са 7 црвеноармејаца-заробљеника те наговорим њих да пређу у 
партизане. Пошто су о мени сазнали четници те су долазили код 

19 М. Јовановић, „О једној забуни у нашој историографији или ко је В. Лебедев?“, 
Споменица Радована Самарџића, Београд, 1994.
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мене по ноћи, побегао сам натраг у Београд... У Београду сам се 
јавио Феци те сам сазнао да је за време мог осуства пребачено ви-
ше људи партизанима. Феца ми је рекао да су пронађена сретства 
за обезбеђење породица и да је потребно припремити цео актив за 
прелаз у шуму...“ Након два дана десила се провала, Висторопски 
и више чланова ССП-а су били ухапшени.20 

Сличнан опис делатности организационих јединица ССП-а 
1943–1944. дао је и „Марко“ (Вс. Тумин). „Рад се сводио на помага-
ње партизана и народноослободилачког рада, на пребацивање у 
шуму, на снабдевање одећом и свим потребним оних руских рат-
них заробљеника, који су хтели побећи у шуму, на прикупљање 
средстава, медикамената, на пропаганду против уласка у руски 
корпус (профашистички) као и на пропаганду против одласка на 
рад у Немачку. Ова се последња нарочито вршила међу омладином. 
Рад се је обављао тако да је био заснован или на личним везама, 
или на координирању са везама целе организације као такве са 
народноослободилачким покретом. Та се је сарадња остварила, 
како се тврди прво преко неког Королије, студента, а даље преко 
неких других другова на челу са неким другом Божовићем и то да 
је била веза са неким VII или VIII рејонским одбором...“21

Детаљније о овој делатности говори и П. Крат.22 Он наводи 
да је осим слушања радио Лондона и Москве, растурања вести, 
било и других облика пропагандног рада ССП-а међу емигрантима. 
Посебан значај је имала активност младих чланова ССП-а у немач-
кој грађевинској организацији Тот. Код Пожаревца су радили Борис 
Заболоцки, Борис Рјабов и Лав Петров. „Овај рад на терену под 
фирмом организације ТОТ дао је могућност да се добијају и немачке 
потврде за раднике, који негде путују и раде. Ово је било коришће-
но нарочито за црвеноармејце које смо успевали да ослободимо из 
ропства и да пребацимо у партизанске одреде. Заболотски је био 
повезан са Рудаковим и финансијски су помагали тај подухват, а 
помагали су лично и Фецу, да би тај могао што потпуније да се по-
свети политичком раду. Код Феце је био створен и списак ко све 
спада у организацију. Преко њега је ишло и прикупљање новца, 
оде ла, санитетског материјала и оружја. Феци смо увек испричали 
све што се односило на борбу и политичку ситуацију. Све о свом 
личном раду, а увек смо тражили и његово мишљење и одобрење. 
Из гледа да је Феца имао састанак и са другом Пером Стамболићем. 

20 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 1–6.
21 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 1–3.
22 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 3–5.
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Феца је успео и сам да успостави везе са Југословенским комуни-
стима које су биле додуше слабе и прекидане. Са довођењем 
црвеноармејаца (заробљеника на служби у немачким војним фор-
мацијама – А. Т.) почели су и они да долазе код Феце у стан. Слуша ли 
су новости, радио. Причали су о Совјетском Савезу и договарали се 
о даљем раду. После су они добијали од нас цивилно одело, поне-
кад оружје, некакве исправе и одлазили су у партизанске одреде. 
Ту, око њиховог пребацивања доста су помогли Сергије Марков и 
шофер Коста (Синељников – А. Т.). Они су радили у ‘Фарберајтша-
фту’. Са њиховим камионима као наводно радници, црвеноармејци 
и други су ишли по целој Србији. Могло се отићи за Пожаревац, Бор 
и Срем преко Земунског моста... Било је ослобођено из логора на 
крају Кр. Александра улице такође неколико црвеноармејаца.“ 23 

Морамо да напоменемо да слушање радио Москве и Лондона уопште 
није био безазлено, јер се већ 27. маја 1941. појавило наређење 
немачке команде у Србији о забрани слушања свих радио-станица 
осим немачких, под претњом затворске казне или чак и стрељања, 
с тим да је одговорност за извршење ове наредбе била касније 
пребачена на Специјалну полицију и Гестапо.24 Руске избеглице 
које су организовале групно слушање забрањених радио-емисија 
или су преносиле њихов садржај комшијама или колегама на рад-
ном месту буквално су ризиковале свој живот.25

У елаборатима Удбе, изјавама ухапшених руских емиграна-
та, извештајима доушника у њиховим редовима, мемоарима прежи-
велих нема информација о још једном веома битном аспекту де-
латности ССП-а – сарадњи са совјетским обавештајним органима. 
О могућности такве сарадње постоји неколко индиректних доказа. 
1. Повезаност организатора ССП-а В. Лебедева и Ф. Висторопског 
са предратном избегличком организацијом „Земгор“ на челу које 
се у Југославији налазио Ф. Махин, кога је још пре рата заврбовао 
представник НКВД-а Р. Абиа („Правдин“).26 „Земгор“ се бавио ле-
галном просовјетском пропагандом још пре рата, а у њега се ин-
филтрирало више симпатизера СССР-а и конфидената совјетске 
обавештајне службе. Сличне сарадње између органа совјетске 
23 Исто.
24 ИАБ, УГБ СП IV, бр. 38/05, 266.
25 ИАБ, BdS, br. A-50, B-112, H-222, I-54, J-235.
26 Роланд Абиа је боравио у Југославији од јула 1932. до фебруара 1935. и радио је 

против руских емигрантских организација. Абиа је користио псеудоним „Влади-
мир Правдин“ и успоставио обавештајни контакт са групама Ф. Махина у Земгору 
и са групом др Л. Линицког. А. Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југосла-
вији. Утицај СССР-a и руских емиграната на догађајe у Југославији 1941–1945, 
Београд, 2011, стр. 227, 228.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

266

обавештајне службе и предратних просовјетски оријентисаних гра-
ђана је било за време рата у Француској и поготову у Бугарској, где 
је совјетска амбасада деловала током целог рата.27 С друге стране, 
одмах по доласку совјетских трупа поједини чланови ССП-а су 
се улили у јединице Црвене армије и као преводиоци и техничко 
особље у штабовима (положај који је по обичају тражио посебну 
безбедносну проверу и „препоруку“) наставили су са совјетким 
трупама даље кретање на Запад. Све ово је изазивало посебну 
сумњу органа Удбе после резолуције ИБ-а 1948. Ипак директних 
доказа за претпоставку о повезаности чланова ССП-а (или целе 
организације) са совјетским обавештајним органима пре октобра 
1944. у досада доступној грађи нема.

Провала 1944. и делатност чланова ССП-а до ослобођења

Према исказу Ане Одишелидзе, у марту 1944. био је ухапшен 
Владимир Кароли, кога су испребијaног водиле по граду немачке 
патроле, после чега су га послали у Маутхаузен. Он је преживео 
логор и вратио се у Београд после ослобођења.28 У исто време било 
је ухапшено и неколико истакнутих чланова ССП-а. Шепченко се 
сећао да „када је уговореног дана дошао код Феце у авлију, у 7 
часова ујутро поред капије је нашао његову жену са неком ком-
шиницом те сазнао да је Феца ухапшен ‘синоћ у 3 сата’. У самој 
кући била је клопка те сам само случајно нисам упао у њу. Пошто 
сам из претходног разговора са Фецом сазнао да је он много радио 
са Костом Синељниковим отрчао сам код истог да га упозорим. Кад 
сам дошао у Св. Николе улицу још издалека сам видео да нешто 
није у реду, јер на капији је стајала мајка Косте са комшиницом а 
на ћошку је стајало неколико људи. Од мајке Костине сам сазнао да 
је он одведен пре пола сата. Изгубио сам главу и отрчао у варош. 
Имао сам намеру да идем код Одишелидзе у Пашићеву улицу. На 
ћошку Масарикове и Милоша Великог срео сам Ивана Лаптија који 
ми је препоручио да бежим што пре, јер је Гестапо и Специјална 
полиција похапсила и хапси много Руса. На моје питање ко је 
ухапшен Лаптиј ми је одговорио да су ухапшени Одишелидзе, 
доктор Лебедев и жена Заболоцког, а да је Заболоцком успело да 
побегне. Саопштио сам му о Феци и Кости Синељникову. Лаптиј ми 

27 Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т., Т. 4: 1941–1945 годы, 
Москва, 2007.

28 Одишелидзе Ана, 13. 9. 1948, стр. 18.
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је препоручио да бежим што пре. Пошто сам изгубио везе у Београ-
ду пребацио сам се преко Саве те сам ступио прво у Десету, а затим 
у Седму Војвођанску бригаду...“29 Хапшења Лебедева, Вистороп-
ског и других се сећао и агент Удбе „Марко“.30 Најгоре су прошли 
Висторопски и Синељников који су били убијени у Маутхаузену. 
Међутим, због њиховог храброг држања и поред пребијања, из 
затвора су били пуштени остали ухапшени њих чланови ССП-а.

Према претпоставкама Бориса Заболоцког31 до хапшења 
је дошло услед издаје у веома компликованом и опасном послу – 
врбо вању и пребацивању у шуму руских добровољаца из редова 
еми граната и заробљеника. „Коста Синељников је помагао неком 
Пе тротском, партизану из 1942. да побегне из логора. Петроцки се 
два дана крио код Феце, где је могао да види и Лебедева, а затим је 
спроведен каналима у унутрашњост код Заболотског. Тамо је одбио 
да пређе у одред и понашао се тако да је месна ћелија хтела да га 
ликвидира. Петроцки се вратио у Београд.“ Према мајци и брату 
Синељникова: „У аутомобилу који је дошао по Косту седео је и 
Петроцки“32. Трагове за даље расветљавање разлога провале ССП-а 
у досијеима фонда Архива Србије нисмо пронашли. Сам Шеп ченко 
је сматрао да је улога Петроцког била фатална и да би он морао 
бити позван на одговорност, иако је у јесен 1944. ступио „поново 
у НОВЈ у неку Личку бригаду и доцније постао опуномоћеник 
ОЗНе“.33 Са овом претпоставком се сложио и П. Крат, мада он про-
валу и хапшење Висторопског датира не на пролеће већ на лето 
1944, што је вероватно грешка.34 Анатолија Петроцког, који је 
успео да побегне из логора Бањица35 под сумњивим околностима, 
те ретили су за провалу и Сергеј Марков и Игор Савченко.36 Ово хап-
шење је постало познато у Специјалној полицији као „свекозачка 
афера“ јер је већина ухапшених поседовала легитимације Савеза 
козака.37

29 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 11–14.
30 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 3.
31 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 15.
32 Исто, стр. 15.
33 Исто, стр. 18.
34 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 4–8.
35 Нисмо успели да пронађемо у књигама Бањичког логора (Историјски архив Бео-

града) ни А. Петроцког ни И. Голенишчев-Кутузова, нити друге чланове ССП-а, 
чији је боравак у овом логору поменут у досијеима АС, Ф. БИА, III-98. Не можемо 
да објаснимо природу ове појаве.

36 Савченко Игор, s. d., стр. 6–7.
37 Меморандум о делатности ССП у оквиру НОП Југославије, 27. 11. 1944, стр. 6.
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Након хапшења Висторопског и низа других чланова ССП-а,38 
најугроженији су одлучили да се пребаце у партизанске је динице. 
Тамо су отишли Николај Шепченко, Вс. Тумин, Борис Марков, 
Мстислав Зилов, Степан Розов, Михаил Фемилиди, Владимир По-
номарјов, Илија Голенишчев-Кутузов, Илија Одишелидзе, Алек-
сандар Липски, Андреј Јефимовски и др.39 Неки чланови ССП-а 
(попут песника Алексеја Дуракова) отишли су у НОП и раније. 
Према меморандуму од 27. новембра 1944, погинуло је у парти-
занским јединицама шест чланова, а борило се у јединицама НОВЈ 
према стању за новембар 1944. године 17 чланова ССП-а. Осим три 
члана депортована у Немачку, на слободи је остало и наставило 
деловање укупно 58 људи.40

Посебно трагична је била судбина тројице чланова ССП-а – 
Илије Одишелидзе, Александра Липског, Андреја Јефимовског који 
су покушали да се пребаце код партизана у јулу 1944. Због лоше 
ситуације по партизане у том тренутку, нису успели да пронађу 
старе контакте и кренули су код некадашњих познаника А. Липског 
у Јужној Србији, где је он радио 1943. на изградњи пруге. Отишли су 
без јаких веза услед чега су и настрадали. Њихову трагичну судбину 
су поједини чланови ССП-а у Београду почели да наслућују још у 
септембру 1944, али дефинитивно је она утврђена тек 1945. Одмах 
по завршетку рата у јуну 1945. Земаљска комисија за утврђивање 
злочина окупатора и њихових помагача за Србију почела је да 
ради према захтеву Стевана Христића, композитора и диригента, 
од 28. маја 1945, по питању нестанка Александра Липског, Илије 
Одишелидзе и Андреје Јефимовског (пасторка композиторове же-
не Ксеније Роговске). Тражењу се придружила и друга родбина 
несталих (удовице Липског, Јефимовског и Одишелидзеа и отац 
Липског), који су на своју руку обилазили крајеве где су нестали 
њихови најмилији. Испоставило се да је ову тројицу пребацивао 
у унутрашњост Србије њихов друг из ССП-а Рус Владимир Ку-
древич, који је био у јединицама Недићеве државне службе, а 
после ослобођења је напустио илегалу и завршио је рат на месту 
начелника штаба 2. артиљеријске бригаде НОВЈ. Тројица несрећних 
младића отишли су код Радисава Смиљковића (члана Месног на-
родног одбора) у село Грејач среза моравског, одакле су их преко 
села Врћеновица пребацили на планину Мали Јастребац, где су 
се крили од непријатељске офанзиве (четничке рације) локални 

38 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 1–6.
39 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 1–6; Савченко Игор, s. d., стр. 6–7.
40 Меморандум о делатности ССП у оквиру НОП Југославије, 27. 11. 1944, стр. 6.
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партизански прваци, омладинци Љубиша Ракић (послератни члан 
МК КПС у Нишу), „Аца“ Синадиновић (члан покрајинског комитета 
СКОЈ), неки „Марко“ (члан Окружног комитета партије за оркуг кру-
шевачки) и Миодраг Крстић (послератни организациони секретар 
СК у Алексинцу). Несуђени саборци су их дочекали сумњичаво (јер 
су били „превише дорбо одевени“, били су спретни и говорили су 
„превише паметно“) и „како је била тешка ситуација“ „побили из 
машингевера“. У стрељању у месту Торине 200 метара од колибе 
за стоку код села Кулине су учествовали М. Крстић, Љ. Ракић, друг 
„Марко“, а А. Синадиновић је командовао. Након тога мантиле 
и ципеле су поделили, „а капе и веш су оставили јер су били 
крвави“, лешеве су бацили у јарак. Околни чобани су покопали 
тела. Следећег дана четници из Моравске бригаде су опколили и 
у борби убили А. Синадиновића и друга „Марка“, Миодраг Крстић 
им се предао, а Љубиша Ракић је успео да побегне. Новац и одећа 
убијених припадника ССП-а такође су пали у руке бораца ЈВуО из 
Моравске бригаде као трофеј.41 Ана Одишелидзе, која је изгубила 
неколико чланова породице у енглеском ускршњем бомбардовању 
Београда и остала сама са дететом, сазнала је тужну вест.42

У септембру 1944. по изласку В. Лебедева из затвора Спе-
цијале полиције преостали чланови ССП-а у Београду су се пове-
зали са „групом НОП ‘Драган’ веза ‘Миша-Мијајло Бошковић’ у 
VIII кварту Београда“. У овом стању ССП је и дочекао ослобођење 
Београда у октобру 1944. „За време освајања Београда чланови 
ССП-а пружили су сву помоћ друговима из НОВ (храна, завојни ма-
теријал) као и припадницима Црвене Армије, а нарочито њиховим 
штабовима, водећи их кроз Београд за време борбе и прилазећи 
им као тумачи“.43 Да ли сe ту радило о чистој спонтаности, како 
је тврдио у својим мемоарима Јуриј Лобачев, питање је на које не 
можемо да пружимо поуздани одговор.44

41 Преписка Државне комисије поводом убиства Одишелидзеа, Липског и Ефимов-
ског, с. 1–28: Молба С. К. Христића од 28. маја 1945; Испит сведока, 21. 6. 1948; 
Миловановић Божидар, 31. 10. 1948; Ракић Љубиша, 2. 11. 1948; Крстић Мио-
драг, 22. 1. 1948; Липски Татјана, 14. 9. 1948.

42 Одишелидзе Ана, 13. 9. 1948, стр. 25–29.
43 Извештај о раду ССП у Београду за ЦК ССП, s. d., стр. 1.
44 Ђ. Лобачев, Кад се Волга уливала у Саву, Београд, 1997, стр. 126, 132.
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Делатност ССП-а после ослобођења

У октобру и децембру 1944. ССП је био на врхунцу попу-
ларности и моћи. У руководству ССП-а поред Лебедева су се појави-
ла нова лица – Вс. Тумин и Н. Шепченко. На почетку ЦК ССП-а је 
био смештен у канцеларијама где је радио Лебедев „позади Цркве 
Св. Саве у здању лекарског удружења“.45 Касније се чак преселио 
у зграду Руског дома у кабинете које су напустили припадници 
Бироа за заштиту руске емиграције, који су Немци створили 1941. 
и евакуисали за Аустрију у септемрбу 1944.

У то време руководство ССП-а је упутило Озни Београда 
молбу да се побољша однос нових власти према руским емигранти-
ма. Лебедев и Чернишев су писали: „Ових дана наређно од стране 
команде града Београда регистрација Руса-емиграната у оквиру 
регистрације страних држављана. Сви Руси који су се јавили били 
су задржани и отерани у затвор без икаквог претходног саслушања 
и испитивања. Тамо је било старих људи и жена од 60 и више 
година. Ова мера изазвала је пометњу и оправдањо огорчење у 
редовима руских емиграната, нарочито онда када се пронела вест 
да су сви Руси проглашени ратним злочинцима. Узимамо на себе, 
а у име једне руске групе која је била уједињена у илегалној под 
окупаторском влашћу организацији – Савез Совјетских Патриота 
у име једне обичне човечности и правичности да Вам се обратимо 
са једним разјашњењем по овоме питању. Сматрамо да су сви 
Руси који се могу сматрати ратним злочинцима побегли заједно са 
окупатором, јер нису смели да дочекају долазак НОВЈ и ЦА. Они 
који су остали сматрали су да немају никаквих грехова према Срп-
ском и Руском народу, јер су били увек лојални, а многи чак и 
изразито антифашистички расположени...“46 Тешко је рећи да ли 
је ово обраћање било узето у обзир, али већи део емиграната је 
након њега био пуштен из затвора.

 Према изјави Николаја Шубина, у Руском дому је било пуно 
Руса и Рускиња (Лебедев, Кутузов са женом, Тумин са сестром, 
Крат, Бискупски, Лобачев са женом, Алексејев, Заболоцки, Љуба 
Дуракова и др.). Они су чистили Дом и бацали ђубре и поломљене 
(за време евакуације и ослобођења) ствари, „а у једној соби су 
Руси сликари цртали портрете“ совјетских лидера. У току је била 

45 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 4–6.
46 Писмо ССП – ОЗН, потписано В. Лебедев, Н. Чернишев, s. d.
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припрема за прославу Октобарске револуције. Увече је био прире-
ђен и свечани састанак чланова ССП-а: „Председавао је Лебедев, 
који је говорио о погинулом на фронту другу Дуракову, песнику. 
После њега Кутузов је прочитао неколико нових песама, а даље је 
Заболоцки одржао кратак реферат о материјализму. Посебну групу 
сачињавали су Лебедев и Кутузов. Нарочито последњи се истицао 
својом надувеношћу и парадирао са пушком на рамену. Иначе је 
био обучен као партизан.“47 Ту долази и до расцепа између руковод-
ства ССП-а по питању даљег деловања. Мањи део (окупљен око 
Лебедева) је сматрао да је са ослобођењем улога ССП-а заврше-
на и његово чланство треба да се прикључи јединицама НОВЈ, 
а дру га струја (Вс. Тумин) је сматрала да је неопходан наставак 
делатности.48 Лебедев је био надгласан, напустио је савез и отишао 
је у НОВЈ као лекар. 

Апотеозу среће и победничког славља је прекинуло делова-
ње локалних заступника НКВД-а. Ово је најбоље описао повереник 
НКВД-а (а касније Удбе) из редова емиграната Кирил Ситарски, 
који је први пут о организацији ССП чуо од „капетана Баканова, 
совјетског контраобавештајног официра при ОЗН-и I-ог кварта у 
Мишарској“. Баканов је наредио Ситарском да посети Руски дом и 
да види шта тамо раде чланове ССП-а. Ситарски је затекао на раду 
неколико група које су чистиле Руски дом и неки хор који је држао 
пробу револуционарних песама. У главном кабинету за великим 
столом у партизанској униформи су седели Тумин и Голенишчев-
Кутузов. На молбу Ситарског за пријем у ССП, Кутузов је одговорио 
да су потребна два сведока о држању за време окупације и шест 
месеци кандидатског стажа. Ово је увредило Ситарског (који је тек 
сазнао за ССП, али је већ сматрао себе не мање битним од Кутузова 
због своје тајне везе са Бакановим). Ситарски је пожурио код 
свог газде и најцрније описао Баканову држање ССП-а и његових 
чланова. Следећег дана Баканов је дошао у Руски дом и забранио 
је окупљања чланова ССП-а у Руском дому, позвавши Голенишчев-
-Кутузова на персоналну сарадњу. На велико незадовољство Си-
тарског, Кутузов је почео редовно да долази код совјетског офици-
ра НКВД-а. Тумин је неколико пута хапшен за проневеру новца 
(и то сребра које се чувало у трезору Бироа за заштиту руске 
емиграције пре јесени 1944).49 Не можемо да не напоменемо да 
су заправо Немци успели да евакуишу то сребро, за чију су крађу 

47 Шубин Николај, s. d., стр. 1
48 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 2.
49 Ситарски Кирил, 1. 9. 1949, стр. 14–17.
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оптуживали Тумина.50 Иначе, постојале су и друге манипулације са 
новцем – „контрибуције на беле руске инжењере који су радили 
код Немаца и обогатили се“.51

Просторије Руског дома, које је предратна југословенска 
влада поклонила руској емиграцији, заузели су представници Ам-
басаде СССР-а и отворили су тамо Дом совјетске културе, али ССП 
се ипак још једном, за кратко, појавио на позорници. Кутузов је 
такође био позван у војну јединицу, а на чело ССП-а је уместо 
ЦК дошао управни одбор: Вс. Тумин – председник, Н. Шепченко 
– секретар, Ф. Лепехин – потпредседник, А. Израилов, Б. Марков, 
Свечников, Петрова, Лебедева, Ј. Гиљотен, Бискупски, Б. Рјабов, 
сестра Вс. Тумина, Таран и др. Делатност ССП-а се сводила на деље-
ње легитимација члановима, скупљање података и карактеристика 
за потребе НКВД-а и покушај ширења у емигрантским масама ко-
мунистичке идеологије уз читање предавања о Марксу, Париској 
комуни, Енгелсу и совјетској књижевности.52 У пролеће 1945. устав 
ССП-а је био предат и југословенском министарству унутрашњих 
послова, па је дошло до регистрације Удружења грађана пореклом 
из СССР-а.

Према статуту ССП-а: „Задатак Савеза је да уједини све 
руске напредне снаге у ДФЈ, да их путем политичко-културног рада 
просвети и приближи СССР. Сем тога свим расположивим средстви-
ма ради на упознавању становника ДФЈ са културним тековинама 
СССР, у ком циљу: А. организује предавања о литератури, уметно-
сти, техници као и из политичко-економских наука, медицине, 
и других грана наука СССР, Б. Оснива курсеве руског језика, Ц. 
Отва ра читаонице и библиотеке, Д. Одржава културно-просветне 
при ред бе и семинаре за проучавање свих грана јавног и културног 
жи вота у СССРу“.53 Осим културно-уметничког деловања, дошло 
је и до покушаја обнављања рада са омладином на иницијативу 
Јелиса вете Гиљотен, и чак се појаво оглас у новинама о окупљању 
деце од 12 до 16 година. Ускоро је ову децу Б. Рјабов оптужио 
за члан ство у „хитлерјугенду“, и тек на интервенцију службеника 

50 Ј. Качаки, „Судбина блага Петроградске заложне банке (‘Петроградскаја ссуд-
наја казна’) у Југославији 1920–1944. године“, Годишњак за друштвену исто-
рију, 2/3 (2000), стр. 199–220.

51 Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерардовне Гиљотен, 
Горњи Милановац, 1991, стр. 230.

52 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 4–6; Шубин Николај, s. d., стр. 3–4.
53 Правила ССП-а, чл. 4.
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совјет ске амбасаде Д. С. Чувахина, они су били тих оптужби осло-
бо ђени.54

 Биле су формиране и секције – марксизма-лењинизма, 
Правде, медицинска, уметничка, музичка, фискултурна, економска 
и омладинска.55 У периоду од априла до августа 1945. ССП је на-
ставио своје редовне активности у сали Савеза земљорадничких 
задруга (зграда Политике), сали биоскопа Авала, а чак су и у 
Народном позоришту одржавана предавања и приредбе посвећени 
руско-југословенским односима, руско-пољским односима, свесло-
венским односима. Последња приредба ССП-а била је „Свеславен-
ски вечер“ у августу 1945. У просторијама Драмског позоришта 
(бив шег Мањежа) био је присутан и Моша Пијаде.56 Ипак, следећи 
про грам, посвећен савезницима (Енглеској и САД-у), на интервен-
цију совјетске амбасаде није био одржан.57 После регистрације, 
београдски стамбени одсек је чак доделио стан за управу Друштва 
у улици Проте Матеје. Ипак интересовање руских емиграната за 
чланство у савезу је опадало, пошто он није имао реалну моћ (као 
што је то имала структура под руководством В. Штрандтмана пре 
1941. или Биро за заштиту руских емиграната под руководством В. 
Крејтера 1941–1944). Управа на челу са Тумином и Шепченком је 
била смењена у августу 1945. 

Нова управа, у којој је ситуацију контролисао секретар дру-
штва Анастасиј „Асик“ Израилов (поставио је после на место пред-
седника Б. Рјабова, а после и свог пријатеља Резникова), тежила је 
да припреми руске емигранте за повратак у СССР, што је одскакало 
од амбициозних планова Тумина за претварање друштва у мост 
између СССР-а и нове Југославије.58 „Све то је трајало док није 
изашла одлука владе СССР о примању у држављанство (СССР-а 
бивших руских емиграната – А. Т.). Онда се поставило питање даље 
потребе за таквим друштвом. Како је већина чланова била мишље-
ња да ће одмах кући за СССР – интерес за даљим постојањем било 
каквих савеза и друштава је нагло опао. На једној скупштини била 
је донешена одлука са већином гласова да се друштво ликвидира 
што су другови Израилов, Марков и Резников прописно и учинили 
пријавивши сву ствар властима. Неки другови који су били у ССП-у 

54 Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерардовне Гиљотен, Гор-
њи Милановац, 1991, стр. 222.

55 Гиљотен Јелена, s. d., стр. 1.
56 Шепченко Николај, 22. 8. 1948, стр. 4–6; Шубин Николај, s. d., стр. 3–4.
57 Савченко Игор, s. d., стр. 6–7.
58 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 3.
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за време рата после ослобођења нису ни учествовали у раду по-
слератног ССП.“59 На тај начин у децембру 1945. ССП је био дефи-
нитивно угашен. Совјетско држављанство, које су избеглице почеле 
да узимају 1946, уосталом није подразумевало истовремено и одла-
зак из земље.60 Тумин, који је покушавао да се противи овом путу, 
био је отпуштен са службе у Танјугу и поново ухапшен на неколико 
месеци.61 Неки од послератних чланова су се учланили у јануару 
1946. у Културно-просветно друштво грађана Совјетског Савеза, 
које је деловало уз Дом совјетске културе, и више нити је било 
независно нити је имало неке амбиције веће од једног култруно-
-уметничког друштва.62 Поједини ратни чланови ССП-а су се поново 
активирали већ 1948. Вође су били П. Крат, В. Лебедев, С. Марков, 
Кутузов и Израилов, а њима су помагали Свечников, Заболоцки, Б. 
Марков, Жилов, Лобачов, Жеребков, Апухтин, Петрова.63 У година-
ма 1949–1955. већина њих је била хапшена, пребијана, затварана 
и депортована из земље поред других „сумњивих“ Руса.64 У августу 
1951. било је одржано и суђење „групи совјетских шпијуна“ када 
су били осуђени В. Лебедев, П. Крат, Б. Заболоцки, И. Голенишчев-
-Кутузов и други бивши чланови ССП-а.

Оцене и контрадикторности улоге ССП-а

Сагледавајући рад ССП-а долазимо до закључка да је ова 
појава била јединствена, али никако није била једина и није имала 
феноменолошки карактер, већ је представљала једну веома лог ич -
ну и у исто време типолошки проширену појаву. Тачнија процена 
карактера ове појаве (спонтана / организована са стране, корисна 
/ малоактивна) може бити изречена тек увидом у досад недоступне 
досијее у Русији. Да ли је био у праву један од „прирођених“ после 
Другог светског рата у Југославији совјетских држављана К. В. Бе-
лозеров, који је тврдио 21. 6. 1966. да је „Целокупна историја ССП 
подељена на три периода: први се може назвати ‘хумана угодност’. 
59 Крат П., 31. 8. 1949, стр. 11–12.
60 Ђ. Лобачев, Кад се Волга уливала у Саву, Београд, 1997, стр. 191–192.
61 „Марко“, 23. 7. 1948, стр. 3.
62 Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерардовне Гиљотен, Гор-

њи Милановац, 1991, стр. 223.
63 Савченко Игор, s. d., стр. 7.
64 Ноты советского правительства югославскому правительству. 11, 18, 29 августа, 

28 сентября, Москва, 1949; Ђ. Лобачев, Кад се Волга уливала у Саву, Београд, 
1997, стр. 196–206; Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерар-
довне Гиљотен, Горњи Милановац, 1991, стр. 244–255.
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Од настанка ССП (крај 1942. или почетак 1943.) до појаве храброг 
партизана И. Н. Кутузова, као срчаног војника Швејка, 20. 10. 1944. 
Од Кутузова до ‘професора’ Тумина – други период – назваћемо 
‘новац и хлестаковштина’ и трећи период – ликвидациони – од 
Тумина до ‘Друштва грађана пореклом из Совјетског Савеза’“?65 
Сматрамо да није. 

Вероватно је ближе истини друго мишљење. Стручњак за 
комунистичку илегалу у краљевској југословенској полицији пре 
рата и недићевској Специјалној полицији за време рата, осуђе-
ник КПУ Сремска Митровица Сергеј Голубјев,66 кога је Удба кори-
стила за анализу материјала добијених испитивањем бивших чла-
нова ССП-а, писао је у свом реферату од 19. фебруара 1952: „У 
низу разних питања везаних за пенетрацију совјетског утицаја и 
совјетске обавештајне службе у нашу земљу, питање Савеза со-
вјетских патриота је једно од најзанимљивијих и најзначајнијих... 
Савез је у својим редовима окупио известан број белоемиграната 
припадника напредних политичких струја, имао је извесну везу са 
НОП-ом... и био је реактивиран као друштво за сарадњу са СССР, 
да би на крају 1946. године престао да егзистира... Овоме питању, 
мада је оно унеколико већ изгубило од свога значаја, – требало 
би посветити много већу пажњу, јер није искључено да би се на 
тај начин дошло до открића не само у историјском смислу, већ и у 
политичко-обавештајном...“ Посебно иинтересовање Голубјева су 
изазивала и до данас нерасветљена питања: На чију иницијативу 
је основан Савез совјетских патриота? Да ли су случајно организа-
ције сличног типа и назива настале за време рата у Француској и 
Бугарској? Неспорна је веза Земгора пре рата и ССП-а после рата 
са совјетским представницима, али да ли је било ових веза за време 
рата? Ова питања на која још нема одговора, искусни познавалац 
комунистичке илегале затвореник С. Голубјев поставио је читајући 
изјаве заточених из суседних ћелија антифашиста В. Лебедева, 
Б. Заболоцког, И. Голенишчев-Кутузова, П. Крата, а завршио је 
свој предлог апсолутно озбиљно са званичним поздравом „Смрт 
фашизму, слобода – народу!“67 

65 Е. Гиљотен, Две моје домовине. Успомене Јелисавете Жерардовне Гиљотен, Гор-
њи Милановац, 1991, стр. 242.

66 ИАБ, ф. УГБ СП, д. Голубjев Сергиjа.
67 Група I/1, Предмет „Савез Совјетских Патриота“ – предлог, С. Голубјев, 19. 2. 

1952, Сремска Митровица стр. 1–5.
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Summary

Аleksej Timofejev, Ph. D.

Union of Soviet Patriots – Antifascist Organization of 
Russian Emigrants in Serbia 1941–1945

Key words: Union of Soviet Patriots, Russian emigrants in 
Serbia, World War II, Partisan movement

Founding group of USP (Union of Soviet Patriots) began work 
in the autumn of winter 1941/42, however the beginning of active 
work must be connected with the end of 1942 – beginning of 1943. 
The organization was headed by number 1- Dr V. Lebedev („Levicki“), 
number 2 - F. Vistoropski („Feca“), number 3- engineer I. Odishelidze 
(„Aliko“). Each member of the group formed new groups marking 
them by numbers, the fi rst two numbers were his own number in the 
organization and the third number was the one he chose. Total number 
of active members was circa 150 comrades. Activities of USP were 
restricted to: helping the Partisans and working for national liberation, 
transferring people to the forests, providing clothes and all necessary 
for those Russian prisoners of war who wanted to escape to the forest, 
collecting money and medicine, doing propaganda work against joining 
the Russian Corpus and campaigning against signing up for work in 
Germany especially among the young people. Activities were either 
based on personal connections or by coordinating connections of the 
whole organization with the National Liberation Movement (NLM). In 
spring–autumn of 1944 several prominent members of the USP were 
arrested among them being I. Odishelidze, V. Lebedev and others but 
they were freed. However, hard evidence was found against two of 
the members F. Vistoropski and K. Sineljnikov and they were sent to 
the death camps. The arrests were a result of betrayal that took place 
while they were recruiting and transferring to the forest some Russian 
volunteers from the ranks of emigrants and prisoners of war. After 
the arrests the members of USP who were most exposed to danger 
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decided to fi nd and join Partisan units and 17 members succeed. 
Tragic fate awaited I. Odishelidze, A. Lipski, A. Jefi movski who tried 
to join the Partisan units in July 1944 but were unable to fi nd their old 
contacts and were killed by the very people who would have been their 
comrades-in-arms. A year after the liberation the USP was abolished 
since it had no real power and neither became a bridge between the 
USSR and new Yugoslavia nor an umbrella organization for the Russian 
emigrants in Yugoslavia.
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УДК 061.23(410:497.1)”1918/1946” 
 001.32(=111)(497.1)”1918/1946”

Др Радмила РАДИЋ

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ МРЕЖЕ АНГЛОФИЛСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ ТОКОМ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА*

АПСТРАКТ: Прилог покушава да допуни истраживања ве-
зана за деловање неких сегмената мреже англофилских 
организација у Србији између два светска рата и њихове 
везе са СПЦ. У првом реду су то: Хришћанска заједница 
младих људи, Енглеско-српски дечји дом у Нишу и Енглеско-
-југословенски клуб у Нишу.

Кључне речи: англофилске организације, Хришћанска 
заједница младих људи, Енглеско-српски дечји дом у Нишу, 
Енглеско-југословенски клуб у Нишу, Флоренс Мо, епископ 
Доситеј (Васић), Српска православна црква, Србија, Кра-
љевина СХС/Краљевина Југославија, Велика Британија

У домаћој историографији до сада једино подробније истра-
живање устројства, деловања и утицаја англофилских организаци-
ја између два светска рата у Краљевини СХС/Краљевини Југосла-
вији урадила је др Ранка Гашић.1 Бавећи се деловањем британских 
и југословенско-британских организација између два светска рата, 
она је утврдила постојање двеју различитих, али повезаних „мре-
жа“. Прву мрежу чиниле су оне које су створене током Првог свет-
ског рата и непосредно после њега (Српски потпорни фонд, Српски 
Црвени крст, Фонд српског посланика, Енглеско-српски дечји дом 
у Нишу, Санаторијум за туберкулозну децу у Сремској Каменици, 

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

1 Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi: kulturni uticaji Britanije i Nemačke na 
beogradsku elitu 1918–1941, Beograd, 2005; Ranka Gašić, „Anglofi lske organizacije 
u Beogradu između dva svetska rata“, Istorija 20. veka, 1/2007, str. 21–35. За-
хваљујем се др Ранки Гашић на уступљеним подацима и изузетно корисним су-
гестијама које ми је упутила у току рада на овој теми.
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бол ница „Dr Elsi Inglis“) као каритативне организације за помоћ 
српској војсци и цивилима, које су и после рата, у измењеним окол-
но стима, наставиле делатност. Трајале су уз подршку и патронат 
државе, посебно Двора, као и истакнутих београдских англофила.2 
Из те мреже, како каже Ранка Гашић, проистекли су после Првог 
или пред Други светски рат: Англо-америчко-југословенски клуб 
(1924), Удружење пријатеља В. Британије и Америке (1930), Дру-
штво за ширење англосаксонске културе у Југославији (1935), 
Удру жење бивших југословенских ђака у Великој Британији (1933) 
и Удружење студената енглеског језика и књижевности Универ-
зитета у Београду (1938). Ове организације бавиле су се углав ном 
британском пропагандом – неке само културном, а неке и поли-
тичком. Од 1936, радом свих англофилских организација у Београ-
ду руководио је Британски савет, а јуна 1940. основан је у Београ-
ду Југословенско-британски институт, који је постао централа це-
локупне енглеске пропагандне делатности у земљи.3 Патрон свих 
ових организација био је кнез Павле, што указује, с једне стране, 
на његову велику улогу у неговању веза са Британијом, а са друге, 
на усмереност ових организација на заштиту државе.4 Управа ових 
друштава и удружења углавном је била састављена од високих 
државних чиновника и политичких личности, преко којих је држава 
пратила и контролисала делатност англофила. Англофилска удру-
жења су финансирана путем чланарине и субвенција од државе и 
Британског савета. Поред библиотека и читаоница, организовања 
изложби и предавања, часова енглеског језика, гостовања уметни-
ка и предавача, приређивали су разне друштвене забаве, свечано-
сти и спортске активности и сл. 

Циљ овог рада је детаљнија реконструкција деловања поје-
диних делова обе мреже, тј. конкретно Хришћанске заједнице мла-
дих људи, Енглеско-српског дечјег дома и Енглеско-југословенског 
клуба у Нишу, њихових међусобних веза, као и контаката и сарад-
ње са појединим епископима и свештенством Српске православне 
цркве. Истраживање је настало на основу докумената из фонда 
Безбедносно информативне агенције који се чувају у Архиву Срби-
је, фондова Министарствa социјалне политике ДФЈ и Комитета 
за социјално старање Архива Југославије, докумената из збирке 
Ситон-Вотсона (School of Slavonic and East European Studies Library, 

2 Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi.., str. 16, 61–66; Ranka Gašić, „Anglofi lske 
organizacije u Beogradu između dva svetska rata“, str. 21–35.

3 Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi..., str. 18–20.
4 Исто, стр. 37.
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Univer sity College London, Catalogue of Seton-Watson Collection),5 
штампе и литературе.6

Хришћанска заједница младих људи7

Између два светска рата у Југославији су деловале две бри-
танске организације верског карактера: Британско и инострано 
библијско друштво (British & Foreign Bible Society)8 и Хришћанска 
заједница младих људи (YMCA).9 Хришћанска заједница младих 
људи била је религиозно удружење „за омладину и дечаке“, осно-
вано 1919. у Краљевини СХС као један од многих центара друштва 

5 Дугујем захвалност Џилијен Лонг (Gillian Long), сарадници UCL SSEES Library, 
која ми је омогућила да добијем копије неких од докумената који се наводе у 
раду, што је само мали део грађе коју би требало истражити за ову тему.

6 Фотографије потичу из листа Вера и живот, књиге: Una P. Moffet, Lena А. 
Yovitchitch, Florence Maw: the chronicle of her lifework in Serbia, Privately printed 
for Nellie Hooker, London, 1957. и са сајта http://domucenikasrednjihskolanis.info/
index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58, 20. 7. 2012.

7 Young Men’s Christian Association – YMCA (Хришћанска заједница младих људи – 
ХЗМЉ). Основана је 6. 6. 1844. у Лондону и имала је за циљ да у пракси развија 
хришћанска начела здравог „тела, ума и духа“. Локалне ХЗМЉ се добровољно 
повезују преко својих националних организација. Главни мото је: „Оснаживање 
младих“ а седиште је у Женеви. ХЗМЉ је основао Џорџ Вилијамс у Лондону 
са циљем унапређења духовног стања младих људи ангажованих у индустрији. 
ХЗМЉ се брзо ширио и до 1851. већ је деловао у В. Британији, Канади, САД-у, 
Аустралији, Швајцарској, Белгији, Немачкој, Холандији и Француској. Прва свет-
ска конференција ХЗМЉ одржана је 1855. у Паризу. http://www.ymca.int/who-
we-are/history/ 8. 11. 2012.

8 Британско и инострано библијско друштво (Б. Д.) је било организација Англи-
канске цркве која се бавила издавањем Библије на страним језицима. Основано је 
1804. у Лондону али је временом растао број независних Б. Д. у разним земљама 
Европе и у САД-у. Британско и инострано Б. Д. издало је Св. писмо на српском 
језику у преводу Вука Караџића али у редакцији Атанасија Стојковића у Лајпцигу 
1830. и 1834. а цео Вуков превод у Бечу 1847. и у редакцији Ђуре Даничића 1871. 
у Београду. Азбучник СПЦ по Радославу Грујићу, Београд, 1993, стр. 31–32. После 
Првог светског рата Британско и инострано Б. Д. је у Београду имало седиште прво 
у Поп Лукиној улици 25, а касније у Кнез Михаиловој 47. Др Марко Леко је писао 
Министарству вера 15. 11. 1921. да у Србији више од 50 година ради Британско 
и инострано библијско друштво, које води В. Лихтенбергер и предлагао да се он 
одликује орденом св. Саве III реда. Архив Југославије (АЈ), Министарство вера 
КСХС, 69–11–26. Председник друштва за подручје Балкана био је Џејмс Вајлс. 
Британско и инострано Б. Д. се бавило, поред верске пропаганде, прикупљањем 
свих врста публикација за помоћ библиотекама оштећеним у рату, посебно Уни-
верзитетској библиотеци. У децембру 1932. амерички посланик др Џ. Д. Принс и 
Џејмс Вајлс држали су предавање о Британском и иностраном Б. Д. Друштво је 
у Београду 1936. издало Нови завет у преводу Димитрија Стефановића, декана 
Богословског факултета. South Slav Herald, 19/1932, 1. 12, str. 1; Ranka Gašić, 
Beograd u hodu ka Evropi…, str. 65–66.

9 „Belgrade Calling“, South Slav Herald , 4/1934, 16. 4, str. 2; Ranka Gašić, Beograd u 
hodu ka Evropi..., str. 65–66.
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формираног 1844. у Лондону. Двадесетих година 20. века имали су 
чланове у 53 земље света а у Краљевини СХС око 1.000 чланова. 
О себи су писали као о „неконфесионалној и неполитичкој органи-
зацији“, чији је циљ био „да све људе удружи и веже везом брат-
ства у Христу“. Посебно су водили рачуна о телесном, умном и ре-
лигиозном васпитању дечака и омладине.10 

Како је утврдила Р. Гашић, први контакт Срба са Хришћан-
ском заједницом младих људи (ХЗМЉ) догодио се током Првог свет-
ског рата, када је тадашњи студент, а касније доктор богословије 
у Београду, извесни Георгијевић био секретар ове организације у 
САД-у, која је преко свог огранка у Швајцарској бринула о Српском 
потпорном фонду. Више угледних Београђана било је повезано са 
њеним радом. Као добровољне секретарице, за ХЗМЉ радиле су у 
САД-у сестре Петровић, од којих је најмлађа касније била удата за 
Илију Шуменковића, посланика у Анкари, и Славка Герасимовић, 
нећака Славка Грујића.11 

Почетак активнијег рада ХЗМЉ у Краљевини СХС везује се 
за 1920. годину када су, уз новчану и организациону помоћ Сре-
дишњег одбора ове заједнице у Лондону, покренули рад у Бео-
граду. Средишњи одбор је на тражење Извршног одбора из Краље-
вине СХС именовао Персија Хенрија Ситерса (Percy H. Sitters) за 
саветодавног секретара свих ХЗМЉ у Краљевини СХС.12 Са њим 
је 1924. у Краљевину дошла и његова жена, која је пре тога била 
уредница једног религиозног часописа у Лондону. Перси Хенри 
Ситерс је био и капелан Англиканске цркве у Краљевини СХС. 
Постављен је одмах после Првог светског рата за капелана, али 
кад су се повукле разне мисије, повучен је и он, и није више био у 
англиканској служби. Када је бискуп гибралтарски посетио 1924. 
Југославију, тражио је да Ситерс поново преузме ову дужност. 13

10 Вера и живот, званичан орган ХЗЉМ у Краљевини СХС, бр. 5, март 1925.
11 Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi..., str. 65–66.
12 Перси Х. Ситерс није био бискуп како се наводи у делу литературе, већ свеште-

ник. Био је одликован за службу у британској војсци од 1914. до 1919. Вера и 
живот, бр. 1, новембар 1924. и бр. 4, април 1927.

13 Годишњи састанци Англиканске цркве одржавани су у Англо-америчко-југосло-
венском клубу који је донацијама помагао цркву као и: Gibraltar Diocesan Fund, 
SRF Orphanage Nis, British & Foreign Bible Society. „Anglo-Saxon Visitors to Yugo-
slavia“, South Slav Herald, 6/1932, 17. 5, str. 6; „Church in a Club“, South Slav 
Herald, 3/1933, 3. 4, str. 5.
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Брачни пар Ситерс

До јесени 1925. имали су просторије у Ко-
лар чевој задужби ни. Постојала је намера да се 
у Београду подигне зграда ХЗМЉ, али она није 
оства рена.14 Од 1926. обезбедили су и преуредили 
де се  так просторија у Васиној бр. 11. Просторије су 
се налазиле на првом спрату где је раније био Сту-
дентски дом. На отварању су били владика Николај, 

британски посланик Кенард (H. W. Kennard), изасланик америчког 
посланика, аустријски посланик Хофингер, Александар Јовичић, 
бивши отправник послова Краљевине Србије у Лондону,15 професор 
др Марко Леко, др Нико Жупанић, Гертруда Карингтон Вајлд, брач -
ни пар Ситерс, архимандрит С. Дабовић16 и многи други. Нови 
простор је имао и биоскоп, који су добили на поклон из Енглеске, а 
отворена је и библиотека, која је поред књига држала и најновије 
часописе и листове који су стизали из В. Брита није.

14 Планови о изградњи били су актуелни и половином 30-их година. За дом ХЗЉМ, 
донацију од 1.000 фунти дао је National Council of the British YMCA. Име је тре-
бало да добије по краљу Александру. Архитекта Милан Злоковић је пројектовао 
двоспратну зграду а београдска општина је још 1928. обећала да ће подићи 
овај дом, па је упућена и молба Влади Илићу да се добије локација. У одбору 
за изградњу били су и митрополит Доситеј, Васа Лазаревић и др. Поводом тога 
је и краљица Марија посетила просторије ХЗЉМ у Београду. „YMCA New Home“, 
South Slav Herald, 3/1935, 3. 4, str. 1; „Queen Marie & YMCA“, South Slav Herald, 
4/1936, 16. 4, str. 1.

15 Александар Јовичић је био ожењен Шкотланђанком, био је отац пуковника Ми-
лана Јовичића и Лене Јовичић, познатих личности у београдским англофилским 
круговима. Умро је 1933. Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi..., str. 65–66.

16 Архимандрит Севастијан (Jован) Дабовић рођен је у Сан Франциску 1863. Роди-
тељи су му се из Боке Которске иселили у САД. Замонашио се током школовања 
у Русији. Постављен је за мисионара у Калифорнији и држави Вашингтон као 
клирик Руске православне цркве. Подигао је прву српску цркву у САД-у 1894. 
Једно време С. Дабовић је боравио и на Балкану као мисионар Америчког биб-
лијског друштва. Поново је дошао у Србију када је за првог српског епископа у 
Америци постављен Мардарије Ускоковић. Умро је 30. новембра 1940. године у 
Жичи. Сахрањен је на манастирском гробљу. Сава (Вуковић), Историја Српске 
православне цркве у Америци и Канади 1891–1941, Крагујевац, 1994.
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Просторије ХЗМЉ у Београду

ХЗМЉ је организовао недељна религиозна и васпитна пре-
да  вања са пројекцијама, свакодневне часове за проучавање Све тог 
писма, заједничке молитве и читање Св. писма, курсеве ен гле ског 
језика и есперанта, хор, оркестар, рад са извиђачима и плани-
нарима, летње логоре за дечаке, спортску секцију (шах, пинг-понг, 
хокеј, фудбал), спортска и друга такмичења са циљем јачања хри-
шћанства код омладине, радио, фото-клуб, чајџиницу, друштве не 
вечери, трпезу у корист студената и сл. У Крагујевцу су органи-
зо вани курсеви из дактилографије и механике, а у Нишу течајеви 
описмења вања и страних језика. У Нишу је деловао и Позоришни 
одељак ХЗМЉ а често су организована и посебна предавања за 
децу.

Годишња скупштина ХЗМЉ

Предавања у центру и подружницама ХЗМЉ држали су: вла-
дика Николај Велимировић, Јустин Поповић, прота Стева Димитри-
јевић, професор др Марко Леко, лектор на Београдском уни вер-
зитету Џемс Вајлс (James Wiles, члан Британског и иностраног Б. 
Д.), П. Х. Ситерс, али и бројни гости који су долазили у Београд тих 
година као: гибралтарски и гилдфордски бискуп др Џон Грег (John 
Harold Greig), Е. М. Робинсон (Edgar M. Robinson) секретар Светског 
комитета ХЗМЉ у Женеви,17 професор, каноник и касније бискуп Е. 
С. Вудс (Reverend Edward Sydney Woods) из Кембриџа и др.18 
17 Вера и живот, бр. 13–14, нов. дец. 1925; бр. 10, новембар, 1926; бр. 1, 1930; 

Христу веран до смрти. Свештеноисповедник Доситеј загребачки и ваведењски, 
Београд–Цетиње, 2008, стр. 172.

18 Едвард Сидни Вудс (1877–1953) био је професор на Тринити колеџу у Кембриџу, 
викар цркве Св. тројства и касније помоћни бискуп Кројдона и бискуп Личфилда. 
http://www.enotes.com/topic/Edward_Woods_(bishop), 30. 07. 2012. Вудс је бора-
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Члан ХЗМЉ је могао бити сваки хришћанин изнад 18 го ди-
на. Сваког новог члана предлагала су два стара. Члански улог за 
годину дана износио је 80 а за студенте 60 динара. ХЗМЉ је имала 
међу својим члановима и око 40 руских студената, којима је омогу-
ћено бесплатно учење енглеског језика. Они су имали руску собу у 
просторијама ХЗМЉ. 19

У просторијама ХЗМЉ држани су и састанци Студентског 
хришћанског покрета или Хришћанске заједнице студената (ХЗС). 
ХЗС је у Србији први пут била основана 21. априла 1911. године 
на Београдском универзитету, а своју делатност је прекинула са 
почетком ратних дејстава у Првом светском рату, три и по године 
касније. ХЗС је настала као српски огранак Светске студентске 
хришћанске федерације (World Student Christian Federation) и на 
њихову иницијативу. И пре овог почетка постојали су локални 
покушаји да се оснује слична организација, но они су остајали без 
успеха. После рата је дошло до другог покушаја оснивања ХЗС али 
ова организација није заживела.20 У Скопљу је током 1920. кратко 

вио у Београду децембра 1926. Држао је предавања и био примљен у енглеском 
посланству, где је представљен кнезу Павлу. Посетио је и ректора Београдског 
универзитета П. Поповића, а био је примљен и код патријарха СПЦ. Вера и жи-
вот, бр. 11, децембар 1926.

19 Вера и живот, бр. 7, мај 1925. и бр. 10, новембар 1926.
20 Вера и живот, бр. 5, март 1925. и бр. 6, јуни 1927. После настајања Савеза Англи-

канске и источно православних цркава (Anglican & Eastern Churches Association) 
1906. године, расте интересовање Студентског хришћанског покрета (Student 
Christian Movement) из Енглеске и YMCA/ХЗМЉ за подручје Балкана. На ини-
цирању ширења рада СХП на Балкану радио је и лутеран барон Павле Николај 
(Nicolai, Paul Ernest George 1860–1919), сматран за великог пријатеља Србије, 
који је формирао локални студентски хришћански огранак ове организације у 
Русији 1903. На његову иницијативу у Србију и друге земље Балкана позиван је 
др Џон Р. Мот да држи предавања. Др Џон Мот је рођен у Америци 1865. Био је 
методистички проповедник и евангелизатор. Један је од организатора Светске 
мисијске конференције 1910. у Единбургу. Нобелову награду за мир добио је 
1946. а 1948. је у Амстердаму изабран за почасног председника Светског савета 
цркава. Умро је 1955. у САД-у. Џон Мот је 1911. у Београду одржао више пре-
давања на Београдском универзитету, Богословији Св. Саве и у Руско-српском 
клубу. Током његовог боравка, добровољним приступањем 70 студената новој 
организацији основан је ХЗС Београдског универзитета коју је водио др Марко 
Леко. Активности заједнице углавном су биле окренуте ка одржавању заједнич-
ких састанака и проучавању Светог писма. Правила Заједнице је у октобру 1911. 
године одобрио и Универзитетски савет и ректор Гавриловић. Велику и активну 
улогу у раду ХЗС имали су и свештеници СПЦ и професори богословије, нарочи-
то др Николај Велимировић. У извештају о раду ХЗС за 1912. годину говори се 
и о томе како је ова организација потпомогла дистрибуцију 40 хиљада Библија 
српским војницима које је поклонило Британско и инострано Б. Д. Међу члано-
вима се помињу и Веселин Чајкановић, Димитрије Љотић, др Чеда Митровић и 
др. Године 1921. дошло је до посете В. Дикинсона, секретара Светског савеза за 
промовисање пријатељства помоћу цркава, а преко Светског савеза у источној 
Европи, када му је др Војислав Јањић, уприличио да се види са представницима 
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време издаван Vesnik Hrišćanske zajednice mladića, чији је власник 
и уредник био Артур Бласкал. Потом је основан огранак студентски 
при ХЗМЉ, али секција је радила само у Београду и имала је око 
40 чланова. 

Одлука о покретању часописа Вера и живот донета је на V 
годишњој скупштини у Бањи Ковиљачи, јула 1924. Циљ покретања 
часописа је био да „спаја све Заједнице у једно везом заједничког 
братства“, „да буди интересовање чланова и дечака, у Заједницама 
у нашој земљи и на страни“ и „да популарише широм целе наше 
земље циљ и тежње ХЗМЉ“. Уредници су били П. Х. Ситерс (шеф 
свих централа ХЗМЉ у Краљевини СХС) и његова супруга К. М. 
Ситерс, а власник ХЗМЉ главна канцеларија у Београду. Часопис 
је објављивао текстове о хигијени и лекарске савете о одржању 
здравља. Лист је престао да излази 1930. а обновљен је 1933. као 
главни орган Националног савеза ХЗМЉ у Краљевини Југославији, 
први број је изашао у новембру те године, мада мањег обима него 
раније. Објављивао је текстове епископа Николаја, 
епископа Доситеја, Јустина Поповића, Вла дете По по-
вића, Владимира Соловјева, Џона Мота, пре поручивао 
је за читање дела епископа Николаја и др. Др Милош 
А. Парента, протојереј и ректор Богословије у пен-
зији, ступио је 1930. у уредништво часописа Вера и 
живот.21 

држвних органа и СПЦ. ХЗС је постојала на Београдском универзитету и после 
рата, али није имала ни прибилижно такав утицај на студентски живот као она 
организација од пре рата. Др Мот је Београд посетио поново 1924. и одржао два 
предавања на Универзитету, у склопу одржавања састанка регионалних бал-
канских секретара ХЗМЉ са делегацијама из Енглеске и САД-а. Последњу посету 
Београду Мот је уприличио 1933. на путу за Палестину. Мр Бранко Бјелајац, 
„Хришћанска заједница студената као модел сарадње и толеранције међу црква-
ма с почетка ХХ. века“, Религија и толеранција, IX, бр. 16, јул–децембар, 2011.

21 Вера и живот, бр. 1, новембра 1924; бр. 2, децембар 1924; бр. 1, јануар 1926; 
бр. 2, фебруар 1926; бр. 3, март 1926; бр. 4, април 1926; бр. 1, 1930. Милош Па-
рента (Ислам, 1867 − Београд, 1944) је завршио у Задру осморазредну гимназију 
и православну богословију. У Бечу је студирао на Протестантском богословском 
факултету. Био је професор задарске гимназије и Богословије у Задру. Једно 
време је био лични секретар митрополита српског Михаила. За време балканских 
ратова био је повереник Народне одбране у Задру а током Првог светског рата 
је био конфиниран. После рата је изабран за потпредседника Народног вјећа за 
Задар и Северну Далмацију. Био је предавач и ректор у Богословији Св. Сава 
и уредник Гласника, службеног листа СПЦ. М. Парента је био члан Радикалне 
странке и септембра 1927. се налазио на листи др Ника Новаковића, кандидата 
за народног посланика у изборном округу Шибеник–Задар. По пензионисању 
1927. радио је као хонорарни предавач веронауке у Другој мушкој гимназији у 
Београду. АЈ, Министарство вера КСХС, 69–19–42; Др Гордана Кривокапић-Јо-
вић, Оклоп без витеза, Београд, 2002, стр. 293; Др Софија Божић, Срби у Хрват-
ској и југословенска држава 1918–1929, Београд, 2008, стр. 736.
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Брачни пар Ситерс је држао током својих повремених бора-
вака у Енглеској предавања о Краљевини СХС.22 Перси Ситерс и 
његова супруга приказали су приватно у Београду 1934. филм у 
сопственој продукцији „Југославија, романтична земља Јужних 
Сло вена“. Филм се делимично бавио и активностима ХЗМЉ у Југо-
славији.23

ХЗМЉ је 1928. имала четири центра са 430 чланова а 1930. 
већ 20 центара са више од 2.000 чланова. Заједницом у Београду 
управљао је месни управни одбор. Остали центри постојали су у 
Нишу, Скопљу, Крагујевцу, Црвенки, Тетову и другим местима, 
углавном у источним крајевима земље, на подручјима са већинским 
православним становништвом. Током лета 1924. у Бањи Ковиљачи 
је одржана Практична школа за секретаре ХЗМЉ. Већ поменути 
Александар З. Јовичић 1924. је по трећи пут на годишњој скупштини 
изабран за председника Извршног одбора. За члана Извршног 
одбора изабран је свештеник из Бадовинаца Драго Ђ. Туфегџић.24 

Председник ХЗМЉ у Београду био је од 1924. године др Тихомир 
Радовановић, док је Бран. Кованџић био потпредседник. Почетком 
30-их председник је постао Васа Лазаревић,25 потпредседник бео-
градске општине, док је управитељ био Р. Ц. Тагарт (R. C. Taggart). 

Председник ХЗМЉ у Нишу био је прво протојереј Дим. Пејовић26 
потом Љ. Марчетић, док је секретар био К. Шантић, а почасни 
председник епископ нишки Доситеј. 27

Пошто су се могле чути оптужбе да се у случају ХЗМЉ ради 
о масонској организацији и протестантском друштву, па су и унутар 
СПЦ појединци почели да изражавају сумње у мотиве деловања 

22 Вера и живот, бр. 8, септембар 1926; бр. 1, новембра 1924. и бр. 2, децембар 
1924.

23 Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi..., str. 125.
24 Прота Драг. Ђ. Туфегџић касније је био уредник Гласа цркве, полуслужбеног 

органа епархије шабачке.
25 Васа Лазаревић је био први потпредседник београдске општине и потпредседник 

Ауто-клуба. Он је још 1909. у Лондону проучавао организацију Скотланд јарда, 
а у Солуну је од 1916. до 1918. сарађивао са енглеским мисијама на помоћи срп-
ским избеглицама. Био је носилац одликовања Црвеног крста Велике Британије. 
Ranka Gašić, Beograd u hodu ka Evropi..., str. 65–66.

26 Прота Димитрије Пејовић је био уредник Прегледа цркве епархије нишке (изла-
зио као службени лист епархије и духовни часопис) од 1920. до 1924. а касније 
председник Духовног суда у епархији. Занимљиво је да у то време а ни касније 
у сачуваним примерцима часописа (од 1920. до 1939) нема ни помена о ХЗЉМ 
сем једне кратке информације из јуна 1926. у броју 6 о подизању дома ХЗЉМ у 
Јерусалиму. 

27 Вера и живот, бр. 1, новембар 1924; бр. 2, децембар 1924; бр. 1, 1930; бр. 2, 
март 1930; бр. 3, април 1930.
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ХЗМЉ,28 Радован Јуришић је одговорио у Гласу цркве 
да је ХЗМЉ хришћанско удружење али да оно није уско 
и ограничено и да не припада ниједној конфесији или 
месту, већ је интернационално. Управа је била у рука-
ма Енглеза, каже Јуришић, јер није било материјалне 
подлоге и „спремних људи“ за руковођење и спровођење 
друштвене идеје.29 Неколико година касније, П. Х. Ситерс 

је протестовао у писму упућеном South Slav Herald због тога што 
се ХЗМЉ назива англо-америчком организацијом. Он каже како 
је центар организације у Женеви, како је ХЗМЉ у свим земљама 
национална, сви руководиоци домаћи људи а да он сам има само 
саветодавну функцију. Уредништво листа је одговорило примедбом 
да се комплетно особље плаћа из Лондона.30 

Покровитељ ХЗМЉ био је престолонаследник Петар а пред-
седник Националног савеза кнез Павле. Поред кнеза Павла и кње-
гиње Олге, ХЗМЉ је повремено новчаним прилозима помагала и 
краљица Марија. На годишњем банкету ХЗМЉ у хотелу „Српски 
краљ“, 1930. године, приређеном за делегате свих средишта ХЗМЉ 
у Југославији, били су присутни кнез Павле и књегиња Олга, као и 
министар правде Милан Сршкић, посланици САД-а и Велике Бри-
таније у Краљевини Југославији Џон Принс (John Dyneley Prince) 
и Хендерсон (Neville Meyrick Henderson), Лујо Бакотић, по моћ-
ник министра спољних послова, представници СПЦ, нишки епи-
скоп Доситеј и епископ Мардарије и др. П. Х. Ситерс је том при-
ли ком захвалио краљевској влади на помоћи коју је пружала 
ХЗМЉ, посебно Воји Јањићу31 на услугама које им је чинио док 

28 Свештеник Б. Илић у Веснику Српске цркве за 1930. објавио је отворени напад 
под насловом „Једна информација поводом оснивања Х. З. М. Љ“.

29 „Карактер Хришћанске заједнице Младих Људи“, Вера и живот, бр. 1, новембар 
1924. и бр. 4, април 1926, стр. 57; Јуришић Радован, „Хришћанска Заједница 
младих људи“, Глас цркве, часопис за хришћанску културу и црквени живот, бр. 
5–6 (1931), стр. 105–107.

30 „Is the YMCA National or Not?“, South Slav Herald, 8/1934, 16. 6, str. 2.
31 Војислав Јањић (Јанић) је рођен 1890. у Краљеву. Свршио је богословију Св. 

Саве а затим наставио школовање на Теолошком факултету у Черновицама и 
Кијеву. Докторирао је у Кракову. После свршених студија постао је суплент бо-
гословије у Београду а потом и професор. У Првом светском рату учествовао 
је као добровољац. Постављен је 1916. за аташеа српског посланства при Ва-
тикану, а затим је послат у служби српске пропаганде у Енглеску, где је био 
професор српске богословије у Кадесдону и Оксфорду. Између Николаја Вели-
мировића, Јосифа Цвијовића и Воје Јањића дошло је у Енглеској до сукоба 1918. 
који је трајао неколико месеци и утицао и на тамошње богослове, а у који су 
се умешали и Енлези (лорд Карнеги). Јањић је постављен 1919. за професора 
богословије у Београду а 1920. изабран је за посланика у Уставотворној скуп-
штини у којој је био први секретар. Са епископом Николајем 1920. је путовао у 
Цариград и Хиландар. Био је присталица реформног покрета у СПЦ после Првог 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  3/2012.

288

је био министар вера и Божи Максимовићу, министру просвете, 
који је издао наређење наставницима да развијају међу ђацима 
покрет за ступање у ХЗМЉ. Неколико месеци раније, П. Х. Ситерс 
је приликом пријема код председника владе, генерала Петра Жив-
ковића обавестио о раду ХЗМЉ. Такође, фебруара 1930. на Другој 
конференцији светског савеза ХЗМЉ у Атини учествовали су из 
Краљевине Југославије: епископ Доситеј, епископ Николај, бивши 
министар Воја Јањић и Милош Парента. 32

Учесници конференције у Атини

Рад ХЗМЉ у Нишу поред епископа Доситеја помагали су 
и председник општине Драгиша Цветковић (материјално али и у 
обезбеђивању просторија) и Никола Узуновић. Епископ Доситеј је 
присуствовао духовним концертима у организацији ХЗМЉ, пред-
седавао је састанку одржаном у Официрском дому у Нишу, 2. 
априла 1925. Тема састанка била је „Енглеско пријатељство према 
Краљевини СХС“ а преводилац је био Иринеј Ђорђевић, тада доцент 
Београдског универзитета а касније епископ.33 Присутан је био 

светског рата. Учествује 1925. у преговорима око конкордата. Био је министар 
вера 1923/1924. и 1932. Од 1924. власник је Хришћанског живота. Маја 1937. 
почело је разматрање конкордата у посебном одбору Народне скупштине чији је 
председник био др Војислав Јањић. Неки савременици (Радован Казимировић и 
Милан Антић) сматрали су га главним организатором побуне против конкордата 
(„наш Распућин“) 1937. Драгољуб Јовановић пише да се он није компромитовао 
за време окупације и да није могао да се помири са Хитлеровом победом. Према 
његовим наводима, умро је после дуже болести 10. 3. 1944. У Српском биограф-
ском речнику (IV, Нови Сад, 2009, стр. 319) наводи се да је убијен у сукобу са 
Немцима. Радмила Радић, Живот у временима: патријарх Гаврило (Дожић). Дру-
го, проширено и допуњено издање, ПБФ, Београд, 2011, стр. 167, 175, 184–186, 
192, 213 и др. 

32 Вера и живот, бр. 1, 1930; бр. 2, март 1930; бр. 3, април 1930.
33 Иринеј (Милан) Ђорђевић, рођен је 22. 4. 1894. у селу Врнчанима, округ руднич-

ки, од оца Добросава и мајке Драгиње, у занатској породици. Основну школу је 
завршио у Такову. Био је привремени учитељ 1913. Војну обавезу регулисао је 
од 1914. до 1916. Служио је као болничар у чину поднаредника. Замонашио се 
током Првог светског рата и као црквени питомац упућен је на студије у Петро-
град. Потом прелази у Енглеску, где завршава Богословију Св. Саве са матуром 
у Кадездону и студира у Оксфорду. Истовремено ради и као секретар и помоћ-
ник шефа Српског обавештајног бироа у Енглеској од септембра 1918. до маја 
1919. Рукоположен је у чин ђакона 1919. и упућен на Богословски факултет у 



Р. РАДИЋ ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ МРЕЖЕ АНГЛОФИЛСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 
СРБИЈИ ТОКОМ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

289

и брачни пар Ситерс, као и председник нишке општине Драгиша 
Цветковић. После састанка обишли су Енглеско-српски дечји дом 
(ЕСДД) где их је примила управница Флоренс Мо (Florance Maw). 
Епископ је био присутан и током посете потпуковника Лојда Вили-
јамса, потпредседника Извршног одбора ХЗМЉ у Лондону. Вили-
јамс је посетио Ниш у пратњи П. Х. Ситерса и том приликом је 
обишао седиште ХЗМЉ, Казнени завод и Дечји дом где их је такође 
дочекала Ф. Мо.34 О помоћи коју је епископ пружио ХЗМЉ говори 
и један текст објављен у часопису The Living Church, 17. септембра 
1932.35

Енглеско-српски дечји дом у Нишу

Српски потпорни фонд (Serbian Relief Fund, 1914–1921) ос-
нован је у Лондону, 23. септембра 1914. године као приватно и 
независно хуманитарно удружење. Основали су га Роберт Вили-
јам Ситон-Вотсон (Robert William Seton-Watson),36 који је био и 
главни почасни секретар, сер Артур Еванс37 (Sir Arthur John Evans), 
Бертрам Кристијан (Bertram Christian) и Елзи Инглиш (Elsie Inglis).38 
Ситон-Вотсон је својим везама успео да окупи у одбор и председ-
ништво СПФ најугледније припаднике британског друштва, под 

Атину, где је докторирао. Постављен је за суплента на Богословском факултету 
у Београду 1924. Хиротонисан је за епископа сремског 1928. а 1931. изабран је 
за епископа далматинског. У Сплиту је започео градњу храма Св. Саве, а на Вису 
је осветио храм Св. Кирила и Методија, срушен после Другог св. рата. После 
смрти епископа америчко-канадског 1935, администрирао је овом епархијом до 
избора новог епископа 1938. За време рата био је интерниран у Италију. Гово-
рио је енглески, руски, грчки и немачки. Уређивао је Хришћански живот. Био је 
дописни цлан Anglican`s Eastern Church Association. АЈ, Министарство вера КСХС, 
69–15–38 и 69–42–68; Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до 
двадесетог века, Београд–Подгорица–Крагујевац, 1996, стр. 201–202.

34 Вера и живот, бр. 5, март 1925; „ХЗЉМ и ратна сирочад у Нишу“, Вера и живот, 
бр. 6, април 1925; „Једна посета заједници у Нишу“, Вера и живот, бр. 7, мај 
1925. и бр. 8, јуни 1925.

35 Христу веран до смрти. Свештеноисповедник Доситеј загребачки и ваведењски, 
стр. 81–84.

36 Роберт В. Ситон-Вотсон (1879–1951), британски историчар, публициста и поли-
тички активиста. Током Првог светског рата радио је за Политичко обавештајно 
одељење Форин офиса и за Одељење за пропаганду у непријтељским земљама. 
Између два рата бавио се професуром на Лондонском универзитету а у Другом 
светском рату ради опет у разним владиним надлештвима. Коста Ст. Павловић, 
Ратни дневник 1941–1945, Београд, 2011, стр. 226.

37 Артур Еванс (1851–1941), британски археолог, заслужан за откриће локалитета 
минојске културе у Кнососу на Криту.

38 Елзи Инглиш (1864–1917), шкотски лекар, посебно се истакла својим радом у 
оквиру Шкотских војних болница у Србији током Првог светског рата.
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почасним председништвом енглеске краљице. Деловање фонда 
одр жавано је добровољним прилозима из Велике Британије и 
из земаља британског Комонвелта. На чело Председништва овог 
хума ни тар ног фонда именован је лондонски лорд бискуп.39 СПФ 
су по ма га ле многе угледне личности Велике Британије, један број 
српских ин телектуалаца, жене британских посланика у Краљевини 
Србији, леди Пеџет (Louisa Margaret Leila Wemyss, Lady Paget), 
супруга посланика Ралфа Пеџета (Ralf Paget) и леди Вајтхед, 
супруга Џејмса Битома Вајтхеда (James Beethom Whitehead), али 
и велики број странкиња удатих за Србе, као Мабел Грујић (Mable 
Dunlop), супруга дипломате Славка Грујића, и Елизабет Христић, 
Иркиња удата за српског дипломату Љубомира Христића и др.40 
Прва помоћ послата у Србију била је медицинска, а до краја 1914. 
стигли су и први тимови лекара и медицинских сестара. Како је рат 
напредо вао СПФ је проширио своје пословање на помоћ српским 
избегли цама и ратним заробљеницима.41 СПФ је, између осталог, 
помагао и школовање српске омладине у Енглеској за време рата, 
као и рад Друштва за стручно образовање српских жена, основаног 
у Енглеској 1917. године.42

39 Славица Поповић-Филиповић, „Српски потпорни фонд и госпођа Гертруда Ка-
ринг  тон Вајлд”, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14418, 7. 7. 2012; Вукашин Ан-
тић, Жарко Вуковић, Александар Недок, Бранислав Поповић, Стране војне и до-
бротворне медицинске мисије у Србији 1914–1915. године, стр. 265–305, http://
www.rastko.rs/cms/fi les/books/4d504637684ab, 16. 7. 2012.

40 Александра Вулетић, „Странкиње – ‘српске снахе’ у 19. и почетком 20. века“, 
Историјски часопис, књ. LI (2004), стр. 67–85.

41 Опширније о oвом питању у: Stobart, Mabel Annie (Mrs. St Clair), The Flaming 
Sword in Serbia and Elsewhere, Hodder & Stoughton, London, 1916; Јелена Лозанић 
Фротингхам, Добротворна мисија за Србију у у Првом светском рату. Писма из 
Америке и Канаде 1915–1920 (Писма прикупила и средила Др Анка Гођевац-Су-
ботић), Београд, 1970; Андреј Митровић , Србија у Првом светском рату, Београд, 
1984; Моника Крипнер , Жене у рату: Србија 1915−1918, Београд, 1986; Милан 
Грба , Британске санитетске мисије и Србија у Првом светском рату, магистарски 
рад, Филозофски факултет у Београду, 1995; Момчило Исић, Сељаштво у Ср-
бији 1918–1925, Београд, 1995; Slavica Popović-Filipović, Za habrost i humanost: 
bolnice škotskih žena u Srbiji, i sa Srbima u vreme Prvog svetskog rata 1914–1918: 
istorija humanosti i humanost u srpskoj istoriji, Beograd, 2007; Žarko Vuković, Da ne 
zaboravimo: savezničke medicinske misije u Srbiji, 1915, Beograd, 2004; Илија Пет-
ровић, Медицинске мисије на српским ратиштима 1912–1918, Нови Сад, 2008; 
Илија Петровић, Шкотске жене уза Србе 1914–1918, Нови Сад, 2010; Слободан 
Марковић, Гроф Чедомиљ Мијатовић, Викторијанац међу Србима, Београд, 2006; 
М. Кочић, „Стране медицинске мисије у Србији 1914–1915. године“, Ваљев-
ска болница 1914–1915, Ваљево, 1992, стр. 47–68; Kaarin Michaelsen, Medical 
Services – International Organizations, Women, War & Society 1914–1918, http://
www.tlemea.com/Michaelsen.asp, 16. 7. 2012.

42 School of Slavonic and East European Studies (SSEES) Library, University College 
London, Catalogue of Seton-Watson Collection – SEW/7 Serbian Relief Fund (SRF), 
First World War and interwar years (1914–1953, mainly 1914–1921) http://www.
ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp741a.htm
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Од 1914, када је основан, до ликвидације СПФ-а 1921. 
године потрошена је на његову делатност потпорне помоћи сума 
од преко 800.000 фунти. Део тог износа утрошен је за издржавање 
и образовање 350 српских дечака избеглица 1916–1919. (уз помоћ 
специјалне годишње дотације од 25.000 фунти из Трезора В. 
Британије) и за оснивање посебног фонда за задужбину британског 
Дечијег дома у Србији. За овај фонд је био издвојен износ од 38.000 
фунти, од чега је један део дошао од британске деце у школама 
широм Уједињеног Краљевства.43 

Једна од чланица Извршног одбора СПФ-а била је Ирки-
ња Гертруда Карингтон-Вајлд (Gertrude Carrington-Wilde), која се 
укљу    чила у рад од самог оснивања и активно радила 
свe време његовог постојања. Она је на седници СПФ-а, 
фе бруара 1918, отворила питање деце из Србије која су 
била у логорима без својих родитеља. У склопу својих 
активности била је посебно заслужна и за изградњу 
Дома за српску ратну сирочад у Нишу.44 

По завршетку рата, деца која су била одвоје-
на од родитеља или сирочићи представљала су го-
ру ћи проблем. Српска влада покушавала је да учини 
све што је могуће да их збрине, али недостајало је 
средстава да се ситуација нормализује. Због тога 
је са задовољством прихваћен предлог да СПФ и 
Болница шкотских жена (Scottish Women’s Hospital) 

отворе сиротишта у областима где је помоћ била најпотребнија. 
Британке које су познавале Србију јавиле су се добровољно за овај 
посао и биле су послате у паровима да помогну локалним властима 
и свештеницима у овом послу.45 

43 После посебног апела Лондонског одбора СПФ-а упућеног британској деци за 
помоћ српској деци 1915. године, скупљени су прилози 336.000 енглеских ђака. 
SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš”; Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, Florence Maw: the chronicle of 
her lifework in Serbia, Privately printed for Nellie Hooker, 1957, London, str. 20.

44 Гертруда Флоренс Рајс Вејд (Gertrude Florence Rice Wade) била је трећа жена Ал-
фреда Карингтон-Вајлда. Она је била представница СПФ, заједно са Ани Христић, 
на Међународној конференцији „Фонда Спасите децу“ у Швајцарској, фебруара 
1920, када је формирана „Међународна унија Фонда Спасите децу“ и усвојена 
декларација о правима детета. Залагала се за збрињавање избегле и интерни-
ране српске деце у логорима, али и остале деце у Европи која су доживела рат-
на страдања. Славица Поповић-Филиповић, „Српски потпорни фонд и госпођа 
Гертруда Карингтон Вајлд“, http://www.rastko.rs/rastko/delo/14418, 7. 7. 2012; 
http://domucenikasrednjihskolanis.info/index.php?option=com_content&view-
=article&id=51&Itemid=58, 20. 7. 2012.

45 Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 18.
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СПФ је на захтев српских власти, прво успоставио велику 
ортопедску болницу у Ни шу, а затим преузео зграду бившег 
сиротишта, транс формишући га у Дечји дом.46 
Дом у Нишу настао је у јесен 1919, када је в. д. 
пред седника општи не Ниша Милан Јоксимовић од 
мисије СПФ-а затражио да преузме одговорност 
за бригу о великом броју сиромашне деце, која 
су, као сирочад или одвојена од својих ро дитеља, 
живела незбринута по улицама и околним се-
лима, про сјачећи или често крадући хлеб.47 Једина кућа довољно 
велика да их прими био је Дом за старе и људе без породица, чији је 
оснивач 1902. био др Јован Хаџи Богдановић, трошна зграда звана 
„шпитаљ“ код Старог нишког гробља. У власништву овог дома била 
је велика башта, али је он био окружен са три стране гробљем и 
налазио се у нижем и нездравом делу града. Зграда је била прљава 
и пуна инсеката, а велики број од 70 деце која су тамо примљена 
патио је од кожних и других озбиљнијих болести.48

У јесен 1919. нишка општина је обавештена да је за управ-
ницу дома постављена Флоренс Мо (Florens Maw).49 Она је дошла 
у Ниш са Х. М. Џерам (Helen Muriel Jerram). Поред њих у Дому 

46 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš 
Orphanage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-
Serbian Orphanage at Niš“. 

47 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš 
Orphanage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 

48 Исто.
49 Флоренс Бреретон Мо (Maw, Florence Brereton) рођена је 14. маја 1876. у кве-

керској породици са четворо деце, од оца Херберта и мајке Елен Аугусте, рођене 
Брикхајс (Ellen Augusta Brykhais) у Боудону, Чешајр (Bowdon, Cheshire, England) 
у Енглеској. Крштена је 28. јуна исте године. Школовала се у Далвичу и у манас-
тиру у Брижу. Говорила је делимично немачки, француски и српски. Радила је 
као гуврнанта једне породице у Кенту а од 1911. до 1914. помагала је рад Зајед-
нице сестара Цркве (Community of the Sisters of the Church), женски верски ред 
у Англиканској цркви који је основала Емили Ајкбоум (Emily Ayckbowm) 1870. 
Овај верски ред је оснивао школе и сиротишта у целој Енглеској крајем 19. века. 
Флоранс Мо је у Србију стигла са првим добровољним болничким јединицама, 
саствљеним углавном од жена, преко Солуна, априла 1915. Налазила се у једи-
ници Мејбел Стобарт (Stobart, Mabel Annie) која је била смештена у Крагујевцу. 
Лечила је српске војнике у време велике епидемије пегавог тифуса. Учествовала 
је у повлачењу српске војске преко Албаније, после чега се враћа у Енглеску, 
али убрзо поново одлази на Крф. Била је болничарка и на Солунском фронту. 
У то време вршила је и одређене обавештајне мисије одлазећи преобучена као 
сељанка у Скопље. Једно време борави у Грделици, где организује повратак 
избеглица у Србију, а потом одлази у Ниш да ради у болници. Una P. Moffet, 
Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 5–17; АС, БИА, I–62; http://www.family-maw.co.uk/
getperson.php?personID=I6566&tree=Maw, 7. 7. 2012.
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од краја 1919. године ради и неговатељица Џин Ранкин 
(Jean Rankin).50 Да би обезбедила опоравак деце, Ф. 
Мо је организовала летњу колонију у близини Ниша, 
на имању манастира Сићево, где су деца под шаторима 
провела два месеца. За то време извршено је темељно 
чишћење и дезинфекција Дома.51 Кревете и постељину 
обезбедио је Црвени крст. Међу особљем које је помагало Флоренс 
Мо било је Британаца, Руса и Срба. Деца су редовно ишла у школу 

ван Дома а свако дете је имало своје задужење унутар 
њега. Смештај ипак није задовољавао потребе, чак ни 
када је број деце смањен на 50 дечака и девојчица (си-
рочади чији су родитељи погинули у рату и децу си-
ромашних радника и сељака) колико је требало да 
издр жава СПФ. Флоренс Мо је обавестила епископа 
нишког Доситеја (Васића) о потреби да се подигне нова 
зграда за Дом. Земљиште за изградњу ЕСДД код цркве 

Св. Пан телејмона у Нишу уступио је нишки епископ Доситеј52 и 
свештенство ове цркве 1923. године. 

50 Џин Ранкин (Jeane Rankin) рођена је 6. октобра 1887. у Единбургу у Шкотској, 
од оца Јосипа и мајке Елизабете, рођене Сорц (Sorz). Била је дипломирана се-
стра болничарка. Говорила је делимично српски. У Србију је дошла са добро-
вољном болничком јединицом леди Пеџет у пролеће 1915. Una P. Moffet, Lena 
А. Yovitchitch, n. d., str. 5–17; Архив Србије (АС), Безбедносно информативна 
агенција (БИА), I–62; SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: 
SEW/7/6/3 – Niš Orphanage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum 
of the Anglo-Serbian Orphanage at Niš“. 

51 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš 
Orphanage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw.

52 Митрополит Доситеј Васић (1877–1945) рођен је у Београду, где је завршио 
нижу гимназију и богословију, 1899. Кијевску духовну академију завршио је 
1904. а потом борави на студијама у Берлину и Лајпцигу. Замонашио се 1898. 
у манастиру Манасија. Једно време ради као професор богословије у Београду 
да би од 1909. поново отишао на студије у Француску и Швајцарску. Изабран је 
за епископа нишког маја 1913. Интернирали су га Бугари 1915. У својству пот-
председника Средишњег архијерејског сабора учествовао је у преговорима са 
Цариградским патријаршијом о стварању јединства Српске православне цркве 
и њеном уздизању на степен обновљене патријаршије. Био је делегат Српске 
православне цркве у Чехословачкој, где је остао три године. Говорио је одлично 
руски, чешки, немачки и француски језик. Изабран је 1932. за првог митропо-
лита загребачког и 1933. свечано устоличен. На дан прогласа НДХ, 10. априла 
1941, ухапсиле су га усташе и са ђаконом Лазаром Живадиновићем затвориле 
у затвор у Петрињској улици. Умро је у манастиру Ваведење у Београду 13. 
јануара 1945. На редовном заседању Сабора СПЦ, митрополит Доситеј је унет 
у Именослов Српске цркве као исповедник (прославља се 13. јануара/31. де-
цембра). Сава, епископ шумадијски, Српски јерерси од деветог до двадесетог 
века, Београд–Подгорица–Крагујевац, 1996, стр. 175–176; Српски биографски 
речник, 2, В–Г, Нови Сад, 2006, стр. 82–83; Христу веран до смрти. Свештеноис-
поведник Доситеј загребачки и ваведењски, Београд–Цетиње, 2008.
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Децембра 1920, пре него што ће СПФ бити угашен (1921. 
године) утапањем у званични државни програм помоћи Србији, 
Гертруда Карингтон Вајлд, руководилац Извршног одбора СПФ-а у 
Лондону, формирала је посебан фонд – за изградњу дома за српску 
ратну сирочад у Нишу који ће водити енглеско особље.53 Идеја за 
овакав облик дома дошла је по свој прилици из Србије.54 Кад је 
изградња почела, у Лондону је основан Централни одбор Енглеско-
-српског дечијег дома у Нишу, у коме је један од повереника била Г. 
Карингтон-Вајлд,55 док је у Београду формиран Пословни одбор на 
челу са епископом Доситејом. Александар Јовичић је у име СПФ-а 
руководио и надгледао подизање овог здања, док је практично 
старање о изградњи преузела Флоренс Мо. Одредбе за контролу 
Дома су сачињене уз сагласност организације Ратне добротворне 
комисије (War Charities Commission), у форми правног документа 
карактеристичног за англосаксонско право (Trust Dееd),56 датираног 
9. 4. 1923. Њиме су постављена три британска (један од повереника 
Дома током целог његовог постојања био је Ситон-Вотсон) и шест 
српских повереника, чија сагласност је била неопходна за све фи-
нансијске трансакције и за именовање и замену британског осо бља. 
Повереницима је био остављен (након донације од 5.000 фунти 
за сродну институцију у Сурдулици и неопходне расходе на новој 
згради) преостали износ од 30.000 фунти као Задужбински фонд 
53 Документи и извештаји о раду Енглеско-српског дома у Нишу чувају се у: SSEES 

Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orphanage 
correspondence (1947–1953); SEW/7/4/1 – Memos and correspondence re early years 
of Niš Orphanage (1915–1924, mainly 1916–1917); SEW/7/4/2 – Correspondence 
re disolution of SRF and transference of assets to Niš Orphanage Trust (1920–1921); 
SEW/7/4/3 – Correspondence re fi nance, administration and staffi ng of Niš Orphanage 
(1922–1924); SEW/7/4/4 – Correspondence re fi nance, administration, staffi ng and 
new building for Niš Orphanage (1925–1927); SEW/7/3/1–7/3/5; SEW/7/4 – Serbian 
Relief Fund’s Niš Orphanage, correspondence (1915–1927); SEW/7/5 – Serbian Relief 
Fund’s Niš Orphanage, inter war years (1920–1939, mainly 1920–1931); SEW/7/9 
– SRF Executive Committee minute book (29 May 1918 – 14 February 1923; 26–28 
March 1924); SEW/7/12 – SRF account book (1 July 1921 – 3 March 1924) и др.

54 Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 21.
55 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection – SEW/7/4/3 – Cor re-

spondence re fi nance, administration and staffi ng of Niš Orphanage (1922–1924) 
http://www.ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp741a.htm

56 За англосаксонски систем колективне заштите у упоредном праву карактери-
стичан је систем који се заснива на установи траста (trust, повереништво) у 
коме основна улога припада поверенику власника имовине или обвезница. По-
вереништво се установљава уговором о трасту (Trust Deed), правним документом 
којим се уводи трећа страна, тј. састоји се у преносу одређеног права на пове-
реника, који овим правом управља у корист власника или трећег лица. Потпи-
сивањем уговора фактички се власништво над имовином преноси са једне осо-
бе или дариваоца на другу особу или групу особа, на поверенике (trustees) уз 
право власника да имовину и даље користи. Deed of Trust Law & Legal Defi nition, 
http://defi nitions.uslegal.com/d/deed-of-trust/, 4. 10. 2012.
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за дом. Финансирање отварања дома помогли су и влада Велике 
Британије, влада Краљевине СХС и Црвени крст. Првобитно је 
био отворен рачун код Вестминстер банке (Westminister Bank). 
Касније је из тих средстава одвојено неколико милиона динара 
који су уложени код Управе фондова и Хипотекарне банке у 
Београду, од чијег интереса се Дом издржавао. Накнадно је новац 
– уз сагласност свих повереника, који су деловали према правним 
саветима, како у Енглеској тако и у 
Југославији, и са знањем Британског 
посланства (које је у то време оби чно 
имало свог представника на састан-
цима повереника у Београду) – реин-
вестиран у амерички зајам или Бле-
ро ве обвезнице,57 које су уживале 
државну гаранцију.58

Дом је саграђен у улици која је (све до 1948. године) 
носила име српске добротворке – леди Пеџет, а по угледу на неки 
стари енглески замак за који је нацрт дала Флоренс Мо, а који 
је пројектовао ру ски архитекта. Велики проблем пред ста вљала је 
изградња купатила и уоп ште водоинсталатерски радови за које су 
довођени радници из Београда. Цео пројекат изазивао је велико 
инте ресовање у Нишу, где у то време није било сличних грађевина.59 
Истовремено са доношењем одлуке о изградњи дома, 1921. године, 
у Лондону је била донета и одлука да се у Ниш пошаље брачни 
пар који ће бити задужен за његово управљање. Флоренс Мо се 
вратила у Енглеску а у Ниш је стигао Вилијам Бинс (William Binns), 

57 Тзв. Блеров зајам, у износу од тадашњих 100.000.000 долара, који је Краљеви-
на СХС добила од њујоршке банкарске куће Blair and Co. Inc., био је намењен 
за изградњу железница и друге уговором и законом прецизиране и фиксиране 
инве стиције (30 милиона за буџет, а 70 милиона за Јадранску пругу), са роком 
отплате до 1962. Прва транша зајма стигла је 1922. у износу од 20 милиона 
долара. Зајам није потпуно реализован и пруга није изграђена. Послужио је да 
се покрије дефицит државе 1921–1923. Неспособна да отплаћује стране зајмо-
ве, Краљевина Југославија је 1932. прибегла некој врсти мораторијума. Бранко 
Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, I–III, Београд, 1988, стр. I/61; 
стр. Иван М. Бецић, Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1941, 
Београд, 2012, стр. 336–341.

58 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection – SEW/7 Serbian Relief 
Fund (SRF), First World War and interwar years (1914–1953, mainly 1914–1921); 
SEW/7/5/2 – Niš Orphanage fi nancial correspondence and accounts (1920–1939, 
mainly 1920–1929); SEW/7/5/5 – Niš Orphanage fi nancial correspondence with 
London County Council (1925–1927); SEW/7/6/3 – Niš Orphanage correspondence 
(1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian Orphanage at Niš“ 
http://www.ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp741a.htm; „ХЗЉМ и ратна сиро-
чад у Нишу“, Вера и живот, бр. 6, април 1925.

59 Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 25.
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који је на месту управника био од 1922. до 1924. Ипак, убрзо се 
испоставило да је то била велика грешка, па је Мо враћена на личну 
молбу Гертруде Карингтон-Вајлд. Нешто касније Мо је још једном 
одсуствовала из Дома (1927–1930) из породичних разлога.60

Нова једноспратна зграда била је окружена цвећем и башта-
ма са поврћем, игралиштем, купатилима и пољским тоалетима. По-
са ђено је воће и друго дрвеће. Кућа је била окренута ка југу, собе 
су биле велике и сунчане, дечаци и девојчице су имали одвојене 
просторије и купатила, трпезарију, а велика играоница је саграђена 
на каменим стубовима, тако да је „тло испод формирало пријатно 
осенчено игралиште за време врућина“. Уз помоћ СПФ-а набављен 
је и целокупан инвентар.61 У Дому је могло да се смести педесеторо 
деце и десетак чланова британског и локалног особља. Изграђене 
су и обућарска радионица, пилићарник, стаја, перионица.

За заслуге око подизања Дома, госпођа Карингтон-Вајлд је 
одликована орденом св. Саве II реда. Она је и касније помагала 
Дом и сваке друге године долазила у Ниш и доносила помоћ за 
децу прикупљену у Енглеској.62 Лично је присуствовала и свечаном 
отварању Дома у Нишу, 4. новембра 1926. године. Свечаности 
су присуствовали и кнегиња Олга и кнез Павле Карађорђевић, 
британски посланик, гибралтарски бискуп, као и епископ Николај 
Велимировић.63 Краљ Александар Карађорђевић је посећивао ЕСДД 
приликом сваког доласка у Ниш. 

Дом је уживао велики углед, као једина установа коеду ка-
тивног карактера у Краљевини Југославији. Вишегодишње постоја-
ње и рад једног тако великог дома подржало је и много добротвора 
из Ниша, почев од локалне варошке управе, медицинског особља и 

60 Исто, стр. 21–22.
61 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-

nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“, and „S.R.F. Children’s home at Nish“, history of the Orphanage 
written by Florence Maw. 

62 У знак сећања на Гертруду Карингтон Вајлд, у Нишу је постављена биста, рад 
вајара Славка Милетића, откривена испред ЕСДД 1938. године. После Дру-
гог светског рата је уништена. Славица Поповић-Филиповић, „Српски потпор-
ни фонд и госпођа Гертруда Карингтон Вајлд“, http://www.rastko.rs/rastko/
delo/14418, 7. 7. 2012; http://domucenikasrednjihskolanis.info/index.php?option-
=com_content&view=article&id=51&Itemid=58, 20. 7. 2012.

63 У рубрици „Хроника“, Преглед цркве епархије нишке пише о помпезном осве-
ћењу Енглеско-српског дома (који је подигнут из средстава СПФ) уз присуство 
принца Павла и принцезе Олге, енглеског посланика Г. Карингтон-Вајлд и епи-
скопа Николаја који је говорио о величини помоћи коју је за време рата и после 
њега В. Британија указала Србији. Преглед цркве епархије нишке, бр. 10–11, 
октобар–новембар 1926, стр. 422–423.
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учитеља, чланица Кола српских сестара, странаца који су живели 
у Нишу и др.64

Деца и особље Дома 1931. године

Од оснивања па до 1926. када је завршена зграда, ЕСДД је 
примао око педесет дечака и девојчица, старости од пет до двадесет 
година, да би их касније било од сто до двеста. Иако евиденција 
није сачувана, рачуна се да је до 1929. кроз ову установу прошло 
око 185 питомаца.65 Дужност управнице обављала је Флоренс Мо 
или „сестра-мајка“ како су је звали у Србији, с краћим прекидима, 
од оснивања Дома 1919. до 1946. године. Она је редовно слала 
месечне извештаје о раду ЕСДД у Лондон, у којима се налазе по-
даци о броју деце, њиховом здрављу и образовању и детаљи о 
во ђењу институције.66 Због свог рада и она и поједине њене сарад-
нице одликоване су више пута разним духовним и световним одли-
ковањима влада Краљевине Југославије и Велике Британије изме-
ђу два рата.67

64 На пример, дански лекар Вилијам Теодор Мелгард (Wilhelm Theodor Mollgaard, 
1888–1920), који је стигао 1915. године у Србију, где је деловао у саставу данске 
медицинске мисије током Првог светског рата. Он је добровољно бринуо о деци 
све до смрти 17. новембра 1920. Славица Поповић-Филиповић, „Др Вилијам Тео-
дор Мелгард (1888–1920) у медицинској мисији у Србији, у Првом светском рату 
и после тога. Деведесет година од смрти данског лекара др Вилијaма Теодора 
Мелгарда“, Нишки весник, бр. 66, Ниш, септембар 2010, http://www.rastko.rs/
rastko/delo/14013, 7. 7. 2102.

65 Историја Ниша, књ. 2 (Од ослобођења 1878. до 1941. године), пр. Даница Ми-
лић, Ниш, 1984, стр. 518–519.

66 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection – SEW/7/4/3 – Cor re-
spondence re fi nance, administration and staffi ng of Niš Orphanage (1922–1924); 
SEW/7/4/4 – Correspondence re fi nance, administration, staffi ng and new building 
for Niš Orphanage (1925–1927); SEW/7/5/1 – Niš Orphanage reports and minutes 
(1920–1931) http://www.ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp741a.htm

67 Medal card of Maw, Florence B, Catalogue reference WO 372/23, http://www.na-
tionalarchives.gov.uk/documentsonline/details-result.asp?Edoc_Id=6482480, 7. 7. 
2012. Енглескиње су добитнице oрдена св. Саве I реда, ордена краља Алек-
сандра, највишег одликовања Кола српских сестара, као и одликовања британ-
ских краљева Џорџа V и Џорџа VI. http://domucenikasrednjihskolanis.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=70.
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Флоренс Мо и Џин Ранкин су живеле под истим кровом са 
својим штићеницима и поред одржавања Дома подучавале су их и 
усмеравале на даље школовање. Дом је функционисао по устаље-
ном режиму. Доручковало се у седам сати, потом су деца одлазила 
у школу и враћала се у Дом на ручак у 12. Деца су имала обилну и 
квалитетну исхрану. У летњем периоду организовани су кампови у 
околним манастирима. Многи дечаци и девојчице прошли су кроз 
гимназију или средњу школу. Неколико њих је наставило школо-
вање на Универзитету у Београду, а један од питомаца је постао 
судија. Други су отишли у техничке или пољопривредне школе, а 
највећи број је прешао директно из основних школа да учи трго-
вину у граду, завршавајући вечерње школе уз рад. Девојчице су 
завршавале кројачке течајеве, трговачке школе или домаћичке те-
чајеве и течајеве за неговатељице. Неке од њих, које су биле по-
себно успешне, настављале су школовање у Британији.68 Било је 
појединачних случајева усвајања деце из Дома, али о школовању 
и запослењу већине штићеника бринула је Флоренс Мо, која је у 
томе имала велику помоћ епископа Доситеја. Епископ је примао 
код себе дечаке који су желели да се посвете свештеничком позиву 
и даље их усмеравао и помагао.69

Међу васпитачицама је било неколико Енглескиња (Х. М. Џе-
рам, Форет, М. Робертсон), али и домаћих: Даринка Димитријевић, 
Мирка Мирилов, Иванка Марковић и др. Васпитачица и професор 
енглеског језика била је и Лиуза Гросер (Liuza Grosser). Током 
година у ЕСДД су долазиле разне мисије и свештеници. Често је 
долазио свештеник П. Х. Ситерс, директор ХЗМЉ, који је деци 
држао говоре побожне садржине и пуштао филмове о Енглеској, 
члан ХЗМЉ Љубиша Драгичевић, инжењер агрономије Божидар 
Пепић, секретар енглеског посланства у Београду,70 енглески кон-
зули и др.

Почетком бомбардовања Ниша априла 1941, деца су се на-
лазила у склоништу када је пала бомба у двориште и убила велики 
број војника који су се ту утаборили. Како се бомбардовање наста-
вило и било појачано, деца и особље, узимајући онолико ствари 
68 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš 

Orphanage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw; Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, 
n. d., str. 29–30.

69 Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 31.
70 Божидар Пепић, енглески ђак и британски вицеконзул, био је пре Другог свет-

ског рата један од оснивача Англо-америчко-југословенског клуба. За време Дру-
гог светског рата био је шеф радио-службе у Лондону. Ranka Gašić, „Anglofi lske 
organizacije u Beogradu između dva svetska rata“, str. 21–35.
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колико су могли да понесу, побегли су у брда, где су живели у 
великој оскудици неколико дана, спавајући у шталама и једва 
при купљајући по селима нешто хране да се обезбеде два скромна 
оброка дневно. Штићеник Дома Иван Давидовић сведочи како је 
после бомбардовања Амбасада В. Британије наложила енглеском 
особљу Дома да хитно дође у Београд, да би их евакуисали. Фло-
ренс Мо је то енергично одбила и остала са децом.71 После окупа-
ције Ниша, вратили су се у Дом и за неко време су били остављени 
мање или више на миру. Два пута је Дом претресан, оба пута ноћу, 
и сви, до најмање деце, били су обавезни да устану, и да стоје мир-
но по неколико часова. Једна од неговатељица у Дому је ухапшена 
и послата у концентрациони логор у Немачкој.72 

 По окупацији је дошло до великог пораста броја деце (изме-
ђу 70 и 80), међу којима је било и много старијих девојчица које су 
тражиле заштиту и остале да помогну у Дому.73 Председник нишке 
општине Јован Чемерикић74 је неко време помагао Дом у снабдева-
њу храном. Флоренс Мо и Џин Ранкин ухапшене су 1942. и две 
недеље су провеле у затвору у Нишу али су на нечију интервенцију 
пуштене. Немци су им нудили могућност да добију дозволу и напу-
сте Ниш, што су оне одбиле.75 Дом је радио до септембра 1943, када 
су га Немци иселили јер им је била потребна зграда. Наређење је 
стигло да се за 48 сати уклони сав намештај и ускладишти, као и 
да се пронађе нови смештај за децу. Многи грађани Ниша дошли 
су у помоћ и све је уклоњено и ускладиштено у предвиђеном року. 
Особље и деца (њих 72) понели су са собом део ствари и преселили 
се у малу кућу у склопу душевне болнице у Горњој Топоници код 
Ниша.76 Овде су остали око пола године, а затим су им наредили да 
се преселе у Неготин, где је већ око 1.000 деце било смештено у 

71 Симон Милчић, Енглески дом – кућа наде и љубави, Ниш, 2008; С. Бабовић, 
Отхранила нас љубав, 02. фебруар 2010. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/
aktuelno.293.html:264107-Othranila-nas-ljubav

72 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 

73 Исто. 
74 Јован Чемерикић је пре рата био истакнутији припадник Демократске странке у 

Нишу, дугогодишњи директор Прве мушке гимназије и потом председник нишке 
општине током рата и члан Збора.

75 Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 44.
76 John B. Allcock, Antonia Young, Black Lambs and Grey Falcons: Women Travellers 

in the Balkans, Berghahan Books, 2000, str. 85; SSEES Library, UCL, Catalogue of 
Seton-Watson Collection – SEW/7/6 – Serbian Relief Fund’s Niš Orphanage, post 
Second World War years (1944–1953), http://www.ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/
sewp761a.htm, 7. 7. 2012.
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војничке касарне. Међу децом се појавила маларија и друге боле-
сти. Флоренс Мо ће касније у једном од извештаја написати да је 
„владала јака комунистичка пропаганда“ и да су редовно одржава-
ни тајни састанци ноћу, којима су присуствовала и старија деца из 
Дома, без њеног одобрења. Када су партизанске трупе ушле у град, 
многе девојке и момци су им се придружили. Неки су погинули у 
шуми, „неки су се вратили разочарани“, а двојица питомаца Дома 
постала су „фанатични“ чланови Комунистичке партије.77

Чим су борбе престале, Мо је тражила дозволу да се врати 
у Ниш са децом. То је у почетку било одобрено, али када су сви 
договори око транспорта завршени, стигло је обавештење да се не 
дозвољава одлазак. Флоренс Мо је ипак сместила децу у празне 
вагоне на станици и кренула за Ниш, остављајући део особља да 
пође касније. Госпођица Ранкин, која је била задужена за оне који 
су остали, имала је извесних проблема али „званичници са желе-
знице су имали симпатије за њих и дозволили су им да наставе 
пут“. У општој конфузији која је настала у време ослобођења града, 
много ствари у Дому је уништено или украдено и поново је требало 
да се суоче са зимом у згради на којој су недостајали прозори и 
врата. Деца нису била у лошем физичком и здравственом стању, 
изузев недостатка одеће и обуће, а храну готово да није било мо-
гуће набавити. О томе сведоче и писма Ф. Мо у којима говори о 
поновном успостављању сиротишта у Нишу 1945, потреби да се 
именују нови повереници, финансијским и другим проблемима.78

Средства за одржавање Дома уложена у Америци су још увек 
била замрзнута. Одређене резерве камата које су остале у банци 
у земљи биле су брзо исцрпљене и по ослобођењу повереници су 
постали зависни у вођењу Дома од аванса Министарства социјалне 
политике ДФЈ и повремених доприноса Фонда за спас деце (Save the 
Children Fund) и Југословенског друштва Велике Британије.79 Унра 
(UNRRA) је могла да помогне само кроз владине канале и тим путем 
ништа није стизало и једина помоћ добијена од локалних власти 
била је дозвола деци да похађају два пута дневно комуналну трпе-

77 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 

78 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6 – Serbian 
Re li ef Fund’s Niš Orphanage, post Second World War years (1944–1953), box 20, 
SEW/7/6/1 – Niš Orphanage correspondence (1944–1945).

79 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“ and „S.R.F. Children’s home at Nish“, history of the Orphanage 
written by Florence Maw.
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за рију у граду, као и да носе храну за особље.80 Флоренс Мо је доби-
ла и значајну финансијску помоћ и одећу од Фонда преко британ-
ског амбасадора Ралфа Стивенсона (Sir Ralph Stevenson), чији је 
делегат код повереника био конзул Стенбок (Stenbock).81 У почетку 
је постојала општа сагласност између Амбасаде и повереника, и у 
Београду и у Енглеској, а то је мислила и сама Мо, да не би било 
мудро постављати питања у вези са сиротиштем док се не види шта 
ће се дешавати у Југославији. У међувремену Ф. Мо и Џ. Ранкин су 
се договориле да остану у сиротишту и одрже га докле год је то 
могуће, у нади да ће се финансијски положај разјаснити. Кроз Дом 
је до тада прошло укупно око 600 деце.82 Симон Милчић, дете под 
бројем 282, како је заведен поратне 1946. године, сведочи да их је 
било око 700 из свих крајева ондашње Југославије. „Енглескиње су 
нас училе да не смемо да се разликујемо по пореклу и вери. Није 
смело да се гледа чији су родитељи били четници, а чији партизани. 
Деца су била на истој страни: губитници који су уз топлу руку 
Енглескиња постајали победници.“83

Флоренс Мо у једном од извештаја пише како је једна од 
девојака које су се придружиле КПЈ, а која је чула за претње да ће 
Дом бити растурен, тражила од ње да је прими назад, што је она 
одобрила верујући да ће својим контактима ова стара питомица 
Дома омогућити да се промене лакше обаве. Међутим, у Дому су 
по челе да се одржавају дневне конференције и тајни састанци. 
„Лојално српско особље“ је постало предмет увреда и непослушно-
сти и постепено је почело да напушта Дом.84 На зидовима зграда 

80 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 

81 Ралф Стивенсон је стигао у Београд 12. марта 1945. као први британски амаба-
садор у Југославији после Другог светског рата.

82 АС, БИА, I–62.
83 Симон Милчић, Енглески дом – кућа наде и љубави, Ниш, 2008; С. Бабовић, 

Отхранила нас љубав, 02. фебруар 2010, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/
aktuelno.293.html:264107-Othranila-nas-ljubav. Поводом обележавања Дана при-
мирја у Првом светском рату, у Дому за средњошколску омладину (који се нала-
зи у здању некадашњег ЕСДД) отворена је 2008. спомен-соба посвећена оснива-
чима и британским болничаркама које су чувале и школовале српску сирочад до 
1946. http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Engleske-majke-srpske-ratne-sirochadi.
lt.html D. Janković, objavljeno: 13. 11. 2008.

84 Током 1945. Флоренс Мо је радила без новчане накнаде, док је Џин Ранкин при-
мала око 2.000 динара, секретар Милош Поповић 3.000 динара, Тодор Лазаревић 
1.200 динара, књиговођа Славољуб Ђорђевић 1.200 динара, васпитачица Кати-
ца Милилов 1.200, Љубица Пакуревић је радила без накнаде, Даринка Шарац 
васпитач је примала 1.200 динара, куварица Катарина Гизи 1.200 динара, кува-
рица Стјеповић Јованка 1.200 динара, магационер Босиљка Марковић 1.200 и 
судопера Јека Ђурковић 800 динара. АС, БИА, I–62. У то време плате чиновника 
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у Нишу појавиле су се слике на којима су представљена деца која 
су тучена камџијама. Уследили су и критички текстови у локалној 
штампи о капиталистичком третману деце и бруталној дисциплини. 
Наводило се да су деци која су певала партизанске песме док су 
пословала у кухињи наређивали да ћуте, „јер Тито неће огулити 
кромпир за вас“.85 

Министарство социјалне политике је 27. априла 1945. (бр. 
1133) обавестило Министарство иностраних послова ДФЈ (Поли-
ти чко одељење) да је управница Дома у Нишу тражила помоћ за 
издржавање Дома и исплату дугова. Даље се додаје да се зашти-
та деце у ДФЈ сматра „државном задаћом“, да управу домова по-
ставља Министарство социјалне политике а васпитно-педагошко 
особље Министарство просвете и да сматрају како треба позитивно 
одговорити на захтев за помоћ око исплате дугова ЕСДД уз услов 
да се поднесу документи којима се правдају трошкови.86

Министар иностраних послова Привремене владе ДФЈ87 Иван 
Шубашић је 27. маја 1945. одговорио министру социјалне политике 

у Београду кретале су се око 4.000 динара месечно, а плате послужитеља у др-
жавним надлештима око 1.800 динара. Записници са седница Комисије за верска 
питања НР/СР Србије 1945–1978, пр. Радмила Радић, Момчило Митровић, ИНИС, 
Београд, 2012, стр. 86–87.

85 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 

86 АЈ, Министарство социјалне политике ДФЈ, 642–7–20.
87 Под утицајем међународне ситуације Ј. Б. Тито је усвојио меморандум британске 

владе који му је пренео В. Черчил августа 1944. да у земљи неће уводити кому-
низам, да ће задржати КПЈ у конспирацији и да ће изражавати комунистички про-
грам кроз програм Народног фронта Југославије. Након неколико сусрета Тита и 
Ивана Шубашића, предратног бана Бановине Хрватске и председника краљевске 
владе у Лондону током Другог светског рата, Вишког и Београдског споразума у 
јуну и новембру 1944. године, до нових контакта дошло је децембра 1944. када 
је учињена допуна Београдског споразума са неким гаранцијама за рад политич-
ких странака и будућа уставотворна скупштина је ратификовала законодавна 
акта АВНОЈ-а. Незадовољан споразумима краљ Петар II Карађорђевић извео је 
„салонски удар“ 11. 1. 1945, отказујући поверење Шубашићу. Против краља и 
његовог „државног удара“ КПЈ је организовала демонстрације на ослобођеним 
подручјима Југославије, уверенa да иза краљевог поступка стоје Британци. На 
Кримској конференцији 16. 2. 1945. године савезничке вође су се сложиле да се 
споразум Тито–Шубашић спроведе у живот, с тим што су Британци тражили га-
ранције у виду проширења АВНОЈ-а посланицима Народне скупштине Краљеви-
не Југославије и накнадну ратификацију његових аката. Петар II Карађорђевић 
је прекинуо опструкцију одређивања намесника 2. 3. 1945. после чега су НКОЈ 
и Шубашићева влада дали истовремено оставке 5. марта а два дана доцније Ј. 
Б. Тито образовао је Јединствену привремену владу Демократске Федеративне 
Југославије (ДФЈ), коју су затим признале владе Велике Британије, САД-а и СС-
СР-а. Привремена влада ДФЈ трајала је до 11. 11. 1945. када су одржани избори 
за Уставотворну скупштину. Тито је потом у Москви 11. 4. 1945. потписао уговор 
о пријатељству, помоћи и сарадњи Југославије и СССР-а а односи Југославије са 
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др Антону Кржишнику: „У вези Вашег писма в. бр. 1133 од 27. 
прошлог месеца по питању даљег вођења Енглеско-српског дечјег 
дома у Нишу као и директне интервенције Британске амбасаде у 
Београду, на основу телефонског разговора који смо по овом пита-
њу водили, част ми је молити Вас да ме изволите обавестити какав 
ће бити дефинитиван став који ће заузети по овом питању Ваше и 
друга савезна Министарства. Са своје стране, водећи рачуна само о 
спољно-политичком ефекту, ја желим да поново подвучем да би од 
извесног интереса било да се у наведеном дому задрже госпођице 
Мо и Ранкин у функцијама што сличнијим њиховим досадашњим 
функцијама, будући да су оне један велики део свога живота по-
светиле старању о нашој сирочади.“88

Флоренс Мо пише 6. јула 1945. Министарству социјалне по-
литике ДФЈ у вези са претходно упућеним захтевима за пружање 
помоћи ЕСДД ради продужења његовог рада и усменим разговорима 
са министром социјалне политике, да ће Дом радити по плану и 
према упутствима Владе а да ће новчану помоћ примати док се 
новац у Лондону не деблокира. Она тражи да им се додели прва 
помоћ у износу од 150.000 динара ради ликвидације дуговања 
од марта 1945, као и за издржавање за јули. За наредне месеце 
молила је да добијају сталну новчану помоћ од 100.000 динара. 
Она додаје да у Дому може бити смештено до 70 деце ако се добије 
потребан инвентар.89

На захтев председника Фонда Ситон-Вотсона, а и према же-
љи Управе ЕСДД у Нишу, био је образован нови поверенички одбор 

западним државама све више су се заоштравали. Са једне стране, према кому-
нистичком схватању, Велика Британија и САД биле су империјалистичке силе, 
а са друге, за Черчила је већ маја 1945. била спуштена „гвоздена завеса“. Сам 
др Иван Шубашић је, под изговором да влада комунистичка диктатура у земљи, 
поднео оставку на место министра спољних послова октобра 1945. Током про-
лећа 1945. избија криза око Јулијске крајине, између Југославије и западних 
сила, пре свега В. Британије и САД-а, која ће касније бити праћена низом несла-
гања везаних за Аустрију, Немачку, приближавање Југославије СССР-у и њену 
подршку прокомунистичким покретима у другим земљама (Грчка), мере конфи-
скације имовине и национализације страног и домаћег капитала, омогућавања 
рада југословенске емиграције и прихватања колаборациониста на Западу, за-
државања златног и девизног депозита Краљевине Југославије у САД-у, вођења 
пропагандног рата против „комунистичке диктатуре“, неповољног третмана југо-
словенских репарационих потраживања од западних окупационих зона Немачке, 
реституције југословенског пловног парка на Дунаву, нарушавања ваздушног 
суверенитета Југославије од англо-америчке авијације, искоришћавање армије 
генерала Владислава Андерса за притисак на Југославију почетком 1946, суђења 
Д. Михаиловићу и А. Степинцу итд. Бранко Петрановић, Историја Југославије 
1918–1988, I–III, Београд, 1988.

88 АЈ, Министарство социјалне политике ДФЈ, 642–7–20.
89 Исто.
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Дома у Београду, који је требало да по деблокирању средстава у 
САД-у преузме све материјалне издатке око његовог издржавања. 
Министарство социјалне политике је 9. јула 1945. тражило да у 
Од бор ЕСДД у Београду уђе и једно лице из овог министарства а 
потом су у писму од 25. јула исте године одобрили да Одбор преу-
зме на себе све материјалне издатке око издржавања Дома, кад се 
деблокирају средства у Америци, под условом да васпитну страну 
преузму министарства просвете и социјалне политике. Као члан 
Од бора из Министарства социјалне политике одређена је Милица 
Дедијер-Кићевац, начелник Одељења за заштиту матера, деце и 
младежи.90

Према одлуци Министарства социјалне политике из августа 
1945. године, Мо и Ранкин су до даљег остале на својим функција-
ма. Дом је почетком новембра 1945. добио од овог министарства 
150.000 динара за издржавање до краја 1945. Такође је било одре-
ђено да добију од нишког окружног одбора износ од око 74.200 
динара за неопходне оправке на згради и 40.000 динара за обез-
беђење горива. Министарство је очекивало од управе Дома да се 
направи план буџета за 1946. годину и достави нишком окружном 
одбору.91 Поново је изнет услов да директора и наставничко осо бље 
поставља Министарство и да „предузму образовање деце у духу 
овог режима“. До тада је било правило да сва деца иду свакодневно 
у локалне школе, тако да никада није било школске наставе у 
Дому. Пошто је почетком 1946. низ одлука југословенских власти 
наговештавао промену политике према Дому, старији повереник, 
професор Ситон-Вотсон и британски амбасадор договорили су се да 
је дошло време за британске поверенике да припреме Меморандум 
о положају Дома за незбринуту децу и да га доставе својим српским 
колегама у Београду.92

Министарство за социјалну политику је 20. марта 1946. по-
ставило младог учитеља од 25 година, Милорада Миловановића за 
директора, уз инструкцију да Флоренс Мо остане као помоћница за 

90 Исто. Милица Дедијер Кићевац је била члан Националног комитета Црвеног кр-
ста и делегат на међународним конференцијама ове организације. Једно време 
је била и потпредседница АФЖ-а за Београд. „Yugoslavia’s Child Welfare Expert 
Coming“, The Sunday Herald (Sydney, NSW: 1949–1953), Sunday, 12 November 
1950, стр. 12; „You Lucky People!’ Says Visitor From Yugoslavia“, The Sunday Herald 
(Sydney, NSW: 1949–1953) Sunday, 10 December 1950, стр. 16, http://trove.nla.
gov.au/newspaper/result?l-title=38&q=kicevac

91 АЈ, Министарство социјалне политике ДФЈ, 642–7–20.
92 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-

nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“. 
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административне послове, али да не би требало да води никакву 
бригу о деци.93 Ускоро је и остало особље у Дому (васпитаче, пе-
дагоге и др.) поставило Министарство просвете НР Србије.94 Сва 
деца, њих 71, о којима је Мо водила бригу током ратног периода, 
разаслата су затим на друга места, а слободна места су попуњена 
младима узраста од 17 до 22 године. Тако је цела природа Дома 
промењена, и он се више није могао назвати дечијим домом, пошто 
је четрнаест година било уобичајено доба у коме су деца до тада 
напуштала Дом. Стандарди чистоће су пали, а методе и дисциплина 
одржавана током 29 година уступили су место „тајним састанцима 
и потказивањима“.95

Флоренс Мо је 19. априла 1946. посетила З. Игњатовић из 
нишког Окружног одбора, која је најавила низ даљих промена пре-
ма одлуци Комитета за социјално старање, без икаквог обавешта-
вања повереника. Између осталог било је предвиђено да у будућ-
ности може бити само пет плаћених радника у Дому: директор, 
економ, домаћица, кувар и чистачица, чиме је британско особље 
елиминисано. Комитет је поручио да, иако признају британско вла-
сништво над имовином и спремни су или да испразне зграду, да пла-
те кирију за њу, или да наставе са њеним слободним коришћењем, 
„инсистирају на потпуној контроли деце“. Игњатовићевој је речено 
да ће све чињенице бити достављене Београдском одбору у првој 
инстанци, а затим и повереницима у Лондону, са циљем да се 
рашчисти ситуација.96 Одбијена је дозвола британском особљу да 
се хране у Дому, и то у време када је храну било врло тешко на-
бавити изузев преко црног тржишта.97

Министарство иностраних послова је 25. априла 1946. доби-
ло налог од генералног секретара Председништва Савезне владе 
Митра Бакића да преко југословенског представништва у Лондону 
обавести Фонд да Енглеско-српски дечји дом у Нишу треба да пре ђе 
у власништво државе, уз изражавање „пуне захвалности и призна-
ња на њиховом дугогодишњем старању о нашој деци“.98 Бакић 
у писму Министарству иностраних послова каже да је НР Србија 

93 Исто.
94 АЈ, Комитет за социјално старање, 33–16.
95 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-

nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“. 

96 Исто.
97 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-

nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw.

98 АЈ, Комитет за социјално старање, 33–16.
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вољна да Дом откупи, уколико Фонд не одлучи да га поклони. „Ми 
бисмо им, такође, били захвални на даљој материјалној помоћи 
коју би овом дому, односно нашој незбринутој деци могли пружати 
преко нашег Друштва Црвеног Крста.“99

Под овим околностима, Мо и Ранкин нису имале другог и з-
лаза него да поднесу оставку, а њихова акција је једногласно 
усвојена на седници српских повереника, 29. априла, на којој је 
конзул Стенбок представљао Амбасаду В. Британије. Госпођица Мо 
је имала дуг разговор са министром за социјална питања, који је 
покушао да оправда званични став и који их је позвао да задрже 
своје собе у Дому све док њихов статус не буде решен, па чак 
их уверавао да ће бити у могућности да користе и кухињу, али је 
сасвим јасно ставио до знања да жели да се дужности британског 
особља прекину.100 Са одлуком о оставци сложили су се и енглески 
повереници, али су у исто време послали снажан протест Титовој 
влади жалећи се на поступке у току преузимању Дома и на трет ман 
енглеског особља. У меморандуму се између осталог каже: „Тако 
се завршио веома успешан експеримент у англо-српским одно сима 
који је покренут на изричит захтев српских (касније југословен-
ских) власти, а спроведен је од 1919. до 1941. у потпуној хармонији 
са грађанима Ниша – укључујући све странке и групе без изузетка 
– из разлога што политичка питања нису играла никакву улогу у 
овим активностима. Сада предузета акција директно говори о ‘не-
поверењу’, подједнако према британском особљу у сиротишту, пре-
ма британским повереницима у Енглеској и према сећању мно гих 
ватрених србофила   чија жеља је била да се овековечи пријатељство 
између два земље с трајно дарованом институцијом. Докле год је 
промене у Дому за незбринуту децу, у нешто сасвим другачије 
од ставова његових оснивача, било могуће приписати локалном 
фанатизму и недостатку такта, било је могуће надати се да су оне 
резултат неспоразума, и да могу бити отклоњене споразумним пре-
говорима. Али став који је заузео министар социјалне заштите јасно 
ставља до знања да садашња југословенска влада не жели сарад-
њу са својим британским пријатељима. 

Под тим околностима, једини курс је да наставимо са ли-
квидацијом Дома за незбринуту децу у што скорије време. Ми не 
желимо да останемо дуже него што смо добродошли или да нудимо 

99 Исто.
100 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-

nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“.
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услуге које се више не желе. Ми смо стога прихватили оставку две 
даме и замолили их да се повуку чим буду у стању да заврше попис 
намештаја и других садржаја у згради сиротишта. Ми не тражимо 
плаћање закупнине за период од преузимања зграде али заиста не 
можемо признати законитост онога што је урађено. Ми смо спремни 
да уђемо у преговоре са југословенском владом, у вези зграде и 
њеног садржаја, увек у складу са британским повереницима који 
су претходно добили одобрење Ратних добротворних комесара 
(зва нично британско тело под којим је урађена оригинална шема), 
што је такође прихваћено од југословенске стране да ће се зграда 
користити за неке потребе дечје заштите. У циљу да регулишемо 
своју позицију биће неопходно да имамо процену, у складу са 
локалним стандардима у Нишу, како саме зграде, тако и њених 
садржаја. Верујемо да ће то бити у рукама гђице Мо, и наша је нада 
да чим буду спремне она и гђица Ранкин и гђица Џерам, моћи ће 
да је предају.

Питање Задужбине фонда ће бити посебна тема за прегово-
ре, а то се неће десити све док се инвестиције у Блеров зајам не 
одмрзну.“ 101

Флоренс Мо је касније писала: „Прави разлог за завршетак 
рада Англо-српског дома био је наравно политички. Нови режим 
је снажно анти-религиозни, и анти-британски. Дом је одувек био 
тесно повезан са црквом на Пантелејмону, где су двојица наших 
момака, служила након завршетка богословије и где су од кад је 
Дом први пут отворен, деца формирала хор. Двема везама верској 
– и британској требало је да се стави крај.“ Она додаје да је под 
управом новог директора, новац почео редовно да пристиже за 
одржавање и поправке у кући, као и помоћ Унре. Особље се брзо 
повећало на 13 чланова. Дом је требало да буде показно место и 
похвални текстови о методама рада новог директора и особља су се 
појавили у новинама.102

За преостало време које су још провеле у Дому заузимајући 
собе, Мо и Ранкин су саме бринуле о исхрани и нису имале дозволу 
да контактирају са децом. Трпеле су „ситне прогоне“: позиви теле-
фоном често им нису прослеђивани или је он наводно био у квару 

101 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „Memorandum of the Anglo-Serbian 
Orphanage at Niš“, „S.R.F. Children’s home at Nish“, history of the Orphanage written 
by Florence Maw.

102 SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson Collection: SEW/7/6/3 – Niš Orpha-
nage correspondence (1947–1953) – memos: „S.R.F. Children’s home at Nish“, 
history of the Orphanage written by Florence Maw. 
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када су хтеле да га користе, старим домцима који су их посећивали 
су претили да не смеју да долазе поново у посете, станари Дома 
су избегавали да их поздрављају у пролазу и сл.103 Ипак, грађани 
Ниша, чак и потпуни странци су их поздрављали на улицама, деца 
о којој су бринуле су их и даље посећивала а и локални зва нич-
ници су били љубазни и помагали им колико је то било у њихо-
вој моћи.104 Пре одласка, Флоренс Мо је помогла неким старим 
питомцима Дома, поклонивши им одећу, кревете, постељину и др. 
Многа деца која су била са њом у рату живела су са рођацима 
који нису имали довољно средстава за живот. Друга су морала да 
пронађу смештај, али чак и они који су имали пара нигде нису 
могли да набаве оно што им је било потребно. Сваки поклон је 
наилазио на противљење у Дому, али је Мо инсистирала на свом 
праву да располаже оним што је било неспорно енглеска имовина. 
Инвентар предмета и намештаја у Дому је направљен и потписала 
су га два члана особља, али је представник локалне власти одбио 
да га прихвати па је морао да се прави нови. Испоставило се да 
је недостајао велики број ствари.105 Власти су наредиле да деца 
у Дому испрате Флоренс Мо, па је секретар СКОЈ-а дошао да их 
позове на вечеру са музичким програмом после тога. Она је одбила 
вечеру али је отишла на приредбу на којој су деца после одређеног 
броја песама посвећених Титу и Стаљину, певала неке од старих 
народних песама.106 Озлојеђено је писала: „У Југославији данас не 
постоји ни правда ни поредак. Произвољна правила су направљена, 
мењају се константно, а тајна полиција, са разрађеним системом 
шпијунаже, стара се да се она поштују. Ипак, чак и деца, који су у 
школама, и сиротиштима подвргнута опсежној пропаганди, чувају 
своју слободу мисли. Ипак они морају да се прилагоде уколико 
желе да наставе школовање. Свуда било у граду или селу људи 
говоре: ‘Када поново будемо слободни’.“107

Џин Ранкин одлази у Дубровник у септембру 1946, где је 
пре рата купила имање на периферији града и саградила трособну 
кућу у улици Меда Пуцића бр. 2. Неко време је имала проблема са 
усељењем у кућу, коју су бесправно запосели станари. Поводом 
тога је конзул Стенбок, 25. октобра 1946. молио Министарство 
социјалне политике ФНРЈ (Одељење за заштиту деце) да интер ве-

103 Исто.
104 Исто.
105 Исто.
106 Исто.
107 Исто.
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нише како би се кућа ослободила.108 Иако је, захваљујући интер-
венцији Милице Кићевац-Дедијер, конзул Стенбок ступио у контакт 
са помоћником министра социјалне политике Хрватске, на пријему 
у Амбасади СССР-а, 7. новембра 1946, питање ослобађања куће 
још није било решено. Конзул је стога 22. новембра молио за поно-
вну интервенцију како би Мо и Џерам могле да отпутују из Ниша у 
Дубровник.109 

Конзул је 5. новембра исте године обавестио Милицу Киће-
вац-Дедијер да је Мо добила обавештење од др Ситон-Вотсона да 
може предати Енглеско-српски дечји дом у Нишу, са инвентаром, 
надлежним југословенским властима. Остало је да се накнадним 
договорима између др Ситон-Вотсона и југословенске владе, одно-
сно Министарства социјалне политике, реши питање компенза ци-
ја.110 Окружни одбор у Нишу преузео је руковођење Домом 1. ја-
нуара 1947. За управника је постављен учитељ Мирослав Милова-
новић. 

Флоренс Мо је отишла из Ниша, преко Београда, у Дубров-
ник, 20. децембра 1946. у пратњи Хелен Џерам, која је такође ра-
ди ла у Дому. У Дубровник стиже 6. јануара 1947.111 После рата 

Мо и Ранкин су биле стављене под присмотру 
Удбе због наводних контаката које су имале 
са Амбасадом Велике Британије и са неким 
припадницима четничких одреда током рата. 
После рата посећивали су их разни Ен глези и 
Американци који су боравили у Срби ји, што 
је већ било довољно да пробуди сумњу нових 

власти. Њихово праћење је настављено и по одласку у Дубровник. 
Надзирана су сва лица која су са њима долазила у контакт, а 
посе бно после тражења британске амбасаде у Београду да њихов 
конзу лат у Спли ту интервенише код месних власти у Дубров-
нику да се испразни кућа која је била власништво Џин Ранкин. 
Обе су одржа вале везу са британским конзулом у Сплиту Кросом 
(Cross). Службеник Амбасаде Велике Британије у Београду Вивијан 

108 АЈ, Комитет за социјално старање, 33–16.
109 Исто.
110 Исто.
111 Преписка, претежно писма Х. Мјуријел Џерам о њеним покушајима да се вра-

ти на рад у Дому и Ф. Мо о преузимању Дома од стране југословенских власти 
и њеној оставци у априлу 1946. SSEES Library, UCL, Catalogue of Seton-Watson 
Collection – SEW/7/6/2 – Niš Orphanage correspondence (1946), http://www.ssees.
ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp741a.htm, 7. 7. 2012.
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Ран кин (Rankin Pithey, Vivian), усвојени син Џин Ранкин,112 слао 
им је преко британског конзула у Сплиту помоћ у храни све док 
нису добиле пензију од југословенских власти, за шта је поново 
интервенисала Амбасада Велике Британије.113

У извештајима Удбе пише да је Флоренс Мо била присталица 
конзервативаца у В. Британији, монархиста по убеђењу и против-
ник комунизма. Ранкин и Мо су боравиле у Енглеској неколико 
месеци (од јуна до октобра) током 1951, али су се вратиле у Ду-
бровник. За време њиховог одсуства у кући је била Босиљка Мар-
ковић, својевремено и сама штићеница Дома а касније једна од 
запослених у њему.114 Мо је током боравка у Лондону дала интервју 
енглеским новинама, који је наводно био критички настројен према 
ситуацији у Југославији. По повратку је говорила о својим сусрети-
ма са подсекретаром Министарства спољних послова В. Британије 
(Foreign Offi ce).

Према наводима у извештају Удбе, Мо је добила извесно 
енглеско одликовање у британском конзулату у Сплиту и одређену 
суму новца од југословенске владе као награду, која јој је уручена 
преко ГО Дубровник. Удба је сумњала да су се обе бавиле шпијуна-
жом али ништа конкретно нису успели да докажу изузев да их је 
често посећивао британски конзул из Сплита Џорџ Бартон (George 
Burton), генерални конзул из Загреба Стивенсон (Stevenson) и др. 
Мо је била у контакту са Кенетом Сајерсом115 и са Ф. Маклејном 
112 Вивијана Ранкина Питија, рођеног 27. октобра 1923, Џин Ранкин је усвојила 

као сироче. Касније је постао познат као добар фудбалер нишке „Победе“. Био 
је чиновник британске амбасаде у Београду, ожењен, отац једног детета. Он 
такође почива у породичној гробници у Дубровнику. АС, БИА, I–62; http://
domucenikasrednjihskolanis.info/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=20&Itemid=70

113 Писма Ф. Мо из Дубровника и Роланда Бриса (Roland Bryce) Министарству 
спољних послова Велике Британије (Foreign Offi ce), о преузимању Дома од стра-
не југословенских власти и покушајима да се обезбеди компензација за зграду, 
као и о питању пензија за Ф. Мо и Џ. Ранкин. SSEES Library, UCL, Catalogue 
of Seton-Watson Collection – SEW/7/6/3 – Niš Orphanage correspondence (1947–
1953), http://www.ssees.ucl.ac.uk/archives/setonw/sewp761a.htm, 7. 7. 2012.

114 Босиљка Марковић, од оца Љубомира и мајке Драге, рођене Костић, рођена 23. 
јуна 1910. у Нишу, била је са браћом упућена у Дом у Нишу као сироче. Једно 
време је радила на Двору Карађорђевића као гувернанта, али је отпуштена због 
болести. АС, БИА, I-62.

115 Кенет Сајерс (Kenneth Syers) школовао се на Краљевском колеџу у Кембриџу и 
припадао је левичарским круговима. У Југославији је радио од 1939. до 1941. и 
добро је говорио српски језик. Непосредно пред окупацију Југославије евакуисан 
је у Атину са осталим особљем Британског савета. Из Атине одлази у Каиро, где 
се придружио снагама британског Краљевског ратног ваздухопловства и радио 
у обавештајном одељењу, али је 1942. регрутован у војно-обавештајну службу 
(SIS – Secret Inteligence Service – MI6). У августу 1943. се спустио падобраном 
у Босну у униформи Краљевског ратног ваздухопловства, да као војно-обаве-
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(Fitzroy Maclean), чланом британске мисије при ВШ током рата, а 
1951. у Дубровнику је боравио и британски амбасадор Пик (Sir 
Charles Peak), мада није било доказа да су се директно срели. 
Почетком 1952. Мо и Ранкин бораве кратко у Београду у посети 
Вивијану Ранкину. Џин Ранкин умире 18. децембра 1952. и после 
њене смрти у Дубровник долази Уна Мофет (Una Moffet), пријате-
љица која је и пре рата боравила у Нишу и касније написала књигу 
о Флоренс Мо. Почетком 1953. Мо се разболела од грипа и умрла 
23. маја 1953. Сахрану је организовала о свом трошку дубровачка 
православна општина. Погребу је присуствовао и Џорџ Бартон, 
конзул Велике Британије у Сплиту. Вест о смрти донеле су локалне 
новине Дубровачки вјесник и Вјесник из Загреба. Радио Лондон је 
такође објавио коментар. Већи део своје имовине Мо је оставила 
Босиљки Марковић и Вивијану Ранкину али и својим некадашњим 
питомцима. Они су касније сакупили новац и саградили јој гробницу 
на православном гробљу у Дубровнику.116 

Енглеско-југословенски клуб у Нишу

Пре 1936. године у Југославији је било 12 удружења а пред 
Други светски рат 27 енглеско-југословенских друштава, од чега 
три у Београду. Англо-америчко-југословенски клуб је био центар 
свих сличних друштава у земљи и активно је помагао њихово ор-
ганизовање. Удружење пријатеља Велике Британије и Америке је 
такође помагало оснивање својих подружница у другим местима.117 

штајни официр замени Била Стјуарта (који је погинуо јуна 1943), као представ-
ник СИС-а у седишту Врховног штаба. У Србији је био до новембра 1943. када 
одлази у Бари, у Србију се враћа маја 1944. и остаје до краја септембра исте 
године. Мала колекција његових папира која се налази у Imperial War Museum 
указује на то да је био на терену у мају 1944, али не више у седишту ВШ. Слао 
је извештаје о партизанском покрету. Нашао се под сумњом због левичарских 
ставова 1945. када га је заштитио Ким Филби. После рата је радио као допис-
ник News Chronicle. Према подацима Борбе од 29. јануара 1950, Сајерс је после 
рата био представник Унре и члан КП Велике Британије. „Здраве снаге“, Борба, 
29. 1. 1950, стр. 4; William Deakin, Bojovna planina, Beograd, 1973; АС, БИА, 
I–62; http://www.oocities.org/sebrit/personalities6.html; Sebastian Ritchie, Our 
Man in Yugoslavia. The Story of a Secret Service Operative, Routledge, 2005; Keith 
Jeffery, MI6: The History of the Secret Intelligence Service 1909–1949, Bloomsbury 
Publishing PLC, 2010.

116 АС, БИА, I–62. Јуна 1954. један члан особља ЕСДД је организовао да се на ниш-
кој цркви постави мермерна плоча са натписом: „У славу Бога и у знак сећања на 
Фолренс Мо и Џин Ранкин које су посветиле своје животе служећи деци Србије, 
1915–1947.“ Una P. Moffet, Lena А. Yovitchitch, n. d., str. 53.

117 Ranka Gašić, „Anglofi lske organizacije u Beogradu između dva svetska rata“, str. 
21–35.
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Активну улогу у овим клубовима и удружењима имали су и поједи-
ни епископи Српске православне цркве. До успостављања веза из-
међу Англиканске цркве и Српске православне цркве дошло је у 
другој половини 19. века у време митрополита Михаила.118 Један од 
првих српских богослова који су се школовали у Енглеској био је 
Ни колај Велимировић. Он је 1909. године провео неко време у Окс-
форду припремајући докторат из филозофије на тему „Филозофија 
Берклија“. Велимировић је био задужен током Првог светског рата 
од српске владе за пропаганду у Великој Британији и САД-у. Он 
одла зи 1915. у дипломатску мисију, држи говоре и предавања, обја-
вљује текстове и успоставља везе, посебно са извесним личности-
ма у Англиканској цркви, које ће наставити да негује и касније.119 

Током Првог светског рата на англиканском колеџу Кадездон у 
Окс форду основана је богословија за довршење школовања оних 
српских богослова који су се нашли у избеглиштву. У тој групи бо-
гослова био је и Иринеј Ђорђевић, будући епископ СПЦ. Јеромонах 
Иринеј је служио и као помоћник шефа Српског обавештајног бироа 
у Лондону од септембра 1918. до маја 1919. а био је и дописни члан 
Anglican’s Eastern Churches Association. Управо он ће касније бити 
покретач идеје о оснивању и председник Главног одбора Удружења 
пријатеља Велике Британије и Америке. Удружење је основано 
1930. године, а епископ Иринеј је био председник од 1930. до 
1939.120 Иако је он формално био председник Удружења, главна 
лич ност је био Јован Ж. Јовановић, његов први потпредседник, бу-
ду ћи да је епископ живео ван Београда. После Јовановићеве смрти 
1939. заменио га је Милан Ђ. Милојевић, посланик у пензији. 121

Контакти између СПЦ и Англиканске цркве интензивирани 
су од 1922. године по питању приближавања, односно уједињава-
ња православних и протестантских цркава.122 Од 1922. па надаље, 

118 Др Драгослав Страњаковић, „Успостављање односа између Српске православне 
цркве и Англиканске цркве за време митрополита Михаила”, Гласник СПЦ, 1961, 
стр. 87–92.

119 Николај Велимировић после Првог светског рата у неколико наврата путује у 
Енглеску и Америку. Јуна 1920. добио је од Оксфордског универзитета почасни 
докторат теологије. АЈ, Министарство вера Краљевине СХС, 69–11–26. Радован 
Биговић, Од Свечовека до Богочовека. Хришћанска философија владике Нико-
лаја Велимировића, Београд, 1998. 

120 АЈ, Министарство вера Краљевине СХС, 69–15–38. АЈ, Јован Јовановић Пижон, 
80–35–170; АЈ, Министарство вера Краљевине СХС, 69–11–34 и 69–42–68; Ра-
домир Ракић, „Англиканска црква”, Гласник СПЦ, бр. 6, јуни 1996, стр. 93–98; 
АЈ, Јован Јовановић Пижон, 80–34–160, 80–40–186; Архив САНУ, док. бр. 12082, 
Писмо Николаја Велимировића Јов. М. Јовановићу.

121 Ranka Gašić, „Anglofi lske organizacije u Beogradu između dva svetska rata“, str. 
21–35.

122 Шире о односима Англиканске цркве и СПЦ видети у: „Towards Cooperation of 
the Anglican & Orthodox Churches“, South Slav Herald, 7/1935, 3. 6, str. 2; „Bel-
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у посети СПЦ је готово сваке године боравила нека од делегација 
Англиканске цркве или истакнути појединци као: гибралтарски 
епископ Х. Џ. Бакстон (Harold Jocelyn Buxton)123 и његов претходник, 
принципал колеџа Кадездон, Џ. Б. Ситон (James Buchanan Sea-
ton),124 свештеник и књижевник др Џон А. Даглас (Rev. Dr. John 
Albert Douglas),125 бискуп глочестерски др А. Хедлам (Arthur Cayley 
Headlam),126 бискуп Линколна др Фредерик Н. Хикс (Dr. F. C. Nugent 
Hicks), бискуп Фулама Базил Стонтон Бати (Basil Staunton Batty) 
и др. Епископ далматински Иринеј Ђорђевић је приредио банкет 
поводом доласка енглеске флоте у Шибеник 1932. године, а 1933. 
дочекао је групу енглеских ђака. Он је радио и на оснивању фи-
лијала овог удружења у Сплиту и Дубровнику. Половином 1938. 
епископ Иринеј је планирао да напише један текст о Англиканској 
цркви и о томе шта је она учинила за Србе.127 

grade Calling“, South Slav Herald, 19/1935, 2. 12, str. 2; Д. Глумац, „О одно сима 
Православне цркве са Англиканском и њезиној хиротонији”, Зборник Право-
славног богословског факултета, св. II, 1951, стр. 433–494; Љ. Дурковић-Јак-
шић, „Почеци односа између Српске и Англиканске цркве у XIX веку”, Зборник 
Православног богословског факултета, св. II, 1951, стр. 375–393; Ј. Дајковић, 
„Догматске разлике између Православне и Англиканске цркве”, Гласник СПЦ, 
1952, стр. 182–186; Р. Ракић, „Англиканска црква – историјат”, Гласник СПЦ, бр. 
6, јун 1996; Радмила Радић, „Односи СПЦ са Англиканском црквом“, ЈИЧ, бр. 1–2, 
2000, стр. 99–113.

123 „Bishop on Peace“, South Slav Herald, 20/1934, 19. 12, str. 1. Гибралтарски бискуп 
Бакстон је планирао да у Београду подигне англиканску цркву. Тражио је дона-
ције за цркву која треба да прими до 100 људи. Члан одбора за изградњу англи-
канске цркве био је и Џејмс Вајлс. Црква је требало да буде подигнута 1937. на 
Неимару. „Anglican Church Move“, South Slav Herald, 16/1936, 16–31. 10, str. 1; 
„Belgrade Calling“, South Slav Herald, 20/1936, 16–31. 12, str. 2.

124 Свештеник Ситон је посетио Краљевину СХС јуна 1920. Пратио га је архимандрит 
Јосиф (Цвијовић), наставник Боословије Св. Саве. Том приликом је одликован 
орденом св. Саве III реда. AJ, Министарство вера, 69–11–26.

125 Један од иницијатора оснивања Савеза Англиканске и источно православних 
цркава (Anglican & Eastern Churches Association) поред велечасног Хенри Џ. Фи-
не-Клинтона, основаног 1906, чиме је дошло до спајања Уније Англиканске и 
источних цркава (Anglican and Eastern Churches Union) и Удружења источних цр-
кава (Eastern Church Association) основаног 1864. Reverend A. T. J. Salter, „Outline 
History of the Anglican & Eastern Churches Association“, http://www.aeca.org.uk/
docs 9. 11. 2012. Касније секретар Church of England Council on Foreign Relations. 
Епископ Николај је молио Министарство вера 26. 6. 1923. да се одликује оредном 
св. Саве III реда Џ. А. Даглас, због великих заслуга за школовање наше деце 
у Оксфорду и упознавања стране јавности са нашим страдањима током Првог 
светског рата. Одликовање му је додељено 28. јула исте године. AJ, Министар-
ство вера, 69–11–26.

126 У мају 1926. био је одређен је Коста Луковић, референт Св. синода, као пратња 
др Артуру Хедламу, за време његовог бављења у земљи. АЈ, Министарство вера, 
69–11–26.

127 АЈ, Министарство вера Краљевине СХС, 69–11–26; AJ, Јован Јовановић Пижон, 
80–35–170; Весник Српске цркве, 1926, XXXI, 5, стр. 365–368; Правда, Полити-
ка, 24. 5. 1935.
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У време сукоба око конкордата 1937. и почетком 1938, 
пред ставници Англиканске цркве су отворено подржали СПЦ у том 
сукобу и о томе писали у енглеској штампи.128 Половином фебруара 
1939. епископ Иринеј је писао генералном секретару Британског 
савета, пуковнику Бриџу (Charles Bridge)129 и критиковао политику 
коју је Британски савет водио. Пуковник Бриџ је одговорио марта 
1939. да он мисли да Британски савет не би требало да учествује 
у политици, посебно не у партијској политици, пошто се ради о 
неполитичком телу. Њихова интенција је требало да остане рад на 
културним активностима ван политике. Нешто касније, епископу 
Иринеју је писао и бискуп глочестерски Хедлам (иначе члан Одбора 
за спољне послове при Кентерберијској надбискупији). Хедлам је 
прихватио критике на рачун британске спољне политике које му 
је упутио епископ Иринеј и одговорио да су сви веровали Хитлеру 
и били преварени, те да је рат неизбежан.130 Током 1939. и 1940. 
остварено је неколико посета представника Англиканске цркве 
СПЦ. Немачке новине су, поводом једног од боравака енглеских 
бискупа у Југославији, писале да су они у Београд дошли као 
„ратни хушкачи” и да њихов боравак има чисто пропагандистички 
карактер. По писању исте штампе, они су молили патријарха Гаври-
ла да уложи свој ауторитет код српског народа за помоћ Енглеској, 
у великој борби за њену слободу. 131 

Поред већ поменутих епископа Николаја Велимировића и 
Иринеја Ђорђевића, па и митрополита Јосифа (Цвијовића), мање 
128 Епископ Иринеј Ђорђевић се жалио 1937. у јеку конкордатских сукоба, над-

бискупу кентерберијском на зулуме полиције над свештенством. Надбискуп је 
упутио писмо листу Sunday Dispatch у коме је критиковао понашање власти у 
Краљевини Југославији. AJ, Милан Стојадиновић, 37–73–450. У једном писму 
епископа Иринеја Ђорђевића Јовану Јовановићу Пижону, од 30. децембра 1938, 
епископ пише да му је одговорио бискуп глостерски Хедлам и да се извињава 
због немогућности да организује групу која је требало да посети Југославију то-
ком те године. Бискуп Хедлам је обећавао да ће у току 1939. покушати да дође у 
Југославију и додао: „Жао ми је што чујем да зло осећање још постоји у вези са 
предложеним Конкордатом. Као што знате, он ми се чинио изванредно неправе-
дан и неприличан. Радо сам учинио за вас што сам могао и мило ми је то да није 
прошао (озакоњен). Верујем да сам ја данас врло много једна персона н. грата 
код управљача у Вашој земљи.” АЈ, Јован Јовановић Пижон, 80–35–170.

129 Пуковник Бриџ, генерални секретар Британског савета у то време је радио на 
реализацији идеје о оснивању југословенско-британског института. Погледати 
напомену 139.

130 АЈ, Јован Јовановић Пижон, 80–35–170.
131 Љ. Дурковић-Јакшић, „Учешће патријарха Гаврила у догађајима испред и за вре-

ме 27. 3. 1941. и његово страдање у току рата”, Поводом 30. годишњице од смрти 
патријарха Гаврила, Београд, 1980, стр. 5/6; Гласник СПЦ, 15/2. 2. 1940, бр. 4; 
AJ, Министарство правде, Пов. 63-2-42-40; Гласник СПЦ, 1 (19) 6. 1940, br. 11; 
Дан, Нови Сад, 4. 5. 1940; Гласник СПЦ, 15 (2) 5. 1940, бр. 10; Политика, 6. 5. 
1940; Политика, 7. 5. 1940; АЈ, ЦПБ, 38–122–267, 200–347 и 613–791.
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је познато да је још један епископ СПЦ био активно укључен у 
пропагирање енглеско-југословенског пријатељства, епископ ни-
шки и митрополит загребачки Доситеј.132

Енглеско-југословенски клуб у Нишу основан је 30. јануара 
1930. а прва седница одржана је у сали нишке Саборне цркве, под 
председништвом Катарине Богдановић, директора Нишке гимнази-
је. Клуб је основан на иницијативу епископа нишког Доситеја и 
имао је подршку свештенства нишке епархије. Скупштинама клуба 
присуствују у почетку сам епископ Доситеј, архимандрит Севасти-
јан Дабовић, протојереј Никола Недељковић. Међу свештеницима 
чланови су били и Живота Јанковић, Велимир Михајловић, Ми лу-
тин Миленковић, Миодраг Михајловић и др. У привремену управу 
изабрана је за председника Катарина Богдановић,133 за пот пред-
седника Добросав Станаревић, а за благајника Димитрије Марче-
тић.134

Прва седница Управног одбора Енглеског клуба у Нишу одр-
жана је 2. фебруара 1930. и на њој је, између осталог, договорено 
да арх. С. Дабовић држи нижи течај енглеског језика (у учионици 
црквене певачке дружине „Братство“) и да се годишња скупштина 
одржи у сали нишке Саборне цркве. На трећој седници 17. марта 
1930. епископ Доситеј је изабран за председника.135 На Првој 
редовној скупштини енглеско-југословенског клуба 28. фебруара 
1930. усвојена су правила клуба. Потврђена су 22. марта 1933. од 
Краљевске банске управе Моравске бановине. Епископ Доситеј је 
био присутан и на седници Управног одбора ЕЈК 18. јуна 1930. у 
клупској читаоници Народне библиотеке у Нишу.136

На другој редовној годишњој скупштини ЕЈК у Нишу 30. 
марта 1931. епископ Доситеј је рекао да се радује што је у клубу 
окупљена елита Ниша. Говорио је и о потреби чувања успомене на 

132 Погледати напомену бр. 51.
133 Kатарина Богдановић (1885–1969) рођена је у селу Трпињи код Вуковара. Шко-

ловала се у Београду и Карловцу. Дипломирала је у Београду на филозофским 
наукама 1910. Била је професор гимназије у Смедереву а потом је наставила 
студије у Француској. Враћа се на позив Министарства просвете у Београд, где je 
била постављена за професора Више женске школе. Од 1928. постављена је за 
директора Женске гимназије у Нишу. После четири године (1932) премештена је 
у Крагујевац, такође у својству директора Женске гимназије, и на тој дужности 
остаје све до средине 1940. године, када је пензионисана. Сахрањена на Град-
ском гробљу у Крагујевцу. Милан Николић, Изабрани живот, дневници, есеји, 
студије и критике, Крагујевац, 1986.

134 АС, БИА, I–62.
135 Исто.
136 Исто.
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један племенит народ. Секретар клуба, свештеник Влада Поповић 
је казао на истој скупштини да је циљ оснивања клуба био нека 
врста израза захвалности и признања Британији за помоћ коју је 
указала „нашем народу“. Том приликом био је присутан и комесар 
полиције Никола Лекић. 

У Клуб улазе ђаци који су се током рата школовали у Ен-
глеској, као ђакон Влада Поповић, али и бројни грађани Ниша, 
па и неки руски емигранти. Епископ Доситеј је и даље у својим 
говорима истицао значај оснивања клуба и подсећао на све оно 
што је енглески народ током рата учинио и још увек чини за Србију 
и Југославију. Он је већ приликом оснивања клуба предложио да се 
одмах ступи у контакт са клубом исте врсте у Београду. У правилима 
Клуба писало је да њиме управља управни одбор од осам чланова 
југословенских држављана и два члана држављанина В. Британије. 
По чл. 2 Правила ЕЈК писало је „да држава помаже пријатељске 
односе између оба народа“ али да Клуб има и социјалну и културну 
улогу. Клуб је имао задатак да, поред зближавања два народа, 
ради и на упознавању шире јавности са енглеском културом. 
Држа на су предавања, часови енглеског језика, партије бриџа, 
по стојала је читаоница, примани су редовно страни часописи и 
књиге. Чланарина је била за добротворе клуба 1.500 динара једно-
кратно, за доживотне чланове 1.000 једнократно, а за редовне 
чланове десет динара месечно. Чланови су давали прилоге, али је 
са њиховим прикупљањем ишло лоше, па је Клуб имао проблема 
са финансирањем, као и са просторијама. Повремено је добијана 
материјална помоћ и од централног клуба у Београду. 

Клуб посећују током година многи представници британске 
колоније и гости британског посланства. О њиховом доласку Клуб 
је био обавештаван унапред од посланика Велике Британије у 
Београду Хендерсона. Бискуп гибралтарски Харолд Бакстон, при-
ли ком посете Нишу, гостује у Клубу а одседа у Енглеско-српском 
дечијем дому. Чајанкама у част гостију из иностранства (на пример 
госпође Карингтон Вајлд 1933) или прославама неких датума из 
енглеске историје (јубилеја краља Џорџа V маја 1935) присуствују 
и представници војних и цивилних власти у Нишу. Чест гост у 
Клубу био је и П. Х. Ситерс, директор ХЗМЉ, као и други гости ове 
организације који су долазили у Југославију. 

Активност ЕЈК у Нишу била је нешто израженија од 1932. 
године. Поред епископа Доситеја и секретара Клуба ђакона Владе 
Поповића, врло активне су биле и васпитачице из ЕСДД, Х. Џерам, 
Л. Гросер (која држи часове енглеског језика) и др. Предавање 
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држи и госпођица Лоџ, асистент Пољопривредног 
факултета у Лондону, која борави у посети Југо-
славији.137 На првој редовној седници Управног 
одбора ЕЈК у Нишу, 8. децембра 1932, епископ 
Доситеј је предложио да се Клуб после дуже 
паузе појави пред нишком публиком једном при-
редбом са предавањем и уз учешће деце из ЕСДД. Публика је 
обавештена о приредби лецима, а вече је отворио епископ Доситеј 
који је говорио о искрености пријатељства енглеског и српског 
народа, подвлачећи „хуманост племените енглеске нације“, која је 
у најкритичнијем тренутку прихватила читаву генерацију младих 
из Југославије, и додао да је „енглеско-српски дечји дом најлепши 
украс хуманости савременог стила који данашњица познаје“. Деца 
из Дома су приказала позоришни комад „Снежана“ на енглеском 
језику. Сав приход био је намењен деци из Дома. 

Епископ Доситеј је напустио Ниш 2. априла 1933. и поводом 
његовог одласка Клуб је приредио чајанку. Присутан је био и ди-
ректор ХЗМЉ Ситерс. Станаревић је том приликом рекао да је 
епископ Доситеј био покретач идеје о оснивању ЕЈК у Нишу и 
свесрдно помагао његов рад.138 Епископ ће обилазити Клуб и 
наредних година приликом својих посета Нишу. На седници априла 
1933. изабран је за председника Клуба лекар др Добросав Ста-
наревић, за потпредседнике су изабрани Х. Џерам и др Милан 
Соколовић, за благајника Драгослав Вукомировић а за секретара 
Влада Поповић.139 Највећи део посла обављала је Л. Гросер, која је 
примала пошту и водила преписку. Октобра 1934. за председника 
Клуба је дошао др Љубиша Ивковић, док су за потпредседнике 
изабрани Флоренс Мо и др Милан Соколовић. Због несугласица у 
Клубу, Ивковић је поднео оставку и марта 1936. је изабрана нова 
управа. Тада за председника долази Драгутин Петковић, док су 
потпредседници били Ф. Мо и Владимир Веселиновић, а секретар 
В. Поповић.140 

137 Исто.
138 Правда, 31. 3. 1933, стр. 3.
139 Влада Поповић, свештеник у Вратишту, срез нишки. Рођен 16. фебруара 1902. 

од оца Милана Поповића и мајке Наде. Отац му се школовао у Русији и тамо се 
оженио. Влада је гимназију завршио у Нишу а затим се школовао за време рата 
у Енглеској. После рата је наставио школовање у Призрену и завршио богосло-
вију 1923. Био је писар Црквеног суда у Нишу а потом секретар. Био је до 1944. 
црквено-судски тужилац у Нишу. Дуго година секретар ЕЈК. Једно време је био 
члан Радикалне странке. Током 1941. био је у логору у Нишу. АС, БИА, I–62; 
Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту, Ниш, 2011, стр. 43.

140 АС, БИА, I–62.
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Током 1937. у неколико наврата су биле приређиване свеча-
не вечере у хотелу „Оријент“ у част гостију из Енглеске и поводом 
крунисања краља Џорџа VI. У јануару 1938. долази из Београда 
у Ниш енглески конзул Стенбок (Stenbock). Око његовог доласка 
избио је сукоб између чланова ЕЈК и Ротари клуба, ко ће бити 
домаћин. Због тога су га једни дочекали у хотелу „Оријент“ а други 
у хотелу „Парк“ у Нишу. После његове посете, исте године почињу 
да примају помоћ од енглеског конзулата. Јануара 1939. посетио 
их је секретар извршног одбора Бритaнског савета К. Р. Џонстон 
(Kenneth Johnston) и понудио финансијску помоћ клубу.141

Нови епископ нишки Јован није био посебно активан у раду 
Клуба али је присуствовао годишњој скупштини у марту 1938. 
Годину дана касније на редовној годишњој скупштини Клуба, 20. 
априла 1939, дошло је до сукоба између Л. Гросер и др Милана 
Соколовића, који је сматрао да она неовлашћено преузима послове 
Клуба у своје руке. Гросер је удаљена из управе Клуба и уместо 
ње су ушли Ф. Мо и М. Робертсон а за председника је изабран 
М. Соколовић. Управа Клуба се бавила питањима набавке дрва за 
грејање, намештаја, пријема нових чланова, увођењем телефона 
и сл. Приређивали су дечије чајанке а предавања су нарочито 
интензивирана током 1939. и 1940.142 Држали су их како домаћи 
предавачи тако и гости из иностранства. Тако је 20. маја 1939. 
одржано предавање др Владете Поповића143 под насловом „Дух 

141 Исто. Посете изасланика Британског савета биле су интензивиране у периоду 
1937–1939, када је британска пропаганда појачала рад на простору Краљевине 
Југославије. Први је у име Британског савета посетио Београд Кенет Џонстон из 
Министарства спољних послова (Foreign Offi ce), у септембру 1935. То је било 
дуже путовање по Југославији ради упознавања са радом англофилских друшта-
ва. Његов задатак је био да Савету поднесе предлоге за организацију британске 
пропаганде и ефикаснију сарадњу са друштвима. Тада је установљено да су 
локална друштва англофила у Југославији веома активна. У склопу појачаних 
пропагандних активности В. Британије 1937. године, гроф Стенбок (Stenbock), 
енглески конзул у Београду, именован је у име Британског савета за инспектора 
англофилских друштава у Југославији. Он је већ следеће, 1938. године у овом 
својству посетио клубове англофила у Југославији и поднео о томе извештај Бри-
танском савету. Средства Британског савета су иначе, од 1937. године, стално 
повећавана. Следиле су, у току 1939, поновне посете енглеског конзула у Бео-
граду Стенбока, затим секретара извршног одбора Савета, К. Р. Џонстона, као и 
посета председника лорда Лојда од Долобрана (Lloyd of Dolobran). Ranka Gašić, 
n. d., str. 19–20, 25, 53–54, 58–60.

142 АС, БИА, I–62.
143 Професор др Владета Поповић (1894–1951) рођен је у Параћину. Докторирао је 

у Енглеској (Shakespeare in Serbia, 1928). Заједно са супругом Мери Стенсфилд-
Поповић утемељио је Катедру за англистику 1929. у оквиру Филозофског факул-
тета Универзитета у Београду. Био је секретар Удружења пријатеља Енглеске и 
Америке до јесени 1939. Био је један од кључних личности Југословенско-бри-
танског института, чија је оснивачка седница одржана је 1. јуна 1940. и који ће 
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енглеске књижевности“, а 9. маја предавање Маршала Робертса о 
Лоренсу од Арабије. Половином 1939. уз помоћ Британског конзу-
лата набављају и радио-апарат а почињу да добијају и билтене 
Бибисија (BBC) који су дељени члановима Клуба. У нове простори-
је, у улици Цара Лазар бр. 11, уселили су се 30. јуна 1939. 

Од децембра 1938. до јануара 1941. у Нишу борави Хамфри 
Робертс (Humphrey Roberts), пре тога лектор у Прагу.144 У октобру 
1940. у Ниш долази и новинар и лектор Британског савета Кенет 
Сајерс, који се врло брзо сукобљава са управом Клуба око начина 
држања часова енглеског језика и јавно говори о пропагандној 
сврси свог доласка у Ниш.145 

Почетком 1941. Клуб је имао око 100 до 120 чланова без 
деце која су посећивала часове енглеског језика. Председник је 
и даље био др Милан Соколовић, лекар из Ниша. По окупацији 
Клуб је престао да ради по усменој наредби добијеној од Управе 
полиције и наређењу немачких војних власти. Био је опљачкан 
и доста ствари је однето 30. маја 1941.146 Немци су саслушавали 
др Милана Соколовића и Владу Поповића а преостала имовина је 
конфискована. Обојица су неко време била у логору на Црвеном 
крсту.147 Од чланова Клуба ухапшени су и стрељани Аранђел 
Митић, власник хотела „Оријент“, као и Мила Ђорђевић. После рата 
је због сарадње са четницима стрељан и Слободан Јелић, апотекар. 
Комунистичке власти су после рата сматрале да „треба строго води-
ти рачуна о раду и кретању“ чланова Клуба који су били живи. Сви 
чланови Клуба су имали досијее и њихове активности су пажљиво 
надзиране. 

****

Сарадња између Српске цркве у Краљевини Србији и Ан-
гликанске цркве започела je половином 19. века, наставила се 
током Првог светског рата и посебно била интензивирана после 
њега у Краљевини СХС/Краљевини Југославији. Подршка сарадњи 

потом постати централа целокупне енглеске пропагандне делатности у земљи. 
(Ranka Gašić, n. d., str. 19–20, 31, 43, 53–54, 58–60). В. Поповић је Други свет-
ски рат провео у логору Дахау, док је Мери Стенсфилд-Поповић, као британскa 
држављанка, интернирана у један логор у Немачкој с нешто блажим режимом. 
Обоје су преживели рат.

144 АС, БИА, I–62.
145 Погледати напомену бр. 113.
146 АС, БИА, I–62.
147 Небојша Озимић, Логор на Црвеном крсту, Ниш, 2011, стр. 40.
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долазила је не само од британских и југословенских власти, 
представника обе цркве већ и од Двора и бројних политичара, 
интелектуалаца и јавних личности у В. Британији и Југославији/
Србији, па и од представника руске емиграције. Са различитим 
успехом и дужином трајања у Србији су још од пре Првог светског 
рата били присутни Британско и инострано библијско друштво 
и Хришћанска заједница студената, а после рата и Хришћанска 
заједница младих људи, знатним делом у склопу активности на 
приближавању Англиканске и источних цркава. Планови у вези 
са изградњом англиканске цркве и зграде ХЗМЉ у Београду нису 
остварени, али то није пореметило сарадњу која озбиљнију форму 
поприма током сукоба око конкордата и у предвечерје Другог 
светског рата. И до сада је било познато да су у оквиру СПЦ у тој 
сарадњи посебно били истакнути епископи, теолози и свештеници 
(од којих су неки били на школовању током рата у Енглеској) као: 
Иринеј (Ђорђевић), Николај (Велимировић), Јосиф (Цвијовић), 
Ју стин Поповић, Коста Луковић, Воја Јањић и др. Мање је била 
позна та активност Милоша Паренте, Димитрија Стефановић, Стеве 
Дими тријевића и посебно епископа нишког Доситеја (Васића) и 
свештенства нишке епархије. Епископ Доситеј је био не само један 
од оснивача Енглеско-југословенског клуба у Нишу већ је активно 
помагао оснивање и рад Енглеско-српског дечјег дома у Нишу и био 
један од његових повереника у Фонду, стално истичући потребу 
захвалности В. Британији на помоћи пруженој Србији током рата.

У низу болница и сиротишта које је Српски потпорни фонд 
оснивао и помагао крајем рата и у првим годинама после њега, 
посебно место има ЕСДД. За рад у њему било је ангажовано британ-
ско особље, од којих су један део чиниле припаднице британских 
медицинских мисија током Првог светског рата које су лечиле 
српске војнике у време епидемија пегавог тифуса и рањенике и са 
српском војском прешле Албанију и Солунски фронт. У активности 
око организовања ЕСДД биле су укључене многе јавне личности 
из Велике Британије познате по свом добротворном раду у корист 
Краљевине Србије током рата, као и бројни политички и верски 
кругови у земљи. ЕСДД функционише као експериментална и једи-
на коедукативна установа такве врсте у Краљевини Југославији и 
делује све до 1946. када, са доласком нових власти и заоштравањем 
југословенско-британских односа од пролећа 1945, бива коначно 
затворен.

Анализа дела мреже англофилских организација у Србији 
показује да су активности организоване преко ових друштава, 
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удружења или установа биле врло сличног карактера и широког 
спектра, те да су верскe, културнe, добротворнe али и пропаганднe 
мисијe биле испреплетане. Британци који су их водили или уче-
ствовали у њиховом раду, као и они који су у њима повремено 
гостовали били су међусобно добро повезани, а личности које су их 
помагале, подржавале и надгледале у земљи, припадале су такође 
добро повезаним англофилским круговима. Подршка коју им је СПЦ 
пружала свакако је утицала на чињеницу да су ове организације и 
установе биле много присутније у источним деловима земље, где је 
православно становништво чинило већину.

Summary

Radmila Radić, Ph. D.

Contribution to Research on the Network of Anglophile 
Organizations in Serbia during the First Half of the 20th 

Century

Key words: Anglophile organizations, YMCA, Anglo-Serbian 
Orphanage in Niš, Anglo-Yugoslav Club in Niš, Florence Maw, 
bishop Dositej (Vasić), Serbian Orthodox Church, Serbia, 
Kingdom of SCS/Kingdom of Yugoslavia, Great Britain

Serbian historiography has mostly reconstructed the activities 
of the Anglophile organizations between the two World Wars in the 
Kingdom of SCS / Kingdom of Yugoslavia (Serbia) however some parts 
of the network deserve more attention and further research. This article 
primarily deals with the YMCA, the Anglo-Serbian Orphanage (ASO), 
and Anglo-Yugoslav Club in Niš because of their mutual relations, 
cooperation, and infl uence on the broader community and presence 
of certain representatives of the Serbian Orthodox Church in their 
activities.

Cooperation between the Serbian Church in the Kingdom of 
Serbia and the Anglican Church began in the mid-19th century, continued 
during the First World War and intensifi ed after the war in the Kingdom 
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of SCS/Kingdom of Yugoslavia. Support for collaboration came not only 
from the British and Yugoslav authorities and representatives of the 
two churches, but also from the Court, many politicians, intellectuals 
and public fi gures in the United Kingdom and Kingdom of Yugoslavia/
Serbia, and from the Russian emigration. British and Foreign Bible 
Societies, and Students Christian Movement were present in Serbia 
before World War I, and after the war the YMCA, all of them as a part 
of the activities related to the rapprochment of Anglican and Eastern 
Churches. Plans for building a church for Anglicans and a YMCA building 
had never been realized but that did not stop the collaboration from 
becoming more serious, especially during the Concordat confl icts and 
on the eve of the Second World War. It has been known that some 
SOC bishops, theologians and priests were especially prominent in this 
cooperation, (some of whom attended theological schools in England 
during the war): Irinej Đorđević, Nikolaj Velimirović, Josif Cvijović, 
Justin Popović, Kosta Luković, Voja Janjić, etc. Less known was the 
activity of Miloš Parenta, Dimitrije Stefanović, Steva Dimitrijević, and 
especially the bishop of Niš, Dositej Vasić and the clergy of his diocese. 
Bishop Dositej was not only one of the founders of the English-Yugoslav 
Club in Niš but he actively supported the establishment and work of 
Anglo-Serbian Orphanage in Niš and was one of the Fund Trustees, 
constantly emphasizing the need to thank the UK for helping Serbia 
during the war.

The ASO had a special place in a number of hospitals and 
orphanages, which the Serbian Relief Fund founded and supported at 
the end of the war and in the fi rst couple of years after it. British staff 
involved in the work of ASO, consisted mainly of members of the British 
medical missions during World War I, who treated wounded Serbian 
soldiers, helped during the epidemic of typhus fever, army’s retreat 
through Albania and on the Salonika front. Many public fi gures from 
the UK, known for their charity work on behalf of the Kingdom of Serbia 
during the war, were engaged in the activities of the ASO organization, 
as well as many political and religious circles in the country. ASO 
worked as an experimental and co-educational institution (the one of 
the kind in the Kingdom of Yugoslavia), even during the World War 
II. With the arrival of the communist regime and the deterioration of 
Yugoslav-British relations since the spring of 1945, its functioning was 
limited and it was fi nally closed 1946.

Analysis of the part of Anglophile organizations in Serbia show 
that activities organized by these societies, associations or institutions 
were very similar in character and wide in range. Religious, cultural, 
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charitable and propaganda missions often intertwined. British people, 
who directed these organizations or participated in their work, and 
those who occasionally took part in them, were closely connected. 
Persons who helped, supported, and supervised them in the country, 
also belonged to well-connected Anglophile circles. Support provided 
by SOC certainly infl uenced the fact that these organizations and 
institutions were more common in the eastern parts of the country 
where the majority of population was Orthodox.
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УДК 314.15(=161.1)(497.1)”1918/1941”

Др Владимир ПУТЯТИН

АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В КОРОЛЕВСТВЕ СХС

АПСТРАКТ: В работе сделана попытка анализа степени и 
направления адаптации русской эмиграции в Королевстве 
СХС. 

Кључне речи: Сербско-русские связи, российскя эмигра-
ция, културная политика, национальные меньшинства в 
Королевстве СХС

История переселения российской эмиграции в Королев-
ство СХС была сравнительно детально изучена еще в 90-ых го-
дах прошлого столетия,1 однако процесс ее адаптации пред ста-
вля ет интереснейшую страницу истории русско-сербских взаимо-
отношений. В Королевство СХС российские эмигранты влились 
тремя последовательными волнами – главным образом, с Юга 
России. Первая волна – в апреле 1919 г., после французской 
эвакуации Одессы и ближайшего района. Вторая – в марте 1920 
г., после сдачи Новороссийска. И, наконец, третья волна и при 
этом самая большая – осенью 1920 г. после, оставления войсками 
Врангеля Крыма. Количество российских эмигрантов, прибывших 

1 Тесемников В. А., „Российская эмиграция в Югославии (1919–1945)“, Вопросы 
истории, 10/1982; Ђурић О., Руска литерарна Србија 1920–1941. Писци, кружо-
ци, издања, Горњи Милановац – Београд, 1990; Писарев Ю. А., „Российская эми-
грация в Югославии“, Новая и новейшая история, 1/1991; Косик В. И., „Русская 
Югославия. Фрагменты истории 1919–1944“, Славяноведение, 4/1992; Руска 
еми грација у српској култури XX века, зборник радова, I–II, Београд, 1994; Рос-
сийская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов 
(гражданские беженцы, армия, учебные заведения), Москва: Геттинген, 1994; 
Россия в изгнании: судьбы российских эмигрантов за рубежом, Москва, 1994; Е. 
Д. Бондарева, „Сейчас вы для меня еще дороже“, Родина, 10/1996; Козлитин В. 
Д., Русская и украинская эмиграция в Югославии. 1919–1945 гг., Харьков, 1996; 
Јовановић M., Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924, Бео-
град, 1996; Русская эмиграция в Югославии, Москва, 1996; Арсеньев А., У излу-
чины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду, Москва, 1999.
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в Королевство СХС, различные источники определяют по-разному. 
Доктор А. А. Солонский в «Записках русского научного института 
в Белграде» ссылается на данные профессора Д. Иванцова – на-
чальника статистического отделения Державной комиссии по ус-
тройству русских беженцев. По этим данным, в 1921 г. русских 
эмигрантов, обосновавшихся в Королевстве СХС было 28895 чело-
век, из них в возрасте до 15 лет – 3267, от 15 до 59 лет – 24885, от 
60 и старше – 742.2 По данным современного сербского историка 
М. Йовановича, в 1922 г. в Королевстве СХС насчитывалось 42500 
российских беженцев, что было максимальным количеством в 
20–30-х гг.3 Приблизительно этим количеством эмигрантов опе-
рирова ло югославское правительство.4

Следует отметить, что въезд российских эмигрантов в Ко-
ро левство СХС, в отличие от представителей других стран, не был 
стеснен различного рода квотами, визами, паспортами. Это также 
объясняет относительную многочисленность русских и их совер-
шенно различный социальный состав в Югославии в 20–30-е гг. 
XX в., в отличие, скажем, от Чехословакии, в которой прие мом 
эмигрантов занималось Министерство иностранных дел во главе 
с Э. Бенешем, предпочитавшее сосредотачивать у себя лишь их 
определенные категории.5 Более того, в Королевстве СХС было 
создано две эмигрантские организации, значительно облег ч ив-
шие нахождение эмигрантов в стране: дипломатическое пред-
ставительство Российской империи в Белграде во главе с В. Н. 
Штрандтманом, преобразованное позднее в Делегацию по защите 
интересов русских беженцев6 и канцелярия главноуполномоченно-
го (с 1 мая 1920 г. – правительственного уполномоченно го) по 
устройству российских беженцев в Королевстве СХС С. Н. Па-
леолога.7 Деятельность этого учреждения пересекалась с ком-
пе тенцией как Державной комиссии, так и дипломатической ми-
ссии. С. Н. Палеолог состоял членом Державной комиссии и с В. 
2 Солонский А. А., „Демография русской эмиграции в Белграде“, Зап. Русского 

научного института, № 10, Белград, 1935. 
3 Jовановић М., Досељавање руских избеглица у Краљевину, Београд, 1996, стр. 

163–186.
4 Стоjановић Г., „Међународни избеглички проблем“, XX век, № 9, Београд, 1938, 

стр. 578.
5 Серапионова Е. П., „Т. Г. Масарик и российские эмигранты в ЧСР“, Т. Г. Масарик 

и „Русская акция“ Чехословацкого правительства, Москва, 2005, стр. 65.
6 Политика, 1924, 6 марта. Ипполитов С. С. ошибочно указывает 1917 г., как год 

образования Делегации (Ипполитов С. С., Российская эмиграция и Европа: Несо-
стоявшийся альянс, Москва, 2004, стр. 170).

7 Цит. По: Козлитин В. Д., „Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев (1919–1923)“, Славяноведение, № 4, 1992, стр. 8.
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Н. Штрандтманом находился в соперничестве, которое усиливалось 
вза имной личной неприязнью.8 

Буквально вслед за учреждением должности главно упол но-
моченного, правительством Королевства СХС 24 января 1920 г. был 
создан Государственный комитет по приему и устройству россий-
ских беженцев, который должен был проводить государственную 
политику по отношению к последним.9 В ноябре 1921 г. комитет был 
преобразован в Державную (Государственную) комиссию по де лам 
российских беженцев, к которой перешли все его функции. В со-
став Державной комиссии входили высшие представители сербско-
го пра вительства и двое русских.10 Ее первым председателем стал 
Л. Йованович, а с 1922 г. этот пост занял профессор Белградского 
университета А. Белич, имевший обширные связи в российской 
академической среде. Основная задача Державной комиссии со-
стояла в установлении общих правил пользования денежными 
ссудами и распределении между колониями и отдельными лицами 
всей денежной помощи, получаемой от правительства Королевства 
СХС. Так, по сведениям Державной комиссии, правительством 
в 1920 г. на эти цели было ассигновано 22244800, 1921 г. – 
81669248, 1922 г. – 76990888, 1923 г. – 65451329 динаров.11 Зна-
чи тельную роль в жизни российских эмигрантов в ряде стран, в том 
числе и в Королевстве СХС, играл Земгор – сокращенное название 
объединенного Главного комитета по снабжению армии все ро ссий-
ского земского и городского союзов, созданного в 1915 г. в услови-
ях острого кризиса боевого снабжения русской армии. Земгор был 
членом Консультативного комитета по делам русских беженцев 
Верховного комиссара Лиги наций.12 Активная деятельность Земго-
ра в Королевстве СХС началась в 1924 г., когда из Праги в Белград 
прибыл Ф.Е. Махин, ставший во главе этой организации.13 

Российские беженцы по разным причинам прибыли в Коро-
левство СХС: многие из них практически не имели другого выбора, 
часть надеялась на славянское единство и радушную встречу, 

8 Йованович М., Русская эмиграция на Балканах: 1920–1940, Москва, 2006, стр. 
290.

9 Козлитин В. Д., „Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словен-
цев...“, стр. 8.

10 Тесемников В. А., „Российская эмиграция в Югославии (1919–1945 гг.)“, Вопросы 
истории, № 10, 1988, стр. 131.

11 Козлитин В. Д., „Российская эмиграция в Королевстве сербов, хорватов и словен-
цев...“, стр. 13–14.

12 Руски архив, № 34–35, Белград, 1928, 3-я страница обложки.
13 Тесемников В. А., „Югославская одиссея Федора Махина“ Родина, № 8, 2007, стр. 

93–97.
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другие были привлечены возможностью относительно легкого тру-
до устройства. Однако большинство из них были совершенно незна-
комы с балканскими реалиями. Все знали о той роли, которую 
сыграла Россия в судьбе братской православной Сербии во время 
первой мировой войны, но не представляли себе новое славянское 
государство, образованное по ее итогам 1 декабря 1918 г. Как вер но 
заметил П. Б. Струве, говоря о современном положении в Королев-
стве СХС «Русские, даже те, кто до опустошительной революции 
1917-го и последующих годов и великого исхода национальной Ро-
ссии знали славянство и практически сталкивались с ним, не могут 
не ощущать великих перемен в нем и с ним происшедших, не могут 
не видеть, что старые точки зрения и старые мерила неприменимы 
к этому новому огромному миру, еще неуравновешенному и на-
ходящемуся в процессе становления и образования, но исполне-
нному живых сил, неясных, но великих возможностей и подчас 
даже глубоких противоречий».14

Вошедшие в состав новой страны области, население кото-
рых имело друг о друге слабое представление, различались как 
социальной структурой, так и уровнем развития. В них продолжало 
действовать шесть различных правовых систем. Экономические 
связи были крайне слабы, а транспортные инфраструктуры тяготе-
ли к прежним экономическим и политическим центрам. По этим 
причинам было чрезвычайно сложно создать условия для стабиль-
но го и успешного развития образованного наспех государства.15 28 
июня 1921 г. была принята Видовданская конституция, приведшая к 
развитию внутриполитических противоречий. Югославянские наро-
ды, еще недавно вместе оказывавшие сопротивление Вене и Бу-
дапешту, теперь выступали друг против друга. Словенцы и хорваты 
боролись с Белградом, в действиях которого видели стремление к 
доминированию и эксплуатации. Сербы, со своей стороны, обвиня-
ли приверженцев сохранения национальных традиций и автономии 
в сепаратизме и даже антигосударственной деятельности. Загребу 
и Любляне постоянно напоминали о больших жертвах, принесенных 
Сербией ради их освобождения. 

К внутреннеполитической нестабильности (за первое де ся-
тилетие существования Королевства СХС сменилось 24 каби не та 
министров) добавился значительный и постоянный рост комму-
нистического движения в стране, который продолжался даже после 
запрета коммунистической партии правительственным манифестом 

14 Струве П. Б., Дневник политика, Москва, 2005, стр. 406.
15 Чиркович С., История сербов, Москва, 2009, стр. 322.
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от 28 декабря 1920 г. («Обзнана»). Несмотря на это, коммунисты 
организовали ряд демонстраций против прибытия российских бе-
женцев. Иногда дело доходило и до физических расправ. Самый 
крупный инцидент произошел на территории современной Хорва-
тии (Королевство СХС было унитарным государством). В декабре 
1920 г. в городке Борово, местные коммунисты встретили на 
вокзале русских беженцев, направленных Державной комиссией, 
для размещения в городе и его окрестностях, разбросали их вещи 
и угрожали им смертью.16

Также прибывшие в Загреб кадеты Крымского корпуса были 
встречены коммунистической демонстрацией. М. Каратеев описы-
вает это так: «Часов в десять утра прибыли в хорватскую столицу 
Загреб. Тут гостеприимные братья хорваты заблаговременно ор-
га низовали нам «теплую встречу»: перрон был густо заполнен 
разношерстным сбродом, который, едва остановился наш поезд, 
принялся бесноваться вокруг него с дикой руганью и криками, 
из которых нам удалось понять лишь то, что мы проклятые бе-
логвардейцы, всю жизнь пившие русскую народную кровь, а теперь 
приехавшие пить хорватскую. В двери наших теплушек было даже 
запущено несколько камней, а потому начальство не разрешило 
нам выходить из вагонов, и вместо предполагавшегося тут завтрака 
мы потуже подтянули пояса и поехали дальше».17

Об этом же пишет Г. Алексеев в своем отчете Палеологу: 
«Они не знают русских и в низах, модно-коммунистических, не 
сочувствуют нам не только как иностранцам, но еще как кон трре-
волюционерам».18 Все эти факты свидетельствуют главным обра-
зом о революционных коммунистических настроениях, будора-
жив ших сознание югославского общества. Вызваны они были не 
толь ко внутренними причинами, но и тем обстоятельством, что 
многие хорваты и словенцы, воевавшие в войсках Австро-Венгрии, 
оказа лись в плену в России, где подверглись коммунистической 
пропа ганде. Правительство Королевства СХС понимало опасность 
этого явления и создало несколько фильтрационных лагерей для 
возвращающихся военнопленных.19

Несмотря на самые строгие меры правительства по запре-
щению и прекращению коммунистической пропаганды, влияние 

16 Йованович М., Русская эмиграция на Балканах в 1920–1940, Москва, 2005, стр. 77.
17 Каратеев М., Белогвардейцы на Балканах, Буэнос-Айрес, 1977, стр. 45.
18 Квакин А. В., „Путевые заметки литератора Глеба Алексеева. Октябрь–ноябрь 

1920 г.“, Исторический архив, № 5, 2001, стр. 23.
19 Подробнее см.: Милорадовић Г., Карантин за идеjе, Београд, 2004.
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КПЮ оставалось значительным. Так, 25 марта 1925 г. министер-
ство внутренних дел в своем письме представило министерству 
просвещения от 25 марта 1925 г. список 192 членов Коммунисти-
ческой партии Югославии, являющихся студентами Белградского 
университета.20 Со временем прокоммунистические воззрения сре-
ди студенчества лишь росли.

Показательным для понимания настроений, которые господ-
ствовали в среде молодой югославской интеллигенции, был инци-
дент с П. Б. Струве: «Друзья П. Б. Струве, принимая во внимание 
его материальную стесненность в средствах к существованию, 
решили ему помочь, проведя в университете его избрание на 
кафедру «социологии». В начале апреля была назначена его 
торжественная вступительная лекция. Часть русской молодежи, по-
терпевшая поражение на собрании в Русском доме 5-го марта, под-
готовила обструкцию. Это движение было подхвачено сербскими 
коммунистами, имеющими достаточное количество приверженцев в 
местных студенческих кругах, и П. Б. Струве своей вступительной 
речи не только не мог прочесть, но даже не мог начать ее. Аудито-
рия при первых словах представляющего его профессора-серба 
завопила, засвистала, потушила свет и в темноте бросала гнилые 
яйца. Раздавались выкрики «долой ренегата», «вон», «живела Со-
ветская Россия» и т.п. П. Б. Струве сохранил замечательное спо-
койствие и, тщетно прождав минут 10, все же должен был со всеми 
присутствующими профессорами покинуть зал. Недели две спустя 
была назначена новая лекция, без торжественности, но опять ста-
ло известно о готовящихся беспорядках, и лекция была заранее 
отменена».21

Сербская молодежь в 20–30-е гг. XX в. стала все больше 
обращать свои взоры к СССР. О тяге сербской молодежи к комму-
нистическим идеям свидетельствует ряд воспоминаний русских 
эмигрантов: «Сербы, конечно, были в восторге во время просмотра 
русских пьес. Стоит отметить и то, что в это время в Белграде не 
существовало здания театра и «позориште» только строилось. 
Овациям конца не было. Но им больше всего понравилось «На дне». 
Тут зарождается новая, молодая интеллигенция. Пути ее развития 
во многом напоминают наши. Но мы уже старики по сравнению с 
сербами. Кто из нас не увлекался в свое время босяцкой философи-
ей героев Горького? Мы теперь знаем цену этой философии, но 

20 Станковић Ђ., Студенти и универзитет. 1914–1954, Београд, 2000, стр. 50.
21 Чему свидетели мы были. Переписка бывших царских дипломатов. 1934–1940, Т. 

1, Москва, 1998, стр. 73–75.
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сер бы еще не искушены. Попутно хочется отметить, что по той же 
при чине (новизна, радикализм) здесь среди молодежи пользуются 
ус пе хом уже изжитое нами декадентство и – увы, не до конца из-
житый еще и Россией – коммунизм. Конечно, те, кто увлекается ро-
ссийским коммунизмом, и понятия не имеют, что творит он в России. 
Рассказам эмигрантов («контрреволюционеров») не верят...».22 
По взаимоотношениям сербской и русской интеллигенции можно 
понять, что являлось причиной столь серьезных расхождений во 
взгля дах и идеях. Как писал Никола Пашич: «Мы совсем не бережем 
того, что серба делает сербом, но, следуя моде, стремимся к тому, 
чем так кичатся иностранцы…»23 Именно в этом и кроются основные 
противоречия: сербское общество встало на путь модернизации, 
для него уже не были столь актуальны традиционные представле-
ния «о майке Русии». В Югославии, как и Европе в этот период также 
были весьма сильны коммунистические идеи, и сербская интелли-
генция также оказалась восприимчивой к ним. Российские эми гран-
ты видели, к чему приводят подобные идеи: они потеряли из-за них 
абсолютно все, пережили революцию, ужасы Гражданской войны и 
изгнания. В дальнейшем эта разница в отношении к коммунизму 
между русскими эмигрантами и сербским населением достигло 
драматических размеров и в ходе Второй мировой войне привела к 
трагическим для эмигрантов последствиям.24

Но если говорить о простом народе и правительстве Коро-
левства СХС, то первая волна российских эмигрантов в Королевство 
СХС была встречена ими гостеприимно, как со стороны простого 
народа, так и со стороны правительства Королевства СХС. Россий-
ским эмигрантам были созданы все условия для беспрепятственно-
го въезда в страну,25 предоставлены различные привилегии при 
устройстве на работу, а также выплачены достаточно крупные 
денежные пособия. 

Но после первой и второй волны эмиграции положение 
русских изгнанников ухудшилось, как в экономическом, так и бы-

22 Бобровский П. С., „Крымская эвакуация (Неоконченный дневник)“, На чужой 
стороне, Кн. XI, XII, Прага, Берлин, 1925, стр. 37.

23 Цит. по: Шемякин А. Л., „Традиционное общество и вызовы модернизации. Сер-
бия последней трети XIX – начала XX в.“, Человек на Балканах и процессы мо-
дернизации: Синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX в. 
– первая половина XX в.), Санкт-Петербург, 2004, стр. 12.

24 Подробнее см.: Тимофеев А. Ю., Русский фактор. Вторая мировая война в Юго-
славии. 1941–1945, Москва, 2010, стр. 11–94.

25 Подробнее об этом см.: Бочарова З. С., „...Не принявший иного подданства“. 
Проблемы социально-правовой адаптации российской эмиграции в 1920–1930-е 
годы, Санкт-Петербург, 2005.
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товом плане. Как писал один из эмигрантов, Н. Зернов, прибывший 
вместе с семьей в Королевство СХС в октябре 1921 г., «идиллия 
продолжалась недолго. Вновь прибывшие уже не могли рассчиты-
вать на подобную помощь. На визах, полученных нами, было 
указано, что мы не имели права на государственное пособие».26 
Причина изменения положения российских беженцев была в том, 
что Королевству СХС было трудно справиться с таким наплывом 
людей, поскольку их общее количество в разы превышало запла-
нированные цифры. Экономическое положение недавно созданного 
Королевства СХС было тяжелым и нестабильным, поэтому в ши-
роких кругах сербского общества стали серьезно задумываться над 
судьбой российских эмигрантов: хотя это были гости и братья, но 
все же нежданные. 

Особенно странным казалось сербам то, что ранее богатые 
русские люди – теперь оказались в большой нужде, что было весьма 
заметно на бытовом уровне. Н.Зернов вспоминал: «Встретил нас 
Белград лучше, чем мы ожидали, но наши ожидания мытарств, 
к сожалению, все же оправдались … Долгие часы ожиданий, не-
исполненные обещания, грубость мелких чиновников, невнимание 
начальства. Всюду нас встречали препятствия».27 Вызвано это было 
отчасти тем, что весной и летом 1920 г. участились случаи наруше-
ния общественного порядка со стороны беженцев. Это вызывало 
недовольство как местных властей, так и части общественности, что 
вынудило правительство ввести для российских граждан некоторые 
ограничения свободного передвижения по стране и выбора места 
жительства.28 Последние меры были связаны во многом с тем, что 
большинство беженцев по тем или иным причинам стремилось 
в Белград. В этой связи интересно обратиться к серии статей в 
февральских номерах «Политики» за 1920 г. под названием «Дайте 
Белграду квартиры», в которой описывается плачевное состо я ния 
с жильем в столице Королевства СХС, поскольку после Первой 
мировой войны количество населения резко увеличилось, а новые 
дома не строились29. В этой обстановке было просто невозмо-
жно разместить в столице такое количество беженцев, так что 
ограничение свободы передвижения русских эмигрантов во многом 
была вынужденной мерой.

26 Зернов Н. М., Хроника семьи Зерновых: За рубежом (Белград–Париж–Оксфорд, 
1921–1972), Париж, 1973. стр. 14.

27 Там же, стр. 15.
28 „Неизвестные будни русских эмигрантов“, Независимая газета, 29. 04. 2001.
29 Политика, 10. 02. 1920. 
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Экономическое положение российских эмигрантов в Коро-
левстве СХС не было блестящим, но и плохим его назвать нельзя. 
Те, кто окончил югославянские высшие или средние технические 
школы, получали места по своей специальности, но преимуществе-
нно в провинции. Почти никто из эмигрантов с высшим образовани-
ем не занимался физическим трудом. В основном их принимали на 
работу в различные государственные учреждения на должности 
невысокого ранга и почти всегда с уменьшенным по сравнению с 
местным населением окладом. Отчасти это было связано и с тем, что 
русские принципиально не стремились к получению югославского 
гражданства, т.к. в 20-х гг. в среде российских эмигрантов все еще 
жила надежда на скорое возвращение на родину. 

Однако, в 30–е гг. ситуация претерпела значительные из-
менения. Когда российские эмигранты поняли, что надеяться не 
на что, и решили стремиться получить югославское подданство, 
дающее полностью равные права и возможности, им чиновники 
стали чинить всяческие препятствия, граничащие с дискриминаци-
ей. Показательно следующее свидетельство: «Министерство внутре-
нних дел, за весьма редкими исключениями, отказывается прини-
мать эмигрантов в югославское подданство, что лишает их права 
искать заработок даже на иностранных предприятиях, которым 
предлагается оказывать строгое предпочтение национальным ра-
бочим. Уже сейчас имеются весьма тяжелые случаи, например, 
отказ принимать на работу только потому, что они русские».30 
Более охотно русских принимали на работу в различные частные 
учреждения промышленного и коммерческого характера. Особенно 
ценили русских, владевших иностранными языками, в различных 
предприятиях и фирмах иностранцы: французы, немцы, англичане 
и американцы. 

Но все это было относительными трудностями, гораздо более 
сложно и трудно складывались взаимоотношения представителей 
двух братских народов при непосредственном и каждодневном 
контакте. «Волею злой судьбы сошлись братья, которые с удивле-
нием стали рассматривать друг друга – и вскоре начали критико-
вать; потом критика перешла во взаимное раздражение», – писал 
В. А. Маевский.31

К тому же эмигрантов было много, и не было известно на 
какой срок они прибыли. По существу же – в бытовом и моральном 

30 Чему свидетели мы были, Т. 1, стр. 410.
31 Маевский В. А., Русские в Югославии. Взаимоотношения России и Сербии, Т. 2. 

Нью-Йорк, 1966, стр. 13.
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смысле – между сербским обществом и российской эмиграцией 
оказалось мало точек соприкосновения, поскольку сербы среднего 
и молодого поколения не знали русских и не интересовались ими, а 
русские не знали сербов. Зачастую их стереотипное представление 
друг о друге не соответствовало реальности, что приводило к самым 
разным последствиям.

Все эти, на первый взгляд мелочи, создавали определенные 
сложности для адаптации российских эмигрантов. Сохраняя объе-
ктивность, следует признать, что российские эмигранты нередко са-
ми давали для этого повод. Причиной этого был и русский характер: 
насмешливый и несдержанный, наблюдательный и склонный к ско-
рым выводам русский ум. Белград и вся Сербия, в сущности, были 
тогда по своему характеру глубоко провинциальны,32 что зачастую 
вызывало критику российской интеллигенции, помнившей роскошь 
Санкт-Петербурга и Москвы и видящей провинциальный Белград 
того времени. Н. Зернов вспоминал: «Первым впечатлением было 
отличие Белграда от только что покинутого Царьграда. Вместо кри-
вых и узких улиц с их шумной, яркой толпой, вместо пронзительных 
криков торговцев и беспрерывных гудков автомобилей, вместо су е-
ты и хаоса Востока, мы очутились в тихом, провинциальном горо де, 
чем-то напоминавшем южную Россию. Движения было мало, улицы 
были широкие, застроенные одноэтажными или двухэтажными 
до мами. Никто никуда не спешил».33 П. С. Бобровский довольно 
резко и высокомерно писал о Белграде того времени: «Белград — 
большая деревня. В 11-12 часов ночи все спит даже на центральных 
улицах».34 Горечь утраты родины затуманивала эмигрантам зрение. 
Их критика часто была необоснованной и неосторожной, в ней 
сквозило имперское высокомерие. Осознание того, что эта «боль-
шая деревня» теперь стала их единственным домом на неопределе-
нное время, а может и навсегда, еще не пришло, поскольку наде-
жды на скорое возвращение в Россию были еще сильны. Кстати, 
схожие чувства испытывали и политики из бывшей Австро-Венгрии, 
прибывшие в Белград, который стал столицей Королевства СХС,35 а 
это глубоко оскорбляло сербов, которые старались сделать Белград 
европейским городом за счет репараций. 

Некоторые из направленных на это проектов впоследствии 
были осуществлены русскими архитекторами: Григорием Самой-

32 Шемякин А. Л., „Традиционное общество и вызовы модернизации...“, стр. 24.
33 Зернов Н. М., Указ. соч., стр.14.
34 Бобровский П. С., Указ. соч., стр. 36.
35 Екмечић М., Стварање Jугославиjе. 1790–1918, Т. 2, Београд, 1989, стр. 69.
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ловым,36 Николаем Красновым, Павлом Кратом, Иваном Рыком и 
многими другими.37 Правительство желало создать иной, абсолютно 
европейский город, который в полной мере соответствовал бы но-
вой роли Королевства СХС в Европе и мире. В связи с послевое нным 
устройством возник вопрос о создании общего плана того Белграда, 
который заменил бы собою старый полутурецкий городок и отвечал 
значению столицы вновь созданного Королевства сербов, хорватов 
и словенцев. Русский инженер-архитектор Г. П. Ковалевский создал 
план реставрации древней крепости Калемегдана и общий план 
регуляции Белграда, который так и не был принят. Обращались 
югославы к немцам, и пытались собственными силами создать что-
то свое, отличное от русского и немецкого проектов. Время прошло, 
и до 1941 г. ничего цельного так и не было создано. Принять же 
за основу какой-либо русский проект мешала ложно понятая на-
циональная гордость.

Тем не менее, совсем неожиданно для жителей Королевства 
СХС, Белград оказался одним из центров русской культурной жи-
зни. В Загребе и Любляне существовали гораздо меньшие русские 
общины, поэтому контраст был очевиден. Жители Королевства 
СХС могли увидеть весь цвет зарубежной русской культуры свое-
го времени: приезжали знаменитые русские писатели, артисты с 
мировым именем, художники, журналисты, известные полити-
ческие деятели. В страну прибыло также многочисленное русское 
духовенство во главе с митрополитом Киевским и Галицким Анто-
нием (Храповицким). Все это было ново и, в общем, интересно для 
югославов, но только в первое время.

В целом же в югославском обществе господствовало сложное 
чувство, состоящее из смеси жалости, зависти и даже вражды к 
эмигрантам. Г. В. Алексеев по поводу последнего писал следующее: 
«Объясняется эта вражда, конечно, многими причинами: и поли ти-
ческими (сильная Россия будущего и Югославия?) и экономически-
ми (размен русских монет порождает монополии) и др. Но было 
бы несправедливо из длинного ряда причин выбросить еще одну, 
в которой, однако – спешу оговориться: на мой личный взгляд, 
и зарыта собака; они, югославы, не могут не чувствовать все 
величие и превосходство русской культуры перед теми формами 
внешней, надуманной культуры Запада, нанесенной сюда ветрами 

36 Милованович М., „Архитектор Григорий Самойлов“, Русская эмиграция в Югосла-
вии, Москва, 1996, стр. 279–285.

37 Кадиевич А., „Выставка русских архитекторов в Белграде между двумя мировыми 
войнами“, Русская эмиграция в Югославии, Москва, 1996, стр. 270–278.
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из Германии и Венгрии. Не потому ли многие мечтают уехать в 
Россию, а молодые люди стремятся сближаться и вступать в браки 
с русскими «девойками», духовное содержание которых не ис-
черпывается тремя понятиями: «радить, ручать и спавать», как у 
типичной югославской женщины? И не в этом ли причины отчу-
жде нности местной интеллигенции, т.к. даже ободранные, прину-
жденные и изнемогавшие в неравной политической борьбе с 
красным зверем, мы духовно все же сильнее их?»38 

Как было точно подмечено в одной из публикаций в «Новом 
времени», «немало сделала для этого и сама неудачная русская 
политика, неровная, неосведомленная, мало национальная…За 
эти сто лет в сербской политике были разные настроения по отно-
шению к России. Отдельные русские могут, по тем или иным при чи-
нам чувствовать себя отчужденно или неудовлетворенно в Сербии. 
Неизбежны известные трения между людьми, столкновения инте-
ресов и самолюбий, иногда взаимное непонимание; но все это не 
из меняет существа дела: когда русские беженцы вернутся домой, 
для них имя Сербии не будет уже пустым звуком, как раньше для 
многих русских людей».39

Другая особенность данного исторического периода состо-
яла в том, что сербы встретили конец Первой мировой войны побе-
дителями, в отличие от российских эмигрантов, родина которых 
перестала существовать после войны, что также накладывало 
опре деленный отпечаток на взаимоотношения двух народов.

Если настроения российских эмигрантов, потерявших абсо-
лютно все – и родину, и близких, и работу, – было крайне пода-
вленным, то настроения, господствовавшие в сербском обществе, 
были радужными и светлыми. Появление нуждающихся российских 
беженцев как-то сразу испортило идиллию победы. Н. М. Зернов 
писал: «Сербы были упоены своей победой, сделавшей их малень-
кое королевство государством, с которым считались великие дер-
жавы. Мы пришли из иного мира, потрясенного большевизмом, и 
сознавали его угрозу для Балкан, не умеющих найти свое единство. 
Мы пытались иногда делиться нашим опытом с сербами. Они не 
верили нашим рассказам и смотрели на нас как на неудачников, 
желающих поучать своих счастливых хозяев».40

38 Цит. по: Квакин А. В., Указ. соч., стр. 25.
39 Новое время, № 13, Белград, 1921, 10 мая.
40 Зернов Н. М., Указ. соч., стр. 117.
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Присутствие в стране многочисленных русских, среди кото-
рых преобладали военные, невольно напоминало сербам и хор-
ватам ту значительную роль России для их судеб в первой мировой 
войне.

Получив в 1919 г. огромное богатство (увеличение терри-
тории государства в три раза), только немногие из сербов пон и-
мали, что без национальной русской, а не советской России, им 
будет очень сложно в послевоенном мире. Среди сербов было 
непринято задумываться о русских делах, в надежде, что все как-
то обойдется. К тому же они были поглощены налаживанием новой 
государственной машины, решением аграрного и рабочего вопроса, 
национальных проблем. Вот как характеризует изменившееся по-
ложение сербов Сима Чиркович: «В областях, объединившихся с 
Сербией в 1918 г., положение сербов принципиально изменилось. 
Из притесняемого меньшинства они превратились в правящую на-
цию. Сербы, поддерживавшие проводимый Белградом курс, иден-
тифицировали себя с общим государством, династией и победо-
носной армией. Они тяготели к центру государства, связь с которым 
стала важнее отношений с окружением – с теми, кто жил рядом, с 
кем объединяли материальные интересы».41

Особый интерес представляют дневниковые записки П. С. 
Бобровского, которые наиболее ярко характеризуют данный пе-
риод: «Притерпелся я к чувству национального позора. И это хоро-
шо. Иначе было бы невозможно жить, ибо на каждом шагу оно бьет 
по нервам. Я в столице страны, которую без всяких кавычек можно 
назвать победительницей. Я среди народа, который все поставил 
на карту в борьбе, потерял даже территорию – и, в конце концов, 
победил. И не только победил, но и увеличил свое национальное 
государство во много раз. Я вижу в лицах, в голосах сербов от-
печаток заслуженной гордости. И вот среди них мы, русские, еще 
недавно сыновья огромной и могущественной России, их защи-
тницы, а теперь – оборванные, жалкие нищие. Я ненавижу свой 
жалкий костюм, по которому всякий серб без ошибки узнает во 
мне русского «избеглица». Жаловаться на отношение сербов к 
нам мы не можем. Но ведь это отношение богатого родственника 
к бедному. И потом это бесправие. Я приехал сюда с разрешения 
црквеницких (Бела Црква – В. П.) властей. Но для жизни тут оно не 
действительно. Я должен выхлопотать «дозволу» на право жизни 
в Белграде. Это нужно только для русских. А «дозволы» получить 
я не могу, ибо нет у меня в Белграде никакого дела. Приходится 
41 Чиркович С., Указ. соч., стр. 329.
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жить нелегально. В любой момент меня может остановить на улице 
полиция и спросить «дозволу». А в общежитии, куда придется пе-
реехать, бывают ночные обходы. Вот уж именно не имеешь места, 
где бы голову приклонить...».42

Самое интересное заключается в том, что эти правила и за-
преты были направлены главным образом против местных комму-
нистов, но коснулись и российской эмиграции, которая в своем 
большинстве была настроена крайне негативно по отношению к 
большевикам. Одной из этих мер было взятие на учет в январе 
1921 г. по указу министра внутренних дел всех русских беженцев, 
проведение их обязательной регистрации у местных властей и за-
прет на передвижение по стране без особого разрешения и затру-
днение процедуры поселения в крупных городах. Именно это и 
описывает П. С. Бобровский, испытавший все эти меры на соб-
ственном опыте. 

Особенно вопиющий факт применения такого распоряжения 
описан на страницах журнала «Русь». В статье говорится о том, что 
русский наборщик был задержан недалеко от Белграда полицией, 
т.к. на руках у него оказалось разрешение, написанное не его 
рукой, а от его имени, и высажен из поезда, несмотря на то, что 
оно было заверено официальным лицом. «Как русские могут иметь 
в Сербии какое-либо дело и заработок в этих условиях? Неудачное 
распоряжение отдает всех русских во власть самой низшей поли-
ции. Их задерживают, выбрасывают из поездов, уничтожают их 
заработок. Сербы, с какой другой национальностью у вас делается 
нечто подобное? Турки, болгары всем принесли много зла, но 
они свободны от таких притеснений, – какое зло вам сделали ру-
сские?».43 В этих строках отчетливо сквозит то чувство обиды, 
которое было нанесено именно российским эмигрантам. 

Вышеперечисленные факты в большой степени относятся к 
сербам, но был ряд столкновений, произошедших между русскими 
и хорватами. Так, в 1928 г., во время пребывания группы казаков 
в Загребе дело дошло до антирусских демонстраций и серьезного 
инцидента: «Демонстранты орали: «Вон русская банда», «Вы нас 
уничтожили на фронте», «Ваши штаны красны от нашей крови». Во 
время этой демонстрации даже было ранено трое казаков.44 

42 Бобровский П. С., Указ. соч., стр. 34.
43 Русь, № 5, Белград, 1921, стр. 3.
44 Йованович М., Русская эмиграция на Балканах…, стр. 206.
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Одним из факторов, приводившим к противоречиям между 
российскими эмигрантами и местным населением в Королевстве 
СХС, было различие нравов и привычек. Русским многое казалось 
странным и вызывало у них улыбку. Сербы, в свою очередь, тоже 
многого в поведении русских не понимали. Следует признать, 
что российские эмигранты часто просто не обращали внимание 
на местные особенности и привычки. Из-за внешней схожести 
многих обычаев и привычек у них рождалось чувство свободы и 
легкости, которое зачастую было ложным, поскольку русская и 
сербская культуры различались и имели разную историю. Тру-
дности усугубляли представители российской аристократии, 
которые, несмотря на свое бедственное положение, весьма прене-
брежительно относились к провинциализму Королевства СХС. К 
тому же, ошеломленные произошедшей с ними катастрофой, – кня-
зья, графы, – излишне красочно рассказывали о своем богатом и 
роскошном житье на родине, давая иногда довольно неделикатно 
понять, что делают большое одолжение сербам, пребывая в их бо-
лее чем скромной стране. Сербы это замечали, завидовали, злились 
или подсмеивались над русскими, сочиняя остроумные анекдоты о 
них. Кроме того, сербы с улыбкой относились к русской манере 
ухаживания за женщинами (обычай целовать руку и т.д.). Кроме 
таких безобидных недоразумений были примеры и другого рода. 
Например, у сербов был узаконен конкубинат – так называемые 
невенчанные браки, т.е. правовой институт. Русские стали им по-
дражать, и когда, при организации белогвардейского Русского 
корпуса в 1941 г. жены чинов стали получать различные пособия, 
то наряду с ними на них стали претендовать т.н. невенчанные жены 
русских, по преимуществу сербки. 

В сербском обществе сложился стереотип, что все русские 
– пьяницы, и даже появилась поговорка «пьян, как русский». В.А. 
Маевский так описывал причины формирования этого мнения: 
«Сербы весьма привычные к разновидностям алкоголя, и в каждом 
крестьянском хозяйстве приготовляется без патента водка из вино-
града или различных фруктов, – так называемая «ракия». И сербы 
пьют ее во всякое время дня, притом без закуски. О вине уже 
говорить не приходится: даже на полевых работах оно заменяет 
воду. Так вот русские тоже пошли по этому увлекательному пути – 
и для многих он оказался гибельным. Тем более, что все местные 
спиртные напитки были чрезвычайно дешевы и каждому доступны. 
А сербы в силу этого признали всех русских пьяницами».45 

45 Маевский В. А., Указ. соч., стр.70.
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Следует признать, что поведение российских эмигрантов ча-
сто шокировало местных жителей, сотрясало патриархальные устои 
общества, которое, несмотря на стремление во всем подражать 
Западу, все еще оставалось крайне консервативным. Именно с па-
триархальной моралью в Сербии связано, то удивление, с которым 
общество приняло даже русский балет в Белграде.46 А вольные нра-
вы эмигрантов поражали и даже пугали. М. Йованович приводит 
такой пример: «В мае 1921 г. в Политическое управление в Герцег-
-Нови стали поступать жалобы от местных жителей, которые заме-
тили, «что русские беженцы купаются абсолютно голые» и тре бо-
вали от городских властей, по причине «явного соблазна», запре-
тить купание без купальных костюмов».47 Другой забавный случай 
имел место в Дубровнике, где русские купались и загорали в пер-
вый день нового 1921 г., что было удивительно для местного насе-
ле ния, считавшего погоду слишком холодной для купания.48

Подобные нелепые и безобидные причины привели к тому, 
что против эмигрантов была развернута целая кампания в югослав-
ской прессе. Жизнь российского эмигранта стала предметом ядо-
витых насмешек, появились неостроумные, но злые и обидные 
фельетоны под названием «Сережа и Ниночка», в которых русского 
мужчину выставляли идиотом, а русскую женщину – падшей. 
«Ниночка» и «Сережа» стали собирательными именами для всех 
русских эмигрантов.49 Эти фельетоны в 1936–1937 гг. выходили в 
эфир сербского государственного радио. Кроме того, по радио часто 
повторялось, что русские позанимали места в министерствах и си-
дят паразитами на шее сербов. В. А. Маевский полагает, что травля 
российской эмиграции была выгодна для просоветских элементов, 
которые принимали в этом деятельное участие. «Местная печать, в 
силу своих внутриполитических соображений, коммунистическая, 
занималась одно время подтравливанием ничего не делающих 
русских», – об этом также писал Г. Алексеев.50

Наряду с военными и интеллигенцией в эмиграции ока-
залось множество людей, чье поведение действительно порочило 
русское имя. Порой аморальные и хулиганские поступки эми-
грантов были порождены крайней нищетой и отчаянием. Ощу-

46 Павлович М., „Становление оперы и балета в белградском Народном театре и 
русские артисты“, Русские в Югославии, Москва, 1996, стр. 293–312.

47 Йованович М., „Как братья с братьями: Русские беженцы на сербской земле“, 
Родина. № 3, 2001, стр. 145.

48 Там же, стр. 145.
49 Маевский В. А., Указ. соч., стр. 70.
50 Квакин А. В., Указ. соч., стр. 26.
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щение вседозволенности из-за того, что терять больше было не-
чего, породило ряд поступков хулиганского характера, не способ-
ствовавших установлению добрых отношений с местным населени-
ем. «Открытие лото, пьяные дебоши, занятие мелкой спекуляцией, 
неплатеж в гостиницах и ресторанах…»,51 – все это были не при-
глядные, но закономерные стороны жизни эмиграции. Как с горе-
чью замечал В. А. Маевский, «за 7-8 месяцев этой бесстыдной 
травли никто не нашел нужным протестовать и прекратить подо бное 
издевательство и вступиться за русское имя – никто, ни в серб ском, 
ни в русском обществе»52. Несмотря на то, что у русских долгое 
время в Королевстве СХС было множество различных обществ и ко-
ми ссий. Только 12 февраля 1937 г. бывший заместитель председа-
теля Белградской общины, популярный в среде российских эмигран-
тов Добра Богданович, Никола Богданович, сербский полковник 
Светислав Тасовац и русский генерал М. Ф. Скородумов посетили 
директора «Радио А. Д.» генерала Калафатовича, чтобы от имени 
сербов и русских выразить протест в связи с радиопередачами, 
порочившими русское имя. Ими было заявлено следующее: «На 
всем свете нет ни одного радио, которое бы так возмутительно 
дискредитировало русскую эмиграцию, кроме Белграда и Москвы. 
Мы, сербы, в своем же доме позволяем себе оскорблять русских, – 
тех русских, которые в Первую мировую войну защищали Белград и 
погибли на Салоникском фронте. Не говоря уже о мертвых, просто 
недостойно для сербов оскорблять тех братьев русских, которые 
теперь в беде, потеряв свою родину, мучаются и страдают по всему 
свету.. Есть две нации без отечества: это русские и евреи. Однако, 
почему-то нападают только на русских».53

Генералу Калафатовичу официально сообщили, что эту пе-
ре дачу на радио делают сербские журналисты и обещали ее пре-
кратить. Действительно, 17 февраля в обычный час по радио было 
сообщено, что, по жалобе российских эмигрантов издевательская 
трансляция о них запрещена. Так, на время, закончилась эта 
травля беззащитных российских эмигрантов со стороны сербских 
журналистов в столице Югославии.

Не только радио, но и сербская пресса, в то время главный 
инструмент формирования общественного мнения, не упускала слу-
чая выступить против эмигрантов. Причем статьи негативного со-
держания появлялись не только в газетах – «Политика», «Время», 

51 Там же, стр. 27.
52 Маевский В. А., Указ. соч., стр. 7.
53 Там же, стр. 72.
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«Правда». Так директор еженедельника «Югословенская полити-
ка»54 Душан Павичевич регулярно помещал в своей газете паскви ли 
на российских эмигрантов. Например, в № 12 и 13 этой газеты за 25 
июня и 2 июля 1932 г. появились статьи «Руси нас даве» («Русские 
нас притесняют») и «Руси су побеснили» («Русские взбесились»), 
в которых Д. Павичевич открыто натравливал сербов на русских, 
голословно называя последних «наемниками неприятелей», при 
этом ни единым фактом не подтверждая свои обвинения. 

На самом же деле, положение большинства русских эми-
грантов в Югославии было далеко не таким, как об этом писал 
Павичевич. Многие российские студенты и профессора терпели 
большую нужду, из-за серьезных материальных затруднений 
бы ли вынуждены переезжать в другие страны, которые предо-
ста вляли большие возможности для их занятий. Говоря о боль-
шом количестве российских чиновников и специалистов в мини-
стерствах и ведомствах, автор статей игнорировал тот факт, что 
русские получали гораздо меньшее жалование, чем даже их ино-
странные коллеги. Во многих случаях заработка хватало лишь на 
удовлетворение минимальных нужд.

Резиме

Др Владимир Путјатин

Прилагођавање руске емиграције приликама 
у Краљевини СХС

Кључне речи: српско-руске везе, руска емиграција, 
културна политика, националне мањине у Краљевини СХС

Процес прилагођавања руске емиграције на живот у Кра-
љевини СХС представља битан део историје руско-српских односа. 
Године 1922, у Краљевини је било 42.500 руских избеглица. 
Улаз руских емиграната нису ограничавале квоте, визе, пасоши. 

54 Jугословенска политика, 25 июня 1932, 2 июля 1932.
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Адаптацију емиграната су помагале Делегација за заштиту интереса 
руских избеглица В. Н. Штрандтмана, Канцеларија владиног опу-
но моћ еника за смештај руских избеглица у Краљевини СХС С. 
Н. Палео лога и Државна комисија за руске избеглице А. Белића. 
Адапта цију је успоравала слаба прилагођеност Руса на балканску 
сва ко дневницу. Економска ситуација новоформиране Краљевине 
СХС била је нестабилна, па се услед глобалне економске кризе, 
по ло жај руских емиграната погоршао. Ипак, Београд и Нови 
Сад су били центру руске емиграције у Краљевини, док су ма ње 
дијаспоре постојале у Загребу и Љубљани. Поред поштене већине 
еми граната, у њиховим редовима било је и таквих људи чији су 
изгреди водили паду угледа свих избеглица. Појаве аморалног 
и недоличног понашања емиграната су додатно порасле услед 
сиромаштва и очаја. Локални медији, радио и штампа, ван Србије 
али и у њој, нису пропуштали прилику да истакну негативне појаве 
код емиграната. Унутарполитичка нестабилност Краљевине СХС је 
водила и јачању комунистичких идеја и симпатија према СССР-у, 
чији носиоци су били негативно расположени према емигрантима 
свесним репресивног карактера есктремне левице. Касније ће ова 
разлика у односу према комунистичкој идеологији између руских 
емиграната и српског становништва достићи драматичне размере 
током Другог светског рата.
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УДК  329.23(497.11)”1920” 
 329.23:314.151.3-054.72(=163.3/.6)(73)”1920”

Александар ЛУКИЋ

ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ 
1920. И ОДНОСИ У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РЕПУБЛИКАНСКОЈ 
ЕМИГРАЦИЈИ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА 

(ЧИКАГУ)*

АПСТРАКТ: У раду су приказани односи у једној од нај ја-
чих југословенских републиканских организација у САД-у, 
Јugoslav Republican Alliance у Чикагу, и покушај успо-
стављања ближих веза и сарадње овог удружења са Југо-
словенском републиканском странком у Београду. Рад је 
настао на основу необјављених извора похрањених у Архи-
ву Српске академије наука и уметности, Архиву Југосла-
вије, штампе и објављених сећања савременика борбе за 
југо словенску идеју међу исељеницима у Аме рици.

Кључне речи: Југословенска републиканска странка, Сје-
дињене Америчке Државе, Јugoslav Republican Alliance, 
Љу бомир Стојановић, Јосиф Михаиловић, југословенски 
исељеници

Успон југословенске идеје почетком XX века подстакао је 
код њених југословенских заточника и присталица у Србији и ван 
ње низ других идеја везаних за проблем остварења уједињења 
југословенских народа, у првом реду идеја унутрашњег државног 
уређења и облика владавине сањане и прижељкиване заједничке 
југословенске државе. У Србији у време и након мајског преврата 
1903. део југословенски оријентисане интелектуалне елите оку-
пљен око Самосталне радикалне странке, предвођен Јованом Жу-

  Рад је део пројекта Института за новију историју Србије Срби у југословенском 
и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској 
заједници (№ бр. 47027) који финансира Министарство просвете и науке Репу-
блике Србије.
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јо вићем и Јашом Продановићем, био је спреман да монархијски 
облик владавине замени републиканским. Унутрашње и спољашне 
околности нису одговарале њиховим републиканским тежњама, 
услед чега је њихово остварење, било у Србији било у будућој 
југословенској држави, остављено за повољнија политичка вре-
мена. Независно од републиканаца самосталаца у деценији пред 
избијање Првог светског рата, са ширењем југословенске идеје на 
Београдском универзитету заживљује и стиче присталице, истина 
не у броју као идеја националног ослобођења Срба, и републикан-
ска идеја. Као последица појаве републиканаца основано је сту-
дентско републиканско удружење Клуб републиканске омладине 
предвођено студентима Михаилом Илићем, Илијом Васикићем и 
Славком Крчевинцем.1 Балкански ратови и прве две године Првог 
светског рата потисли су расправе око облика владавине будуће 
југословенске државе и наметнули борбу за егзистенцијални опста-
нак српског народа у сукобу са Аустроугарском монархијом. Тек од 
војне пропасти Србије крајем 1915, нарочито од друге половине 
1916. поново су постали актуелни и предлози облика државног 
уређења будуће југословенске државе. 2

Крфском декларацијом јула 1917. постављени су основни 
принципи уређења југословенске државе као „уставне парламен-
тарне монархије на челу са династијом Карађорђевића“. Супротно 
осигурању права монархије у Крфској декларацији, српски поли-
тичари и интелектуалци попут Јаше Продановића, Милана Грола, 
Љубомира Стојановића захтевали су да будућа југословенска 
држава буде организована као република.3 Са монархијом су неки 
од њих коначно раскинули после Солунског процеса, уверени да је 
њиме принц-регент Александар Карађорђевић отворено испољио 
диктаторске и недемократске политичке склоности.4 Након за вр-
шеног рата, разочарани развојем прилика у политичком животу 
Краљевине Србије и новообразоване Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, републикански оријентисани српски интелектуалци и 
1 Златоје Мартинов, „Слобода као понорница“, Република, 1. фебруар – 31. март 

2007, година XIX (2007).
2 Љубинка Трговчевић, Научници Србије и стварање југословенске државе 1914–

1920, Београд, 1986; Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање 
Југославије, Зајечар, 1995; Србија и стварање Југославије, Београд, 2009; Олга 
Поповић-Обрадовић, Парламентаризам у Србији: од 1903. до 1914. године, Бео-
град, 1998; Милош Ковић, Западноевропске политичке идеје у „Српском књи-
жевном гласнику“: 1901–1914, (магистарски рад у рукопису); Мира Радојевић, 
Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–
1946), Београд, 2007.

3 Љ. Трговчевић, н. д., стр. 218–221.
4 Љ. Трговчевић, н. д., стр. 259–268; Мира Радојевић, н. д., стр. 321–326.
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политичари, већином из редова Самосталне радикалне странке, 
предвођени Љубомиром Стојановићем, филологом и историчарем, 
и Јашом Продановићем, књижевним критичарем и публицистом, 
организовали су и основали у Београду 1920. године Југословенску 
републиканску странку (ЈРС) и заузимали се за успостављање фе-
деративне републике југословенских народа.5 

Пре формалног организовања републиканске партије Љубо-
мир Стојановић је у више јавних предавања у другој половини 
1919. образлагао југословенској публици републиканске идеје за 
које се са својим сарадницима залагао у политичком животу прве 
југословенске државе. Септембра 1919. је одржао у Београду ја-
вно предавање „Републикански погледи на неколико савремених 
питања“, у коме је приказао своје виђење устројства нове државе 
југословенских народа.6 Љубомир Стојановић се залагао за успо-
стављање система председничке федеративне републике по угледу 
на Сједињене Америчке Државе.7 Републиканци окупљени око 
њега су сматрали да само кроз федеративно уређену републику 
може бити успешно изведена југословенска идеја и решен проблем 
облика државног уређења југословенске државе, који је, заједно 
са националним питањем, од њеног оснивања оптерећивао складно 
функционисање државне целине. 

Оснивање републиканске партије у Београду било је запа-
жено и у држави и у иностранству међу бројним југословенским 
исељеништвом. Искусни политички радници Љубомир Стојановић 
и Јаша Продановић показали су огромну радну енергију и велике 
организационе способности у раду на оснивању странке и њеном 
учвршћивању у политичком животу КСХС. Поред пропагандног ра-
да у земљи, упознавали су путем личних и научничких веза број-
ну југословенску исељеничку популацију у Европи и свету са 
републиканским идејама за које су се у домовини борили. Љубомир 

5 Бранислав Глигоријевић, „Државно и друштвено уређење Југославије у гледи-
штима српских републиканаца“, Историја 20. века, бр. 2, Београд, 1985, стр. 
7–11.

6 Љубомир Стојановић, Републикански погледи на неколико савремених питања, 
Београд, 1919.

7 Убрзо након оснивања странке Главни одбор се оградио од идеја председничког 
републиканског система. Другом републиканском вођи Јаши Продановићу биле 
су блиске идеје швајцарског федеративног републиканског државног уређења. 
На саветовањима будућих чланова главног одбора уочи оснивања странке закљу-
чено је да је за југословенску политичку стварност било прикладније француско 
републиканско уређење или швајцарски федералистички републикански систем. 
Љубомир Стојановић је остао на челу партије и деловао у складу са одлукама 
одбора (Никола Станаревић, Југословенска републиканска странка I (оснивање 
странке и њен рад до 1941), Архив Српске академије наука и уметности, 14329).
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Стојановић је о републиканским акцијама у Београду често оба-
вештавао своје колеге и пријатеље у земљи и иностранству, 
истовремено се интересујући за политичка дешавања везана за 
републиканске покрете у Европи и свету (између осталих Ватросла-
ва Јагића и Милана Решетара у Бечу, истакнуте југословенске 
филологе, или немачког филолога Герхарда Геземана у Минхену).8 
С обзиром на републиканска уверења, било је природно што су 
републиканске вође покушале да успоставе ближи додир и са 
удаљеним југословенским републиканским организацијама у Се-
верној Америци, односно у Сједињеним Америчким Државама.

О проблему републиканизма међу југословенским исеље-
ницима у САД-у готово не постоје радови у југословенској исто-
риографији, изузев неколико писаних сећања савременика припад-
ника Југословенског одбора попут Милана Прибићевића, Богумила 
Вошњака, Хинка Хинковића, Миладе Паулове (која није била члан 
одбора, али је до 1925. обрадила историју његовог деловања и 
објавила у Загребу 1925. монографију под насловом Jugoslovenski 
Odbor). У овом раду биће покушано да се, на основу до сада до-
ступних малобројних објављених и необјављених извора, прикажу 
делатност и односи између поменутих америчких југословенских 
организација (у првом реду словеначких) и покушај ближе сарадње 
ЈРС са једном од ових организација, Јugoslav Republican Alliance, 9 
чије је седиште било у Чикагу.

*

Борба за југословенску државу у Првом светском рату во-
дила се на више фронтова: војном, дипломатском, пропагандном. 
Попут војних, и сви други сукоби били су оштри и безобзирни, а 

8 Архив САНУ, Заоставштина Љубомира Стојановића, 7015–7039, Писма Ватросла-
ва Јагића Љубомиру Стојановићу. Герхард Геземан писао је из Минхена Љубо-
миру Стојановићу: „Приложио [сам Вам] три чланка из новина, – као први поглед 
на ‘ситуацију’, што каже наш земљак К. Ц. Немам времена да Вам од моје стране 
опширније о томе пишем, али ћу Вам увек све што је важно тако из разних но-
вина послати. Из ових чланака видите – што Вас сигурно занима – шта сад раде 
и мисле наши социјалисти. Независни соц.-демократи (=N. S. P) расцепали су 
се у две странке: стара група која није пришла новој интернационали, 2) нова 
група, сасвим радикална, која је за нову интернационалу и која се приближава 
комунистима. Корист од тога има стара „soz. demokratie“ – и оно што се сад зове 
‘реакција’ код нас.“ (Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13771/4, Писмо 
Герхарда Геземана Љубомиру Стојановићу 14. XI 1920).

9 Иако се правилно пише Yugoslav Republican Alliance, на оригиналном документу 
удружење је насловљено као Jugoslav Republican Alliance (Архив САНУ, Заостав-
штина Љ. Стојановића, 13898).
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сукобљене велике силе у малом броју случајева су одступале од 
својих интереса. Штавише, тајном дипломатијом неретко су на нај-
бруталнији начин кршиле права на слободу потлачених народа, 
чак и оних који су се борили као њихови савезници.10 У наведеним 
околностима предводницима борбе за остварење југословенске 
идеје користила је свака помоћ, било да су у питању југословенски 
заробљеници у савезничким армијама, руској и италијанској (ма-
ње), који су као добровољци желели да се боре у редовима срп-
ске војске, или хуманитарна и новчана помоћ Југословена из це-
лог света намењена српским војницима и избеглицама. Од 1915. 
године Српска краљевска влада и Југословенски одбор су ради ли 
на организовању прикупљања сваког вида помоћи међу југо сло-
венским исељеницима у обема Америкама, влада званичним ди пло-
матским путем од 1917. преко Љубомира Михаиловића,11 срп ског 
краљевског посланика у Вашингтону, одбор преко својих изасла  ника 
Франа Поточњака,12 Милана Марјановића,13 Милана Прибићевића,14 

10 Пјер Ренувен, Европска криза и први светски рат, Загреб, 1965.
11 Љубомир Михаиловић, публициста и књижевник, имао је вишегодишњу успешну 

дипломатску каријеру. До именовања за српског краљевског посланика у САД-у 
обављао је дипломатске дужности у Турској, Италији, Црној Гори и Француској. 
Дипломатијом је престао да се бави због разлаза са Николом Пашићем, пред-
седником српске краљевске владе, око метода остварења југословенског ује-
дињења.

12 Фран Поточњак (1862–1932), словеначки правник, политичар, члан Југословен-
ског одбора у Првом светском рату. Истакао се пропагирањем југословенске 
идеје међу југословенским исељеништвом у САД-у 1916–1918.

13 Милан Марјановић, један од оснивача Југословенског одбора, уређивао је њего-
во гласило Southern Slav Bulletin. Крајем 1915. отишао је као изасланик одбора 
у САД и до 1917. радио међу југословенском емиграцијом на ширењу југосло-
венске идеје и прикупљању југословенских добровољаца за српску војску на 
Солунском фронту. Средином 1917. отишао је у Јужну Америку, где је покренуо 
часопис Обнова. После рата био је члан мировне делегације Краљевине СХС у 
Паризу. Тридесетих година XX века залагао се за решавање хрватског питања 
тако да „хрватство уистину... постане конститутивни елемент... уђе у ред госпо-
дара државе, где и припада“, али и да „Хрвати... начине известан напор... да 
третирају државу... као творевину која је њихова исто колико припада и другим 
конститутивним народима“ (Софија Божић, „Хрватско питање и југословенство 
на страницама часописа Видици (1938–1940)“, Прилози за књижевност, језик, 
историју и фолклор, књ. 76, Београд, 2010, стр. 22).

14 Милан Прибићевић (1877–1937), официр, политичар, као члан Југословенског 
одбора у Првом светском рату истакао се прикупљањем, организовањем и сла-
њем југословенских добровољаца из САД-а у српску војску на Солунском фронту. 
У политичком животу КСХС и Краљевине Југославије био је један од вођа Савеза 
земљорадника.  
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Хинка Хинковића,15 Ника Жупанича16 и Богумила Вошњака17 већ 
од 1915.18 Полагало се доста на организовање Југословена на за-
једничкој националној ствари у САД-у, где су се међу бројном 
југословенском емиграцијом, већином пореклом са територија 
Аустроугарске монархије, исељеном масовно крајем XIX века,19 
могли остварити значајни резултати у пропагирању југословенске 
идеје међу америчким Словенцима, Хрватима и Србима и придоби-
ти америчко јавно мњење за југословенску политику српске владе.

Иако од америчких власти није добио дозволу за прикупља-
ње добровољаца за српску војску, Љубомир Љуба Михаиловић 
је успео да финансијска помоћ САД-а Краљевини Србији буде 
повољно решена. Председнику владе Николи Пашићу жалио се на 
равнодушност већине исељеника према догађајима „у старом крају“ 
и на ниску политичку свест делова исељеничке елите. Исељеничке 
зборове и масовна окупљања широм САД-а сматрао је неефикасним 
методом рада за пропаганду и успех југословенске идеје у аме-
ричком јавном мњењу. Ипак, Љубомир Михаиловић је упорним 
залагањем после неколико месеци успео да усклади и повеже рад 
међу исељеничким организацијама у корист југословенске идеје.20 

Ниска политичка свест југословенских исељеника, већином 
радника и сељака, о којој је писао Љубомир Михаиловић, постаје 
разумљива када се узме у обзир чињеница да је велики број њих, 
недавно досељених у САД из национално и политички нетрпељиве 
Аустроугарске монархије, тек у „демократској земљи напретка“ 
усвајао преко слободне штампе прво политичко образовање и гра-

15 Хинко Хинковић (1854–1929), правник, политичар, публициста, као члан Југо-
словенског одбора пропагирао југословенску идеју у Швајцарској, Француској и 
Великој Британији. Од 1917. као изасланик одбора држао је предавања широм 
САД-а и Канаде о југословенској идеји и њеном значају за Југословене и уједно 
агитовао против Аустро-Угарске.

16 Нико Жупанич (1876–1961), антрополог и етнолог, члан Југословенског одбора, 
деловао међу Југословенима у Северној Америци 1917–1918.

17 Богумил Вошњак (1882–1955), правник, политичар и дипломата, деловао као 
изасланик Југословенског одбора међу југословенским исељеништвом у Север-
ној Америци. После рата је био присталица централистичког уређења југосло-
венске државе.  

18 Bogumil Vošnjak, U borbi za ujedinjenu narodnu državu. Utisci i opažanja iz doba 
svet skog rata i stvaranja naše države, Ljubljana–Beograd–Zagreb, 1928, str. 357–
362.

19 Vesna Đikanović, Iseljavanje u Sjedinjene Аmeričke Države. Jugoslovensko iskustvo 
1918–1941, Beograd, 2012, str. 41–58.

20 Убавка Остојић Фејић, Сједињене Aмеричке Државе и Србија 1914–1918, Бео-
град, 1994, стр. 89–90.
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ђанску свест.21 Не чуди онда што међу Југословенима нису владали 
најскладнији односи.22 Напротив, не само да је било подозрења 
и сукоба између Хрвата, Срба и Словенаца него је и међу самим 
Србима постојао већи број несугласица.23 Јачала су српско-српска 
неслагања, али и одбојност хрватских и словеначких исељеника 
према Србији.24 Нико Жупанич је као представник Југословенског 
одбора улагао напор не би ли југословенску идеју приближио аме-
ричким Југословенима. Иступао је против Аустро-Угарске на ску-
повима на којима су држани проаустријски говори; ружећи Двојну 
монархију, о Францу Јозефу, аустроугарском владару, гово рио 
је као о „џелату Словенаца“.25 Упоран да код Словенаца уништи 
аустријску мисао, ипак је морао да призна да „тешко делају, тешко 
мисле и тешко су приступачни каквом идеализму“ из страха да 
Србија не постане Пруска међу Југословенима, о чему су свако-
дневно читали у аустријској и социјалистичкој словеначкој и 
хрватској штампи.26 Такође је опазио да су Срби исељеници најви ше 
21 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13840, Писмо Јосифа Михаиловића 

Љубомиру Стојановићу 13/26. VII 1920. „Познатији дио тога житељства био је 
без икаквог политичког одгоја, народна свијест не бијаше развијена, образо-
вање било је малено“ (Milada Paulova, Jugoslavenski odbor, Zagreb, 1925, str. 66).

22 B. Vošnjak, n. d., str. 357–362; Убавка Остојић-Фејић, н. д., стр. 80–81.
23 Српски свештеник Николај Велимировић, потоњи епископ жички, био је током 

лета 1915. у специјалној мисији српске краљевске владе у САД-у ради пропа-
гирања солидарности међу југословенским народима, па је тада стекао увид у 
односе међу америчким Југословенима. Из Њујорка је извештавао Јована Јова-
новића Пижона: „Један лист, ‚Нови Хрват‘, који је и Поточњака нападао као 
плаћеника Србије, напада и мене. Истиче нарочито како сам ја дошао у Амери-
ку, да агитујем код Срба, да би постао владика у Америци!“ Саветовао је да се 
у САД пошаље Хрват Милан Марјановић ради даљег рада међу југословенским 
исељеништвом. Разматрајући учинак своје мисије и стање међу Југословенима у 
САД-у на основу дотадашњег деловања српске краљевске владе и Југословен-
ског одбора закључио је: „Да је ове јесени дошао Конгрес мира (који се при моме 
поласку из Ниша предвиђао), овај глас народни (мисли на Чикашке резолуције 
1915. којима су се аустријски Југословени одрекли Аустро-Угарске – прим. ауто-
ра) вредео би много више него што ће вредети сада. Али и ако овај глас буде 
до краја рата ишчезао, он ће се вазда моћи поново добити у Америци, ако се од 
сада тамо буде паметно радило или ако се ништа (истакао Николај Велимировић) 
не буде радило. Слањем непоузданих личности из Ниша у Америку урадиће се 
веће зло него нерадом. Боље слати волове шумадијске него лисице аустријске 
(боље Оксе него Фуксе!)“ (Архив Југославије, Фонд Јован Јовановић Пижон 80–
40–372–374, Писма Николаја Велимировића Јовану Јовановићу Пижону од 3. IX 
и 15. IX 1915). С друге стране, Срби су углавном били подељени на присталице 
и противнике Михаила Пупина, српског конзула у Њујорку. „Пупиновци“ су били 
организовани у друштво „Српска слога“ са седиштем у Њујорку, док је центар 
опозиције представљао српско-православни савез „Србобран“ у Питсбургу (М. 
Paulova, n. d., str. 68). 

24 Радослав Веснић млађи, Др Миленко Веснић грансењер српске дипломатије, 
Београд, 2008, стр. 391.

25 Р. Веснић млађи, н. д., стр. 391.
26 Исто, стр. 392.
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енергије трошили у међусобним сукобима око превласти у својим 
исељеничким организацијама (попут „Слоге“). Највећи српски лист 
Српски Дневник писао је против југословенске идеје, иако јој је и 
даље остајао у начелу веран.27

Могућност решавања југословенског питања уништењем 
Двојне монархије била је тешко остварљива с обзиром на чињеницу 
да САД није истовремено кад и Немачкој објавио рат Аустро-Угар-
ској, нити је хтео све до средине 1918. њен нестанак са политичке 
карте Европе. Богумил Вошњак је сматрао да је овакав амерички 
став био судбоносан за рад Југословенског одбора у Америци. Због 
америчког држања југословенски исељеници, особито Хрвати и 
Словенци, били су убеђени у велику снагу и моћ Двојне монархије, 
коју је аустроугарска пропаганда у САД-у намерно наглашавала. 
Исељеници су у САД-у настављали живот „својим старим мен та-
литетом... многим(а) је био понос, кад су могли у ветеранској уни-
форми са сабљицом уз бок дефилирати улицама американских 
велеградова“.28 Већина њих није схватала политичке идеје које су 
ширили представници Југословенског одбора, особито због утицаја 
аустријских конзулата, из којих је „отров... долазио... и стварао 
разна ветеранска друштва“.29 Аустрофилство није престајало да 
живи међу исељеницима све док САД није објавио рат Аустро-
-Угар ској децембра 1917, али и тада многи „нису веровали, да ће 
Аустри ја пропасти те су страховали, да ће се и поражена Аустрија 
осве тити њима“.30

Прејудицирање облика државног уређења будуће југосло-
венске државе Крфском декларацијом изазвало је „буру протеста“ 
код ионако несложних југословенских исељеника у САД-у, и још 
више их удаљило од ставова и идеја које је ширило Југословенско 
национално вијеће, огранак Југословенског одбора у Америци.31 

27 Исто; није јасно одакле ово двојство у писању Српског Дневника.
28 B. Vošnjak, n. d., str. 170.
29 Исто, стр. 318.
30 Исто, стр. 169–170. Аустрофилсво југословенских исељеника објашњава се, из-

међу осталог, и чињеницом да је Аустро-Угарска била држава која је, упркос 
бројним изазовима кроз које је током историје прошла, опстала кроз векове.

31 Југословенски одбор је послао крајем 1915. српског официра Милана Прибиће-
вића у САД са задатком да утврди рад на оранизацији америчких Југословена 
око југословенске идеје, који је започео годину дана раније такође представник 
Југословенског одбора Милан Марјановић. На иницијативу Милана Марјановића 
и Милана Прибићевића у Питсбургу је сазван 29. и 30. XI 1916. Други народни 
конгрес америчких Југословена (први је био годину дана раније у Чикагу и на 
њему су Југословени јавно иступили против Аустро-Угарске). Народни конгрес 
требало је да буде „смотра свијесних Југословена“ са циљем да створи „прак-
тичне закључке о раду, о поступању и организацији“ у САД-у. Конгрес је донео 
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У САД-у је још од краја 1915, првенствено код Словенаца и 
Хрвата било опредељивања, истина не тако великих, за будућу 
југословенску државу као републику. Словенци су били републи-
канци из принципа, Хрвати и из принципа и мањи део „из ината“ 
Србима.32 Насупрот прокламованом монархизму истакли су репу-
бликанизам. Етбин Кристан,33 словеначки социјалиста, новинар 
и књижевник, био је „прави отац нашег (југословенског – прим. 
аутора) републиканизма у Америци“.34 Током 1917. словеначки 
републиканци у САД-у, предвођени Е. Кристаном, заједно са Хрва-
тима и неколико Срба, основали су републиканско удружење 
Јugoslav Republican Alliance у Чикагу, у држави Илиноис. Чикашком 
декларацијом маја 1917. организација je објавила јавности да се 
у начелу бори за успостављање будуће југословенске државе као 
„Федералне републике Југославије“ (Federal Republic of Yugosla-
via), у којој би Словенија и Хрватска биле аутономне републике 
(autonomus republics).35 Одрекли су се Аустро-Угарске и тражили да 
се у будућу југословенску федерацију приме и Бугари.36 

На редовном збору Јugoslav Republican Alliance у Кливленду, 
у држави Охајо, крајем септембра 1919, чланови удружења су доне-
ли резолуције у којима су, између осталог, представили економски 
програм и социјалне реформе за будућу југословенску федерацију. 
Политичким програмом тражени су слобода мишљења и говора, 
слобода штампе, збора и удружења, слобода избора, опште, тајно, 
директно и пропорционално право гласа за све грађане, „мушке и 
женске“ преко двадесет година, право иницијативе и референдума, 
слобода вероисповести („отуда одвајање цркве од државе“), не-
зависно судство и бесплатна адвокатска одбрана.37 Спољну поли-

резолуцију, статут и финансијску основу Југословенског народног вијећа у Се-
верној Америци (M. Paulova, n. d., str. 66–71, 240–247; B. Vošnjak, n. d., str. 321).

32 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13840, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

33 Етбин Кристан (1867–1953), словеначки новинар, политичар и књижевник, од 
краја осамдесетих година XIX века је деловао у радничком покрету у Бечу. Био је 
један од оснивача Југословенске социјалдемократске партије (представник ле вог 
крила) и њен председник до 1914, када је емигрирао из Аустро-Угарске у САД. 
После рата неко време био је члан Привременог народног представништва нове 
југословенске државе, али се, разочаран у политичке прилике у земљи, вратио у 
САД 1921, организовао и предводио Словеначко републиканско удружење у Чи-
кагу. У републиканску Југославију се вратио 1951, у 84. години жи вота. 

34 B. Vošnjak, n. d., str. 325.
35 Matijaž Klemenčič, Mitja Žagar, The former Yugoslavia’s Diverse Peoples: A Reference 

Sourcebook, Santa Barbara, 2003, str. 88. Аутори нису детаљније објаснили који 
степен и облик аутономије би наведене републике имале.

36 M. Paulova, n. d., str. 367.
37 „Југословенско републиканско удружење у Америци“, Република, 15. I 1920, стр. 3.
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тику требало је да води скупштина, без тајне дипломатије. У по-
гледу административне организације, државу је требало поделити 
на аутономне области, сходно економским потребама појединих 
крајева. У овако уређеној држави свака област имала би своје 
законодавно и извршно тело, док би пословима од општег интереса 
руководила и одлучивала централна управа: заједнички „парла-
менат“ и председник са владом. Економски програм прописао је 
начело „земља припада једино ратару“, што је претпостављало 
укидање великих поседа и утврђивање земљишног минимума и 
максимума. Индустрија под контролом државе је такође требало да 
служи општим интересима. У контролним организацијама требало 
је да буду заступљени држава, потрошачи и произвођачи. Цео 
саобраћајни систем остајао би под државном контролом. Социјалне 
реформе предвиђале су обавезну и бесплатну наставу до осамнае-
сте године „за децу оба пола“, бригу о народном здрављу, осмоча-
совно радно време, забрану тешког рада омладини испод осамна-
ест година, институцију „индустријских надзорника“ које би бирали 
радници, радничко осигурање и бригу о сирочади.38 

Поред Јugoslav Republican Alliance постојало је још неколико 
републиканских удружења у САД-у састављених од Југословена, 
највише Словенаца, али су она била мала и краткотрајна.

На основу до сада доступних историјских извора није најја-
сније како је организација сазнала за образовање ЈРС у Београду 
јануара 1920.39 Из преписке Љубомира Стојановића, која се чува 
у Архиву Српске академије наука и уметности, може се донекле 
објаснити успостављање везе између две великом даљином ра ста-
вљене југословенске републиканске организације. Крајем мар та 
1920. Јосиф Михаиловић,40 један од три ревизора (auditors) репу-

38 Исто.
39 Везе шефа републиканаца Љубомира Стојановића са Србима у САД-у постојале су 

још пре Првог светског рата и вероватно су 1920. послужиле за контакт ЈРС са JRA. 
Тодор Божовић и Јован Ђоновић били су од 1910. у специјалној мисији Краљевине 
Србије у САД-у на окупљању и организовању српских исељеника зарад очувања 
српске националне идеје међу њима. Јовану Јовановићу Пижону жалили су се 
неколико пута на завађеност и подељеност Срба „у 3-4 табора, па дабогме и Цр-
ногораца“. Према њиховим сазнањима, најбоље је деловао српски савез „Слога“ у 
Њујорку, предвођен Михаилом Пупином, за ког су добили „препоруку неодређену 
доста, од г. Љ. Стој.“ (АЈ, Фонд Ј. Ј. Пижон 80–34–269/271, Писмо Тодора Божо-
вића и Јована Ђоновића Јовану Јовановићу Пижону од 21. V / 3. VI 1911). 

40 Јосиф Михаиловић, пореклом из Метохије, архитекта, био је присталица репуб-
ликанске странке. За градоначелника Скопља је постављен 1929, од када је 
радио на економском напретку града. Својом економском политиком успео је 
да поправи градске финансије, што му је омогућило да предузме низ радова на 
урбанизацији и осавремењивању инфраструктурне мреже Скопља (Владан Јова-
новић, Вардарска бановина 1929–1941, Београд, 2011, стр. 79–87, 127–177). 
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бликанског удружења у Чикагу, бивши конзул Краљевине Срби-
је у САД-у и један од малобројних Срба чланова Јugoslav Re pu-
blican Alliance, писао је Љубомиру Стојановићу да су добили првих 
десет бројева београдске Републике, те да је неколико дана потом 
„неки непознати пријатељ“ предао писмо српског акаде мика 
секретаријату републиканске организације у којем га је оба вестио 
о оснивању ЈРС.41 Извршни одбор Јugoslav Republican Allian ce је 
примио извештај о републиканским акцијама Љубомира Стоја но-
вића с највећим одушевљењем и искреним жељама за што скорији 
успех у политичком животу младе југословенске држа ве. Према 
необразложеном мишљењу одбора, темељан, агилан и истрајан 
рад на ширењу републиканских идеја је требало почети управо 
у Србији.42 Догађаји у свету развијали су се „таквом брзином“ да 
се „озбиљно“ страховало да ће, уколико се стање у Краљевини 
Срба, Хрвата и Словенаца не измени на боље, и ту неминовно 
настати „јачи и дубљи потреси, за које нико жив није могао 
предвидети“ којим су правцима друштвеног и државног живота 
могли одвести Југословене и „каквим опасностима све досадашње 
тековине изложити“.43 Били су убеђени да је у несигурним и бурним 
данима једино јака републиканска демократска странка, која би 
успела да прошири своју организацију на целу земљу и обухвати 
у „своје крило све здравије и конструктивније елементе сва три 
племена под једним програмом“, могла да прихвати на себе терет 
државне политике и без „јачих потреса ублажи прелаз од старог 
стања ка новом“, које је било „свуда на помолу“.44 Представници 
Јugoslav Republican Alliance сматрали су да рад припадника ЈРС у 
Привременом народном представништву није могао донети користи 
у практичном политичком животу, због чега су саветовали што ди-
ректнију републиканску пропаганду на терену и спровођење орга-
низације по целој држави, особито у покрајинама ван граница 
пред ратне Србије.

41 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13898, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

42 Одбор ЈRA је процењивао да је већина народа у Србији била монархијски опре-
дељена, што су општински избори у лето 1920. довели у питање будући да је ре-
публиканска Комунистичка партија Југославије победила у свим већим градовима 
у Србији, укључујући и Београд. Ипак, требало би имати у виду и чињеницу да су 
комунисти гласове добили истичући захтев за већом социјалном правдом у неза-
видној економској ситуацији у којој се држава нашла после Првог светског рата. 

43 Архив САНУ, Заоставштина Љ. Стојановића, 13898, Писмо Јосифа Михаиловића 
Љубомиру Стојановићу 23. III 1920.

44 Исто.
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Јосиф Михаиловић је пренео београдским републиканцима и 
жељу Извршног одбора за одржавањем што приснијих веза између 
два републиканска покрета и ставио ЈРС у изглед материјалну по-
моћ републиканског удружења у Чикагу. На основу одлуке донесе-
не на једној од седница удружења у фебруару, одмах после првих 
ве сти о покретању листа Република у Београду, послали су као 
своју прву новчану помоћ ЈРС чекове у износу од 500$. Саветовали 
су да све званичне извештаје о раду америчких Југословена прима-
ју увек са „извесном дозом неповерења, или најблажије речено 
резервисаности“ услед разноразних „махинација“ противника 
репу бликанске идеје, који ствари нису увек приказивали онаквима 
ка кве су у стварности биле.

Нажалост, Јосиф Михаиловић, противно својим и жељама 
Љубомира Стојановића, није могао услед здравствених проблема 
да поштом чешће размењује мисли са истакнутим српским филоло-
гом о дешавањима у овом и другим републиканским покретима 
међу југословенском емиграцијом у Чикагу и САД-у. Међутим, је-
дно његово писмо Љуби Стојановићу крајем јула 1920. показује да 
односи ни у југословенској републиканској емиграцији у Чикагу 
нису били складни, без обзира на јавно декларисање већине чла-
нова удружења за идеју федеративне државе Југословена у којој не 
би било хегемоније једног племена над другим. Неслога и непове-
рење карактерисали су југословенску емиграцију, поготово када 
су политичке теме биле у питању. С друге стране, писмо сведочи и 
о републиканским покретима међу југословенским исељеницима у 
САД-у у време и непосредно након Првог светског рата. 

Писмо се чува у Заоставштини Љубомира Стојановића у 
Архиву САНУ под бројем 13840, а овде га доносимо у целости.
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43 South West street 
Indianopolis, Ind.
13/26. јула 1920. 
Г- к. Љуб. Стојановићу

      Београд, Србија.

Поштовани Г. Стојановићу,
Ваше цењено писмо од 13. маја ов. г., послато преко Париза, 

примио сам на време, само противно Вашим сугестијама а и мојим 
жељама да општимо чешће, нисам Вам могао, на жалост, одговори-
ти раније поглавито из разлога здравствене природе, наговеште-
них у мојим ранијим писмима г. Илићу.

Било је потребно, и на томе сам Вам веома захвалан, што сте 
нам онако исцрпно изнели прилике на дому и стање и развијање 
наше идеје. Како ме је писмо затекло овде, његову сам садржину 
доставио г. Е. Кристану, и надам се да је са њом упознао и цео 
извршни одбор Удружења. Такви објективни извештаји као и поно-
вно наглашавање појединих ствари од општег значаја, мада многи-
ма познати, потребни су да се чешће понављају, јер у политичком 
раду с нашом браћом из „прека“ први пут се сада сусрећемо, а на 
општу несрећу још се слабо познајемо а неповерење које је међу 
и једне и друге трули систем деценијама уливао и ширио, не даде 
се лако искоренити; честа међусобна уверавања о привржености 
заједничком идеалу растуре неоправдана размимоилажења која би 
се иначе претворила у неспоразум. Ваша намера да ме детаљно 
обавестите о стању наше ствари на дому обавезује ме да Вам 
објективно изнесем рад наших исељеника у том правцу овамо, да 
бисте знали у којој мери се можете ослонити на њихову моралну 
потпору.

Недавно сам спровео г. Илићу45 писмо једног новинара из 
Јужне Америке у коме је, између осталог, стајало да југословенски 
исељеници у Ј. Америци не мисле се враћати у домовину. То што 
је речено за њих, важи у главном и за наше исељенике овамо. 

45 Михаило Илић (1888–1944), правник, универзитетски професор, политичар. Био 
је републиканац пре Првог светског рата. Нешто пре балканских ратова као сту-
дент права је створио прву републиканску организацију у облику универзитет-
ског клуба. Заједно са друговима издавао је новине Републику. После Првог 
светског рата постао је члан Главног одбора ЈРС и творац њеног економског 
програма. Међутим, средином двадесетих разишао се са републиканцима због 
неслагања са Драгомиром Иконићем, уредником страначког листа Републике, и 
посветио се правној науци на Правном факултету. Као истакнути интелектуалац 
и јавни радник демократског опредељења стрељан је у бањичком логору 1944.
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Бављењем у овој демократској земљи напретка, они су навикли 
на слободан и удобан живот који се сваком вредном исељенику 
пружа, па ако се по неки и врате у домовину, убрзо зажеле да опет 
дођу овамо. Случај са добровољцима то најбоље илуструје.

Округло узев, рачуна се да југословенских исељеника има 
око 600 хиљада од којих Срба испод сто хиљада, Словенаца око 
170 хиљада, а остали су Хрвати.

Срби су скоро сви из „прека“, Босне, Далмације и Херцего-
вине и из истих разлога као и они из тих крајева на дому, су за 
монархију. Подељени су у две струје, према тамошњим политичким 
партијама.

Хрвати и Словенци су без разлике сви републиканци, само 
док су Словенци из принципа, дотле један, мањи, део Хрвата из 
ината према Србима.

Јаче везе међу њима на политичком пољу не постоје. За 
време рата успело се да по форми покажу да су заједно, али чим је 
по примирју на дневни ред дошло претресање о будућем уређењу 
државе, то јединство акције које је у неку руку било представљено 
у Југ. Нар. Вијећу, одељку Лондонског Одбора за Америку, распало 
се и неорганизирана кампања продужила се према пречанским 
разликама, или, тачније рећи, према писању појединих листова 
који заступају ову или ону струју.

У души су де факто и Срби републиканци, мада то не ће да 
признаду. Убеђен сам да [су са] при првим сусретом на граници са 
Господином жандарем осетили то, јер су личну слободу усисали 
несвесно бављењем у овој земљи.

Као што поменух сем рада Ј. Р. удружења, нема никаква 
споразума нити заједничке акције између осталих југословенских 
републиканских струја. Свака ради на своју руку, без практичног 
циља. То је велика штета. Гајио сам наду да се напредни словена-
чки, хрватски и један део српских елемената споразуму и образују 
један републикански блок за заједничку акцију, и ослањајући се на 
морални престиж ове републике, утичу на браћу у старој домовини 
да усвоје републикански облик владавине приликом доношења 
Устава за нашу уједињену домовину.

Да културно боље стојимо то би се дало остварити, јер 
ра ђање Пољске и Чехословачке републике у многоме се дугује 
раду овдашњих њихових емиграната и потпори коју су нашли код 
званичних и осталих америчких пријатеља њихове ствари. Међу-
тим нема изгледа да се оствари заједничка акција југослов. репу-



А. ЛУКИЋ ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ 1920. И ОДНОСИ 
У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РЕПУБЛИКАНСКОЈ ЕМИГРАЦИЈИ У СЈЕДИЊЕНИМ 

АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА (ЧИКАГУ)

357

бли канаца због њихове подвојености и несхватања историјског 
задатка који би могли слично чешким и пољским емигрантима, 
одиграти при стварању Југословенске републике. То је за жаљење, 
и то утолико већма што би Република Југославија била прва и 
најсолиднија веза између сједињених република америчких и 
осталих република словенских; наш идеализам и наша верност и 
захвалност пријатељима као и згодан географски положај и ди-
ректан поморски додир са сједињеним државама, дају нам то пре-
имућство да будемо свеза између Американаца и осталих Словена, 
јер Пољаци својом мегаломанијом а Чеси својим познатим „свој 
своме“ почињу да компромитују лепо име и поверење које су до 
сада овамо уживали.

Као што поменух нема изгледа да овдашњи исељеници 
нашег порекла осетније утичу на развој напредних идеја на дому. 
Изгледа да је чак и скромни покушај Вашег дописника на том пољу 
и оно незнатно прикупљање претплате и акција на „Републику“ 
наишао на неразумевање код месних власти, чему се не треба много 
чудити имајући на уму да неограничену слободу разни екстремни 
елементи искоришћавају у своје сврхе, а Американцима навиклим 
на „ред, рад и законитост“ је тешко правити разлике између нас 
и њих, па нас све трпају у једну торбу. Поред моје искрене жеље 
да се повратим струци, у ком случају не бих имао нимало времена 
за политички рад, и због тога сам престао са даљим купљењем 
претплате на лист.

Ових је дана требао поћи за тамо г. Етвин Кристан. Њему 
сам дао два писма, за вас и г. Илића, да Вам их лично преда. Из 
разумљивих уобичајености писана су оба у ружичном тону. Да 
бисте ствари поставили на своје место, морам додати неколико 
објективних опасака. Прошлост г. Кристана не познајем. Начуо 
сам само да је био официр у аустријској војсци и да је због свога 
демократизма напустио службу. Лично имам утисак да је добар, 
народски човек, искрени социалдемократа и републиканац, убе-
ђени поборник уједињења са поступним и потребним прелазима 
ка будућем стапању у једну нацију, добро упознат са политичким 
и социалним питањима, али не толико са економским, а по готову 
слабо са финансијским и трговачким. У опште, више теоретичар 
него практичар. Не познаје прилике нити људе у Србији, а такође 
не много ни у Хрватској и осталим крајевима сем Словеначке, па још 
ни сада не уме да се потпуно еманципује извесних провинциализа-
ма. Доста је осетљив а по мало и частољубив, и како је у многоме 
био измакао од својих осталих сарадника овамо, већином раденика 
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којима је невоља била једина школа, то су га они по мало размазили, 
навикавши га да се његова поштује. Подложан је утицају и будућа 
Ваша сарадња зависи поглавито од тога хоћете ли се споразумети 
за заједничку акцију или ће он подлећи утицају својих другова у 
Љубљани.

На жалост, и у опћењу са њим треба да будете спремни 
да наиђете на извесно неповерење – можда више због личног 
непознавања и првог сусрета – које, на општу несрећу, као да су 
наследиле све генерације одрасле у покојној Аустро-Угарској. У 
том погледу и сам сам имао до сада доста незгода, и оне су на крају 
доста утицале да постанем нервозан.

Међутим ни Ј. Р. Удружење није оно за што га ви можда 
сматрате. О његову саставу имате више у писму по Дру Перићу. 
Састављено је из хетерогених елемената (од пређашњих клери-
калаца, либерала, социјалиста) онако en bloc (истакао Николај 
Велимировић – прим. А. Л.),и тај је састав био могућ у прве дане 
ослобођења када су духови били загрејани и када су могли при-
купити од исељеника прилоге за његову делатност. После тога оно 
је застало у напредовању, и пре треба очекивати његово скоро 
распадање него ли напредовање. 

Веома ми је непријатно што Вам из ове земље која је у 
последње време дала толико подстрека свима истинским борцима 
за народна права, не могу јавити повољније вести и пружити мало 
више охрабрења и моралне потпоре, што сте, сигуран сам, поуздано 
очекивали из ове земље демокрације и слободе. Али сам сматрао 
за дужност да Вас упознам са стварним чињеницама, да бисте се 
према њима знали равнати и управљати.

Из горе изложеног као и из мога досадашњег искуства у 
заједничком раду с Хрватима и Словенцима, имам убеђење да рад 
на дому треба поглавито да ослањате на своје сопствене снаге и 
да на народној и правој Србији остаје и надаље узвишени задатак 
да изврши демократски препород и обнову у целој уједињеној 
домовини. Успете ли да прикупите око себе сличне елементе ван 
Србије у толико боље по целу идеју и земљу, али на какву помоћ 
одовуда, немојте се надати (истакао Николај Велимировић – прим. 
А. Л.). Америчко јавно мњење увек симпатише републиканским и 
демократским покретима нових држава, веома често Југославију 
и сада крсте републиком, али зато трба да такав покрет у самој 
земљи покаже више успеха. Исељеници пак који се враћају, они су 
већ у души републиканци.
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Не могу да завршим а да не поменем непријатне вести које 
нам сваког дана стижу са вилајета. Да већ не помињем пљачкања 
пограничних наших села која превазилазе сва недела учињена у 
турско време и која прете да раселе цео наш крај (приликом упада 
арнаутских банди од 15. маја ов. г. отерали и мојим стричевићима 
око 400 оваца), него што је жалосније изгледа да овај рат и ризик 
којему смо на југу били изложени није надлежне научио ничему. 
Допустите да Вам цитирам само неколико реда из писма једног нашег 
националног радника којега је исправност позната и осведочена:

„... Сви смо разочарани, али и народ са нама, јер види све 
што се ради. Корупција је толико узела маха да јој се не може 
ничим стати на пут, а народ је већ исцеђен и потпуно је клонуо 
духом. Под уредбом живот је био сношљивији, јер изједначење 
ових крајева са законом = уставом, само је гола реч на хартији. 
Нико не сме да устане у одбрану права народа у овоме крају, јер се 
са таквим поступа као са издајницима. У томе се иде толико далеко 
да се са њима органи власти често пута на сред улице и физички 
разрачунавају, а тај се начин поступања и према мени применио“.

Мислио сам да ће садашња управа народским поступцима 
загладити злоупотребе које је починила 1913–14 године, али суде-
ћи по горњим речима као да је пошло све на горе. Ако се тако 
про дужи, нека се нико не чуди што ће такви сејменски и маћијски 
по ступци отуђити тај свет за навек. Спасавајте што се даде спасти.

Писао сам Вам опширније, јер за неко време не ћу моћи 
да Вам се овако јављам. Успем ли да се где сместим и сталожим, 
покушаћу да пошљем који допис „Републици“ с времена на време. 
То је још једино што могу допринети одовуд. Вратим ли се здраво, 
моје преостале енергије ће увек стајати на расположењу покрету.

Са здрављем сам био мало слаб од нервне изнурености, али 
сам се после извесног одмора опоравио и сада се добро осећам. 
Јавио сам раније г. Илићу да од пре три месеца не радим више у 
Удружењу и да желим вратити се коначно струци. 

Горња адреса нека Вам буде као привремена, док Вам не 
јавим нову.

Молећи Вас поново да ме извините ако сам Вас у очекива-
њима разочарао, остајем са много поздрава за Вас и остале поли-
тичке пријатеље 

Ваш Јосиф Михаиловић
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Summary

Aleksandar Lukić, M. A.

Founding of the Yugoslav Republican Party in 1920 and 
Relations within the Yugoslav Republican Emigration 

in the USA (Chicago)

Key words: Yugoslav Republican Party, United States of 
America, Yugoslav Republican Alliance, Ljubomir Stojanović, 
Josif Mihailović, yugoslav emigrants

A small group of intellectuals, gathered around Ljubomir Sto-
ja nović and Jaša Prodanović, advocated the introduction of the re-
publican form of government in the Yugoslav state and they founded 
the Yugoslav Republican Party in Belgrade at beginning of 1920. Given 
that they needed a material and moral support in a strong monarchy as 
the Yugoslavia was at that time, they tried to establish connections and 
cooperation with the republican organizations in the USA; in the fi rst 
place with one of the largest Yugoslav republican associations leaded 
by Etbin Kristan and based in Chicago, State of Illinois. Nevertheless, 
despite the good will of both sides and an initial success in the 
correspondence among two republican movements, the ties were soon 
broken, because of the ever more diffi cult national situation in the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the quarrels among the 
yugoslav republicans in the USA.
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М. Г. ЧЕРНЯЕВ В СЕРБИИ В 1879–1881 ГГ.

АПСТРАКТ: В статье рассматривается „коммерческая“ де-
я тельность в Сербии (1879–1881) бывшего главно ко ман-
дующего сербской армией в войне 1876 г. Михаила Гри-
горьевича Черняева. В 1879 г. он снова прибыл в Белград – 
на этот раз в виде представителя русской железнодорожной 
компании Баранова для участия в „конкурсе“ на постройку 
железной дороги Белград-Ниш, которую Сербия обязалась 
проложить по решению Бер линского конгресса (1878). 
Однако, „коммерсантом“ в Сербии Черняев проявил себя 
столь же бездарным, как и ранее главнокомандующим, ве-
рнувшись в Россию ни с чем. Концессию на строительство до-
роги получил французский предприниматель Эжен Бонту.

Кључне речи: Сербия, железная дорога Белград-Ниш, 
М. Г. Черняев, П. А. Кулаковский, Н. В. Зюсман, компания 
Баранова, Эжен Бонту.

В 2006 г. в белградском журнале „Токови историје“ была 
напечатана наша статья „Генерал М. Г. Черняев и Сербская вой-
на“.1 В ней, опираясь на данные первоисточников, мы постара-
лись показать, что из-за своих личных качеств Черняев стал оли-
цетворением многих неприглядных психологических и пове ден чес-
ких черт русского добровольческого движения – и поэтому на нем 
лежит немалая доля ответственности за поражение Сербии в войне 
с Турцией в 1876 г. 

Вновь обратиться к личности М. Г. Черняева в сербском 
„контексте“ нас подвигли два обстоятельства. 

Во-первых, исследуя иные темы, мы волей случая букваль-
но натыкались на новые материалы, непосредственно относящиеся 
к Черняеву и подкрепляющие прежние выводы. Но не в этом гла-
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вное… Целый ряд источников представляет отставного генерал-
ма йора в совершенно непривычном виде – в роли „коммерсанта“, 
причем именно в Сербии. Увы, – не будем длить интригу, – им он 
оказался столь же неудачливым, как и полководцем (не путать с 
солдатом), политиком и администратором, о чем уже немало го во-
рилось в статье о Сербской войне. Но о новом его „качестве“ речь 
впереди.

И, во-вторых, за прошедшее время появились новые рабо-
ты, оставлять которые без внимания, как представляется, было бы 
неверно. В 2008 г. в Саратове вышел очередной выпуск „Славян-
ско го сборника“,2 В нем присутствует и статья С.А. Кочукова „К во-
просу о военной помощи России странам Балканского полуостро ва 
в середине 70-х гг. XIX в.“3 Вообще-то, насчет стран Балканского 
полуострова в середине 70-х годов XIX в. можно говорить лишь 
условно – ни одна из них (кроме Греции) не была независимой 
вплоть до Берлинского конгресса 1878 г. А касательно М.Г. Черняе-
ва в Сербии, автор констатирует, что „дать оценку деятельности и 
позицию генерала по балканскому вопросу достаточно сложно“.4 
Но почему? Уже введенные в научный оборот источники позволяют 
сделать это с полной ясностью. 

Вторая статья имеет самое прямое отношение к генералу и 
Балканам, правда, через призму взгляда третьего – в новейшем 
сборнике научной серии „Историческая панорама“, выпускаемой 
Черновицким Университетом, помещена статья О. В. Червинской 
„Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала 
М. Г. Черняева в рецепции Ф. М. Достоевского (Непрочитанная 
страница „Дневника писателя“)“.5 Здесь перед нами пример того, 
как „чистый“ литературовед* пытается овладеть ремеслом исто-
рика, что мы только приветствуем: наука не может развиваться без 
междисциплинарного подхода. Однако при обращении к новому 
„жанру“ следует „хоть немножко уважать“ его базовые правила. 

Мы не будем здесь подробно говорить о некорректности 
параллелей, проводимых автором с целью доказательства совре-
менности позиции Ф. М. Достоевского по сербскому вопросу, или 
ее представлений о „нашей исторической науке“, в качестве коей 
выступает единственный юбилейный сборник 1979 г.6 Обратимся 
сразу к Черняеву, который „ценой своей репутации, вложив все 
силы в сербскую ситуацию, по мнению Ф. М., сыграл в ней перво-

* М. Г. Черняев скончался 4 августа 1898 г. в родовом имении Тубышки (ныне в 
Могилевской области Республики Беларусь).
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степенную роль, всегда держа себя достойно, что подтверждают 
и сохранившиеся в архивах свидетельства современников, но 
сегодня напрочь забытый“.7 

Относительно эмоционально-категорического „напрочь за-
быт ый“, – на наш взгляд, это своего рода неофитская резкость. 
Продолжением чего следует: „Сегодня историческая и яркая лич-
ность Черняева нуждается в особом слове, поскольку фактически 
вытеснена отовсюду – из учебников, энциклопедий, исторического 
дискурса, самой истории, вопреки реальному и чрезвычайно актив-
ному присутствию этого человека в узловых исторических событиях 
своего времени“.8** 

Подобное „слово“ О. В. Червинская, по всей видимости, и 
обнаружила в „Дневнике писателя“: 

„Должно быть, с особым интересом для историков пропи-
саны Ф. М. Достоевским многочисленные и достоверные историче-
ские портреты современников“, в ряду которых личность гене-
рала М. Г. Черняева занимает особое место, ведь его „имя <…> 
в контексте размышлений Достоевского о сербском вопросе явля-
ется ключевым“. И далее дается сам портрет из „Дневника“ – эта 
„наиболее отточенная характеристика генерала“ (по мнению иссле-
довательницы). Итак: „Он создал в Сербии армию, он выказал 
строгий, твердый, неуклонный характер. Кроме того, отправляясь в 
Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже приобретен-
ной в России, а стало быть, и своим будущим <…>. Армия, с которой 
он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не 
знавших ружья, из мирных граждан, прямо от сохи. Риск был 
чрезвычайный, успех сомнительный. Армия его, впрочем, не может 
уже более ждать ниоткуда поддержки, тогда как неприятельская 
может чрезвычайно возрасти в силах. К тому же политические со-
ображения сербского правительства могут сильно помешать ему до-
вести свое дело до конца. Тем не менее это лицо уже обозначилось 
твердо и ясно: военный талант его бесспорен <…>. Замечательно, 
что с отъезда своего в Сербию он в России приобрел чрезвычайную 
популярность, его имя стало народным“.9 

**  Согласиться с этим пассажем никак невозможно. Приведем пример недавней и 
крайне взвешенной оценки действий Черняева на Балканах: „Не лучшим об-
разом проявил себя и главнокомандующий генерал Черняев, который планиро-
вал осуществить вторжение в Болгарию, занять Софию и пополнить там армию 
за счет добровольцев-болгар. Но этот план сразу же провалился – Черняев, ко-
торый ни разу не командовал крупными армейскими соединениями, не справил-
ся с руководством импровизированным крестьянским войском. Личная храбрость 
генерала не могла исправить его ошибок“ (Айрапетов О. Р., Внешняя политика 
Российской империи (1801–1914), Москва, 2006, стр. 313). 
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Однако „особый интерес“ у историков этот „достоверный“ 
портрет М. Г. Черняева, вышедший из-под пера классика, вряд 
ли вызовет (хотя, кто знает, ибо есть еще апологеты генерала). 
Как в первой статье мы привели конкретные источники и факты 
по каждому из качеств, перечисленных Достоевским, так и ниже 
приведем таковые, делая особый акцент на „строгом, твердом и 
неуклонном характере“ – несущей опоре всего панегирика. 

* * *

Но сначала, „стыкуя“ старый и новый тексты о Черняеве, 
процитируем заключение более раннего.10 

Очевидно, что как военный руководитель, Черняев пока-
зал себя человеком с явным несоответствием способностей и ам-
биций. Весьма посредственые способности уживались с крайне 
ги пертрофированным самомнением. Воинский начальник третьего 
эшелона (в 1886 г. он был уволен в отставку в чине генерал-
лейтенанта), никогда не командовавший дивизией, мнил себя са-
мостоятельной фигурой стратегического масштаба. Поэтому и пост 
главнокомандующего – пусть даже сербской крестьянской милиции 
– так грел ему душу… В результате, – случилось то, что и должно 
было случиться, несмотря на все позднейшие самооправдания.

Как борец за „славянское дело“, М. Г. Черняев особо нагля-
ден в сравнении с Н. Н. Раевским*. И даже самое приблизительное 
их сопоставление показывает, что перед нами – две отличные по-
зиции, причем практически во всем: в восприятии ими славянской 
идеи, в мотивах пребывания в Сербии, в трактовке самого понятия 
„доброволец“. Что, думается, позволяет более точно определить 
место каждого из них в иерархии добровольческого движения – не 
по звездам на погонах, разумеется.

Группировать добровольцев по различным категориям, в за-
висимости от взглядов, мотивов и личных качеств, начали еще сами 
участники Сербской войны. Так, офицер и публицист Н. В. Максимов 
подразделил их на пять групп. В первой находились идеалисты, 
„строго-сознательно явившиеся в Сербию, в силу святого увлечения 
идеей борьбы за свободу и независимость родственного народа“. 

* Раевский Николай Николаевич (1839–1876) – полковник, внук генерала от 
кавалерии Н. Н. Раевского (бородинского героя). В 1876 г. – доброволец в 
Сербии. Погиб 20 августа в бою у селения Горни Адровац… Подробнее об 
участии Раевского в Сербской войне и его взаимоотношениях с Черняевым 
см.: Шемјакин А., Смрт грофа Вронског, (друго издање), Београд, 2006.
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Во второй – „люди честные, но разбитые жизнью, измученные, 
много страдавшие, явившиеся в Сербию с открытым, бесстрашным 
взглядом в глаза смерти“. Третья, и самая многочисленная, оказа-
лась на Балканах „под влиянием возбужденных чувств…“. Четвертая 
„состояла из искателей приключений, из жаждущих славы, высшего 
положения, увлекавшихся повышениями, наградами в виду удо-
бно го случая“. Ну, а пятая – „из всякого праздношатающегося в 
России люда“.

К категории „идеалистов“ следует отнести Раевского – одного 
из тех, кто сохранил в Сербии честь русского имени. Черняев же, 
на наш взгляд, заслуживает место в группе „жаждущих славы“, 
вполне подтверждая вердикт Максимова: „Эти люди встали во 
главе третьей категории и… испортили дело“. 

В данных выводах – квинтэссенция предыдущей статьи. Же-
лающих проверить их (не) состоятельность отсылаем к ее тексту…

Ну, а теперь – обещанные новые источники, которые орга-
нично корреспондируют с данными выше оценками, во-первых, и 
ярко иллюстрируют миф о „мощном“ характере генерала, во-вторых. 
Причем, что важно, они относятся к обстановке после Джунисского 
погрома, когда сей „характер“ проявился особо наглядно, – генерал 
не умел проигрывать достойно. 

Для начала дадим слово П. А. Висковатову – эмиссару И. С. 
Аксакова в Сербии по вопросам организации и обеспечения русских 
добровольцев. 4 ноября 1876 г. он писал из Белграда своему шефу:

„Уговорить М.Г. написать письмо стоило неимоверных уси-
лий. Он то решался, то нет. Кажется, теперь сделает это и напишет 
с Карцевым*. М. Г. вообще выказывает удивительную слабость. 
Сегодня он говорит и делает одно, завтра – противоположное. Не-
ровны и отношения его к людям. Так, он Хорватовича** поднимал 
до небес, теперь костит его. С Карцевым то враждует, то постоянно 
к нему бегает. Есть ли это следствие нервного состояния, или свой-
ство характера, не знаю – сколько мне знаком М.Г. по прежним го-
дам, я думаю, что в отношениях с людьми он никогда не отличался 
большим характером. В данную минуту он спокойнее. Просит толь-

*  Карцов Андрей Николаевич (1835–1907) – русский дипломат. В 1875–1877 гг. – 
консул России в Белграде… В тексте письма очевидна ошибка в написании его 
фамилии.

**  Хорватович Джура (1835–1895) – сербский военачальник, генерал. Родился в 
Славонии. В сербской армии с 1862 г. В 1886–1887 гг. – военный министр. Во 
время войны 1876 г. – командир корпуса.
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ко сплавлять скорее добровольцев, которые, как всем, так и ему, 
надоели <…>. М.Г. по слабости своей сам распустил людей“. 

Это – к вопросу о „характере“ Михаила Григорьевича.
А далее – уже о „политических соображениях сербского 

правительства“, которые, по Достоевскому, „могут сильно помешать 
ему довести свое дело до конца“: „Положение страны отчаянное. 
Порядка решительно никакого нет. Тут две администрации – серб-
ская и русская. Я должен сознаться, что сам Черняев виноват в 
безурядице. Он решительно ничего знать не хотел о здешних 
порядках; вел дело по-своему и все перепутал. Милан* правду 
говорит, замечая, что русские отлично дрались и показали свое 
превосходство над сербскими войсками, но, что касается адми-
нистративного порядка, то он ими совершенно погублен. Да, я 
уверяю Вас, что М. Г. распустил сербскую администрацию (хороша 
ли, худа ли она была), а русскую не создал. И я, и Дандевиль**, мы 
пришли к результату, что все толковее и скорее все-таки сделаешь 
лишь при действии вместе с сербскими учреждениями, а не па-
рализуя их деятельность <…>. О том, чтобы сделать переворот в 
стране (sic! – А. Ш.), Ч., кажется, перестал мечтать“.

И, наконец, как печальный эпилог, – картина полного ха о-
са, охватившего Белград: „Все возвращающееся (с фронта в сто-
лицу – А. Ш.) бушует. Кричат, что Славянский комитет всех надул, 
обещая много, а теперь приходится сидеть без денег и платья. 
Большинство во все время пребывания здесь ничего не полу чало. 
Штаб Черняева не только не выдавал денег, которые назначал 
Черняев, но и посланные из России деньги не доходили. Действи-
тельно, штаб Черняева – это верх безобразия. Теперь, получив 
все по три креста, они оставляют Черняева, и помощи он видит 
немного. Народ этот, весьма им избалованный, получает по 20 и 
более дукатов в месяц, живет при генерале на всем готовом, в то 
время, как боевые офицеры редко получают даже и ассигнованные 
им 7 дукатов. Особенно теперь, с зимою и после джунисских дней, 
когда вещи и платья каждого утрачены, положение офицеров стра-
шное. М. Г. требует частого его посещения, т.к. он устал и не видит 
более, что делать и как держаться <…>. Рассчитываю я так, что 
здесь осталось теперь тысяч до двух с небольшим (русских – А. Ш.). 

*  Обренович Милан (1854–1901) – князь (1868–1882), затем король (1882–1889) 
Сербии. 

**  Дандевиль Владимир Дезидериевич (1826–1907) – русский генерал и военный 
писатель. В 1876 г. – представитель Петербургского отдела Славянского комите-
та в Белграде по делам русских добровольцев.
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Списков не ведено. Дандевиль просит прибавить, что сведения эти 
возможны при хорошо организованном штабе – здесь никакого нет. 
При отступлении же и даже бегстве, на этот раз, невозможно знать, 
кто где лежит, кто убит, кто ранен“.11

Комментировать такую картину непросто. Тем не менее, Ви-
сковатов нисколько не сгустил красок, что подтверждает и другой 
очевидец. Его сообщение из сербской столицы придает завершен-
ный вид дефиниции из предыдущего письма („штаб Черняева – это 
верх безобразия“), а также проливает свет на денежные вопросы, 
в которых, как оказалось, был „замешан“ и сам генерал. 

Перед нами – отрывки корреспонденции из Белграда на 
имя редактора „Одесского вестника“ П. А. Зеленого, которая, судя 
по всему, так и не была опубликована: „Ноябрь 1876 г. Белград 
пе реполнен войсками <…>. При подобном наплыве военных не 
об ходится без скандалов <…>. Всему причиной, конечно, праз-
дность и безнаказанность*, чтобы не наделал русский, все ему с 
рук сходит, даже преступление остается без взыскания, что же 
удивляться, ежели безобразничают, да, наконец, пример всякой 
гадости исходит от штаба генерала Черняева. Состав этой орды до 
такой степени пакостный и бездарный, что становится легендарным 
в сербском народе, который их не иначе величает, как „русскими 
башибузуками“. Вот один весьма характеристичный факт: после 
па дения Джунисских высот Главный штаб бежал вслед за прочи ми 
в Парачин. Генерал Черняев приезжает прямо во дворец князя Ми-
лана, его встречает смотритель, главнокомандующий гово рит ему: 
я остановлюсь здесь во дворце, смотритель на это отвеча ет: очень 
хорошо, Ваше Высокопревосходительство, только я осме ливаюсь 

*  А чем же заключалась главная причина такой „праздности и безнаказанности“? 
В донесении члена Петербургского отдела Славянского комитета П. С. Толстого 
И. С. Аксакову от 1 февраля 1877 г. читаем: „До Дюнишского (т. е. Джунис-
ского – А. Ш.) погрома порядок в городе, насколько он касался добровольцев, 
поддерживался русскими властями; генерал Дандевиль в качестве коменданта 
имел постоянно подробный отчет о прибывающих и уезжающих русских, о ме-
сте их жительства и поведении <…>. Когда же после Дюнишского поражения в 
Белграде появился генерал Черняев, то главным распорядителем делами комен-
данта сделался он, а так как генерал был окончательно нравственно расстроен 
вследствие понесенной неудачи, то распоряжения его были не соответственны 
положению дел и мало последовательны. В то же время добровольцы были недо-
вольны генералом потому, что он все в том же состоянии потерявшего самообла-
дание человека бросил их после неудачного дела на произвол судьбы и, прибыв 
в Белград, не позаботился о доставке и приеме их, так что по прибытии туда 
они не находили ни пристанище, ни пищи. Вследствие всего этого, добровльцы 
почувствовали, что над ними не только нет твердой власти, но и той слабой, 
которая была; по неудовольствию на нее, у них явилось горячее желание не 
повиноваться“ (Цит. по: Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в 
трех томах, Т. 1, Москва, 1961, стр. 583–584).
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просить расположить офицеров вашего штаба вне двор ца, так как 
тут еще есть вещи, принадлежащие Его Светлости (выде лено в 
оригинале – А. Ш.). Этот ответ смотрителя достаточно хара ктери-
зует мнение, которое имеют о штабе генерала Черняева <…>. 

Для полной характеристики Главного штаба генерала Чер-
няева, состоящего из более чем восьмидесяти человек, привожу 
здесь точную копию полученного рапорта в Белградском военном 
министерстве: „Довожу до сведения военного министерства о сооб-
щенном мне на станции „Граница“ происшествии. От гг. жандарм-
ских офицеров Конради и Крыжановского, равно и от кассира 
гер манской железной дороги г. Гофмана, при многих свидетелях, 
го во ривших это, узнал я следующее. Некто, называвший себя ад-
ъю тантом генерала Черняева, г. Лаврентьев возбудил подозрение 
безумными тратами в поездной прислуге, о чем и было сообщено 
выше поясненным личностям. На вопрос: „Что это за суммы?“ 
Лаврентьев объяснил: „Пять тысяч дукатов везет он г-же Черняевой 
от мужа, а три тысячи дукатов получил в свое распоряжение“. 
Зная грустное положение многих русских служащих в Моравско-
Тимокской армии, зная печальную известность г. Лаврентьева, 
спе шу сообщить Вам эти сведения для соображений. По приезде в 
Петербург не премину довести, какими бы путями то ни было, до 
сведения Военного министра генерала Милютина. 7 сентября 1876 
г. Варшава. Капитан Горбаневский““.12

Обсуждать здесь особенно тоже, думается, нечего; при со-
вокупим единственно, что копия, приведенная в корреспонденции, 
действительно точна (с малыми лексическими, но отнюдь не смы-
словыми, нюансами): оригинальный текст рапорта капитана Гор-
баневского хранится в фонде Йована Ристича, занимавшего в 
1876 г. пост министра иностранных дел Сербии.13 Вот как бывает 
– полевые офицеры не получали и 7 законных дукатов в месяц, 
а главнокомандующий отсылает супруге пять тысяч монет (!?) 
„Черняев поправил в Сербии свои денежные дела“, – писали мы в 
предыдущем тексте, демонстрируя и иные образчики, как бы по-
деликатнее выразиться… 

Это к тому, что, О. В. Червинская, помнится, утверждала, 
буд то бы генерал „всегда держал себя достойно“, что, мол, „под-
твер ждают сохранившиеся в архивах свидетельства современ-
ников“. Интересно узнать, кого именно? Нам почему-то „современ-
ники“ особо высоких „достоинств“ Черняева так и не подтвердили, 
скорее наоборот. 
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Приведем очередной пример. Причем столь прозрачный, 
что позволяет не увивать неприглядные факты в политкорректный 
флер, но называть вещи своими именами, или же не называть 
вообще – все и так ясно. 

14 июня 1880 г. профессор П. А. Кулаковский, занимавший 
кафедру русского языка и литературы в белградской Великой шко-
ле, оставил в дневнике запись о встрече с М. Г. Черняевым, прибыв-
шим в сербскую столицу, как представитель компании Л. С. Поля-
кова, – сербы, собираясь (во исполнение требований Берлинского 
конгресса) строить железную дорогу, выбирали подрядчика. И, 
кро ме прочего, зафиксировал следующее: „Сам Черняев очень 
откро венно рассказывает, что он Полякову показал долговое обяза-
тельство князя Милана в 160 тыс. франков, которые тот занял из 
денег, присланных Черняеву Славянским комитетом (здесь и далее 
выделено нами – А. Ш.), и на которые он рассчитывает, как на свое 
материальное вознаграждение за те потери, которые он понес, 
принявши участие в Сербской войне“.14

Однако монарх, проводивший лето на австрийских курортах, 
не спешил вернуться на родину. „Князь все не едет, а, приехав, 
едва ли найдет то, что нужно от него Черняеву“, – без особого 
энтузиазма сообщал Кулаковский И. С. Аксакову 9 августа.15 Но 
нет, все же нашел! И, как результат, новая запись в дневнике от 4 
октября: „Долг князя Милана в 160 тыс. франков Черняев взял уже, 
по словам Персиани*“...16

* * *

А теперь пришла пора „перевоплощений“: М. Г. Черняев 
– „коммерсант“ в Сербии. Главные наши источники – дневник и 
переписка профессора П. А. Кулаковского.

Итак, как уже упоминалось, после Берлинского конгресса 
встал вопрос о постройке сербской железной дороги. В качестве 
возможных подрядчиков из России, конкурировали две компании: 
Баранова и Мамонтова, получившие рекомендации правительства. 
Черняев же прибыл в Белград в начале 1879 г. как представитель 
третьей – Полякова, причем без всяких рекомендаций, надеясь, 

*  Персиани Александр Иванович (1841–1896) – русский дипломат. В 1877–1895 
гг. – дипломатический представитель России в Сербии (последовательно – ди-
пломатический агент и генеральный консул; министр-резидент; чрезвычайный и 
полномочный посланник).
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судя по всему, на свое имя. „Экспансивный и болезненно самолю-
бивый Черняев ожидал, что его в Сербии встретят с распростерты-
ми объятиями и не сомневался, что он немедленно получит все, 
чего добивался“, – подчеркивал создатель кафедры истории славян 
Истфака МГУ В. И. Пичета. Но… „действительность разбила все его 
иллюзии“.17

Оценивая сам факт трансформации генерала в „коммерсан-
та“, Кулаковский писал в дневнике: „Черняев – из того типа „иде-
ально-бродяжнического“ людей, если так можно выразиться, кото-
рые к России присоединяли целые области. Удивительно, как в 
нем уживаются рядом величайшие идеальные порывы с какой-то 
материальной, невероятной для него, чертой. Для меня, во вся-
ком случае, объяснима его железнодорожная компания с Поляко-
вым только тем, что всякий человек имеет не только право, но и 
обязанность позаботиться о материальном обеспечении себя и сво-
его семейства. Средство, выбранное им, никак не бесчестное. Но с 
другой стороны, я, во всяком случае, не могу назвать его по душе 
прекрасным средством, потому что оно заключается в торго вле сво-
ей репутацией и славой“...18 Точнее, думается, не скажешь. И еще: 
„Было бы, признаюсь, больно, если бы Черняев из чистого деятеля 
идеи обратился в практика, строящего в Сербии железные дороги“. 
И наконец: „Как-то трудно себе представить Черняева, стоявшего 
во главе войны славянской, строителем-железнодорожником“19… 
Но встает вопрос – а мог ли он вообще „строить железные дороги“ 
(как ранее – администрировать, заниматься политикой, водить кру-
пные группы войск)?

О коммерческих „способностях“ генерала русский ученый 
сообщал И. С. Аксакову: „Надежд на то, чтобы Черняев что-нибудь 
здесь получил, никаких. Сам Черняев в начале положительно не 
знал, чего хотел: он и условий не представлял для постройки же-
лезной дороги, а с другой стороны, ничего не будет и по политиче-
ским причинам“.20 И далее – „Черняев здесь <…> был принят очень 
сухо. С одной стороны, сербское правительство хотело бы подслу-
житься к Австрии, которую очень боится, – и поэтому не хотело 
хорошим приемом Черняева напугать Швабию, с другой, сам Черня-
ев кругом виноват. Он привез предложение какой-то железнодоро-
жной компании, и когда Ристич ему сказал, что он воспользуется 
только компанией рекомендованной правительством нашим, а та ких 
две, то Черняев стал утверждать, что сербы не должны пола гаться 
на наше правительство, потому что оно находится в самом шатком 
положении и т.д. Это было так неуместно, что Ристич тотчас стал 
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заступаться за наше правительство перед русским генералом“.21 
„Он бестактен в речах и поступках“, – подводится итог.22 

10 декабря 1880 г. следует новая запись в дневнике Ку-
лаковского: „Черняев еще в Белграде. Несчастный человек! Он 
делает глупости за глупостями“.23 Примеры таких „глупостей“ на-
хо дим здесь же. Одним из агентов Черняева в Сербии был не бе-
зызвестный Н.В. Зюсман – экс-доброволец войны 1876 г. (ни разу, 
правда, не участвовавший в боях, и оставшийся в Сербии корре-
спондентом русских газет), редкий аферист и пройдоха.24 Так вот, 
он „объявил, что подкупил скупщинаров провалить на скупщине 
предложение одного бельгийского банка (союзника конкурирую-
щей фирмы Баранова. – А. Ш.) и что обещал им дать 50 червонцев 
<…>. Черняев, приехав сюда в мае, дал ему эти 50 червонцев*. 
Теперь Черняев признается, что он давал ему 100 руб. в месяц в 
течение года. Мало того, Черняев мне говорил, что он подсылал 
его подкупить „Заставу“**. Он посылал его для каких-то интриг в 
Австрию и внутренность Сербии“25…

В январе – очередное письмо Аксакову: „Черняев все еще 
тут. Право, это больной человек. Из его дела едва ли что-нибудь 
может выйти: и уважаю его, а готов и ругаться иногда с ним. Его 
обирают, надувают, ему льстят в глаза, лгут на него за его спиной, 
он всякому слуху, всякой лжи верит. Просто больно за него. Сде-
лался он подозрительным и болезненно раздражительным“.z

Месяц спустя Кулаковский уже не информирует Аксакова, 
но прямо-таки взывает к нему: „Пишу к Вам по совершенно особен-
ному делу – именно о М. Г. Черняеве. Я начинаю бояться за него, 

*  В январе 1881 г. пришедшее на смену либералам Й. Ристича правительство 
напредняков во главе с Миланом Пирочанцем изгнало Зюсмана из Сербии. И, как 
видим, за дело. При этом, Черняев в письме И. С. Аксакову, ничтоже сумняше-
ся, отрицал очевидные факты собственной и Зюсмана незаконной деятельности, 
представляя того невинной жертвой: „Подателя этого письма, Зюсмана, выслали 
отсюда без всякой вины из одного опасения, чтобы он не мутил скупщины“ (См.: 
Письма М. Г. Черняева и П. А. Кулаковского к И. С. Аксакову о Сербии в 1880–
1882 гг., Голос Минувшего, № 9 (сентябрь), 1915, стр. 240)… Еще одно указа-
ние на то, что русские „мутили“, находим у сербов. В 1897 г. Пайя Михайлович 
записал в дневнике: „Алимпие Васильевич говорил мне, что, при обсуждении 
вопроса о железной дороге, одним из конкурентов Бонту был генерал Черняев“, 
и что радикалам (ярым противникам соглашения с Бонту) „Черняев дал 20 ты-
сяч рублей. Он уверял меня, что об этом, в крайне доверительной форме, ему 
рассказывал сам генерал“ (Михајловић П., Дневници, приредила Ј. Милановић, 
Београд, 2010, стр. 191–192). И сам Васильевич писал о том в мемуарах, упомя-
ная те же 20 тысяч, правда, – не рублей, а динаров (Васиљевић А., Моје успоме-
не, приредио Р. Љушић, Београд, 1990, стр. 144).

** „Застава“ („Знамя“) – орган Сербской либеральной партии (в Воеводине). Выхо-
дила в Новом Саде на сербском языке. 
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да и он сам начинает бояться за себя. Сегодня он приезжал к нам, 
я был на лекциях, он долго разговаривал с женой. Она вынесла 
впечатление, что он ставит вопрос о своей удаче или неудаче здесь 
равносильным вопросу о жизни и смерти. Что это впечатление 
вер но, доказывается тем, что я слышал от него сегодня, когда 
встре тил на дороге, возвращаясь из Великой школы домой. Он 
мне сказал, что ему писала жена письмо, в котором его чуть ли 
не упре кает, что выбора ему не остается, <…> что благоприятное 
или не благоприятное решение дела почти решит, жить ли ему или 
умереть, что он истратил массу денег*, что в России его ждут долги 
и голод и т.д. Он, очевидно, сознает сам, что ему нужно ехать, но по 
природе людей усталых и неудачников, он ни на что не решается и 
все ждет случая. А между тем, он здесь ни с кем не ужился: когда 
был Ристич на власти, он был с ним на ножах и хвалил тогдашнюю 
оппозицию, теперь всюду видит обиду себе со стороны теперешних 
властей <…>.

С Персиани он не в ладах, хотя Персиани, по крайней мере 
с виду, отдает ему все почтение. Но не стану того передавать, 
что Персиани говорит о Черняеве**, и Черняев о Персиани: это 
все печально очень, хотя – если хотите – оба правы. Персиани, 
впрочем, имеет больше правды на своей стороне: оно и понятно, 
Персиани – здоров, Черняев – положительно болен“.27

А еще через 10 дней – откровенная просьба вернуть того в 
Москву: „С Черняевым нахожусь я в отличных отношениях. Я ува-
жаю искренно и даже люблю этого человека, и поэтому я было 
хо тел писать Вам, чтобы Вы своими письмами к нему вызвали его 
отсюда <…>. Он иногда доходит до такого нервного раздражения, 
что сам боится за свою голову, а искренность его такова, что он 
сам говорит, что удача или неудача в железнодорожном вопросе 
может ему пред ставить необходимость выбрать „жизнь или смерть“ 
<…> Вы бы сделали доброе дело, если бы иногда писали Черняеву 

*  Вопрос – на что? „Как только он приехал, – информировал Кулаковский Акса-
кова, – его окружила всякая шваль, выманивала у него деньги, он просто кидал 
червонцы в разные стороны. Всем, кто бы у него не просил, он давал, и иногда 
подачки доходили до 25 червонцев одному лицу“. (Письма М. Г. Черняева и П.А. 
Кулаковского к И.С. Аксакову о Сербии в 1880–1882 гг., стр. 243). Присово-
купить к тому содержание Зюсмана и прочих „прихлебателей, которых у него 
так много“ (Рукописное отделение Института русской литератутры (Пушкинского 
дома). Далее – РО ИРЛИ, Ф. 572, Д. 1, Л. 15 об.), оплату их и своих собственных 
афер, и все станет ясно… Но ведь были ж у него 160 тысяч франков „гонорара“ 
за Сербскую войну!?

** В дневнике Кулаковский не скрывал этого: „Я теперь все более и более прихожу 
к заключению, что Черняев действительно сходит с ума, как выражается о нем 
Персиани“ (РО ИРЛИ, Ф. 572, Д. 1, Л. 17 (запись от 26 января 1881 г.)).
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в успокоительном тоне насчет отъезда и существования в России 
<…>.

Черняев живет впечатлениями, и как первоначально был 
рад падению Ристича и приветствовал новый кабинет, так после 
стал утверждать, что он австрийский. Признаюсь Вам и только 
Вам прямо: пока был Ристич у власти, он еле удостаивал М. Гр-ча 
своего разговора, теперь ухаживает; теперешнее правительство, 
как оппозиция, кланялось в пояс Черняеву, теперь от него бегает. 
С ним сербы – подлецы и играют как с ребенком: он это начинает 
понимать. Я его предупреждал, сколько мог, но Вы знаете его 
раздражительный характер“.ab И еще, чуть позже (в марте): „Хотя я 
очень уважаю М. Г. Черняева, но прошу Вас не всегда верить ему: 
это больной человек с раздраженными нервами и раздраженной 
мыслью. В Белграде он часто видел совсем навыворот вещи и не-
редко принимал за правду самую нелепую ложь, самый дикий вы-
мысел“.29

И, как итог, из дневника: „Редко встречаются подобные ему 
люди по легкомыслию и безрасчетной, до глупости доходящей, 
доверчивости. В сущности, Черняев уже отпетый поконченный 
человек, – и правы те, которые его называют авантюристом. Я бы 
прибавил слово несчастный – как эпитет к этому имени (выделено 
в оригинале – А. Ш.)“.30

В конце концов, генерал не получил в Сербии ничего и 
был вынужден собираться в Россию, „не солоно хлебавши“*. Един-
ственным позитивным результатом его пребывания в этой стране 
стало сооружение обелиска павшим русским добровольцам – в 
окре стностях Алексинаца, на высоте Руевица. 10 августа 1880 
г. Ку лаковский писал В. И. Ламанскому: „В Сербии теперь М. Г. 
Черняев, приехавший в качестве представителя железнодорожной 
компании Полякова. Теперь он в Алексинце по делу задуманного 
им памятника в память убитых и умерших здесь добровольцев 
1876 г. Об этом плане сообщено И. С. Аксакову, и он старается 
найти отзыв среди москвичей и русских богатых людей“.31 Аксаков 
объявил подписку на памятник32, давшую необходимые средства. 
По свидетельству Кулаковского, он „стоил около 40.000 франков, 
из которых 10-15 тыс. украдено“...33 

*  Подряд на строительство железной дороги Белград-Ниш получила французская 
компания „Юнион Женераль“ (во главе с Эженом Бонту), тесно связанная с вен-
ским „Ландербанком“.
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Свое фиаско (т. е. передачу дороги не ему – Черняеву!, а 
„какому-то“ Э. Бонту) наш герой воспринял крайне болезненно. 
Он, как мы наблюдали, не умел проигрывать, всегда ища причины 
собственных неудач где угодно, но только не в себе самом, – немало 
данных о том есть и в первой статье**. Вот и теперь (в письмах 
Аксакову) он гневно обрушился на сербскую интеллигенцию – 
„виновницу“ всех его бед. „Недоразвитая, полуграмотная, без ре ли-
гии, без всякого нравственного воспитания, без малейшего чувства 
долга“, да к тому пребывающая во „враждебном настроении к 
России и всему русскому“ – нещадно костит ее генерал.34 

В поисках причин подобного состояния, он никак не мог 
не пуститься в „больные воспоминания“ (по выражению Кулаков-
ского),35 с тем, чтобы, Бог знает, в который раз, и, наверное, уже 
инстинктивно, оправдаться за тот провал: „Нельзя приписать эту 
вражду исключительно тому, что мы присудили Пирот с округом 
болгарам, а не сербам, – это только подлило масла в огонь. Эта вра-
жда существовала задолго до С.-Стефанского договора и обнаружи-
лась весьма резко в 1876 г.“. И далее: „Мне кажется, что причина 
вра жды заключается во внутреннем сознании сербской интеллиген-
ции своей несостоятельности, которая должна обнаружиться при 
соприкосновении с народом более образованным“. Поэтому-то 
„сербская интеллигенция и возненавидела добровольцев. Она уви-
дела их превосходство и считала себя приниженной. Она сознава-
ла, что почва уходит из-под ее ног, и нравственное значение рус-
ских день ото дня усиливается <…>. Из 360 офицеров, участвовав-
ших в войне 1876 г., сколько припомню, 2 убито и 8 ранено. Наши 
добровольцы, начавшие прибывать в середине войны, легли напо-
ловину“.36

**  Как собственных поражений, Михаил Григорьевич не мог терпеть ни малейшей 
критики – вплоть до поистине дуэльного возбуждения. Сохранилось его письмо 
редактору газеты „Голос“ А. А. Краевскому от 25 марта 1878 г.: „В газете Вашей, 
при обсуждении моей публичной деятельности, неоднократно встречались вы-
ходки противу моей личности. Всему есть предел, и потому предупреждаю, что 
при первой малейшей в Вашей газете выходке против меня Вы будете иметь дело 
лично со мною. Прибавлю к этому, что отсутствие мое из Петербурга, как бы оно 
продолжительно не было, не избавит Вас от заслуженного возмездия“ (Отдел ру-
кописей Российской Национальной библиотеки. Ф. 73. Д. 1226). Вот так… Говоря 
откровенно, это чем-то напоминает пафос О.В. Червинской, настоятельно призы-
вающей сказать „особое слово“ о Черняеве. Кстати, она не первая, кто открытым 
текстом приглашает историков возвести генерала на пьедестал. Более полувека 
назад, в октябре 1951 г., дочь Михаила Григорьевича, Надежда Михайловна, 
обратилась с похожей просьбой к академику А. М. Панкратовой – „Надеюсь, что, 
как автор пользующихся успехом переиздаваемых Вами учебников, Вы найдете 
возможным более справедливо, чем это было до сих пор, оценить деятельность 
моего отца М. Г. Черняева“ (Там же, Ф. 1009, Д. 10, Л. 5).
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Оставляя без комментариев эти высокопарные тирады гене-
рала (без нас говорящие сами за себя), отнесем последние цифры 
к его совести: настоль они злобно тенденциозны. При этом, интере-
сно, – учел ли он в числе „двух“ убиенных сербских офицеров и ма-
йора Стевана Велимировича, который, после незаслуженного ра-
зноса с публичным обвинением в трусости со стороны „разгоря че-
нного“ командующего, покончил жизнь самоубийством, бросившись 
в воды Моравы (его ординарец Христофор Стефанович также за-
стрелился от стыда)?.. Забыл, наверное. 

Раздражение Черняева было так велико, что он предлагал 
И. С. Аксакову чуть ли не порвать с Белградом дипотношения: 
„Посоветуйте в „Руси“ уволить Персиани в отпуск, а на время его 
отсутствия пусть останется один секретарь, вновь же назначенного 
второго секретаря Богданова не присылать“.37 Именно так, „по-
государственному“, оценивал себя генерал. 

Показательно, – в качестве единственного средства „лече-
ния“ сербов, он прописал им… „подпасть на время под власть Ав-
стрии“, поскольку „только бессердечное немецкое иго может 
перер одить здешнюю интеллигенцию, которая сама на ноги стать 
не может“.38

Вот так! Былой „борец за сербское объединение, – резюми-
рует В. И. Пичета, – <…> Черняев кончил тем, что был готов 
отдать всех сербов австрийцам, словно в отместку за постигшие 
его неудачи и австрийскую ориентациию сербского правительства 
после 1878 г.“,39 которая, заметим, во многом была спровоцирована 
именно политикой Петербурга.

Но критика (на грани прямых оскорблений) – критикой, 
однако, пора бы и о родине подумать: „Черняев уехал, наконец-то, 
во вторник 4 марта. Этот сумасшедший человек, кажется, питает 
надежды при новом государе сделаться министром военным, но 
еще курьезнее, он об этом говорит уже здесь иным сербам. Ви-
сковатову он сказал, что он бы не мешал Бонту, если бы Бонту 
дал ему отступных и вознаградил бы его за издержки. Дико, но 
что сказал это Черняев, я вполне верю. Он мне не посмел этого 
сказать, потому что прежде еще я всегда выражал мнения такие, 
которые никогда не могли бы оправдать подобный его поступок“.40

В этом финальном пассаже из дневника Кулаковского в 
концентрированном виде содержится все, на что, помнится, особо 
напирали защитники генерала, – его „характер“ и „достоинство“! 
А, кроме того, гигантское самомнение с вытекающим из него от-
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сутствием хоть мало-мальски трезвой самооценки. Что ж! Он все гда 
оставался верен себе…

Более Михаил Григорьевич в Сербии не появлялся.

* * *

И в заключение печальная иллюстрация, говорящая, на наш 
взгляд, куда больше о значении исторического деятеля и об исти-
нном отношении к нему, чем проникновенные, но не подкрепле-
нные фактами „оды“. 9 августа 1898 г. известный сербский ученый 
Милан Миличевич зафиксировал в дневнике: „В Соборной церкви, 
после литургии, митрополит Иннокентий, владыка Димитрий, вме-
сте со священниками и двумя дьяконами, отслужили панихиду по 
покойном генерале Михаиле Григорьевиче Черняеве*. Церковь 
была почти пуста: от правительства – никого, от армии – никого, и 
только от городской общины – два человека“.41

Резиме

Андреј Л. Шемјакин

Генерал „од комерције“.
М. Г. Черњајев у Србији (1879–1881)

Кључне речи: Србија, железница Београд–Ниш, Михаил 
Черњајев, Платон Кулаковски, Никандар Зусман, фирма 
Баранова, Ежен Бонту 

У чланку се разматра „комерцијална“ активност у Србији 
(1879–1881) бившег команданта српске војске у рату са Турском 
1876. Михаила Григорјевића Черњајева. Године 1879. он је поново 
дошао у Београд – сада као представник руске фирме Баранова да 
конкурише за изградњу железнице Београд–Ниш, коју је Србија 

*  М. Г. Черняев скончался 4 августа 1898 г. в родовом имении Тубышки (ныне в 
Могилевской области Республики Беларусь).
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била обавезна да изгради према одлуци Берлинског конгреса 
(1878). Черњајев се показао као не баш успешан командант српске 
војске, а био је и веома слаб „комерцијални“ агент те се вратио из 
Београда празних шака. За изградњу српске железнице одабран је 
француски предузетник Ежен Бонту.
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БЕЗБЕДНОСТ ЖЕНА У САВРЕМЕНОМ ЈАВНОМ ПРОСТОРУ 
БЕОГРАДА И ДОПРИНОС ФЕМИНИСТИЧКИХ СТУДИЈА АСПЕКТУ 

УРБАНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

АПСТРАКТ: Фокусирање на тему урбане безбедности, као 
једног од основних квалитета живота у граду, неминовно 
води до детаљнијег истраживања како се у градским сре-
динама осећају жене као корисници јавних простора, те 
како су и када феминистичке науке и покрети извршили 
утицај на релевантну теорију и праксу. Чинећи значајан 
део популације, жене су, посебно у градовима, оствариле 
право на слободу и простор, у смислу своје мобилности, 
образовања, рада, слободног времена и забаве, али се још 
увек сматрају изложенима, искљученима или угроженима 
када су у питању поједини делови или елементи града. 
Мно го пре него што се струка заинтересовала за овај про -
блем, феминистичке студије су указале на њега, те покре-
ну ле одређене акције које су касније широко прихваћене. 
Рад комбинује мултидисциплинарна сазнања, бави се тема-
ма лич ног осећаја безбедности, важности јавних простора 
у урбаним окружењима, начином њиховог коришће ња, 
стра хом и другим негативним последицама, а посебно се 
фокусира на закључке који су резултат истраживања у 
оквиру урбане популације женског пола као посебно рањи-
ве категорије. На крају су дате неке основне препоруке 
за по већање степена безбедности у јавним градским про-
сторима, које могу да допринесу њиховом адекватном и 
учесталијем коришћењу. 

Кључне речи: жена, феминизам, урбана безбедност, страх, 
јавни простори, Београд

Жене и градски простор

Осећај несигурности у јавним градским просторима има 
две димензије, објективну и субјективну. Објективна је подржана 
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реалним догађајима у простору, а субјективна је предмет личних 
осећања грађана, заснована подједнако на објективној димензији 
колико и на појединачном степену прихватања и подношења ствар-
ности, слабости или храбрости, тј. спремности да се одупре и су-
протстави насиљу у окружењу. Како ће особа реаговати, зависи од 
развоја њених осећања, која су донекле предодређена друштвеним 
положајем. Успоставити јасан однос између реалних случајева на-
сиља и личног осећаја безбедности није лако, јер ризик и страх 
могу бити оправдани или не, изазвани или умишњени, али без 
обзира на њихово порекло и основаност, чине да појединац или 
заједница промене своје навике и начине коришћења јавних град-
ских простора. Чак ни спровођење анкета у циљу истражива ња 
овог феномена неће увек дати реалне резултате, мада може ука-
зати на неке генералне страхове грађана. Примећено је да ис пита-
ници мушког пола теже „признају“ страх од насиља јер то сма трају 
сопственом слабошћу, док испитаници женског пола далеко више 
перципирају ризичне ситуације у простору, чак у неким слу чајеви-
ма и претерују.

Последња декада XX века донела је новине у смислу про-
у чавања разлика које носе полна,1 расна2 или сексуална разли-
читост или опредељеност и утицаја на град. Феминистичке групе 
су оптуживале град да је „мачистички“ оријентисан, етничке за-
једнице су га доживљавале као „град белаца“, а хомосексуалци 
као „град хетеросексуалаца“. Такође, неке друге мањине би могле 
да град опишу као „хришћански“, „европски“ или „град за младе“, 
алудирајући на његово већинско становништво или опредељење, 
тј. на своју искљученост и неприлагођеност средини. Без обзира 
на озбиљне теме као што су националност, сексуалност, религијско 
опредељење или животно доба, тема рода или пола има веома 
јак и необорив аргумент да добије заслужени простор: жене у 
просеку чине 50% становништва и имају дужи животни век, а пре-
ма званичним подацима, као и према перцепцији формираној на 
бази личног осећаја сигурности, најизложеније су урбаном насиљу. 
Евидентно је да терорија, историја и критика града дуго игноришу 
ове теме. У међувремену се од третирања града као неутралног и 
асексуалног дошло до постулата да је „простор без пола, сексисти-

1 Heidensohn F., Gelsthrpoe L., „Gender and crime“, The Oxford Handbook of Cri-
minology, Maguire M., Morgan R., Reiner R. (eds), Oxford: University Press, 2007, 
str. 381–420. 

2 Phillips C., Bowling B. „Ethniciites, racism, crime and criminal justice“, The Oxford 
Handbook of Criminology, Maguire M., Morgan R., Reiner R. (eds), Oxford: University 
Press, 2007, str. 421–460.
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чки простор“. Историјски гледано, жена је третирана као емоцио-
нал но и ирационално биће и била је пре свега индетификована са 
кућом, док је мушкарац, рационално створење, био индентифико-
ван са градом и јавним простором. Било је време да се напусти 
застарео Фројдов модел, јер жене су постале активни део друштва. 
Савремена урбана болест страха од простора, агорафобија,3 у 
САД-у се, на пример, у 85% случајева региструје код жена, а подаци 
говоре да се у овој земљи сваких десет минута деси напад на жену. 
Самим тим и урбани дизајн мора да буде универзалан, прилагођен 
потребама и захтевима жена.4 Према Џејн Дарк,5 град утиче на же-
не на три начина, и то два негативна и један позитиван: 

 као простор у коме је установљено власништво, којим до-
минирају мушкарци,

 као подела на просторе одређених намена, тзв. зоне које 
одређују кретања, активности и улоге, често ненаклоње-
не женама,

 као скуп различитих идентитета, ослобађајући фактор, 
место на коме се увек нешто дешава, могућност упознава-
ња других људи са истим потребама и интересима. 

Скоро 30 година истраживања упућује на закључак да по-
стоји комплексна и зависна веза између насиља, изазваног страха, 
личног осећаја несигурности и промене понашања субјеката у про-
стору. Са становишта појединца или заједнице, јавља се страх за 
сопствену безбедност и сигурност чланова породице, умањује се 
мобилност, губи жеља за напуштањем простора који је перципиран 
као сигуран (обично кућа/стан, најближе суседство, део града). 
Коришћењем стратегије лимитирања сопственог кретања и бо рав-
ка у одређеним јавним просторима умањују се шансе за боље обра-
зовање, запослење или коришћење слободног времена, губи се по-
верење у заједницу, суседе или институције, а све зеједно може да 
доведе до депресивних стања и константног незадовољства. Јавни 
градски простори постају напуштени, избегавани, препуштени сами 
3 Stetoskop, http://www.stetoskop.infо. Агорафобија је првобитно означавала страх 

од отвореног простора, док се данас под тим појмом подразумева скуп страхова 
у вези са јавним местима и великим бројем људи, са страхом да на таквом месту 
након изненадног онеспособљења не бисмо били у стању побећи или потражити 
помоћ. Агорафобија чини 60% свих фобија откривених клиничким прегледима. 
Чешћа је код жена, а започиње у адолесценцији или раној одраслој доби.

4 García Vázquez C., Ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI, Barcelona: Edi-
torial Gustavo Gili SL, 2004, str. 142–147. 

5 Darke J., „La ciudad modelada por el varón“, La vida de las mujeres en las ciudades 
– La ciudad, un espacio para el cambio, Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), Madrid: 
Narcea, 1998, str. 115–130.
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себи и потпуно окупирани негативним и непожељним садржајима, 
дешавањима или корисницима и у том смислу потпуно неадекватни 
својој основној намени: да као јавно добро и интерес6 служе под-
једнако свима, на опште задовољство. Из тог разлога се и страх 
од насиља доводи у директну везу са феноменом јавних простора. 
Са друге, економске стране, простори који изгубе кориснике, губе 
и економску моћ, јер се промет у њима драстично смањује, док 
се отвара простор за интезиван развој приватних компанија за 
обезбеђење људи и имовине, за оне који то себи могу да приуште, 
а живот се „сели“ на неке друге, пожељније локације, које имају 
посебан режим заштите и изолованости. Глобално гледано долази 
до смањивања основног људског права на слободу и слободно 
кретање, као и до веће нетрпељивости према видљивим мањинама, 
странцима, бескућницима и сл. Неки аутори, као на пример Лефевр 
(1996) и Фенстер (1999, 2005),7 сматрају да појам „права на град“ 
не подразумева само осећај удобности и добродошлице у јавном 
градском простору већ има значајан утицај на физичку структуру 
и социјалне односе које се стварају у градском окружењу. Губитак 
овог права води ка недостатку могућности слободног кретања, не-
кој врсти „кућног притвора“, што је грубо кршење људских права и 
потпуно је једнако насиљу на улицама. Једна од важних чињеница 
која се не сме занемарити јесте да страх од појединих градских 
зона и простора није страх од саме физичке структуре, већ од љу-
ди и њиховог понашања. Уочено је да простори који изазивају 
страх нису обавезно простори у којима се дешавају инциденти, али 
шансе да то постану су заиста велике.8 Указивање на овакве зоне 
и проналажење мера превенције или побољшања стања је свакако 
пожељно, иако може да доведе и до дискурса. Нису ретки примери 
где су за мањак безбедности у појединим градским зонама били 
прозвани одговорни органи локалне власти, а ревносни политича-
ри су применили оне мере које су им се учиниле као најпогодније 
и најделотворније: видео-надзор, непрестано патролирање органа 
реда, уклањање клупа да би се избегло окупљање „непожељних“ 
корисника простора и сл. Ефекти су подједнако лоши, овакви про-
стори се и даље доживљавају као несигурни, њихов имиџ се није 
ни на који начин променио, чак је њихова небезбедност истакнута 

6 Nataša Danilović Hristić, „Urbana bezbednost kao javno dobro”, Strani pravni život, 
br. 2/2012, Beograd, str. 270–289.

7 Whitzman C., The Handbook of Community Safety, Gender and Violence Prevention 
– Practical Planning Tools, London: Earthscan, 2008. 

8 Gensch V., Zimmer B., Gewalt Gegen Frauen in Kassel, Arbeitsbericht des Fachbe-
reichs Stadt und Landschaftsplannung an der Gesamthochschule Kassel, 1980.
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у први план, дошло је до социјалног искључења појединих дру-
штвених група, а простори су и даље напуштени и отуђени, губи се 
концепт социјалног окружења – коришћења на различите начине, 
провођења слободног времена, дружења, забаве и мешања са оста-
лим корисницима, а смисао колективне одговорности за безбедност 
заједнице полако нестаје.9

Жене се издвајају из укупне категорије осетљивих становни-
ка јер су оне животно и радно активна категорија, у исто време лако 
рањива, још увек спутана појединим друштвеним и религијским 
нормама, традиционалном поделом послова и обавеза и често еко-
номски подређена. Оне имају другачије обрасце понашања и кре-
тања у простору од мушкараца, чешће користе средства јавног 
превоза, воде децу у парк, одлазе у снабдевање, више се крећу у 
околини места становања.10 Ексклузија жена из урбаних простора 
не одвија се само по принципу забране, већ и јаког личног осећаја 
да у неким срединама нису добро прихваћене, тј. да се не осећају 
комфорно и безбедно, посебно ако још додатно припадају некој 
етничкој мањини или су геј опредељене.11 Да ово није само про-
блем савременог друштва, говори нам и историја. У античкој Атини, 
која је поставила темеље демократије, јавним просторима су до-
минирали мушкарци, а сама форма ових простора је била далеко 
богатије изражена од скромних стамбених јединица.12 Савремени 
град је сасвим сигурно допринео у еманципацији и ослобађању 
жена, пружајући им шири простор да задовоље своје потребе и 
искажу своју креативност и енергију. Али неке „легалне баријере“ 
и данас стављају жене у дискриминисан13 положај, који се може 
9 N. Danilović Hristić, „Urbanističko-arhitektonski elementi za obezbeđenje višeg ste-

pena bezbednosti na javnim gradskim prostorima“, neobjavljena doktorska disertaci-
ja, odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 25. 11. 2010. 

10 N. Danilović Hristić, „Urbani dizajn kao element sigurnosti – u službi bezbednosti 
žena”, Urbani dizajn, zbornik radova, R. Bogdanović (ur.), Beograd: Društvo urbanista 
Beograda, 2006, str. 101–108.

11 Сексуална оријентација или опредељеност је термин који се односи на идентитет 
особе и емоционалну и сексуалну везу између особа. Сексуалне мањине су особе 
истополне оријентације, као и особе хетеро или разнополне оријентације. Израз 
геј, који је најмање обележен негативним односом према особама другачије сек-
суалне опредељености, највише је у употреби.

12 Morrell H., „Seguridad de las mujeres en la ciudad”, La vida de las mujeres en las 
ciudades – La ciudad, un espacio para el cambio, Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), 
Madrid: Narcea, 1998, str. 131–145.

13 Дискриминаторско поступање, према законодавству Републике Србије, озна-
чава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно 
пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на 
лица или групе као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, на 
отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 
држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, вер-
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окаректерисати као предрасуда и сексизам,14 а који одређује њихо-
во место у друштву и простору (на пример: при стварању могућно-
сти за образовање, избору занимања и запослења или врло очигле-
дно када се нађу у ситуацији да су саме у бару, при подели простора 
на мушки и женски у оквиру богомоља различитих конфесија, или 
једноставно погледом на штанд са новинама и часописима на коме 
доминирају насловне стране са фотографијама обнажених жена). 
Концепт зонирања града на посебне намене, као што су становање, 
пословање, забава и сл., такође доприноси да се жене осете ис-
кљученим из појединих зона, подсећајући на ковенционалну поде-
лу улога у друштву (ћерка, супруга, мајка). Из тог разлога концепт 
традиционалног града, у смислу мешаних намена, даје много боље 
резултате. 

Анализа простора у којима су почињени сексуални деликти 
која је спроведена у Немачкој15 (слично истраживање спроведено 
је и у Холандији)16 показала је да њихов тип и карактер (лоше 
осветљење, места погодна за скривање и препад, изолованост и 
сл.) управо одговара исказаним страховима жена корисника. Тако-
ђе, указала је на то да су око 30% сексуалних напада извршили 
починиоци који не живе близу места напада, тј. да су око 42% 
актова насиља над женама извршили починиоци који су део за-
једнице тј. суседства. Без обриза на то ко су починиоци и из којих 
средина потичу, треба се сконцентрисати на просторе у којима се 
инциденти дешавају и елиминисати прилике које им погодују. 

Студија спроведена у Единбургу (Шкотска, Велика Брита-
нија) открила је да 83,8% испитаних жена избегава одређене 
град ске улице или зоне, да 70,1% жена избегава поједине видове 

ским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријента-
цији, имовинском стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, 
инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, 
изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим 
стварним, односно претпостављеним личним својствима.

14 S. Savić, Kodeks neseksističke upotrebe jezika u medijima, Novi Sad: Futura pu-
blikacije, 2004. Предрасуда је став, појам и/или мишљење које појединци и 
групе имају најчешће о другима, али у доброј мери и о себи. Сексизам је ди-
скриминација мушке и женске особе према полу. То су пре свега изрази којима 
се деградира мушка или женска особа. Примера за сексизам је много: у језику, 
језику медија (фотографије, билборди, графички знаци и сл.). Под сексизмом 
подразумевамо устаљену праксу употребе форме мушког рода за професије и 
титуле које обављају жене.

15 Metz G., Rijpkema H., Mythen en feiten over verkrachting, Groningen: Criminologisch 
Instituut, 1979.

16 Loef C. J., Aanranding en verkrachting: een analyse van 902 aangegeven Amster-
damse zedendelicten, 1980–1984, Amsterdam: Gemeente Amsterdam, Bestuursin-
formatie, Afdeling Onderzoek en Statistiek, 1985.
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транс портних средстава, да 35% жена понекада или увек избегава 
да излази из куће сама јер се плаши сексуалног напада. Такође је 
утврђено да страх од сексуалног напада утиче на пословни-радни 
део живота 41,6% испитаница, тј. 53,6% мисли да им је овим стра-
хом угрожен начин провођења слободног времена, а 76,9% сматра 
да страх утиче на њихов социјални живот. Једно од најчешће поста-
вљаних питања у овој врсти анкета гласи: „Колико се осећате без-
беднима када шетате сами, ноћу по вашем суседству?“ Одрасле 
испитанице женског пола изражавају страх три пута већи од испи-
таника мушког пола. Треба имати у виду да се традиционално, у 
мно гим културама, деци женског пола од најранијег детињства дају 
инструкције да се плаше непознатих људи, док се адолесцентни 
де чаци охрабрују да негирају рањивост и да не испољавају страх.17

Према подацима Statistics Canada из 1993.18 сваку другу 
жену старости преко 16 година у Канади је психички или сексуално 
увредио мушкарац барем једном, сваку трећу жену у регији Бри-
танске Колумбије повредио је супруг или партнер, само око 6% 
сексуалних напада се пријављује, а 86% Канађанки доживело је 
сексуално узнемиравање.

Према подацима British Crime Survey из 1998.19 око 31% 
жена у односу на 6% мушкараца је веома забринуто за могућност 
силовања, 27% жена у односу на 8% мушкараца је веома забринуто 
за могућност физичког напада, 18% жена у односу на 3% мушка-
ра ца се не осећа сигурно на улици, 10% жена мисли да је њихов 
живот умногоме погођен страхом од насиља. 

Закључак је да су простори који изазивају страх код женске 
популације они у којима нема друштвене контроле, тј. они које гра-
ђани користе спорадично или врло ретко, у којима има врло мало 
или нимало стамбених објеката, тј. намењени су само једној функ-
ци ји, а истраживања су показала да се жене плаше пустих аутобу-
ских и метро станица, неосветљених пролаза (надземних, под зем-
них, улаза), паркова, великих зграда са много станова, не преглед-
них степеништа и лифтова. Другим речима избегавају про сторе 
који су празни, напуштени, без људи и активности, нечовекомерни, 
или неосветљени, неуређени и запуштени.20 Такође је запажено да 
17 Whitzman C., The Handbook of Community Safety, Gender and Violence Prevention 

– Practical Planning Tools, London: Earthscan, 2008.
18 Safer futures, http://www.saferfutures.org
19 WDS – Women’s Design Service, http://www.wds.org.uk/ 
20 Van Soomeren P., „Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental y 

mediante el espacio urbano y arquitectónico”, Convivencia ciudadana, seguridad 
pública y urbanismo, Diez textos fundamentales del panorama internacional, Ortiz de 
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жене које су биле укључене у истраживања нека места везују за 
њихове кориснике, који код њих изазивају осећај нелагодности и 
страха, као на пример места где се окупљају уживаоци наркотика 
или зоне у којима је видљива проституција. Присуство других љу-
ди, грађана попут нас самих, довољан је фактор да се осећамо 
барем мало безбедније у градском окружењу. 

Допринос феминистичких покрета урбаној безбедности 
на глобалном нивоу

Велики помак у истраживању проблема безбедности у урба-
ним срединама начињен је од 60-их година XX века, а посебно у 
току 80-их и 90-их, захваљујући интересовању феминистичких гру-
па за одређене теме, као што су географија, урбане и културо ло шке 
студије, антропологија, социологија, здравље, животна средина, 
по јава насилног и хулиганског понашања у градовима, учестали 
теро ризам и сл. Основни допринос феминистичког покрета је у 
призна вању специфичности и значаја жена као дела друштвене 
заједнице и иницирању истраживања и конкретних акција у урба-
ним просторима са циљем да се обезбеди боља безбедност жена 
али и свих других корисника. Ове групе су указале струци на про-
блем и на неки начин извршиле притисак да се озбиљније посвети 
његовом решавању. Наравно, у оквиру феминистичког покрета 
оку пиле су се жене различитих образовања и специјалности које 
су заинтересоване за ову тему, из специфичног женског угла и у 
форми мултидисциплинарног тима, пионирски почеле да прику-
пљају податке (званична статистика, анкете корисника), излазе на 
терен, запажају просторне недостатке, анализирају обрасце кре-
тања жена и њихове стилове живота (одлазак на посао / у шко-
лу, снабдевање, брига о деци и сл.), организују трибине и ску-
пове грађана, контактирају официјелне планере, локалне органе 
власти и органе безбедности и са њима остварују сарадњу. Нека 
од спроведених истраживања постала су основ за акционе планове 
који су накнадно спроведени у пракси и који су дали одличне 
резултате. У међувремену су организоване бројне конференције 
широм света и донете пратеће резолуције (Стразбур 1986, Бар-
селона 1987, Монтреал 1989. и 2002, Лондон 1991, Париз 1994, 
Каиро 1995, Сарајево 2003, Богота 2004, Ванкувер и Сарагоса 2006, 

Urbina Gimeno I., Ponce Solé J. (eds), Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno 
Local, 2008.
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Будимпешта 2008, Тулуз и Хановер 2009, Њу Делхи 2010. итд.),21 
основане невладине организације које су се специјализовале за 
ову тему и које настављају са прикупљањем података и израдом 
студија,22 добијена је подршка од организација као што су OECD, 
UN HABITAT, издати бројни приручници и сл. Пионирске текстове, 
ко ји су указали однос жена – урбана средина објавили су аутори: 
A. Ravetz,23 R. Brunt, C. Rowan24 и L. Davis,25 али две књиге које су 
ову тему на неки начин увеле у „званичне кругове“ су свакако ко-
лекција есеја Sexuality and Space, чији је уредник B. Colomina26 и 
Changing Places аутора C. Booth, J. Darke и S. Yeandle,27 која изме ђу 
осталог нуди приказ рада географа феминистичке оријентације као 
што су Linda McDowell и Doreen Massey. Суштински оба дела се баве 
односом начина коришћења простора и пола грађана. 

Захваљујући женским активистичким организацијама, ра-
звијена је једна, може се рећи, јединствена линија истражива-
ња, прво у Холандији (1985), касније у Аустрији и затим у Канади 
(1992), под називом „студија инвентара јавних простора који иза-
зи вају страх код жена“. Циљ ових студија је био врло конкретан, а 
односи се на побољшање реалне и експерименталне сигурности у 
јавном простору кроз тражење одговора на следећа питања:

 које конкретне ситуације стварају осећај несигурности 
међу женама?

 да ли осећај несигурности одговара претњи или страху од 
сексуалног насиља?

 да ли су градски простори којима недостаје контрола дру-
штва, они који се сматрају несигурнима?

Истраживање у оквиру ових студија је спровођено на крај-
ње практичан начин, група жена би испитала неколико различитих 
градских простора и то сваки простор два пута, дању и ноћу. То су 
радиле у пратњи различитих актера који су на неки начин повезани 
са овом темом, као на пример, политичара, представника полиције, 

21 Women in Cities, http://www.femmesetvilles.org
22 Gender and the Built Environment Database, http://www.gendersite.org/
23 Ravetz A., Remaking Cities, London: Croom Helm, 1980.  
24 Brunt R., Rowan C. (eds), Feminism, Culture and Politics, London: Lawrence and 

Wishart, 1982.
25 Davis L., Women, Race and Class, London: Women’s Press, 1982.
26 Colomina B. (ed.), Sexuality and Space, Princeton, New Jersey: Princeton Papers on 

Architecture, Princenton University, School of Architecture, 1992. 
27 Booth C., Darke J., Yeandle S. (eds), Changing Places: Women’s Lives in the City, 

London: Paul Chapman Publishing LTD, 1996.
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експерата за јавно осветљење, урбаниста, архитеката, представни ка 
службе заштите споменика културе и сл. У највећем броју слу чајева, 
на лицу места су запажени недостаци јавног градског про стора са 
аспекта безбедности и комфора у коришћењу, начињени су акциони 
планови, тј. дати су конкретни савети и предлози шта се може и 
шта треба побољшати, променити или елиминисати. Присуством 
поменутих стручњака или званичника који доносе одлуке уједно 
је обезбеђена подршка и осигуран концензус и спровођење дого-
ворених мера. У резимеу, дати су фактори који највише утичу на 
безбедност, а то су присутност других корисника, начин употребе 
простора и разноврсност намена, његова визуелна прегледност, до-
бар урбани дизајн28 и редовно одржавање. У Канади је на пример, 
покренута „Женска иницијатива за безбедност“ („Women’s Safety 
Initiative“), која је допринела успостављању награде за најбоља 
решења постигнута у пракси са темом безбедности жена у урбаним 
зонама („Women’s Safety Awards Competition“).29 Нека од ових ре-
шења су заиста интересантна, нпр. уведено је да жене које ноћу 
путују саме аутобусом имају право да га зауставе и изађу између 
званичних станица, тј. ближе својим домовима. Такође нове стани-
це су направљене од транспаретних зидова тако да се лако и брзо 
може уочити онај који прилази, а на дохват руке у парковима и на 
другим јавним местима постављени су телефони за хитне позиве. У 
два суседства спроведен је и пилот програм кроз који су едуковани 
радници у скоро 200 малих радњи и сервиса, у смислу да знају како 
да повремено надгледају околину и у случају потребе пруже помоћ 
угроженим женама. Њихове радње на свом излогу носе натпис 
„овде сте у добрим рукама“ или „ваша безбедност нам је битна“ 
(„Here You’re in Good Hands“, „Your Safety is Important to Us“). Према 
подацима из 2008, стопа криминала у Монтреалу је у последњих 
10 година смањена за 29%, а у последњих 15 година за чак 42%.30

Преглед резултата појединих истраживања у Београду

Не улазећи дубље у тему положаја жене у традиционалном 
друштву какво је наше, њене еманципације у урбаним срединама и 

28 Greed C., Roberts M. (eds), Introducing Urban Design, Interventions and Responses, 
London: Longman, 1998.

29 Women in Cities, http://www.femmesetvilles.org
30 W e-news, http://www.womensenews.org
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у условима савременог друштва,31 историје развоја женских покре-
та и њиховог деловања и утицаја које имају данас,32 фокусираћемо 
се на спроведена истраживања која су за основ имала безбедност 
престонице. На територији Београда до скора није било специфич-
них студија које би за тему имале безбедност корисника јавних 
градских простора, посебно не са аспекта женске популације и ме-
ра у домену урбанистичког планирања. Дуго година Београд је сма-
тран за безбедан и сигуран град, са просечном стопом криминала за 
једну престоницу од милион становника, успешним организатором 
међународних скупова, отвореним и срдачним према туристима.33 
Дешавања током деведесетих година, тешка политичка и економска 
ситуација, живот у ратном окружењу и потпуна деградација свих 
друштвених норми и стандарда изобличили су Београд до непре-
познавања. Тек средином последње деценије спроведена су истра-
живања о теми урбане безбедности, са аспекта социлогије и кри-
минологије. Институт за социолошка истраживања Филозофског 
фа култета у Београду34 урадио је студију у периоду 2003–2004. на 
тему безбедности и извора ризика у суседству из перспективе деце 
и њихових родитеља. Просторно, истраживање је обухватило три 
дела града: Блок 45 на Новом Београду, Раковицу и Врачар и кроз 
анкетирање добијени су резултати који сведоче о високом степену 
поклапања запажања деце и родитеља у индетификацији проблема 
смањеног степена безбедности. Најчешће навођени извори ризика 
су присуство наркоманије у просторима планираним за боравак и 
игру деце, неосветљеност и неуређеност простора, сумњива непо-
зната лица и вршњачко насиље. Институт за политичке студије, 
Центар за студије безбедности и истраживања тероризма, тако-
ђе је у три наврата, 2004, 2007. и 2008. године истраживао став 

31 V. Gudac-Dodić, „Položaj žene u Srbiji (1945–2000)”, Srbija u modernizacijskim 
procesima XIX i XX veka, 4: Žene i deca, Biblioteka Helsinške SVESKE br. 23, 
Beograd, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2006. 

32 L. Perović, „Kako žena vidi sebe u vreme otvaranja ‘ženskog pitanja’ u srpskom 
društvu”, Tokovi istorije, br. 1–2/2000, str. 9–18.

33 Један од догађаја који је свакако обележио тај период је атентат на турског 
амбасадора у тадашњој Југославији, пре четврт века, 9. марта 1983, када су 
се нападачи дали у бекство кроз Булевар Револуције (Булевар краља Алексан-
дра) и парк Ташмајдан, али су грађани, за данашње генерације тешко схватљи-
вом храброшћу и пожртвовањем, покушали да их ухвате. http://www.politika.
rs/rubrike/Hronika/CHetvrt-veka-od-atentata-na-turskog-ambasadora.lt.htm Arhiva 
vesti, „online“ izdanje lista Politika, 09.03.2008. 

34 S. Tomanović (ur.), Društvo u previranju – sociološke studije nekih aspekata dru-
štvene transformacije u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog 
fakulteta u Beogradu, 2006.
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грађана када је реч о осећају сигурности у главном граду.35 По-
је дина издања Института за криминолошка и социолошка ис тра-
живања (делатност: друштвене науке, правне науке, со цио ло-
гија, психологија) могу се консултовати у смислу разумевања те ме 
и њеног значаја за наше друштво. Истраживања Виктимолошког 
друштва Србије, као оно спроведено 2002, тичу се пре свега насиља 
над женама у породици, те се не дотичу насилних аката у јавним 
просторима.36 Осим наведених истраживања, темом безбедности, у 
ширем смислу, баве се и бројне невладине организације, на пример 
фонд „Transconfl ict“ (организација која спроводи истраживања и 
развија пројекте усмерене ка трансформацији конфликта и пост-
конфликтних ситуација у земљама западног Балкана), Центар за 
цивилно-војне односе, који је покренуо иницијативу да се окупи 
мрежа националних и локалних организација цивилног друштва и 
појединаца заинтересованих за безбедносне теме и организовао 
округли сто на тему приватних агенција за обезбеђење, Мисија 
ОЕБС-а у Србији (OSCE Mission to Serbia), као и Програм људских 
насеља Уједињених нација (УН-ХАБИТАТ) у сарадњи са Итали-
јан ском кооперацијом за развој.37 Једна од области деловања УН- 
ХАБИТАТA на територији Србије је и социо-економска и грађанска 
интеграција угрожених група кроз спровођење програма за урбану 
безбедност и општинске стратегије за безбедност. На основу овога 
у јуну 2008. у оквиру циклуса тематских конференција, организо-
ван је скуп „Градови у дијалогу“, чија је једна од тема била безбед-
ност у градским срединама.38 Као још један од података који говори 
о ставу грађана Србије о безбедности могу се навести резултати 
истраживања јавног мњења о реформама полиције у Србији, које 
су спровели OSCE и IPSOS Strategic Marketing. Анкета је спроведе-
на у две фазе (у новембру 2008. и октобру 2009) на укупно 2.990 
испитаника старијих од 18 година и то методом „лице у лице“, тј. 
у домаћинствима испитаника. На питање: „Који проблеми по вама 
представљају највећу опасност за безбедност грађана у Србији?“, 

35 Bezbednost na lokalnom nivou, Beograd: Centar za studije bezbednosti i istraživanje 
terorizma Instituta za političke studije, 2007.

36 Z. Vuković, S. Gajin, „Žene – žrtve nasilja u porodici”, V. Nikolić-Ristanović, 
predsednica Viktimološkog društva Srbije, „Novo pravo za siledžije”, Danas, 28. jun, 
2002.

37 Internet prezentacije navedenih organizacija: http://www.transconfl ict.com, http://
www.ccmr-bg.org, http://www.bezbednost.org, http://www.osce.org/serbia, http://
www.unhabitat.org.rs, http://www.skmbalcani.cooperazione.esteri.it

38 UN-HABITAT: Gradovi u dijalogu, Ciklus tematskih konferencija (dokumentacija), 
decembar 2007 – jun 2008, Razmena iskustava o socio-ekonomskim i građanskim 
integracijama u Srbiji, Sava Centar, 25. jun 2008. 
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насиље на јавним местима се као одговор нашло на петом месту, 
са повећањем забринутих грађана од 3% у 2008. на 9% у 2009. 
години. Нису занемарљиви ни одговори: наркоманија (на првом 
месту), криминал (генерално гледано, на другом месту), насиље 
(на четвртом месту) и ситни прекршаји (на шестом месту), јер су 
сви они на неки начин повезани са степеном безбедности на јавним 
местима. 

Истраживање које је Урбанистички завод Београда, уз 
помоћ Мисије ОЕБС-а у Србији, спровео и објавио у фебруару 2008. 
је једино које се овом темом бавило са аспекта урбанистичког 
планирања и посебно користило у том тренутку расположиве по-
датке везане за безбедност жена у Београду.39 Ово истраживање 
ин спирисано је пре свега препорукама британског приручника 
Safer Places – The Planning System and Crime Prevention & Secur-
ed by Design Principles – Concept40 и сазнањима о раду и успе-
ху феминистичких организација у свету на побољшању безбед-
ности и квалитета урбаног живота. Сарађујући са бројним инсти-
туцијама, анкетирајући грађане и анализирајући просторне кара-
ктеристике јавних градских простора, дошло се до закључка да је 
Београд још увек релативно безбедан град, али и да треба пре-
дузети мере које ће да допринесу да осећај безбедности и даље 
буде присутан. Пошто је једним својим делом истраживање било 
усмерено директно на категорију становница града, тражени су и 
коришћени специфицирани подаци и информације којима распо-
лажу Министарство унутрашњих послова Републике Србије – Се-
кре таријат Београд, као и невладине организације као што су Цен-
тар за самостални живот инвалида, Реконструкција женски фонд, 
Асоцијација аутономних женских иницијатива, Лабрис и Аутономни 
женски центар, а на бази којих се може стећи утисак о случајевима 
насиља у јавним градским просторима, који се пријављују полицији 
али и о оним другим случајевима, када грађани/грађанке немају 
довољно поверења у институције, те се обраћају организацијама 
које им пружају различите видове помоћи и подршке (СОС телефо-
ни, правна помоћ, траума центар, сигурна кућа и сл.). Сужењем 
анализе података на једну специфичну групу друштва – жене, 

39 N. Danilović Hristić (rukovodilac radnog tima): Sigurniji javni prostori, studija o bez-
bednosti javnih gradskih prostora u Beogradu, Beograd: Urbanistički zavod Beograda 
i Misija OEBS u Srbiji, Odeljenje za demokratizaciju, Demsec projekat, 2008.

40 Offi ce of the Deputy Prime Minister & Home Offi ce: Safer Places – The Planning Sys-
tem and Crime Prevention & Secured by Design Principles – Concept, London, 2004; 
prevod: Bezbednija mesta – sistem planiranja i prevencija kriminala, Urbanistički 
zavod Beograda i Inženjerska komora Srbije, 2007.
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добијена је слика о угрожености, према традиционалном схва тању 
осетљиве и лако повредљиве групе становништва, која је у исто 
време веома активна и мобилна, а у Београду чини значајан део 
популације (према попису становника из 2012. око 53% становника 
престонице су жене).41

На основу података добијених од МУП-а РС – Секретаријата 
Београд и невладиних организација, формиран је преглед кривич-
них дела над женама на подручију десет градских општина Београ-
да и искључиво на јавним површинама, у периоду од 2000. до 
2005. године. Идентификовано је шест основних група кривичних 
дела: џепне крађе, разбојништва, силовања, силовања у покушају, 
убиства, убиства у покушају. Нагласак је дат на тежа кривична дела 
тако да нису посебно обрађиване џепне крађе. У наведеном пе ри-
оду од пет година, забележено је 2.135 случајева разбојништва над 
женама. У периоду од 2001. до 2004. уочава се тенденција опадања 
ове врсте кривичних дела. Међутим, у 2005. години дошло је до 
поновног раста. Анализом је обухваћен и број решених случајева. 

Око петина свих случајева разбојништва над женама (19%) 
одиграла се у општини Нови Београд (424 случаја). Затим следе 
општине Стари град са 265 (12%) и Вождовац 235 случајева (11%). 
У четири општине (Врачар, Звездара, Палилула, Чукарица) еви-
дентиран је приближан број разбојништава (у свакој по око 10%, 
између 200 и 210). У општинама Земун, Савски венац и Раковица 
било је најмање случајева разбојништва над женама. Од укупног 
броја случајева разбојништава над женама, највећи проценат ре-
шених случајева био је у општини Земун (57%), док у осталим 
општинама овај проценат не прелази 50% (Раковица 46%, Стари 
град 44%, Звездара 42%, Нови Београд 41%, Врачар 35%, Палилу-
ла 34% и Савски венац 34%). Релативно је мали проценат решених 
случајева ове врсте, што може да укаже и на мали број сведока 
који би помогли истрази, што је можда последица доба дана када се 
инцидент десио или можда просторних карактеристика локације. 

Подаци о броју и врсти кривичних дела по улицама допушта-
ју прецизније лоцирање најугроженијих праваца, што може да до-
принесе предузимању делотворних краткорочних и дугорочних ме-
ра у простору, на сузбијању ове врсте насиља. Анализиране су и 
рангиране најугроженије улице у којима је број разбојништава ве-
ћи од дванаест, тј. локације на којима се десило просечно два или 

41 Republika Srbija, Republički zavod za statistiku http://webrzs.stat.gov.rs. Takođe: 
Republika Srbija, Republički zavod za statistiku: Žene i muškarci u Srbiji, Beograd, 
2011. 
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више инцидената у току године. По овом критеријуму издвојено 
је 28 (или 4,2%), од укупно 670 улица, у којима су евидентирана 
кривична дела. У ових 28 улица забележено је у периоду од 2000. 
до 2005. године укупно 655 случајева разбојништва на женама, 
или око 30,3% од укупног броја од 2.135 разбојништава забеле-
жених на подручју десет градских општина. Евидентна је велика 
концентрација бројнијих случајева разбојни штва (12 и више слу-
чајева по улици) у малом броју улица. Када су у питању силовања 
и силовања у покушају, ситуација је нешто другачија. Она се 
углавном дешавају у мањим и забаченијим улицама у предграђима 
и на периферији. Изузетак је Нови Београд, где се запажа врло 
висока концентрација ових кривичних дела у улицама у којима су 
се истовремено догађала друга разбојништва, око 75% поклапања. 
Такође, за потпуније дефинисање одговарајућих мера треба имати 
у виду да се око 85% разбојни штава и силовања десило у вечер-
њим, ноћним и раним јутарњим сатима. Најугроженију старосну ка-
тегорију чиниле су жене од 26 до 35 година старости (око 27% 
укупног броја нападнутих), затим, такорећи равноправно, још две 
старосне групе: оне од 36 до 45 година (21%) и оне између 46 и 55 
година (22%). 

Поменуто истраживање које је 2007–2008. године спровео 
тим Урбанистичког завода Београда подразумевало је и анализу 
корисничке перцепције простора и његове безбедности на основу 
анкетирања грађана. Ово је уобичајен начин прикупљања пода-
така, а форма тј. садржај анкете и начин анализе и тумачења до-
бијених одговора урађени су у складу са сличним истраживањима 
спроведеним у другим европским градовима. Основни циљ анкете 
је утврђивање личног осећаја безбедности грађана у јавним про-
сторима, тј. сагледавање њихових личних запажања везаних за ову 
проблематику, као и прикупљање података о томе које просторе у 
Београду грађани сматрају мање безбедним, тј. у којима се осећају 
угрожени или изложени опасностима. 

Параметри анкете су дефинисани по узору на сличне анкете 
које се спроводе у градовима света, по својој форми је била кратка 
и ефикасна, а највећи део питања је имао унапред понуђене од-
говоре, а постављена питања се могу поделити у три групе:

 питања везана за личне податке испитаника и њихове 
свакодневне навике: пол, старосну групу, део града у 
коме живе, раде и проводе слободно време, да ли при-
падају некој од назначених друштвених група, у које до-
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ба дана или ноћи, и на који начин се најчешће крећу по 
граду

 питања везана за лична запажања, осећања и искуства 
– да ли се у неком делу града осећају недовољно сигурно, 
да ли због страха понекад избегавају да напуштају место 
становања и да је из тог, или неког другог разлога угро-
жена њихова мобилност, да ли се безбедније осећају када 
су у друштву, да ли су лично доживели нешто непријатно 
у јавном градском простору, или је то доживео неко њима 
близак и како реагују када су сведоци неког инцидента

 предлози на који начин може да се побољша безбедност у 
јавним градским просторима – степен поверења у органе 
реда, избор неке од предложених мера и простор за да-
вање сугестија и предлога.

На овај начин, обухватајући различите низове питања и до-
бијајући податке који истовремено говоре о социјалној категорији 
испитаника, њиховим навикама и понашању у простору, али и о 
њиховим личним осећајима и запажањима, може се створити гло-
бална слика о ставу грађана о теми коју проучавамо. 

Укупно је подељено 220 анкета, а одговорено је на 190. Од 
тог броја, 118 анкетираних особа је било женског пола (око 62%), а 
72 мушког. Што се тиче животног доба испитаника, најбољи одазив 
је био међу млађим генерацијама, тј. у животном добу од 18 до 55 
година.

Добијен је податак да највећи број грађана у јавним про-
сторима борави у поподневним часовима, између 12 и 19, а у 
„активном“ делу дана, од 8 до 24 часа, обавља се 88% боравка 
ван места становања. Интересантно је да већина испитаника под 
кре тањем у јавном градском простору подразумева боравак и про-
во ђе ње слободног времена, као на пример шетање пса у раним 
јутар њим сатима, одлазак на пијацу или разгледање излога викен-
дом пре подне, боравак у парку у поподневним сатима, шетњу 
кроз центар града у поподневним и вечерњим сатима, налажење 
са при јатељима, присуство неком догађају на отвореном (концерт 
или нека друга манифестација), али не и одлазак на посао или 
факултет.

Већина испитаника се у Београду креће пешке (35%) или 
неким од видова јавног градског превоза (36%), док око 24% кори-
сти сопствено возило или услуге такси службе. Најмањи број испи-
таника вози бицикл, што се може приписати како неповољној мор-
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фо логији терена (у равничарским срединама овај вид транспорта 
је далеко заступљенији) тако и недостатку одговарајућих бици кли-
стичких стаза и условима безбедности у саобраћају. Крећући се 
пешке или јавним градским превозом (укупно око 70% одгово ра) 
грађани имају прилику да боље запажају простор и све појаве у 
њему, укључујући и оне које утичу на њихов осећај безбедности. 
Релативно мали степен коришћења сопственог возила је резултат 
следећих допунских одговора: више од 60% анкетираних су жене, 
од којих релативно мали број поседује возило или активно вози, 
такође као препрека се наводи и отежано или ограничено парки-
рање у централној зони. 

Утвђујући када и како се анкетирани грађани крећу кроз 
београдске јавне просторе, анализа прелази да други део упит ника 
који има за циљ да утврди степен осећаја личне сигурности, искљу-
чиво на основу запажања и искустава. На питање да ли анкетирани 
избегавају неке делове града, поједина насеља или поједине дело-
ве простора из страха за сопствену безбедност, половина испита-
ника (96 одговора или 51%) је изабрала позитиван одговор, а осам 
анкетираних није дало одговор. У питању су пре свега пространи 
парковски простори, у којима се грађани не осећају пријатно када 
падне мрак (Звездарска шума, Миљаковачка шума, Ушће, Градски 
парк у Земуну, Топчидер, Доњи град, испод Калемегданске тврђаве 
и сл.), затим простори који су пре свега намењени саобраћају (петље 
око аутопута, као на пример Аутокоманда, простор око железни-
чке и аутобуске станице, Зелени венац, мостови, подземни прола-
зи, стајалишта градског превоза и сл.) и периферна насеља која 
својом типологијом припадају отвореном блоку (новобеоградски 
блокови, Медаковић, Браће Јерковић и сл.), а такође поменути су 
и простори у којима је велика циркулација пролазника и у којима 
због гужве пада концентрација везана за безбедност што може бити 
олакшавајућа прилика за ситнија кривична дела, као на при мер 
крађе (Трг Републике, на пијацама и у њиховој близини, желез-
ничке и аутобуске станице). Занимљиво је да приближно исти број 
анкетираних наводи просторне и социјалне проблеме као кључне за 
избегавање појединих делова града. Веза између ова два аспекта 
је очигледна, тј. мрачни и неуређени простори, према схватању 
грађана, аутоматски привлаче особе девијантног понашања (према 
наводима из анкете: „клошаре, алкохоличаре, наркомане, скинсе, 
силеџије“) и представљају потенцијалну опасност за све остале.

Мобилност грађана, тј. несметан осећај слободе и сигурно-
сти у коришћењу јавних градских простора је од изузетног значаја. 
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На питање да ли избегавају излазак из куће (као синонима си-
гурног простора) у одређено доба дана, већина испитаника (59%) 
је одговорила да не избегавају, али приближно половина је одго-
ворила да избегавају да излазе у касним ноћним часовима, док 
приближно исти број анкетираних није навео прецизан податак. На 
питање од чега се грађани плаше, тј. шта их спречава или спутава 
да у одређеним деловима дана или ноћи бораве у појединим јавним 
градским просторима, у највећем броју се наводе одговори који 
указују на комбинацију просторних и социјалних проблема, као 
што је недовољно осветљење, напуштеност тј. одсуство других 
корисника, или присуство особа од којих се могу очекивати увре-
де или насилнички напади. Мањи број грађана се пожалио на не-
достатак органа реда на улицама, као и на комунални проблем са 
псима луталицама. Осећај веће сигурности у групи од случајева 
када се појединци налазе у јавним градским просторима није зна-
чајно различит, 53% у односу на 45%. 

Следећа група питања се односи на лична негативна иску-
ства доживљена у јавним градским просторима, а 69% анкетираних 
сматра да је лично имало или има сазнање да је нека од њима 
блиских особа имала неку врсту непријатности, насупрот 27% 
који немају овакво искуство (4% није дало одговор). Врсте не-
пријатности су разнолике и крећу се од вербалних напада, увреда 
и добацивања до физичких напада, крађа и тешких криминалних 
дела. На захтев да дефинишу локације на којима су доживели неку 
врсту непријатности, испитаници су у својим одговорима навели у 
највећем броју средства јавног градског превоза, затим парковске 
површине и излетишта (Ада Циганлија, Кошутњак, парк-шума 
Зве здара), поједине централне градске зоне и улазе у зграде. На 
пи   тање како грађани реагују када су сведоци неке врсте напада 
на друго лице у јавном простору, анкетирани су понудили више 
варијанти одговора, имајући у виду различите ситуације у којима 
су се налазили, као и хипотетичке ставове како би поступили у 
оваквим случајевима. Око 50% грађана у суштини не реагује, око 
29% активно реагује, самостално или уз помоћ других присутних 
лица, док 21% анкетираних позива полицију.

Трећи део анкете је посвећен предлозима за повећање бе-
з бедности. Посебна област се односила на поверење грађана које 
имају у институције које су задужене за безбедност и сигурност. Не-
знатно више од половине анкетираних грађана изјавило је да нема 
поверење у органе реда. Већина мисли да полиције нема на лицу 
места и то када је најпотребнија (нису доступни, реагују са зака-
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шњењем или их нема довољно), те да има благ однос према пре-
ступницима и понекад непријатан или несаосећајан према жртвама. 
Међутим, има и оних који имају потпуно поверење у органе реда, 
сматрају да они свој посао раде коректно и професионално, али да 
су законске и казнене одредбе сувише благе и да је могуће увести 
нека побољшања. Убедљива већина испитаника, 98% сматра да је 
могуће спровести мере које би довеле до повећања сигурности у 
јавним градским просторима. Највећи број анкетираних, од 22 до 
30%, означио је боље осветљење и чешће патроле органа реда као 
кључне мере. Такође велики број се определио за другачији ре жим 
рада јавног градског превоза, чак и за видео-надзор (12-13%), 
што се обично сматра непопуларном мером јер се често пове зује 
са угрожавањем интиме и приватности грађана. Нешто мањи про-
ценат, између 7 и 9% препознаје проблем у оријентацији објеката и 
уређењу зелених површина, док је најмањи број њих (3-4%) изабрао 
понуђени одговор везан за прегледност простора и ограђивање.42

Превенција као најбоља мера безбедности

Подаци добијени од надлежних институција су упоређени са 
резултатима спроведене анкете, те је утврђено да постоји простор но 
поклапање у смислу конкретних локација, као и типолошких одлика 
урбаних средина у којима се актови насиља над женама де шавају 
и места које оне због свог личног осећаја страха избегавају. Оно 
што је свакако резултат ове студије јесте закључак да је потребно 
остварити ближу и приснију сарадњу невладиних организација, 
заинтересованих грађана, локалних самоуправа и органа реда, 
јер поседују различите информације које се могу искористити за 
фор мирање и ажурирање базе података о безбедности, а истовре-
мено послужити за указивање на „црне тачке“ у граду, на којима 
је потребно спровести посебне превентивне мере. У ову базу по-
датака требало би унети и специфичне карактеристике локације, 
као што су усамљеност, удаљеност, изолованост, непрегледност, 
запуштеност, доба дана када се инциденти најчешће дешавају и 
сл., а које доприносе нижем степену безбедности. 

Европски комитет за стандардизацију у циљу превенције 
од криминала помоћу урбанистичког планирања (CEN – European 

42 N. Danilović Hristić, „Urbanističko-arhitektonski elementi za obezbeđenje višeg ste-
pena bezbednosti na javnim gradskim prostorima“, neobjavljena doktorska disertaci-
ja, odbranjena na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 25. 11. 2010.
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Committee for Standardization, Prevention of Crime, Urban Planning 
and Design) установио је 2003. кључне стратегије43 у холистичком 
приступу који подразумева и друге реформе у друштву, и оне су 
подељене у три групе. Планерске стратегије подразумевају пошто-
вање постојећих социјалних и физичких структура, креирање жи-
вотности, комбинацију намена и атрактивних уличних профила, 
различитих социо-економских група, избегавање изолације и се-
грегације, примерену урбану густину, стварање осећаја суседства 
и избегавање напуштених и девастираних простора. Стратегије 
из области урбаног дизајна се односе на видљивост, прегледност 
и осветљење, приступачност, лаку и јасну оријентацију, алтер-
на тивне руте кретања, територијалност, људску размеру, јасну 
поделу простора, атрактивност и отпорност дизајна урбаног мо-
би ли јара. Менаџерске стратегије су отежавање приступа мети и 
уклањање мета које изазивају, редовно одржавање и надзор про-
стора, патролирање, по потреби мониторинг уз помоћ камера, 
успостављање правила понашања у јавним просторима, обезбеђе-
ње инфраструктуре за специфичне друштвене групе (младе, старе, 
децу...) и добру комуникацију са јавношћу. 

Такозване мешовите намене традиционалног града које 24 
сата имају свој ритам су свакако пожељне у оквиру концепта пре-
вентивних мера, мада морамо бити свесни да је овај термин дат 
описно и помало идеализовано. Наиме, и најживље градске зоне 
понекада утихну (пред јутро, за време празника који се славе у 
кругу породице и сл.). Са друге стране, чују се жалбе управо на ову 
врсту комбиновања намена, када се деси да ноћни живот барова 
ремети мирни живот стамбеног окружења. Суштински, важно је 
да град или неки његов појединачни део има своје становнике и 
посетиоце, да се људи, смењују и срећу. Разноврсност међусобно 
складних и компатабилних намена и дешавања даје добре резулта-
те и омогућује живахност и дуговечност једног простора. Са тим је 
свакако повезана и фреквенција коришћења простора, циркулаци-
ја корисника и однос кретања и других врста активности у току да-
на и ноћи. Разноврсност намена гарантује и различите групе људи 
који користе простор, бројна и разнолика дешавања, по могућству 
и истовремену јавност/отвореност и дискрецију/приватност. 

Јасна разграниченост простора на јавни, полујавни/полу-
при ватни и приватни може да пружи недвосмислену информацију 
коринсику о жељеним стандардима и условима понашања. Пре-

43 Schneider R. H. & Kitchen T., Crime Prevention and the Built Environment, London: 
Routledge, 2007.
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гледност простора се мери његовом видљивошћу, осветљеношћу, 
могућношћу надгледања, оријентацијом, лаким сналажењем помо-
ћу логике али и симбола, ознака и путоказа, примереним дистан-
цама кретања и сагледавања, а зависи од укупне површине и орга-
ни зације простора. Јавни простори могу бити различити не само по 
својој форми, локацији и начину коришћења већ и по детаљима ко-
ји му дају идентитет, оригиналност, непоновљивост, препозна тљи-
вост и различитост. Осим најраспрострањенијих и најуочивљијих, 
као што су улице, шеталишта, тргови и паркови, јавни простори 
обухватају и отворене спортске терене, дечија игралишта, пијаце, 
паркинге, подземне пролазе, мостове и све друге просторе који 
неограничено служе грађанима. Самим тим мере које се примењују 
са циљем веће безбедности су у исто време врло сличне, али такође 
морају бити примерене и прилагођене врсти простора и запаженим 
проблемима у коришћењу. Често се при опремању јавних простора 
користе елеметни који га обогаћују и чине другачијим, те они 
постају отворене позорнице, места забаве, анимације и спектакла. 
Опрема која доприноси удобности и доступности осим пријатног 
осећаја пружа и осећај бриге о простору и његове безбедности. 
Начин дизајнирања и постављања урбаног мобилијара је пресудан, 
а богат асортиман подразумева осим клупи, расвете, жардињера 
и сл. и заштићене банкомате, прегледне станице градског јавног 
превоза или мрежу СОС телефона. 

Све предложене мере морају да имају друштвену оправда-
ност и подршку, тј. осим постизања циља остваривања безбедности 
имају и улогу стварања здраве и пријатне средине за живот и бора-
вак. Из тог разлога, урбанистичке мере морају да буду испраћене и 
неким другим мерама које су више у сегментима уређења и орга ни-
зације једног друштва, његове едукације и општег напретка. Посе-
бно је важна сарадња свих надлежних институција и служби, поде ла 
одговорности и стални увид у стање и став јавности, тј. задовоље-
ње потреба грађана. Модел превенције је свакако најприменљи ви-
ји, под условом да се спроводи на отворен и демократичан начин.

Закључак

Безбедност јавних простора и умањење претњи јавном реду 
су од највеће важности за заједнице које претендују да заслуже 
епитет одрживости, а неуспех у њиховом обезбеђењу води ка дис-
фукцији града. Само на бази податка да се у новинским чланцима, 
у истраживаном периоду од 1996. до 2006, употреба речи страх, 
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ризик и опасан/опасност увећала у просеку за око 50%, закључује 
се колико медији и политика оптерећују јавност темом безбедно-
сти.44 Да се данашње друштво може назвати „културом страха и 
ризика“, сигурно је допринело не само увећање самих ризика већ и 
повећање сазнања и свести о свему што се око нас дешава или би 
се могло десити, о свим факторима који изазивају осећај несигурно-
сти, угрожености и небезбедности. Једна од опште прихваћених 
дефиниција „да је безбедност у основи слобода од претњи“45 даје 
тумачење на далеко вишем нивоу опште (државне, тј. националне) 
безбедности, али може се применити и на ниво урбане средине и 
осећај који о простору формирају његови корисници. Основе за на-
силно (криминално, сексистичко или расистичко) понашање према 
одређеним категоријама становништва леже у општој социјалној и 
економској ситуацији друштва, што се преноси и на улице градова. 
Реалност и озбиљност насиља на улицама доводи до свеукупног 
осећаја несигурности у заједницама, девалвира њихову „вредност“, 
а несигурност градских простора изазива њихово умањено или 
погрешно коришћење. Превентивне мере које се спроводе у сфери 
урбанистичког планирања и дизајна могу да допринесу квалитету 
урбаних простора и комфору свих корисника. Феминистички по-
кре ти, који су извршили значајан помак у истраживању ове теме, 
започели су са критикама града као окружења које није до краја 
прилагођено потребама жена, а затим су, кроз студије, органи зо-
ване конференције и конкретне акције у простору, успели да за-
интересују струку и званичнике. Кроз цивилни сектор тј. НВО дата 
је подршка женама, подстакнута родна равноправност и затражен 
адекватан одговор на родно засновано насиље. Данас се урбана 
безбедност сматра стратешким циљем градских средина, њом се 
интезивно баве мултидисциплинарни тимови и специјално обучени 
професионалци, врло активно су укључени и грађани, а позитивни 
резултати спроведених мера видљиви су у многим градовима. За 
потребе даљег рада на побољшању безбедности жена,46 али и 
осталих корисника јавних урбаних простора у Београду, потребно 
је спровести ново и детаљније истраживање у које ће се активно 
укључити сви релевантни актери те на бази добијених резултата 
сачинити акциони план.

44 Svensen L. Fr. H., Filozofi ja straha, Beograd: Geopoetika, 2008.
45 Buzan B., People, States & Fear: The National Security Problem in International 

Relations, London: Longman, 1991.
46 Циљ феминистичких група је свакако указивање на положај и третман жена 

у урбаним срединама и предлагање мера које ће њихову безбедност учинити 
бољом. Међутим, ове предложене мере, иако су базиране на искуству припадни-
ца женског пола, доприносе и свим осталим корисницима простора.
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Focusing on the topic of urban safety, as one of the basic qualiti-
es of urban life, inevitably leads to further research on how women feel 
in urban environments, and also in what manner feminist scholarship 
and movements exerted their infl uence upon the development of 
relevant theory and practice. Although women make up a signifi cant 
part of the population particularly in the cities, the fact that they had 
to obtain by force, their right to freedom and use of space, in the sense 
of their mobility, education, work and leisure time, they still they still 
feel exposed, excluded or endangered when certain urban spaces are 
concerned. Much earlier than the profession became interested in issue 
of urban safety, feminist studies were the ones who pointed the issue 
out and initiated certain actions that have later on been accepted and 
supported on a wider scale. Public spaces safety and minimizing threats 
to the public order are of the utmost signifi cance for the communities 
aspiring to deserve the epithet of sustainability, and the failure to pro-
vide this leads to urban dysfunction, devaluates their „value“, leads to 
minimized or improper use. Preventive measures implemented within 
the sphere of urban planning and design can contribute to the quality 
of urban spaces and to the comfort of their users. Feminist movements, 
which have made a signifi cant move in the research of this topic, started 
with the criticism of city as an environment which was not fully adapted 
to the needs of women, and further through studies, conferences 
organized and concrete actions in space, succeeded in getting the 
profession and the offi cials interested in it. Nowadays, urban safety is 
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considered a strategic goal of urban environments, multidisciplinary 
teams and specially trained professionals have been dealing with it. 
The engagement of women’s groups could be interpreted as effort for 
safer places not just for women, but for all users, concerning vulnerable 
groups.



ПРИКАЗИ
Reviews





ПРИКАЗИ

407

Nils Havemann,
Fußball unterm Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, 

Politik und Kommerz,
Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2005, 473 str.

Sport i politika su oduvek bili usko povezani, ta veza seže još od 
antičkih vremena. Još u periodu kada je sport tek nastajao i postepeno 
počeo da se razvija u društveni fenomen koji nadilazi samu ljudsku 
po trebu da se bavi fi zičkom aktivnošću i igrom, političari, vojskovođe i 
državnici su pokušavali da ga iskoriste za svoje potrebe. Era ideologije 
nacionalsocijalizma u Nemačkoj i Evropi nije bila izuzetak. Olimpijske 
igre održane u Berlinu i Garmiš-Partenkirhtenu 1936. godine pokazale 
su da je fi zička kultura u nacističkoj Nemačkoj bila u funkciji politike i 
propagande. To navodi na pitanje u kojoj meri su predstavnici samog 
sporta, sportisti i sportski funkcioneri podržavali nacistički režim i 
mogu li se smatrati delimično odgovornim za sve zločine koje je taj 
režim počinio.

Tema odnosa između totalitarnih ideologija i sporta privlači 
ve liku pažnju istraživača u poslednje vreme, posebno u Nemačkoj, 
gde postoji i veoma jak pritisak javnosti, kako naučne tako i šire dru-
štvene, da se objektivno istraže sve okolnosti nastanka, delovanja i 
uticaja monstruozne ideologije nacionalsocijalizma na društvene struk-
ture. Podršku istori ča ri ma, sociolozima i antropolozima u njihovim 
istra živanjima daju i državne institucije Nemačke, a u slučaju kada 
se pro učavaju veze sporta i politike u Trećem rajhu, veliku podršku 
pružaju i sportske institucije i savezi. Tako je i Nemački fudbalski savez 
(Deutscher Fußball-Bund) 2001. angažovao istoričara Nilsa Havemana 
da napiše jednu sveobuhvatnu istoriju nemač kog fudbala i Nemačkog 
fudbalskog saveza u periodu između 1929. i 1945. godine, stavljajući 
mu na raspolaganje sve svoje resurse i kom pletnu sačuvanu arhivsku 
građu. Rezultat istraživanja je monografi ja: Nils Havemann, Fußball 
unterm Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz 
(Fudbal pod kukastim krstom. Uticaj sporta, politike i komercijalizacije 
na Nemački fudbalski savez), koja je objavljena u Frankfurtu na Majni 
2005. godine.

Nils Haveman rođen je 1966. godine. Studirao je političke 
nauke, romanistiku i istoriju u Bonu, Parizu i Salamanki. Doktori rao 
je 1996. godine na Univerzitetu u Bonu a disertacija se odnosila na 

* У бр. 1/2012. Токова историје, због техничке грешке, овај приказ је објављен 
у непотпуној верзији. Овом приликом се извињавамо колеги Дејану Зецу и 
објављујемо текст приказа у целини (прим. Редакције).
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planove nemačke spoljne politike prema Španiji. Radio je u Nemačkom 
istorijskom muzeju u Berlinu (Deutsches Historisches Museum) i kao 
predavač na Univerzitetu u Majncu (Johannes Guten berg-Universität 
Ma inz). Danas radi kao predavač na Odseku za sa vremenu istoriju 
Univerzi teta u Štutgartu (Universität Stuttgart).

Knjiga je podeljena na osam velikih poglavlja koja su hronološki 
koncipirana. Kritički aparat se nalazi na kraju svakog poglavlja a ne 
na dnu strane, što u određenoj meri otežava samo praćenje teksta. 
U uvodnom poglavlju (9–30) Haveman daje obrazoženje povoda i 
ciljeva svog istraživanja, posebno zbog toga što je u nemačkoj jav-
nosti pokrenuto pitanje odgovornosti određenih institucija, pa i sa-
mog Nemačkog fudbal skog saveza za širenje i poularizaciju ideja 
nacionalsocijalizma. Kontrover ze po tom pitanju nisu istraživane već 
problemi gurani pod tepih i zbog takvog stava Haveman oštro kritikuje 
Nemački fudbalski savez. U tom kontekstu, on takođe naglašava koliki 
je bio značaj fudbalskog sporta u Nemačkoj 30-ih godina 20. veka. 
Autor navodi podatke da je Nemački fudbalski savez 1932. imao više 
od milion čla nova, koji su bili organizovani u približno 8.600 fudbalskih 
klubova, da je broj registrovanih fudbalera godišnje prosečno rastao 
za oko 40.000 i da se svake godine igralo oko 700.000 fudbalskih 
utakmica.

U prvom poglavlju (Der Gründungsgeist des DBF: Grösse, Ein-
heit, Macht und Prosperität im Namen der Nation, 30–63) autor piše o 
razvoju sporta i kulture fi zičkog vežbanja i obrazovanja u Nemačkoj u 
prvoj polovi ni 20. veka. Takođe veoma detaljno prati razvoj Nemačkog 
fudbalskog saveza od osnivanja do 1929. godine, sa posebnim osvrtom 
na militariza ciju Saveza u periodu Prvog svetskog rata i kasniju, 
transformisanu ulogu u periodu Vajmarske republike.

Drugo poglavlje (Der DBF und der Aufstieg des Nationalsozialis-
mus (1929–1933), 63–102) u najvećoj meri je posvećeno delovanju 
najuti cajnijih ljudi Nemačkog fudbalskog saveza Feliksa Linemana (Felix 
Linne mann) i Georga Ksandrija (Georg Xandry) i njihovim vezama 
sa političkim i ekonomskim strukturama Vajmarske republike, ali i 
sa političarima pri padnicima Nacionalsocijalističke nemačke radničke 
partije (NSDAP) koja je tada bila u velikom usponu. Poseban osvrt u 
ovom poglavlju Haveman daje na udarac koji je svetska ekonomska 
kri za zadala nemačkom sportu, podrivajući materijalnu osnovu fudbal-
skih klubova i samog Nemačkog fudbalskog saveza. Loša ekonomska 
situacija je produbila krizu u odnosi ma između igrača i klubova, koji 
su se sporili oko stare odluke vladajućih struktura po kojoj se fudbal 
u Nemačkoj smatrao isključivo amaterskim sportom. Po tim pravilima, 
fudbaleri nisu smeli da primaju platu kao naknadu za utakmice koje 
su igrali. Ekonomski krah i nemogućnost veli kog broja fudbalera da 
se izdržavaju su naterali igrače da se otvoreno pobune i zahtevaju 
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uvođenje profesionalizma. Oslabljen unutrašnjim su kobima, Nemački 
fudbalski savez je dočekao dolazak nacista na vlast 1933. godine.

Period konsolidacije i privikavanja na novo stanje opisan je u 
trećem poglavlju monografi je (Die Konsolidierung des DFB im Natio-
nal sozialistischen Staat (1933–1935), 102–173). Autor navodi kako 
je uspon nacista prekinuo sukobe u okviru sportskih saveza i kako 
je predsednik Nemačkog fudbalskog saveza Lineman uspeo da izdej-
stvuje kod novih vlasti zamrzavanje amaterskog statusa za fudbalere. 
Uopšteno gledano, odnosi između nacističke vlasti i sportskih udruženja 
su bili izuzetno dobri, u najvećoj meri zbog toga što je sam Hitler 
hteo da iskoristi sport u propagandne svrhe, što se najbolje videlo 
na Olimpijadi održanoj 1936. godine. Čovek zadužen za komunikaciju 
između državnog i nacističkog vrha, sa jedne, i sportskih organizacija, 
sa druge strane, bio je Hans fon Čamer und Osten (Hans von Tschammer 
und Osten), državni komesar za sport (Reichssportkommissar). On je 
uspeo da istovremeno veže sportska društva za nacističku vlast, ali i da 
ih zaštiti od radikalnih nacista koji su smatrali da „buržoaski“ sport treba 
ukinuti ili ga potpuno priključiti nacističkim paravojnim formacijama. 
Privikavanje na nacistički poredak, takozvano „glajhšaltovanje“, kroz 
koje je prošlo celokupno nemačko dru štvo pa tako i sportska udruženja, 
dovelo je i do usvajanja principa liderstva (Führerprinzip) u organizaciji 
sportskih struktura. Predsednik Nemačkog fudbalskog saveza Feliks 
Lineman je 1933. godine ukinuo sva pravila i procedure koji su do 
tada važili i proglasio sebe za vođu nemačkog fudbala. Investiranje 
u fudbalsku infrastrukturu i blagonaklon stav vlasti prema samom 
konceptu fi zičkog vežbanja doveli su do po boljšanja uslova za trening 
i igru, što je dovelo i do boljih fudbalskih rezultata. Istovremeno, iz 
sportskih društava su izbačeni Jevreji, koji su bili označeni kao nosi-
oci kapitalističkih tendencija i krivci za pokušaje da se sport profe-
sionalizuje. 

U četvrtom poglavlju (Der DFB im Fahrwasser der Krieg svor be-
rei  ntungen (1935–1939), 173–237) Nils Haveman piše o periodu koji 
je trajao do početka ratnih operacija, posebno o prvim sukobima koji 
su nastali u odnosima između fudbalskih vlasti i nacističkih, odnosno 
držav nih struktura. Prva ozbiljnija konfrontacija je nastala kada su 
državne vlasti 1934. odlučile da sva omladinska sportska društva, što je 
uključivalo i podmlatke fudbalskih klubova, budu organizaciono vezana 
za Hitlerovu omladinu (Hitler-Jugend). Sukob sa Hitlerovom omladinom 
je bio samo naznaka onoga što će doći. Fudbal je sve više postajao 
žrtva unutrašnjih obračuna zavađenih frakcija u okviru nacističke par-
tije. Izve sna samostalnost u delovanju fudbalskih rukovodilaca i pri-
vatna inicijativa, koja je još uvek bila pokretač fudbalskog sporta, 
ograničene su do 1940. godine, kada je Nemački fudbalski savez po-
stao samo odeljenje (Reich sfachamt Fußball) podređeno direktno vođi 
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nemačkog sporta Čameru und Ostenu, a imovina Saveza i klubova 
postala državna. Fudbalski klubovi, bez obzira na to kakvu su podršku 
imali u populaciji i bez obzira na to koliko su bili ukorenjeni u lokalne 
sredine, bili deo buržoaske ili radničke svakodnevice, nisu mogli da 
pruže ozbiljniji otpor politizaciji i etatizaciji. Čak je i jedan Bajern iz 
Minhena (Bayern München), moćan i bogat klub, usko povezan sa 
minhenskom jevrejskom zajednicom, morao da pokle kne i da prihvati 
nacističku politiku.

Peto poglavlje (Im Dienste der nationalsozialistischen Ausspolitik 
– das Reichfachamt Fußball in der ersten Kriegshälfte (1939–1942), 
237–273) u najvećoj meri je posvećeno opisu delovanja nemačkih 
sportskih vlasti u novonastalim ratnim okolnostima i pokušajima da 
se utiče na međunarodne sportske institucije. Posle okupacije Belgije 
u maju 1940. nacisti su pokušali da ucene predsednika Međunarodnog 
olimpijskog ko miteta Anrija de Baje-Latura (Henry de Baillet-Latour) 
da prepusti vođ sto u MOK-u predstavniku Nemačke. Uprkos pritiscima, 
Baje-Latur je doneo hrabru odluku da suspenduje sve aktivnosti MOK-a 
dok traje rat i tako efektivno onemogućio naciste da olimpijski po-
kret zloupotrebe u pro pagandne svrhe. Nacisti su sličan scenario 
pred viđali i za krovnu instituciju svetskog fudbala – FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association). Vršen je oštar pritisak da se 
Peko Bojvens (Peco Bauwens), nemački predstavnik u asocijaciji, iza-
bere za predsednika. Postoje indicije da su SS ofi ciri bili spremni i da 
organizuju atentate na članove FIFA za koje su smatrali da su izra-
zito frankofi lski ili anglofi lski nastrojeni, uklju čujući tu i predsednika 
Žila Rimea (Jules Rimet). Uprkos velikoj želji ne mačkih i italijanskih 
sportskih foruma da silom preuzmu vlast u međuna rodnim sportskim 
organima, to im nije pošlo za rukom. FIFA se spasila jer je sedište 
organizacije bilo u neutralnoj Švajcarskoj. Još jedan, izuzetno bitan, 
aspekt nemačkog fudbala u periodu koji je zaključen 1942. godine je 
bio organizovanje fudbalskih utakmica sa savezničkim zemljama, koje 
su imale za cilj da budu manifestacija prijateljske politike, ali i svoje-
vrsna demonstracija nemačke moći i organizovanosti. Česte su bile fud-
balske utakmice između reprezentacije nemačkog Rajha i reprezenta-
cija Italije, Rumunije, Mađarske, Bugarske a od 1940. i 1941. Slovačke 
i Hrvatske.

Poslednje poglavlje glavnog dela monografi je (Der Untergang 
des deutschen Fußballsports im „Dritten Reich“ (1942–1945), 273–
331) Nils Haveman je posvetio poslednjoj fazi, opadanju sportskih 
i fudbalskih ak tiv nosti i konačnom slomu 1945. godine. Kako je rat 
odmicao, a posebno posle napada Nemačke na Sovjetski Savez 1941, 
bilo je sve teže okupiti jedan fudbalski tim i sprovoditi adekvatan tre-
ning i pripremu utakmica. Razlog je bio taj što su skoro svi aktivni spor-
ti sti bili regrutovani i poslati na front. Sep Herbeger (Sepp Herberger), 
se lektor nemačkog nacionalnog fudbalskog tima, uspeo je da izdejstvu-
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je od vojnih vlasti da omoguće vojnicima-fudbalerima da se okupe dva-
desetak dana pred međunarodnu utakimcu kako bi se uigravali. Prema 
svedočenju preživelih fudbalera, ti igrači su na treninzima davali sve 
od sebe kako bi ostali u sastavu reprezentacije i kako ne bi bili poslati 
natrag na front. Ipak, 1942. godine više nije bilo moguće sprovoditi 
takvu politiku pa je nemačka fudbalska reprezentacija svoju poslednju 
utakmicu odigrala u novembru u Bratislavi protiv Slovačke. Haveman 
je dao i osvrt na sistematski progon Jevreja fudbalera, koji je otpočeo 
1936. odmah po okončanju Olimpijskih igara u Berlinu a svoj vrhunac 
doživeo 1939. godine. Detaljno je preneto puno potresnih priča, kako o 
onima koji su uspeli da prežive holokaust tako i onima, nažalost velikoj 
većini, koji su postradali.

U zaključku (331–344) Nils Haveman se osvrće na dve glavne 
teze koje je pokušao da dokaže: prvo, kako, suprotno dotadašnjim 
zaključima javnosti, Nemački fudbalski savez nije bio perjanica nacio-
nalsocijalizma i jedan od nosilaca antidemokratskih tendencija u Vaj-
marskoj republici, već institucija koja je prema tom anticivilizacijskom 
pokretu zauzela kon formistički stav, kao uostalom i većina nemačkih 
institucija i pojedinaca; i drugo, kako nemački fudbalski zvaničnici 
nisu učinili skoro ništa kako bi zaštitili i spasili svoje kolege, fudbalere, 
trenere i sportske funkcionere jevrejske narodnosti, iako su mnogi 
posle rata tvrdili kako ili nisu znali šta se zapravo dešava ili su čak i 
pokušavali da učine nešto ali bezuspešno.

U Dodatku koji se nalazi na kraju knjige, autor daje veoma ko-
risne tabele, pregledne liste, spiskove funkcionera Nemačkog fudbal-
skog save za, tabele sa rezultatima utakmica i takmičenja i mnoge 
druge stvari koje značajno doprinose lakšem praćenju i razumevanju 
teksta. Takođe, na kraju se nalazi i iscrpan spisak korišćenih izvora i 
literature, kao i veoma pregledan registar ličnih imena i pojmova.

Istorija nemačkog fudbala i i istorija Nemačkog fudbalskog sa-
veza u periodu Trećeg rajha predstavljaju odličan primer sada već pri-
hvaćene činjenice da je tokom celog 20. veka sport demonstrirao veliku 
podložnost uticajima totalitarnih režima, pre svega zbog neodgovornog 
uverenja kako je sport svet za sebe i kako može funkcionisati izvan sve-
ta politike. Diktature, koje vide sport kao izvanrednu priliku da ulepšaju 
svoju užasnu spoljašnjost, imaju i interes i mogućnosti da direktno utiču 
na njega i da efektivno iz njega odstrane njegove prirodne uzdanice 
i temelje: ta kmičarski i sportski duh, želju za nadmetanjem, ponos 
i radost igre i uspeha. Monografi ja Nilsa Havemana Fußball unterm 
Hakenkreutz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz predstavlja 
odličan primer kako pristupiti istraživanju fenomena prožimanja sporta 
i politike i polazište za dalja proučavanja ideologije nacizma i kulta 
telesnosti koji je toj ideologiji bio svojstven.

Dejan ZEC
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Др Момчило Исић,
С народом, за народ, о народу. 

Сретен Вукосављевић 1881–1960,
ИНИС, Београд, 2012, 478 стр.

Српска историјска наука је последњих година обогаћена са 
неколико драгоцених биографија у класичној монографској обра-
ди, као што је она Гаврила Дожића (1881–1950), затим политичка 
био графија Божидара В. Марковића (1874–1946), и ова послења 
Сретена Вукосављевића (1881–1960) колеге Момчила Исића.1 Ако 
се томе до дају и биографске студије о генералу Драгиши Пандуро-
вићу (1885–1951), и нешто раније генералу Душану Трифуновићу 
(1880–1942), може се рећи да је то значајан помак у не баш омиље-
ној и негованој историографској врсти.2 Није ли то она генерација 
(за разлику од Николе Пашића и Ђорђа Симића) у којој се „нови 
век растао са ста рим“? Или је она повезала стари XIX век са новим 
XX веком?3

Писање биографија у српској историографији, како год да 
се постави концепцијски и изведе истраживачки, комплексна je 
ра дња, којом историчар исписује не само једну биографију него 
увек и једну историјску судбину. Јер догађања која се покрећу 
ван срп ских простора увек превладавају напоре људи на њему да 
управљају властитим животима. Ово важи и за велику генерацију 
која је стасавала на прелому столећа, и за коју можемо са си-
гурношћу рећи да је показивала воље, снаге, знања и умешности 
да се носи са својом судбином, да свој људски набој усклади са 
основним тенденцијама времена. И ако је судити по постигнућима, 
била је успешна у томе, мада многе од историјских личности из те 
генерације нису успеле да избегну злој судбини.

Исписивање биографија историјских личности попут Срете-
на Вукосављевића, Гаврила Дожића, значи уронити у неколико 
„епоха“, значи разоткрити „живот у временима“, како је у наслову 

1 Р. Радић, Живот у временима: Гаврило Дожић (1881–1960), ИНИС, Београд, 
2006, 413 стр.; М. Радојевић, Научник и политика. Политичка биографија Божи-
дара В. Марковића (1874–1946), Београд, 2007, 435 стр. 

2 M. Bjelajac, Generаl Drаgišа Pаndurović, život i svedočenjа, INIS–Alterа, Beogrаd, 
2007, 514 str.; Isti, Između vojske i politike. Biogrаfi jа generаlа Dušаnа Trifunovićа 
1880–1942, INIS – Nаrodni muzej Kruševаc, Beogrаd–Kruševаc, 1997, 339 str. 
(koаutor sа P. Trifunovićem). Овде би се могле уврстити и књиге Ђ. Станковића, 
Никола Пашић. Прилози за биографију, Плато, Београд, 2006, 546 стр. и А. Сто-
лићa, Ђорђе Симић. Последњи српски дипломата XIX , Београд, 2003. 

3 М. Радојевић, н. д., стр. 23 и напомена 9.
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једне од биографија дефинисана историјска позиција тих лично-
сти, које су и саме себе одредиле на прелому столећа. Ако „време-
на“ објашњавају личност, онда и личности објашњавају „времена“. 
Ове најновије био графије то доказују. Посебно је то видљиво кроз 
биографију Сре те на Вукосављевића, за коју бисмо рекли да битно 
објашњава и крај османског времена на јужнословенском просто-
ру, и стварање Југо славије и њен међуратни живот, и партизански 
рат и револуцију 1941–1945, и успон комуниста до пуне власти 
у некада југословенском дру штву. Она кроз објашњење личности, 
просветног, научног и широ ко друштвеног рада и политичког де-
ловања Вукосављевића понире у „времена“ значајно више него 
што су та „времена“ до сада разоткри вена.

На некој финој равни биографија Сретена Вукосављевића 
носи своје посебности у односу на друге. Већ местом рођења, у 
Пријепољу, у старој Рашкој односно Санџаку, у Османском царству, 
1881. године, у тзв. неослобођеним крајевима по ондашњој српској 
националној политичкој терминологији, била је предодређена суд-
бина једног та лентованог и вредног дечака, те је постао посвећени 
„национални раденик“.4 Друга особеност његове биографије, која 
проистиче из прве, јесте његово прилажење партизанском покрету 
и покушај да у новим околностима одреди старо, односно ново поље 
своје делатно сти, да споји свој научноистраживачки  и друштвени и 
политички рад који се увек кретао од националног ка социјалном и 
економском, од социјалног и економског ка националном, вртећи се 
око горућих проблема пре свега варошких и њима гравитирајућих 
аграрних за јед ница, али и градских средина. Зато га је аутор књиге 
и назвао „чове ком за сва времена“.

Једна од главних одлика овог рада, која је битно допринела 
нашем закључку да ова биографија умногоме надилази досадашња 
објашњења „времена“, јесте минуциозно ауторово познавање ло-
калних историја варошко-аграрних заједница на српском и меша-
ним про сторима, као и одлично познавање главних друштвених, 
економских и политичких токова на целини некадашњег југо сло-

4 Та судбина је описана у првом поглављу, од три на колико је књига иначе по-
дељена. Прво носи наслов Просветни, национални и политички рад, са посебним 
целинама као што су: У Турској, Црној Гори и Краљевини Србији, У Краљевини 
Југославији, У Другом светском рату, У новој Југославији (која је опет подеље-
на на две целине под насловом Министар за колонизацију и Већник и народни 
посланик). На ово поглавље је била и усмерена наша аналитичка пажња. Друго 
поглавље под насловом Истраживачко-научни и публицистички рад, подељено 
је на шест целина: Истраживачки метод, Научно дело, Професор универзитета, 
Управник института за изучавање села САНУ, Јавна признања за научни рад и 
Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића. У трећем поглављу Човек за 
сва времена (Од Пријепоља до Пријепоља и Становник престонице) исцртан је 
портрет Сретена Вукосављевића. 
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венског простора. То му је омогућило да са прецизношћу испише 
историју припадни штва, порекла, типичног за наше просторе. То 
је пут од породичног миљеа у братству  Тмуша, иза кога следи 
бежање од агинског зулума у варошицу (за шта је требало имати 
велике среће), па успон у локалној средини вештог претка који је 
уједно и трговац и занатлија и локални угледни човек интегрисан 
у османски локални систем власти, и четаџија; његово једно дете 
се школује, можда још једно, с муком, уз благодејанија, и постаје 
тзв. национални раденик, угледан човек шко ла и знања, учествује 
у националнослободилачким ратовима, полити чки је и најшире 
друштвено ангажован. Он је део локалне елите од почетка свога 
школовања, као што је то био и Сретен Вукосављевић. Део је и 
целине друштвеног миљеа и државног апарата, али је и народ ни 
човек, који разумева варошке и гравитирајуће аграрне заједнице 
до дна, који своје знање изводи до научног мишљења, који кроз 
знање и науку зацртава путање разрешења најважнијих проблема 
села и вароши, српског и ширег југословенског простора.

Како ова биографија обједињује и образовну, стручну и 
научну делатност једног човека, као и његов политички и нај ши-
ри друштвени ангажман, у њиховом преплитању, она је врло обја-
шњавајућа. Без тих двоструких објашњења, на два различита ни-
воа, као и до сада и углавном парцијално, тако и убудуће целови-
тије и свеобухватније, неће бити могуће размишљати, пратити, 
анализитати готово све важне правце и динамику промена варо-
шко-градских средина на нашим про сторима, и посебно главног 
догађања као што је трансформисање тра диционалних заједница 
у разноврсним државним и друштвеним окви рима, у модерне ва-
рошко-градске заједнице у националним оквири ма. Ово је општи 
оквир у коме је аутор посматрао, према нашем виђењу, све бројне 
проблеме и питања којима се бавио Сретен Вукоса вљевић.

Посебно бисмо истакли да су „узнемирене аграрне зајед ни-
це“, онако како их је перципирао, анализирао и научно спознавао 
Сретен Вукосављевић, онако како је у многима од њих живео и 
радио, у свим трима „временима“, кључ за разумевање нашег 
простора и људи на њему, централно место наше историје у XIX и  
XX веку.

Др Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ
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Andrew Heywood,
Political Ideologies: An Introduction,

Basingstoke, 2012

Ендру Хејвуд је један од најпознатијих британских аутора 
уџ беника о политикологији. Током своје двадесетогодишње ака-
демске каријере вршио је функције заменика директора Кројдон 
колеџа и директора студија на Орпингтон колеџу. Аутор је више 
уџбеника и монографија које обрађују теме из области теорије 
политике, идео логије и процеса глобализације. 

У делу Political Ideologies: An Introduction Хејвуд је у двана-
ест поглавља изложио процес настанка, основне карактеристике 
и гло балне перспективе идеолошких система који су обележили 
историју западног света од Француске револуције до данашњих 
дана. Посебну пажњу заслужују поглавља у којима аутор јасно и 
прецизно излаже генезу и основне постулате идеологије фемини-
зма, екологизма, вер ског фундаметализма и мултикултурализма 
бу дући да ови идеолошки системи, који су добили свој дефинисани 
облик тек у другој половини двадесетог века, нису били предмет 
научне анализе у тој мери у којој су то биле тзв. класичне идео-
логије, попут нпр. либерализма.

У уводном поглављу, аутор је маркирајући општеприсутност 
идеологије у свакодневном животу и говору савременог човека, 
указао на то да не постоји јединствена дефиниција појма идеоло-
гије и да сам термин идеологија, у зависности од политичких ста-
вова онога ко га дефинише, може имати изразито позитиван, али и 
изра зито негативан префикс. Тако је Карл Маркс видео идеологију 
као интелектуално оруђе чија је сврха да радничкој класи наметне 
по литичке идеје и моралне вредности владајуће класе и на тај 
начин спречи политичку емаципацију радника и њихову борбу за 
промену постојећег друштвеног система. Након излагања више ра-
зличитих де финиција идеологије, аутор долази до савремене науч-
не дефиниције идеологије као мање или више кохерентне групе 
идеја које обезбеђу ју основ за организовану политичку акцију за 
очување, модификацију или рушење постојећег система власти. 
Сврха постојања идеолошких система јесте да појасне, како поје-
динцима тако и друштву у целини, постојећи систем, укажу на 
то како би он у будућности требало да изгледа (визија идеалног 
друштва) и упуте на правце и начине којима се може стићи до 
политичких промена.
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Аутор скреће пажњу на чињеницу да су идеологије, као и 
све људске творевине, током времена подложне великом степену 
транс формације по питању модификације идеја које их дефинишу 
и по питању значаја улоге коју играју у савременом свету. Ове 
идеолошке трансформације условљене су појавом постиндустриј-
ског друштва, падом комунизма тј. нестанком биполарног светског 
порет ка и појавом и успоном феномена глобализације. У наредних 
шест поглавља аутор је, условно се држећи хронолошког редосле да, 
из ло жио историјат настанка, основне идеје, вредности, доктри не 
и тео рије идеологија либерализма, конзервативизма, социјализма, 
анар хи зма, национализма и фашизма. Оно што посебно олакшава 
чита оцу да прати историјат настанка и развој поменутих идеологија 
пред ста вља то што су у сваком поглављу издвојене две странице 
на ко јима су изложени основни биографски подаци аутора дела у 
којима су изложене фундаменталне идеје одређеног идеолошког 
система. Поред тога, да би јасније дефинисао фундаменте одређене 
идеоло гије, аутор је на више места уз помоћ табела дао приказ 
односа различитих идеологија према основним политичким темама. 
Тако са знајемо да држава у зависности од идеолошког дискурса 
оног ко је тумачи може бити врхунски етички идеал (фашизам), 
непотребно зло (анархизам) или инструмент патријархалног дру-
штва који за циљ има легализацију доминације мушкараца над 
женама (феминизам). На тај начин читалац се упознаје са утица јем 
појединих идеологија на питања која задиру како у сферу поли-
тичког тако и у сферу приватног живота својих поклоника. 

Аутор је посветио велику пажњу међусобним утицајима 
идеологија (нпр. утицај Сореловог револуционарног синдикализма 
на на станак фашистичког корпоративизма), као и случајевима ста-
пања по једи них идејних концепција различитих, често међусобно 
супротста вљених, идеологија у нови тзв. хибридни идеолошки си-
стем (као та кви могу бити окарактерисани социјал-демократија и 
национал-соци јализам). Да би омогућио читаоцима да лакше пра те 
његово аналити чко изла гање, а и да би избегао нејасноће и по-
грешне интерпретације, Хејвуд је у посебно обојеним уоквиреним 
целинама изложио дефи ниције кључних појмова са којима се у 
анализи оперише, што је од великог значаја будући да се често 
ради о појмовима који се могу тумачити различито у зависности од 
контекста у коме се помињу.

Последња четири поглавља су посвећена, како их аутор на-
зи ва, новим идеологијама: феминизму, екологизму, верском фун-
да ментализму и мултикултурализму. За разлику од класичних идео-
логија либерализма, конзервативизма и социјализма, које су се ба-
зирале на питању економске организације друштва, нове идеологи-
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је су се фокусирале на питања из домена културе тј. на људске 
вредно сти, веровања и начин живота. Сам аутор наглашава да се 
ови по литички феномени, са изузетком верског фундаментализма 
услед не кохерентности њихових основних идеја, не могу сматрати 
заокру же ним идеолошким системима, већ их пре треба посматрати 
као простор за идеолошку дебату. И нове идеологије показују 
тенденцију међусобног преплитања и стварања хибридних модела 
попут соци јалистичког феминизма и еко-анархизма. Посебну па-
жњу Хејвуд је посветио идеологији верског фундаментализма, која 
пред ставља па радоксалну појаву, како по питању својих основних 
карактеристика (антимодернистички концепт поникао у другој по-
ловини 20. века) тако и по питању терористичких метода којима 
покушава да реализује своје миленаристичке циљеве. 

Управо питањем будућности самог концепта идеологије ба-
ви се завршно поглавље овог дела. У њему аутор наводи да се у 
научној јавности од 60-их година 20. века јавља мишљење да је 
концепт идеологије у класичном смислу те речи осуђен на нестанак. 
Овај став има најјаче упориште у делима Семјуела Хантингтона 
и Френсиса Фукујаме у којима су изложене теорије судара ци-
вилизација и краја историје. Хантингтонова теорија о судару ци-
вилизација (1996) го вори да ће у времену после хладног рата 
глобални сукоби изгубити идеолошки и економски префикс и да ће 
се у њиховом средишту наћи питања из домена културе. Потврда 
ове теорије може се запазити у феномену јачања глобалног утицаја 
верског фундаментализма који у фокус свог деловања ставља пи-
тања духовне природе. Фукујамина теорија о крају историје (1989), 
са друге стране, заснива се на уве рењу да је сломом фашизма 
1945. и падом комунизма 1989–1991. западноевропски модел ли-
берализма однео неопозиву победу над сво јим ривалима и да се 
том победом окончава историја идеја и феномен идеолошке деба-
те. Као алтернатива идеолошким системима тј. као нови оквири за 
уређење друштвених односа јављају се принципи рационализма 
и науке. По Хејвуду, овакав резултат је мало вероватан будући 
да и рационализам и наука могу бити посматрани као репре зен-
ти појединих идеолошких система. Тако присталице мултикулту-
ра лизма и верског фундаментализма посматрају рационализам као 
облик културног империјализма који промовисањем западњачких 
вред ности материјализма урушава основе религијских уверења, 
док при сталице екологизма посматрају науку као идеологију тех-
нократске елите која наступа као заштитник мултинационалних 
компанија које за рачун профита угрожавају животну средину. 
У складу са тим аутор закључује да се све теорије о нестанку 
идеологије заправо темеље на тријумфу одређене идеолошке тра-
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диције, додајући при том да идеологија игра битну улогу у људском 
друштву тиме што даје обич ном човеку разлог да верује у нешто 
веће од себе самога, као и при лику да себе прецизније дефинише 
у ширем историјском контексту. 

Будући да се ово дело бави проблематиком која у великој 
мери улази у апстрактне аспекте људског размишљања и оперише 
појмови ма који сами по себи представљају сложене мисаоне кон-
струкције, битно је напоменути велико настојање аутора да ову 
комплексну тему на сваки начин приближи читаоцима. У ту сврху, 
на крају сваког по главља приложен је списак лиературе у којој 
читалац може наћи одго воре на питања која су остала недовољно 
расветљена, као и сет пи тања која могу да послуже за покретање 
дискусије која предавачима који одлуче да користе ово дело као 
уџбеник умногоме олакшавају да приближе ову сложену тему сво-
јим студентима. Захваљујући томе, дело Political Ideologies: An 
Introduction је постало незаобилазни при ручник за проучавање по-
литичких теорија и историје идеологије, о чему сведочи чињеница 
да је доживело чак пет издања у протеклих десет година (прво 
издање изашло је 1992) и етаблирало се као релевантни уџбеник у 
више универзитетских установа.

Василије ДРАГОСАВЉЕВИЋ

Александар Раковић, 
Рокенрол у Југославији: 1956–1968. 
Изазов социјалистичком друштву, 
Архипелаг, Београд, 2011, 635 стр.

Карактеристично за 20. век је да су процеси који су се раније 
дешавали на друштвеним маргинама, услед ширења писмености, 
могућности информисања, више слободног времена, повећања ма-
те  ри јалног богатства, али и политичког утицаја ширих слојева дру-
штва, постали веома важни и тако дошли у центар пажње јавности. 
То важи и за популарну музику. Како сам аутор Александар Раковић 
у предго вору наводи: „Рокенрол је највећа друштвана и културна 
револуција 20. века, музика и култура која је прескочила историјске 
баријере: расне, етничке, језичке, политичке, верске и социјалне“. 
У социјали стичкој Југославији рокенрол је имао да превазиђе и 
идеолошку пре преку, ригидан однос који су домаћи политички и 
државни руководи о ци имали према страним, нарочито западним 
културним утицајима. Монографија Александра Раковића Рокенрол 
у Југославији: 1956–1968. Изазов социјалистичком друштву нам 
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говори управо о томе – о путу који је један стран и испрва суб-
верзиван супкултурни феномен прешао и постао прихваћен, чак 
у неку руку и доминантан културни образац младих у једној соци-
јалистичкој држави.

Александар Раковић је талентовани историчар који се у 
својој истраживачкој каријери бавио различитим проблемима, и 
у хроно ло шком и у тематском погледу. Дипломирао је историју 
на Филозофском факултету у Београду, магистрирао на Катедри 
за историју Југослави је Филозофског факултета одбранивши те-
зу Југословенска јавност и Ирска револуција 1916–1923, а у ја-
нуару 2011. године је на истој Ка тедри одбранио и своју доктор-
ску дисертацију Рокенрол у Југо сла вији 1956–1968. Изазов со-
ција листичком друштву, која је, уз одређене измене и дораде, 
представљена научној и широј јавности управо у монографији 
која је предмет овог приказа. Александар Раковић се такође, са 
не ма ње умешности, бавио и историјом Српске православне цркве, 
Право славног богословског факултета у Београду и историјом ме-
ђуверских односа на територији Србије.

Временски је материја о којој је Раковић писао омеђена на 
период између 1956. када се у југословенској штампи појављују 
први, углавном негативни текстови о рокенролу, писани из угла 
идеолошког чистунства које критикује „неморалне“ тенденције у 
забавној музици која је освојила млади свет у Сједињеним Аме-
ричким Државама и Великој Британији, и 1968. године, када ро-
кенрол престаје да буде поткултура и улази у главне културне 
токове, када бива прихваћен као један прогресиван тренд, чак и од 
државних и партијских функ ционера. Аутор у предговору наводи 
да је за потребе израде докторске дисертације, односно писања 
монографије истраживао грађу у четири архивске институције 
(Архив Југославије, Дипломатски архив Мини старства спољних по-
слова Републике Србије, Историјски архив Бео града и Архив Ју-
гославија филма), као и у многобројним личним ар хивама. Нај-
више прегледане грађе је партијске провинијенције: Савеза ко-
муниста Југославије, Савеза комуниста Србије, Градског коми тета 
СКС – Београд, Народне омладине Југославије, Савеза омлади не 
Југославије и других. Такође, аутор је прегледао више од двадесет 
различитих новина и магазина, дневне, политичке, забавне, омла-
дин ске и музичке штампе. Интервјуисано је тридесет савременика 
који су били, директно и индиректно, умешани у процес стварања, 
ширења и етаблирања рокенрол сцене у Југославији. Списак 
коришћене ли тературе, који је дат на крају монографије, такође 
је импозантан: ради се о више од двеста домаћих и страних књига 
и научно-стручних чланака из области историографије, ро кенрол 
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публицистике, социо логије, етнологије, политикологије, му зи ко ло-
гије, музичке публици стике, историје филма, радија и те леви зије, 
као и различитих ме моара и успомена. Незаобилазан додатак свему 
прочитаном било је и преслушавање стотина му зичких пло ча.

Тематски, рад је подељен на две веће целине: Уводна разма-
трања и Главна разматрања: рокенрол у Југославији, а свака од те 
две целине даље на одговарајућа поглавља. Прво поглавље даје 
један широк теоретски увод у проблем значаја музике у историји 
и у развој и ширење популарне културе у 20. веку. Поглавље „Од 
памучних поља до рокенрол револуције“ (стр. 13–83) подељено је 
на три мање целине: Музички правци белих и црних Американаца 
у првој половини 20. века (стр. 13–31), где је описан настанак и 
развој разних музичких праваца у САД-у и њихово мешање, као и 
околности које су до тог мешања довеле; Дефинисање рокенрола 
(стр. 31–76), које описује период 40-их и 50-их година 20. века, 
настанак првих рокенрол песа ма и првих рокенрол бендова и 
борбу за њихово позиционирање на музичком тржишту; Радио 
Лук сембург: звук и слух Хладног рата (стр. 76–83) описује начин 
на који се рокенрол музика ширила по Европи и свету, чак и у 
оне земље које су у тој врсти музике виделе идеолошку опсаност. 
Поглавље „Југословенско друштво и популарна култура За пада“ 
(стр. 83–117) подељено је на два потпоглавља: Инострани кул-
турни центри у светлу југословенске политике (стр. 83–99), у коме 
је описан modus operandi културних центара који су деловали у 
Југо славији, посебно Сједињених Америчких Држава и Велике 
Бри таније, садржаји које су нудили, њихова улога у остваривању 
политичких циљева својих земаља, колико су их посећивали ју-
гословенски гра ђани и став југословенских власти према њиховом 
деловању; Филм и забавна штампа (стр. 99–117) говори о утицају 
који је страна филмска продукција имала на Југословене, као и 
штампа забавног садржаја. Посебна пажња је посвећена ино стра-
ним модним утицајима. Треће и последње поглавље у првој це-
лини монографије, названо „Трагање за југословенским моделом 
популарне музике“ (стр. 117–187) подеље но је на два потпоглавља: 
Забавна и џез музика у Југославији (стр. 117–157) и Забавна музика 
у бројкама (стр. 157–187). Оба потпо гла вља разматрају развој 
музичких праваца и жанрова који су у Југо славији били популарни 
још у предратном периоду и који су, у неку руку, утабали пут којим 
је касније рокенрол ушао и раширио се у југословенском друштву.

Друга велика целина, Главна разматрања: рокенрол у Ју-
го славији је подељена на четири поглавља, а свако поглавље 
на потпогла вља. Прво поглавље „Године класичног рокенрола 
1956–1965“ (стр. 187–325) дели се на потпоглавља: Југословенска 
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омладина у трагању за простором (стр. 187–200.), које највише гово-
ри о положају младих у тадашњој Југославији, њиховим навикама, 
вредносним и културним ставовима, као и о покушајима владајућих 
структура да утичу на њих; Рокенрол на Западу и југословенско 
поимање феномена (стр. 200–251), где аутор описује перцепцију 
феномена рокенрола у југо словенском друштву, од забавне штампе 
преко домаћих музичара и музичких удружења, све до партијских 
форума; Почеци југословен ског рокенрола и стварање публике 
(стр. 251–305),  у којем Рако вић реконструише пионирске кораке 
југословенског рокенрола, даје опис првих бендова, првих свирки 
и постепено формирање укуса југо сло венске публике и раста њене 
наклоности ка рокенролу; Кла си чни југословенски рокенрол на 
главном путу (стр. 305–325), где се највише места даје ауторима 
који су први изнели репертоар кла сичног рокенрола и твиста пред 
ширу публику, као и онима који су наступали и у другим земљама, 
најпре у Совјетском Савезу, попут Карла Метикоша, Перице Сто-
јанчића или Крунослава Кића Слабинца. Друго поглавље, названо 
„Време електричарског рокенрола 1961–1968“ (стр. 325–533) де-
ли се на следећа потпоглавља: Југословенска омладина на путу 
ка побуни (стр. 325–342), у којем аутор пише о све већем гене-
рацијском јазу између млађих и старијих Југословена који је постао 
актуелан 60-их година и о начинима на који су млађи испољавали 
свој бунт; Југословенски поглед на британски и италијански бит 
(стр. 342–361), где је описан феномен „битлманије“ и утицај тог 
феномена на ширење рокенрола у Југославији; Снага југосло -
венских електричара (стр. 361–448), у коме Раковић веома детаљно 
анализира експлозију рокенрола у Југославији, најезду елек три-
чарских оркестара и вокално-инструменталних састава које су по 
правилу чиниле електричне гитаре, бас-гитара, бубњеви и кла-
ви јатуре; За и против електричара у Југославији (стр. 448–533), 
у којем је представљена еволуција ставова у партији, стручној 
јавности и медијима, који су од одбојних и неповољних постепено 
дошли до ста ва потпуног прихватања. Треће поглавље, „Битници 
и хипици 1965–1968(1969)“ (стр. 533–581) дели се на два дела: 
Југословенски по глед на америчку контракултуру (стр. 533–557), 
где се говори о по гледу југословенске јавности на контракултурне 
покрете у Сједињеним Аме ричким Државама, тј. на све оне који 
би се могли подвести под кате горију „нова левица“; Југословенска 
омладина и хипи утицаји (стр. 557–581), у којем аутор описује 
ширење хипи покрета у Југославији, његове манифестације, њего-
ву повезаност са јачањем антиратног покрета и радикалне левице, 
као и са студентским демонстрацијама 1968. године. Последње 
поглавље у књизи носи назив „Сличности и разлике рокенрола у 
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Југославији и државама Источног блока до 1969“ (стр. 581–593) 
и у њему Александар Раковић пореди југословенски рокенрол и 
рокенрол у земљама „иза гвоздене завесе“.

Монографија Александра Раковића је изузетно опремљена, 
критички апарат је написан по највишем научном стандарду, 
књига је опремљена бројним фотографијама, табелама, новинским 
исечцима и цитатима релевантних учесника догађаја. Такође, на 
крају књиге се налазе и списак свих коришћених извора и ли-
тературе, индекс личних имена и индекс састава, што у огромној 
мери олакшава читао цу коришћење монографије.

Књига Рокенрол у Југославији: 1956–1968. Изазов социјали-
стичком друштву не представља само изузетан научноистражива-
чки подухват, на којем би сви који проучавају период социјалисти-
чке Југославије морали бити веома захвални Александру Раковићу, 
већ и једно дело које има много већу тежину. Реакције које је 
ова монографија изазвала и код историчара, али и код обичних 
читалаца на презентацијама, представљањима и сајмовима књига 
(проглашена за издавачки подухват године на 10. међународном 
сајму књига „Трг од књиге“ у Херцег Новом 2012. године) нам гово-
ре да је Раковић дао сјајно и свеобухватно виђење једне културоло-
шке појаве која је имала огроман утицај на одрастање и формирање 
генерација Југословена, као и то да је шира читалачка публика 
веома рада да такво једно дело прихвати. Нема много историчара 
који се могу похвалити таквим резултатом.

Дејан ЗЕЦ

Драгутин Ј. Ранковић,
Свакодневни живот под окупацијом 1941–1944:

искуство једног Београђанина, 
приредили: Наташа Милићевић и Душан Никодијевић,

ИНИС, Београд, 2011, 894 стр.

Проучавање војне, политичке и дипломатске историје глав-
ни је истраживачки дискурс српске историографске науке. То важи 
за сва историјска раздобља и за све велике догађаје у историји 
српског народа, па и за процес проучавања Другог светског рата, 
како за истраживања рађена у периоду социјализма тако и за она 
рађена у новијем раздобљу, када се многи закључци историогра-
фије преиспитују и поново проверавају. Међутим, ново време и 
нове околности су, осим потребе да се на један критичкији начин 
приступи истраживању периода Другог светског рата, довеле и до 
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тога да се отворе и многе друге теме које су у претходном периоду 
биле запостављене. Једна од тих нових тема, сасвим у складу са 
модерним стремљењима у европској и светској историографији, 
јесте и тема о свакодневном животу људи у рату и окупацији.

Теме из друштвене историје су биле реткост у српској исто-
риографији све до пре тридесетак година, када су се у југословен-
ским научним часописима појавиле прве расправе о значају проу-
чавања друштвене историје, први преводи радова великих свет-
ских историчара који су се бавили филозофијом историје и њеном 
теоријом и резултати првих домаћих истраживања из те области. 
Иако су нам многи аспекти друштвеног живота у прошлости данас 
добро познати, посебно из области привреде и културе, угао који 
нам говори о личној перцепцији одређених историјских догађаја 
и раздобља и живот људи на маргини тих истих великих догађаја 
још увек није довољно истражен. Чак није ни за период Другог 
светског рата, који је као тема можда и најинтересантнији научној 
и широј заједници. 

Мемоари, аутобиографије и дневници представљају извр-
стан извор за проучавање прошлих времена, посебно уколико 
исто ричар жели да стекне увид у личну перспективу појединца који 
се обрео у тешким, неизвесним и великим догађајима. У Србији су 
објављена многа аутобиографска и мемоарска дела која се односе 
и на период Другог светског рата и окупације и она су у многоме 
унапредила наша знања о том времену (Дејан Медаковић, Аритон 
Михаиловић, Бранко Лазаревић и др.), али је дневник Драгутина Ј. 
Ранковића, државног чиновника у пензији, који је објавио Инсти тут 
за новију историју Србије 2011, можда и највреднији.

Значај Ранковићевог дневника за процес проучавања свако-
дневног живота у окупраној Србији је многострук и њега су препо-
знали Наташа Милићевић, истраживач сарадник Института за но-
вију историју Србије, и Душан Никодијевић из Одељења посебних 
фондо ва Народне библиотеке Србије. Њих двоје су заједничким 
трудом приредили за штампу овај дневник. Наташа Милићевић је 
дипломирала и ма гистрирала на Филозофском факултету у Бео-
граду, на Катедри за историју Југославије а главна тема њених 
истраживања је положај српског грађанства у југословенској држа-
ви. Душан Никодијевић је такође историчар, дипломирао је на Ка-
тедри за историју Југославије Филозофског факултета у Бео граду. 
Од 1998. године ради у Народној библиотеци Србије, где је задужен 
за сређивање и обраду рукописа.

О Драгутину Ј. Ранковићу, аутору дневника, нема много по-
да така, а већина их проистиче из његових дневничких белешки. 
Зна се да је рођен у Београду 1882. године, да потиче из занатлиј-
ске породице и да се у младости пуно селио по Србији. Свршио је 
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Правни факултет у Београду и службовао као чиновник различитих 
државних органа, како у унутрашњости тако и у Београду. Био је 
члан Демократске странке. Много је писао и објављивао у штампи. 
Други светски рат је дочекао као пензионер у Београду. Умро је 
1956. године. Дневник је Драгутин Ј. Ранковић пред смрт поклонио 
Народној библиотеци Србије и он се налазио у Одељењу посебних 
фондова (сигнатура Р1115), помало и заборављен, све док га за 
штампу нису приредили Наташа Милићевић и Душан Никодијевић. 
Рукопис дневника је подељен на 34 дела, где сваки део одговара 
једном месецу у години, осим за 1941. која је подељена на два де-
ла. Рукопис је писан на папирима различитог порекла и квалитета, 
у почетку на обичном белом паиру, затим на трговачком, смеђем 
папиру, да би пред крај рата Ранковић за писање користио и плави 
пак-папир веома лошег квалитета. Писао је мастилом када га је 
имао а када није, обичном графитном оловком. 

Драгутин Ј. Ранковић своје дневничке белешке почиње 5. 
септембра 1941. а завршава са 31. августом 1944. године. Дневник 
је водио скоро свакодневно и уз сваки унос је бележио и тачан 
дан окупације, тако да је последњи дан описан у дневнику 1235. 
дан проведен под окупацијом немачког оружја. Опис прве године 
(стр. 69–105) је у приређеној књизи, као и у оригиналу, подељен 
на два дела (од 5. IX до 2. XII 1941. и од 3. XII до 31. XII 1941). 
Белешке су за овај период нешто оскудније и мање информативне 
него за каснији и у тим записима се могу пронаћи неке личне 
успомене и реминисценције на прошле догађаје и људе, као и 
цртице из историје Београда. Записи из 1942. године (стр. 109–
409) су много детаљнији, садрже бројне практичне информације (о 
ценама, о снабдевености намирницама, о проблемима саобраћа ја, 
о инфлацији, о црној берзи, о принудном раду...). У белешкама се 
могу пронаћи и подаци о антагонизму који је настао између се ла 
и града, о плаћању пореза, о разним гласинама и пророчанстви ма 
који су кружили у народу, о забавама попут позоришта, биоско-
па, игранки или спортских приредби, о понашању окупаторских 
војника и домаће квислиншке управе и другим стварима. Слично 
је и у описима 1943. (стр. 413–687) и 1944. године (стр. 691–876), 
с тим што се све више могу уочити и ауторова промишљања о 
политичкој ситуацији у земљи и у свету, о стању на фронтовима, као 
и његова размишљања о будућности Србије и Југославије, па чак и 
стрепња од победе комуниста. Аутор нам открива своја политичка 
стајалишта, он је демократа и присталица равногорског покрета, у 
моментима веома киван на предратне југословенске политичаре, 
противник колаборације. Његов однос према КПЈ и Титу је веома 
негативан.

Поред изузетне изворне и сазнајне вредности које дневни-
чке забелешке Драгутина Ј. Ранковића имају за историчаре, до-
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датну вредност представља и уводна студија приређивача (стр. 
15–65) која је насловљена „Свакодневни живот у окупираном гра-
ду 1941–1944“. Овај уводни текст представља редак и сигурно нај-
концизнији и најбољи историографски преглед околности везаних 
за живот у окупираном Београду. Аутори су изванредно прика-
зали и формалне оквире и практичне примере тешког живота у 
уништеном и окупираном граду. Уводна студија је подељена на 
дванаест поглавља (Свакодневни живот под принудом; Трпеза и 
огњиште; Пијаце; Одевање; Хигијена и здравље; Пушач у нево-
љи; Од даме до домаћице; Дружења и окупљања; Морална иску-
шења; Духовни живот; Ирационална слика стварности; Хумор 
као отпор: шаљиве приче из свакодневице) и свако поглавље у 
кратким цртама описује један сегмент свакодневног живота. Поред 
одличне уводне студије, аутори су на крају књиге дали и списак 
коришћених извора и литературе, као и индекс имена, који у ве-
ликој мери олакшава претраживање текста.

Пажљиво посматрање и паметно просуђивање догађаја, пе-
дантност, посвећеност и жеља аутора Драгутина Ј. Ранковића „да 
онима који после сто година буду проучавали историју данашњег 
времена пружи што више материјала“, у комбинацији са веома 
информативном студијом и критичким апаратом који су саставили 
приређивачи, чине ово дело веома вредним и у изворном и у 
историографском смислу.

Дејан ЗЕЦ
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Дејан ЗЕЦ

Трибина: Из истраживања младих сарадника ИНИС-а

Сврха постојања и циљеви рада једне научноистраживачке 
институције су, пре свега, да окупи квалитетне и вредне истра-
живаче на једном месту, да им помогне да у пуној мери остваре 
своје истраживачке потенцијале и да на тај начин допринесу ра-
звоју науке у Србији, повећању обима и квалитета научних са-
знања из разних области друштвеног деловања и ширењу тих са-
знања у међународној научној заједници. Институт за новију исто-
рију Србије (ИНИС) веома успешно испуњава све ове задатке: 
он запошљава 38 научника и истраживача који су својим радом 
опра вдали поверење своје матичне институције и учинили да се 
за ИНИС далеко чује и да се о њему међу колегама говори са по-
штовањем и уважавањем. Оно што Институту за новију историју 
Србије даје један посебан квалитет је чињеница да се у њему пуно 
пажње посвећује едукацији млађих колега и њиховом укључивању 
у научни живот. Поред формалних знања и вештина који се стичу 
на високошколским установама, за мање искусне млађе истражи-
ва че и њихов развој непроцењив је живи контакт и размена иску-
става са старијим колегама, како у погледу бољег упућивања у 
изворну грађу, литературу и финесе проблематике којом се баве, 
тако и у погледу чисто техничких питања, као што су процес писа-
ња чланка, приказа или расправе или припрема јавног наступа и 
јавно излагање сопствених научних достигнућа.

Управо у циљу бољег овладавања вештином јавног наступа 
и презентације резултата сопственог истраживачког рада, запо-
слени у Институту за новију историју Србије су дошли на идеју 
да се организује трибина, односно серија предавања на којима би 
резултате својих истраживања презентовали млађи сарадници, 
истраживачи приправници и истраживачи сарадници. Поред њих, 
предвиђено је да ИНИС упути позив за учешће и другим младим 
научницима, студентима мастер студија и докторантима који су 
остварили значајне истраживачке резултате. Поред тога што ће 
три бина омогућити младим научницима да јавно наступе пред ста-
ријим и уваженијим колегама и да тако стекну важна искуства у 
процесу јавног наступа, излагања и одбране својих ставова и на-
у ч не дискусије, што је изузетно битно јер ће многима ово бити и 
први озбиљнији јавни наступ ван факултетског амфитеатра, драго-
це но је и то што ће трибина омогућити упознавање и успостављање 
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личног контакта неколико генерација историчара и других истра-
живача друштва у прошлости и омогућити младим истраживачима 
да колегама представе теме којима се баве, своја открића и поте-
шкоће на које су наилазили у процесу истраживања.

Научно веће Института за новију историју Србије је одреди-
ло да трибина са радом крене у фебруару 2012. и да се динамика 
предавања усклади са динамиком предавања на Београдском уни-
верзитету, односно да предавања буду подељена у две целине, у 
складу са летњим и зимским семестром школске 2011/12. године. 
Укупно је позвано четрнаест младих научника да презентују своја 
истраживања.

Прва фаза пројекта, у којој је шесторо истраживача пре-
зентовало своје радове, почела је у фебруару а окончала се у мају 
2012. године. Први је предавање држао Александар Стојановић, 
докторант на Катедри за историју Југославије Филозофског фа-
култета Универзитета у Београду и истраживач приправник у 
ИНИС-у, а наслов његовог предавања је био Идеолошко делова-
ње српске деснице у међуратном периоду као основа колабора-
ци онизма. Аутор се иначе бави културном политиком у Србији 
за време немачке окупације у Другом светском рату и генерално 
исто ријом српске и југословенске деснице у међуратном периоду. 
Сле дећи је наступио Дејан Зец, докторант на Катедри за општу 
савремену историју Филозофског факултета и истраживач при-
правник у ИНИС-у, који је говорио на тему Организација и де-
ловање Одељења за физичко васпитање Министарства просвете 
у окупираној Србији. Теме његових истраживања су превасходно 
свакодневни живот за време окупације у Другом светском рату и 
историја спорта и физичке културе у Србији и Југославији. Сле-
дио је Александар Лукић, докторант на Катедри за историју Југо-
славије и истраживач приправник у ИНИС-у, који се углавном ба-
ви проучавањем политичких идеја у Србији почетком 20. века и 
међуратној Југославији, а који је презентовао рад Коре ни репу бли-
канизма у Југославији – оснивање Југословенске репу бликанске 
странке 1920. године. Александар В. Милетић, такође докторант на 
Катедри за историју Југославије и истраживач при правник у ИНИС-у, 
из опуса сопствених истраживања лика и дела Милована Ђиласа 
одабрао је тему Милован Ђилас и Јосип Броз Тито – од сарадње до 
сукоба. Милан Пиљак, докторант на Катедри за општу савремену 
историју Филозофског факултета, велики је познавалац привреде 
у социјалистичкој Југославији, ди пломатских и привредних односа 
Југославије и њених суседа и генезе и деловања елита у социјали-
зму. Он је говорио на тему Реформе југословенског економског 
си стема 1945–1965. године. Први циклус предавања окончан је 
предавањем Компаративна анализа уџбеника у Југославији и Бу-
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гарској од 1944. до 1953. године, које је одржала Оливера Марко-
вић, докторант на Катедри за општу савремену историју Филозоф-
ског факултета и истраживач сарадник у ИНИС-у. Она се, иначе, 
највише бави односима између Југославије, Румуније и Бугарске и 
културном историјом Балкана.

Сва предавања одржана у склопу пројекта Трибина: Из 
истраживања младих сарадника ИНИС-а су била веома по сеће-
на: осим колега запослених у Институту, предавањима су при су-
ствовали и многобројни студенти и постдипломци са Филозофског 
факултета и других високошколских установа али и многи други 
заинтересовани грађани. Дискусије које су уследиле после сваког 
предавања су биле веома квалитетне и корисне и у њима су уче-
ствовали сви присутни. Дешавало се да дискусија о предавању 
потраје и много дуже него што је трајало само предавање. Про-
сечно је на предавању било око 50 посетилаца, а с обзиром на то 
да су сва предавања снимана видео-камером и постављена на ин-
тернет, њихова гледаност је била и много већа: према подацима 
који су доступни сарадницима ИНИС-а, видео-записе са трибине 
је путем интернета погледало око 1.750 особа. Интернет страница 
на којој се могу погледати сви видео-записи предавања је http://
www.youtube.com/user/inisbgd. Како би садржај предавања био 
још доступнији научној и широј јавности, предвиђено је да се по 
окончању трибине објави и зборник презентованих радова.

Други део пројекта Трибина: Из истраживања младих са рад-
ника ИНИС-а, усклађен са зимским семестром 2011/2012. године, 
почиње у октобру а завршава се у децембру 2012. године. Број 
уче сника је већи него у пролећном делу, своје радове ће предста-
вити чак осам учесника (уколико не дође до промена околности 
на које ИНИС не може да утиче): Бобан Спасојевић и Василије 
Драгосављевић, докторанти на Филозофском факултету у Београду, 
Срђан Милошевић и Јелена Рафаиловић, сарадници ИНИС-а, Не-
бојша Стамболија, сарадник Института за савремену историју, Иван 
Обрадовић из Народне библиотеке Србије, Ива Лу чић, докторант на 
Универзитету у Упсали, и Стипица Гргић, на ставник на Хрватским 
студијима Свеучилишта у Загребу.

Значај овог пројекта Института за новију историју Србије 
препознао је и Центар за промоцију науке, који је у великој мери 
помогао пројекат, како логистички тако и финансијски. Захваљу-
јући Центру за промоцију науке, трибина је постала међународна. 
Велика је жеља свих у ИНИС-у да овај пројекат, односно његов 
концепт, заживи и да се већ наредне године настави истим темпом, 
уз још више учесника, уз више квалитетних и интересантних пре-
да вања и уз још веће интересовање јавности. 
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Александар В. МИЛЕТИЋ

Међународна научна конференција 
Личност и дјело Милована Ђиласа, 
Никшић, 20–21. априла 2012.

У научној и публицистичкој јавности, поводом стогодишњи це 
рођења, поново је актуелизована тема о Миловану Ђиласу (1911–
1995). У склопу ових активности одржан је низ трибина и објавље но 
више радова и монографија. У организацији Филозоф ског факул-
тета и под покровитељством Универзитета Црне Горе, у Никшићу је 
20–21. априла 2012. године одржана међународна научна конфе-
ренција под називом Личност и дјело Милована Ђи ласа.

Активност Милована Ђиласа испољавала се на више „тере-
на“. Поред значајног удела на политичком пољу, у оквиру  југосло-
вен ске комунистичке револуције и партиципације у послератној 
вла сти, Ђилас је оставио трага и у областима књижевности и по-
лити чке и друштвене теорије. Зато је садржај конференције био 
те матски подељен на три сесије, које су се односиле на области: 
социологије и политикологије, књижевности и лингвистике, и исто-
рије. Међу учесницима је било историчара, социолога, историчара 
књижевности, лингвиста и публициста.

На првој сесији планирано је излагање пет учесника: исто-
ричари Андреј Едемски (Русија) и Џон Тредвеј (John Treadway, САД), 
социолози Слободан Вукићевић и Срђан Вукадиновић и пу блициста 
Никола Ивановић. Андреј Едемски, који је пријавио тему „Еволуција 
погледа Милована Ђиласа према Совјетском Саве зу у склопу ра-
звоја односа између Југославије и СССР-а 1953–1956. године“ и 
Срђан Вукадиновић, са темом „Од догмате до де мократе: Милован 
Ђилас (не)изневјерење дјела“ су, из оправ даних разлога, били 
спречени да присуствују конференцији. Ре ферат Николе Иванови ћа, 
публисисте из САД-а, носио је наслов „Милован Ђилас: балкански 
конфликт – двадесет година касније“. Ивановић је, позивајући се 
између осталог и на интервјуе које је водио са Ђиласом, говорио 
о различитим темама као што су: анализа личности и политичко-
-идеолошке активности Милована Ђиласа, његови ставови према 
Југославији, марксизму, рату, на ционализму итд. Никола Ивановић 
је аутор и недавно објављене књиге Милован Ђилас, између по-
литике и завичаја (Подгорица, 2011). Као истакнута личност у 
Југославији, Ђилас је неретко био тема светских медија. Тим путем 
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се, на известан начин, на Западу стварао мит о њему као „добром 
комунисти“. Ову проблематику дотакао је професор Џон Тредвеј 
(Ричмонд, САД) у свом реферату „Ђилас и САД: Милован Ђилас у 
’New York Times-u’“. Кроз анализу присутности Милована Ђиласа у 
Њујорк Тајмсу, Тредвеј је покушао да представи процес настанка 
митологизације једне личности кроз штампане медије. Излагање 
професора Слободана Вукићевића, „Елита и класа – Ђиласова тео-
рија и пракса“, представљало је садржајну социолошку анализу 
Ђиласовог политичког искуства и активности у области друштвене 
критике. Први део предавања био је аналитичко-теоријског кара-
ктера на тему појмова елите и класе, док је други део имао за 
циљ обраду односа Ђиласа и дру штвеног система, на бази анализе 
књиге Нова класа, као и покушај сагледавања могућности примене 
његових погледа у истраживању друштвених теорија. 

Друга сесија била је посвећена књижевном стваралаштву 
Милована Ђиласа. Као писац, књижевни критичар и преводилац, 
Ђилас је овом приликом сагледан из различитих углова у окви-
рима теорије књижевности, упоредне историје књижевности и 
лин г вистике. Интересантно поређење два писца, симбола „ди-
скур са робије“, изложио је др Гојко Челебић у свом реферату 
„Сер вантес и Ђилас“. Проф. др Синиша Јелушић је, у свом раду 
„Ђила сова читања Његоша: pro & cоntra“, приказао генезу ства-
ралачког односа Милована Ђиласа према Његошу. Резултате лин-
гвистичког приступа истраживању Ђиласовог књижевног дела 
пред ставиле су у својим темама др Соња Ненезић, „Приповједачки 
глаголски облици у Ђиласовој ‘Бесудној земљи’“ и др Миодарка 
Тепавчевић, „Комуникацијска функција пасива у Ђиласовом ро-
ману ‘Бесудна земља’“. Анализу простора и времена у роману 
Црна Гора дала је Ана Пејовић у излагању „Категорија времена 
у роману ‘Црна Гора’“. Обраду проблематике улоге и присутности 
усмене књижевности изнео је мр Владимир Војиновић у реферату 
„Облици усмене књижевности у Ђиласовој приповијеци“. Академик 
Зоран Лакић је, на лични захтев, своју тему планирану у оквиру 
историјске секције изложио на сесији предвиђеној за књижевност. 
Његов реферат под насловом „И као политичар и као државник 
Милован Ђилас је био примарно стваралац“ бавио се историјским 
значајем и сублимацијом Ђиласовог стваралачког рада; дотакао је 
и тему значаја његове личности у историји Црне Горе, проблем 
рехабилитације, ослободилачки рат и револуцију и др. 

У оквиру историјске секције предвиђено је учешће пет из-
лагача. Поред академика Лакића, са излагања су изостали Дра-
гомир Олујић, „Дисидентско сведочење о животу и делу Милована 
Ђиласа“ и др Шербо Растодер, „Ђилас и историја“.  У свом излагању 
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„Милован Ђилас о зеленашком покрету у Црној Гори: 1918–1929“, 
др Новак Аџић се на овај проблем осврнуо кроз анализу мемоарске 
прозе Бесудна земља, док је публициста Борислав Цимеша своје 
виђење проблема изнео у  раду „Ђилас и црногорски национални 
идентитет“. Покушај синтезе узрока Ђиласовог разилажења са ју-
гословенским руководством и пада са власти изнео је у свом ре-
ферату „Милован Ђилас на власти, пут ка дисидентству“ Алек сан-
дар В. Милетић (Институт за новију историју Србије, Београд). На 
крају сесије излагање је имао публициста Веселин Павлићевић на 
тему „Милован Ђилас и лијеве грешке“.

Динамика сесија одликовала се конструктивним расправа-
ма, питањима и садржајном полемиком међу излагачима и присут-
нима који нису били учесници конференције, што је скупу давало 
изразито радну атмосферу. Важност конференције Личност и дјело 
Милована Ђиласа огледа се пре свега у сучељавању различитих 
приступа сложеној теми изучавања ове историјске личности и у 
подстицају истраживача различитих хуманистичких наука на даље 
подухвате.

Александар СТОЈАНОВИЋ

Десничини сусрети 2012: Интелектуалци и рат, 
1939–1947. године,

Задар, 14–15. септембра 2012. године

У периоду од 14. до 16. септембра 2012. године у Задру 
и Исламу Грчком одржани су седми по реду „Десничини сусрети“, 
научно-културна манифестација посвећена проучавању савремене 
историје и културе. Организатори овог догађаја били су Филозоф-
ски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватско друштво писаца, 
Српско културно друштво „Просвјета“ из Загреба и Друштво за об-
нову и ревитализацију Куле Стојана Јанковића, уз материјалну по-
моћ фондова Европске уније. Централни део тродневне манифеста-
ције представљао је међународни научни скуп одржан у Задру, на 
коме је учествовало више од четрдесет излагача из земаља регио на, 
из Пољске, Чешке и Италије. Међу бројним учесницима из Србије 
на овогодишњим „Десничиним сусретима“ нашли су се и сарадници 
Института за новију историју Србије др Олга Манојловић Пинтар, 
др Драган Алексић, Александар В. Милетић, Александар Лукић и 
Александар Стојановић. Велики број реферата био је посвећен ан-
гажману интелектуалаца у периоду непосредно пре и током Дру-
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гог светског рата, уз наглашен компаративни и биографски при-
ступ истраживању. Скуп је својим обраћањем учесницима отво-
рио проф. др Драго Роксандић, који је потом одржао и прво изла-
гање посвећено ратним данима Владана Деснице. Током прве 
сесије, којом је председавала проф. др Сњежана Корен, махом је 
у фокусу било ангажовање српских интелектуалаца у току Другог 
светског рата и годинама које су му претходиле (чију је анализу 
изложила проф. др Оливера Милосављевић), као и сналажење 
српске интелектуалне елите у новом послератном друштву (које 
је у форми компаративне студије на примерима Станислава Ви-
навера и Бранка Лазаревића приказао проф. др Сава Дамјанов). 
Другом сесијом председавао је др Миодраг Матицки, а у фокусу 
излагача се нашла ангажована реч о рату у делима југословенских 
књижевника. Проф. др Бојан Ђорђевић осврнуо се на ангажман 
српских уметника и интелектуалаца за време окупације 1941–
1944, а Марина Јемрић је аудиторијуму представила „лирски про-
тест“ Јулија Бенешића, који представља једну од естетски највред-
нијих уметничких визија рата у југословенској поезији. У оквиру 
треће сесије своје реферате о Шпанији, рату и револуцији, као и 
политичком ангажовању Милана Антића представили су др Олга 
Манојловић Пинтар и др Драган Алексић, док су Петар Мацут и 
Ивица Матичевић своја излагања посветили Јулију Маканецу и 
Винку Николићу. Председавање четвртом сесијом првог дана скупа 
преузела је проф. др Оливера Милосављевић а први реферат (На-
уч ник и политика: академик Милош Тривунац између национали-
зма, нацизма и комунизма) представио је Александар Стојановић. 
Дво је историчара са Универзитета Сапиенца у Риму представили 
су своја истраживања о Марији Радић и Мири Кошутић (реферат 
Мар тине Битуњац) и перцепцији о НДХ и Хрватима у италијан-
ским ди пломатским извештајима (реферат Алберта Бекерелија). 
У оквиру ове сесије такође је представљено ангажовање Ивана 
Мештровића у Другом светском рату, у реферату Давора Стипана. 
Последњом сесијом првог радног дана скупа председавао је проф. 
др Драго Роксандић, а теме реферата су биле биографије и анга-
жман истакнутих активиста партизанског покрета: Ј. Б. Тита (ре-
ферат Сњежане Корен), Милована Ђиласа (реферат Александра 
В. Милетића), Павла Савића (излагање др Драгомира Бонџића), 
генерала Павла Јакшића (реферат Небојше Стамболије) и др Си-
нише Станковића (излагање Милана Гулића). Први радни рад зва-
нично је завршен вечерњом промоцијом зборника радова са про-
шло годишњих „Десничиних сусрета“.

Други дан научног скупа „Десничини сусрети 2012. годи-
не“ такође је прошао у интензивној комуникацији излагача и ди-
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скутаната. Шесту сесију скупа (којом је председавао проф. др Ен-
вер Казас) обележили су реферати посвећени идеолошком и по-
литичком ангажману књижевника. Даниела Чанчар је представила 
своје истраживање о Готфриду Бену, а др Горан Милорадовић о 
утицају који је Други светски рат оставио на рад припадника гру-
пе „Зенит“. Мирослав Крлежа нашао се у жижи интересовања чак 
три реферата изложена на овој сесији: проф. др Звонко Ковач 
упоређивао је ангажман Црњанског и Крлеже, Иван Мајић поре-
дио је Крлежу и Адорна, а Љиљана Билбија је своје излагање по-
све тила Крлежиним експресионистичким доживљајима рата. И се-
дма сесија (којом је председавао проф. др Звонко Ковач) такође 
је обиловала истраживањима из области историје књижевности. 
Проф. др Енвер Казас бавио се етичким преиспитивањем НОБ-а 
и дисиденством Бранка Ћопића на примеру дела „Глуви барут“, 
док се др Миодраг Матицки осврнуо на мемоарске есеје Боре Ћо-
сића и перцепцију рата у њима. Нешто другачији осврт на однос 
интелектуалаца према рату дао је, у великој мери и на основу 
сопственог искуства, млади књижевник Беким Сејрановић путем 
анализе свог романа „Нигдје, ниотуда“. Осмом радном сесијом 
председавао је Бранимир Јанковић, а први је свој реферат изложио 
проф. др Шиме Пилић, ослањајући се на записе браће Божидара 
и Николе Аџије. Значајну просветно-националну активност Зоре 
Аусец представила је аудиторијуму Барбара Риман, док је Вељко 
Станић свој реферат посветио француско-југословенским култур-
ним односима у периоду 1939–1941. године. Александар Лукић је 
представио делатност Јакова Јаше Продановића у Другом светском 
рату а Зоран Бајин идеолошку трансформацију и ангажман др Ми-
рослава Спалајковића. Последњом, деветом радном сесијом скупа 
председавао је проф. др Шиме Пилић. Питањем националних ма-
њи на у контексту Другог светског рата и првих послератних годи-
на бавили су се Франтишек Шистек (реферат посвећен суочавању 
чешких интелектуалаца са послератним прогонима судетских Не-
маца) и Ђузепе Мота (реферат посвећен проф. Де Азкаратеу и 
његовим рефлексијама на мањинска питања у Југославији), док 
је Влатка Филипчић Малигец упознала присутне са поставкама 
хрватских музеја везаним за рат и интелектуалце. Затварању 
скупа претходило је обраћање организатора учесницима и најава 
наредних „Десничиних сусрета“.

Трећи дан културно-научне манифестације „Десничини су-
срети 2012“ искоришћен је за посету Кули Стојана Јанковића и 
имању породице Десница у Исламу Грчком. У име домаћина посе-
тиоцима се обратио др Урош Десница, а обилазак куле и породич ног 
имања подразумевао је и разгледање музејске етнографске збирке 
и сталне фото-поставке. У име учесника научног скупа др Олга 
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Манојловић Пинтар положила је венац на гроб Владана Деснице а 
пригодне говоре одржали су др Миодраг Матицки и проф. др Драго 
Роксандић.  

Квалитетом изложених реферата али и конструктивном и на 
тренутке веома интензивном дискусијом научни скуп „Десничини 
сусрети 2012“ оправдао је свој реноме једног од најзначајнијих 
научних догађаја у региону. Програмска књижица са резимеима 
свих излагања објављена је у септембру 2012, док су организатори 
најавили објављивање зборника радова за следећу годину.

Dejan ZEC

International Conference: Archives, History and Politics 
in XIX–XXI Centuries Romania (Arhive, istorie şi politică 

în România secolelor XIX–XXI), Bucharest, 
September 21–22 2012

The National Archives of Romania (Arhivele Naţionale ale Ro-
mâniei) and the General Association of Romanian Archivists (Aso ciaţia 
Generală a Arhiviştilor din România) made a tremendous effort and 
organized an international scientifi c conference whose goal was to 
better examine the relationship between archives, history and politics 
in Romania during the nineteenth, twentieth and twenty-fi rst centuri-
es. The conference was held at the National Archives of Romania and 
besides the Romanian experts who elaborated their papers on various 
topics such as archival theory, access to archives, digitalization and 
information process, history of Romanian archival institutions and 
various archival funds, usage of documents, the profession of an 
archivist etc. there were also guest speakers from other countries who 
mostly presented papers on signifi cant archival funds in their countries 
which are important for a better understanding of Romanian history.

The opening ceremony of the conference was held in the new 
building of the Romanian National Library on 21st of September 2012. 
The participants were greeted by Dr. Ioan Drăgan, the Director of the 
National Archives of Romania, Dr. Mihai Viorel Fifor, the State Secretary 
at the Ministry of Internal Affairs, Prof. dr. Zoe Petre from the Faculty of 
History at the University of Bucharest, Prof. acad. Şer ban Papacostea 
from the Romanian Academy and Dr. Costin Feneşan, the former Director 
of the National Archives of Romania. The fi rst day of the conference 
was divided into two sessions and each session into different panels. 
The morning session was held at the National Library building and the 
panels were: 1) Archival Theory and Access to the Archives moderated 
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by Claudiu Turcitu; 2) The Use of the Archival Document moderated 
by Şerban Marin; 3) Digitalization and Informational Technologies 
moderated by Bogdan-Florin Popovici. In the fi rst panel the speakers 
were: Peter Moldovan (National Archives of Romania, Mureş County) - 
Archival Appraisal – Debates in the West and the Romanian Evolution; 
Bogdan-Florin Popovici (National Archives of Romania, Braşov County) 
- About the Quality of the Archival Sources and the Places Taken by the 
Document Author-Originator-Keeper; Mariana Momciu („Babeş-Bolyai 
University“, Cluj) - Registers of the Holy Sepulcher Guardianship – 
Document’s Diffi cult Way from Edition to Issue and Liliana Corobca - The 
Institution of Censorship and the Access to the Documents Regarding 
the State Secret. The second panel speakers and papers: Harieta Mare ci 
Sabol („Ştefan cel Mare“ University, Suceava) - Considerations Regard-
ing the Documentary-Historical Sources Concerning Bucovina in the 
State Archives in Vienna; Liviu Neagoe („G. Bariţiu“ Institute of History, 
Cluj) - Romanian Constitutionalism – Traditions and Particularities in 
Defi ning the Idea of Citizenship in the First Half of the 19th Century; 
Nicolae Mihai („C. S. Nicolăescu-Plopşor“ Institute of Social-Humanistic 
Research, Craiova) - The Revolution and Its Documents: Is Possible 
a Cultural History of the Politics at 1848?; Raluca Tomi („N. Iorga“ 
Institute of History, Bucharest) - Personal Archives as Sources for the 
Study of Social History in the Romanian Principalities. Case Study: Paul 
Bataillard; Ioana Beldiman (National University of Arts, Bucharest) - 
Landscape Painter Edouard-Jules Redont (1862–1942) and His Order 
for Filaret Park in Bucharest; Alexandrina Cuţui (Bucovina Museum) - 
The Orthodox Church in Bucovina During the First World War; Dejan 
Zec (Institute for Recent History of Serbia, Belgrade) - Diplomatic 
Mis sions of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia in the 
Kingdom of Romania 1918–1941: Documents from the Archives of 
Yugoslavia in Belgrade and Sorin Boeşan (Mediaş City Hall) - Inter-
national Relations in Southeastern Europe in 1937–1938. In the third 
panel the speakers were: Adina Berciu-Drăghicescu (Bucharest Uni-
ver sity, Faculty of Letters) and Silvia-Adriana Tomescu (University 
Central Library, Bucharest) - The Place Taken by the New Informational 
Technologies in the Teaching of Archival Studies and of the Related 
Branches of Science; Tiffany Chao and Claudia Şerbănuţă (University 
of Illinois, Information Science) - Digital Documents, Histories, and 
Archives in the 21st Century; Vlatka Lemić (Croatian State Archives) 
- Digitalization Issues from Archive’s Perspective: Experiences, Trends 
and Prospects and Dragoş Ungureanu (National Institute of Inheritan  ce) 
- Aspects of the Digitalization of the Document’s Records Keeping.

The afternoon session organized in the building of the National 
Archives of Romania consisted of two panels: Institutional History of 
the Romanian Archives, moderated by Marius Diaconescu and Pro-
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fession of Archivist, moderated by Ioan Drăgan. The participants in 
the fi rst session were Octavian Dascăl (National Archives of Romania) 
- The Beginnings of the Archival Studies in the Territory Between Prut 
and Dniester Rivers: the Scientifi c Governmental Commission of the 
Bessarbaian Archives (1898–1923); Lucian Petraş (National Archives 
of Romania, Arad County) - Arad Airport Records Keeping; Mădălina-
Diana Ruşanu-Radu (National Archives of Romania, Teleorman County) 
- The Situation of the School Archives in the Region of Bucharest, 
According to a Study Published in the Second World War and Paula 
Ivan (National Archives of Romania, Cluj County) - The Foundation of 
the Special Archives Records Keeping at the Archives in Cluj. Premises 
and Consequences. The participants in the second sessions were Teo-
dora Ligia Drăghici (National Archives of Romania, Timiş County) - The 
Contribution of Ioachim Miloia – Polyvalent Personality of the Cul-
tural Life in Banat – To the Foundation of a Department of the State 
Archives in Timişoara; Loredana Dascăl (National Archives of Romania) 
- Dumitru Limona (1912–1974): Documentary in the Archives; Alina 
Pavelescu (National Archives of Romania) - The Collecting of the Pri-
vate Archives – For a Pro-active Approach of the Profession of Archivist 
in Romania and Anemari Monica Negru (National Archives of Romania) 
- Aspects Regarding the Situation of the Archivist at the State Archives 
in Bucharest in the 20th Century. Also, an exhibition of selected do-
cuments and photos referring to the establishment and functioning of 
the archives in Romania was part of the program on fi rst day of the 
conference. 

On the second day of the conference the sessions were held 
at the National Archives of Romania and it was divided into three 
panels: 1) Destructions and Evacuations of the Archives moderated by 
Cristian Aniţa; 2) Archives and Communism moderated by Radu Stancu 
and Alina Pavelescu and 3) Archives Beyond the National Archives 
moderated by Cristian Aniţa. The participants in the fi rst panel were: 
Marius Diaconescu (University of Bucharest, Faculty of History) - The 
Fate of the Transylvanian Archives in Hungary After 1918; Ionela Felicia 
Moscovici („Babeş-Bolyai“ University, Cluj - Uni versité de Strasbourg) 
- The Documentary Heritage of Banat – Victim of the Tensions After 
the First World War; Virgil Coman (National Archives of Romania, 
Constanţa County) - The Evacuation of the Records Keeping in Sout-
hern Dobroudja as a Result of the Putting into Practice the Stipulations 
in the Treaty of Craiova on September 7, 1940; Cătălin Botoşineanu 
(National Archives of Romania, Iaşi County) - The Refuge of the Archiv-
es of Iaşi During the Second World War and Carmen Albert (Museum of 
Montan Banat, Reşiţa) - Massacres of the Archives in Post-war Banat: 
Some Examples. In the second panel  presentations were given by 
Florin Abraham (National Institute for the Study of Totalitarianism) - 
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The Documents of the Totalitarian State: Methodological Risks; Şte fan 
Lemny (Bibliothèque Nationale de France) - Introduction to a Histori cal 
Study of the ‘Denunciation’ in Communist Romania: Method and Con-
ception; Liviu Ţăranu (National Council for the Study of the Securitate’s 
Archives) - The Digitalization of the NCSSA’s Archives: a Mirage?; Virgil 
Ţârău (National Council for the Study of the Securitate’s Archives) - 
The Documentation of the Historians in the Securitate’s and Party’s 
Archives in the 70’s and 80’s; Dimitrie-Ovidiu Boldur („Iulian Antonescu“ 
Museum Complex, Bacău) - Unedited Testimonies from the Activity of 
the Securitate’s Offi ces at the Mid of the 20th Century; Leonte Ivanov 
(„Al. I. Cuza“ University, Iaşi) - Fiodor Melnikov – Personal File; Andrei 
Florin Sora (University of Bucharest, Faculty of Political Sciences) - Files 
of Cadres of the Communist Nomenclature: the Prime-Secretaries of 
the Regional/County Committees of the Romanian Communist Party; 
Radu Stancu (National Archives of Romania) - The Death Penalty in 
Communist Romania. Reconstructing Criminal Biographies Through 
the Archives and Aleksandar V. Miletić (Institute for Recent History of 
Serbia, Belgrade) - Relations Between the League of Communists of 
Yu  goslavia and the Romanian Communist Party. The review of Archiv es 
507- League of Communists of Yugoslavia, Commission for Inter na tional 
Affairs and Communications (107-Romania), Archives of Yugo sla via. In 
the third panel papers were presented by: Cosmin Mihailo vici (National 
Confederation of the Public Notaries in Romania) - History, Realities and 
Tendencies in the Notary Archive’s Evolution in Romania; Rita-Magdolna 
Bernád (Archdiocesan Archive at Alba Iulia) - The Roman-Catholic 
Archdiocesan Archive of Alba Iulia. The Records Keepings’ Structure 
and Ordering; Claudiu Călin (Roman-Catholic Diocesan Archive in 
Timişoara) - The Roman-Catholic Dio ce san Archive of Timişoara; Marius 
Oanţă (Ministry of Economy, Tra de, and Business) - The Roman-Catholic 
Archbishopric Archive in Bucha rest, as a Place of the Morory of the 
Catholic Communities in Bul garia and Wallachia. Important Episodes: 
Salvation, Inventory, Disintegration, Reintegration and Sergiu Soica („G. 
Bariţiu“ Institute of History, Cluj) - Particular Ecclesiastic Archives, the 
Archives of the Greek-Catholic Church in Romania. Case Study: Archive 
of the Greek-Catholic Bishopric in Lugoj.

The conference itself was a great success. A great number of 
prominent researchers had the opportunity to exchange their fi ndings 
and ideas and also to learn more about Romanian history and the 
history of the National Archives of Romania. Foreign participants were 
assigned interpreters who not only helped the participants to better 
understand the expositions, but also provided them with very helpful 
tips and information about the archives, Bucharest and life in Romania 
in general. The organizers planned to publish the collection of selected 
papers from the conference in 2013.
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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РУКОПИСА
РЕДАКЦИЈИ ЧАСОПИСА ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

Часопис Токови историје објављује текстове на српском 
језику уз резиме на енглеском језику. Аутори из иностранства могу 
послати текст на свом матерњем језику и у том случају текстови ће 
бити праћени резимеом на српском језику. 

Прва страна треба да садржи поред наслова рада 
и име аутора, годину рођења и институцију у којој аутор 
ради. Сви текстови морају бити праћени апстрактом који 
не прелази 100 речи, кључним речима и резимеом који не 
прелази 250 речи. Текстови не би требало да буду дужи од 25 
страна (1.800 знакова по страни), тј. један и по табак (укључујући 
фусноте, табеле, резиме и списак литературе), односно седам 
страна за приказе. Сви прилози (члан ци, прикази, грађа) морају 
бити куцани на компјутеру у MS Wor du или у неком од програма 
компатибилних са MS Wordom и морају бити снимљени у формату 
MS Word докумената. Обавезно је коришћење фонта Times 
New Roman, ћирилично писмо, величина слова 12, проред 
1,5. У фуснотама, кључним ре чима, резимеима и апстракту 
величина слова 10, уз про ред 1. 

Текстове приложити у штампаној и електронској форми. Ре-
дакција неће разматрати радове који не садрже наведене 
елементе.

Прилоге слати на адресу:
Институт за новију историју Србије
Редакција Токова историје
Трг Николе Пашића 11
11000 Београд
или електронском поштом на: tokoviistorije@gmail.com
Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. годи-

не две обавезне анонимне рецензије за сваки достављени рад.
Да би рад био прихваћен за штампу, потребно је да обе 

рецензије буду позитивне и да га оба рецензента препоручују за 
штампу. Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати исто 
или више научно звање од аутора радова.

Неће се прихватити за штампу они радови који су у било ком 
облику раније већ били објављени. 
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