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УДК 94(100)”1914/1918” ; 32(497)”190/191”

Dr Mile BJELAJAC

NOVI (STARI) ZAPLETI OKO UZROKA  
PRVOG SVETSKOG RATA 

PRED OBELEŽAVANJE 100. GODIŠNJICE*

APSTRAKT: Što se više bliži 100. godišnjica od izbijanja 
Prvog svetskog rata, to su sve češći novi naslovi istorijskih 
radova kojima izdavači žele da je obeleže. Za razliku od ranijih 
godišnjica, ovu karakteriše pokušaj da se reinterpretira uloga 
Balkana, posebno Srbije u ključnim razlozima izbijanja rata. 
Deo produkcije karakteriše pokušaj namernog sklanjanja u 
stranu već utvrđenih činjenica o uticaju međuratne politike 
nemačkih vlada na skidanje odgovornosti za rat po svaku 
cenu. Oživljavanje tog trenda sa pečatom postmoderne 
istoriografije predstavlja izazov za praćenje produkcije i 
njeno kritičko preispitivanje. Ovaj članak predstavlja prilog 
u tom pravcu. 

Ključne reči: uzroci Prvog svetskog rata, Sarajevo 1914, 
Srbija, Kristofer Klark

Rasprave oko uzroka, povoda i krivice za Prvi svetski rat imaju 
svoju stručnu, ideološku i političku dimenziju. Kao i mnoga druga pitanja 
od epohalnog značaja, delile su i još uvek dele istoričare. Rasprave 
odražavaju političku zainteresovanost i provociraju tradicionalne to-
kove društvene (istorijske) svesti, ponekad bolno pogađaju u središte 
kulturnih identiteta. Politička instrumentalizacija ovog pitanja započeta 
je još tokom Prvog svetskog rata, a svoju posebnu dimenziju dobila 
je unošenjem specifičnih članova o „krivici za rat” u mirovne ugovore 

* Rad je rezultat rada na projektu Tradicija i transformacija – istorijsko nasleđe i 
nacionalni identiteti u Srbiji u 20. veku (№ 47019), koji finansira Ministarstvo pro-
svete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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u Versaju (čl. 231) i San Žermenu (čl. 177).1 Vreme između dva 
svetska rata imalo je po ovom pitanju svoja obeležja, kao što će nova 
učitavanja slediti tokom hladnog rata, kada se težilo homogenizaciji 
zapadnog bloka (NATO) sastavljenog od nekadašnjih protivnika. 
Poseban pravac razvoja ove teme odvijao se na tragu preispitivanja 
nemačke odgovornosti za Drugi svetski rat. Tradicionalna nemačka 
„škola prikrivanja” suočila se sa novim hrabrim trendovima koji su 
doveli do nekih od najpoznatijih kontroverzi („Fišerova kontroverza“). 
Sve ovo ne bi bilo moguće bez novih prodora u nepoznatu ili namerno 
„prikrivanu” građu. 

Nov pristup „Balkanu” 90-ih, posebno interpretacije uloge 
srpskog faktora, ponovo nas je vratio u neka vremena kada se više 
ra spravljalo o „krivici za rat” nego o istorijskom sledu stvari, dubokim 
ko renima globalnih konfrontacija koje su se u jednom istorijskom mo-
mentu pretvorile u veliki rat. Najpregnantniji izraz tog novog političkog 
prilagođavanja predstavlja govor američkog predsednika Klintona u 
kome je njegov sastavljač napisao da su dva svetska rata započela na 
Balkanu. Ponovo se na kraju 20. veka povampirila stara austrougarska 
floskula o „necivilizovanom” Balkanu gde jedna „civilizovana” velika 
sila treba da zavede red. Ako stanje i nije bilo toliko „necivilizovano”, 
trebalo ga je takvim predstaviti. Jednako tako su obnovljene sve 
predrasude rasističkih korena prema Balkanu koje su kultivisane u 
samoj Nemačkoj.2

Različit nivo diskusija vođenih prethodne godine u svetu povodom 
100. godišnjice balkanskih ratova ukazuje na moguće pravce rasprava 
povodom izbijanja Prvog svetskog rata. Posebno je prisutno jedno 
potpuno neistorično razumevanje nacionalizama, ideja slobode, ideja 
jednakosti krajem 19. i početkom 20. veka. Odriče se tradiciji borbe 

1 Komisija za utvrđivanje ratne krivice pod rukovostvom Amerikanca Roberta Lensi n-
ga završila je izveštaj 29. marta 1919. sa zaključkom: „Rat je isplaniran od strane 
Centralnih sila kao i od njihovih saveznica Bugarske i Turske i rezultat je delovanja 
ostvarenih s predumišljajem i u nameri da se isti učini neizbežnim. U saglasnosti 
sa Austro-Ugarskom Nemačka je svesno radila na tome da na stranu gurne broj-
ne posredničke predloge Antante i osujeti njena ponovljena nastojanja da se rat 
spreči.” Po Lensingu pokretači osvajačkog rata morali su biti žigosani pred istorijom. 
(Велибор Буха, Србија у немачком и аустријском тумачењу кривице за Први 
светски рат 1919–1941, (магистарски рад), Београд, 2010, стр. 14–15).

2 Momčilo Selesković, Srbija u nemačkom javnom mnjenju 1914–1918, Sorbona, 
1919 (Beograd, 1996); Milorad Ekmečić, Beleška o ulozi rasizma u određivanju 
nemačkih ratnih ciljeva 1914–1918, u: M. Ekmečić, Ogledi iz istorije, drugo izdanje, 
Službeni list SRJ, Beograd, 2002, str. 273–284; Милан Ристовић, Црни Петар и 
балкански разбојници, Балкан и Србија у немачким сатиричним часописима 
(1903–1918), УДИ–Чигоја штампа, Београд, 2011. 
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za slobodu legitimitet, posebno kada se ta borba odvija na teritorijama 
od posebnog interesa za nekadašnje imperije.3 Namerno se previđa 
da je želja za slobodom, npr. u Bosni i Hercegovini bila izražena ne 
samo tokom ustanka 1875–1878. već i kasnije pod austrougarskom 
okupacijom. Zaboravlja se da je prvi veliki egzodus muslimana krenuo 
na istok upravo sa prostora BiH, sa teritorije gde je uz borbu nametnuta 
okupacija a kasnije i puna vlast. Zaboravlja se ogorčenost srpskog 
i muslimanskog stanovništva povodom aneksije 1908. Volšebno, 
egzodus sa Balkana „počinje” 1912, pa čak i „genocid”. Današnje 
težnje za „humanim” formama globalizacije protežu se na oslikavanje 
nekadašnjih imperija kao tolerantnih verskih i multietničkih tvorevina.4 
Da li bi danas Italijani, Mađari, Česi, Slovaci, Poljaci ili Rumuni pristali 
da se čitava njihova istorija 19. veka, pa i ona iz Prvog svetskog rata 
prevrednuje zarad potreba sila koje su dva svetska rata skinula sa 
pozornice? Trendovima istorijskog revizionizma deluje nesuvislo 
pominjanje svakog istorijskog fakta koji „odstupa” od nove političke 
korektnosti. Tako je za neke učesnike rasprava o balkanskim ratovima 
„sumnjivo” pisanje splitske Slobode, organa Hrvatske pučke napredne 
stranke, koja je 18. avgusta 1912. na naslovnoj strani, pod naslovom 
„U Hrvatskoj dižu se vješala…” donela vest o presudama Luki Jukiću 
(atentatoru na bana Cuvaja), Đuri Cvijiću, Augustu Cesarecu, Franji 

3 Prof. istorije Snider sa Univerziteta Jejl (Yale University) je jedan od primera (Timo-
thy Snyder, “Hitler’s Logical Holocaust”, The New York Review of Books, (Dec. 20, 
2012), Internet http://www.nybooks.com/articles/archives/ 2012/dec/20 /hitlers-
logical-holocaust/. Po njemu, osim nacionalizama koji razoriše Tursku, „postojali su 
elementi unutar srpske vlade koji su pokušavali da oduzmu deo teritorija od Austrije 
kao što su prethodno uradili i sa Osmanlijama”. Rusi i Srbi su krivi za mnoga zla koja 
civilizovani svet ne bi mogao počiniti. Kao i Kaplan, misli da su balkanski naciona-
lizmi uticali na modeliranje Hitlerovog mišljenja i programa.

4 M. Hakan Yavuz, P. Sluglett (eds), War & Diplomacy. The Russo-Turkish War of 
1877–1878, Utah University Press 2010, „Introduction – Laying Foundations for 
Future Instability”, str. 1, 2, 4. i tekst na koricama. Dva priređivača pišu da zbornik 
„argues that the key events that portended the beginning of the end of the multi-
ethnic Ottoman Empire were the Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of 
Berlin. The essays in this volume analyze how the war and the treaty permanently 
transformed the political landscape both in the Balkans and Caucasus. The Treaty 
marked the end of Ottoman hegemony in the Balkans… By introducing the unitary 
nation state as the new organizing concept, the treaty planted the seeds of future 
conflict, from the Balkan Wars of 1912–1913 and the First World War to recent civil 
wars and ethnic cleansing in former Yugoslavia. The magnitude of the defeat … and 
territorial loses that followed proved fatal to the project of Muslim liberal reform and 
modernization that the Ottoman state had launched in the middle of the nineteenth 
century.” U predgovoru (str. 2) može da se pročita i sledeća tvrdnja: „Montenegro 
obtained most of the Albanian-inhabited territories of Nikšić, Podgorica and Bar”. 
Ovo viđenje preporučuju: Kemal Silay, Indiana University Bloomington, i Ali Yaycio-
gly, Stanford University. Slične stavove u Nemačkoj zastupa prof. Fikret Adanir.
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Neidhardu i drugovima od 12. avgusta na sudu u Zagrebu. Članak, ili 
tačnije plakat, završava usklikom: „Nek se lije krv, jer se samo krvlju 
natapa stablo Slobode. Nek živi ujedinjenje i oslobodjenje Jugoslovena: 
Hrvata, Srba i Slovenaca”. Bilo je to dva meseca pre izbijanja rata koji 
će egzaltirati duhove Slovena širom Monarhije.5

Sjedinjući u vlastitom iskustvu bavljenje temama sa početka veka 
i njegovog kraja (jugoslovenska kriza i razbijanje SFRJ), smatramo da bi 
svakom istoričaru bilo od pomoći da zna mehanizme državnog uticaja na 
istoričare (domaće i strane), na selektivno objavljivanje dokumenata, 
akcije njihovog prikrivanja, pa i falsifikovanja. Konkretan primer o 
utvrđivanju odgovornosti za Prvi svetski rat belodano pokazuje kako 
se u državnom interesu vrši lobiranje, kako se pridobijaju i podržavaju 
„istomišljenici”, a kako se organizuju hajke i progoni „oponenata” među 
istoričarima. Na kraju, istoričari moraju biti obavešteni o podelama u 
svom esnafu pre nego započnu citiranje ili apsolutno oslanjanje na 
pojedine pravce mišljenja i interpretacije. 

Da li je Srbija 1914. želela krizu i rat?

Unutar same srpske istoriografije nisu posle radova Andreja 
Mitrovića otvarana pitanja srazmere povoda i uzroka Prvog svetskog 
rata i sledstveno pitanje uloge srpske vlade i faktora iz same Srbije 
u pripremi Sarajevskog atentata 1914. godine.6 Kapitalni rezultati 
profesora Mitrovića nisu samo plod oslanjanja na radove Fišera (Fritz 
Fischer) i Emanuela Gajsa (Imanuel Geiss) i mnogih drugih nemačkih 
i austrijskih naučnika već su se temeljili i na vlastitim istraživanjima u 
bečkim i nemačkim arhivima, na državnim i ličnim fondovima, ali i na 
građi koja se čuva u srpskim i svetskim arhivima. Mitrovićevi i radovi 
Milorada Ekmečića stavili su u bolji istorijski kontekst nekadašnja 
saznanja pisaca i savremenika o sarajevskom atentatu.7 Značajno su 
dopunili i prevazišli nekada svetski poznat, veliki rad Vladimira Dedijera 
5 Josip Horvat, Pobuna omladine 1911–1914, (priredio Branko Matan), SKD Prosvje-

ta, Gordogan, Zagreb, 2006, str. 172.
6 Andrej Mitrović, Prodor na Balkan, Srbija u planovima Austro-Ugarske i Nemačke 

1908–1918, Nolit, Beograd 1981, (drugo izdanje 2011); Исти, Србија у Првом 
светском рату, СКЗ, Београд, 1984 (eng. izdanje: Serbia’s Great War 1914–1918, 
Hurst & Co., London, 2007); videti takođe: isti, „Fric Fišer ili nemačko suočavanje sa 
istorijom”, uvodna studija u: Fric Fišer, Savez elita, Nolit, Beograd, 1985, str. 9–53.

7 Милорад Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, Београд, 1989; исти, 
Ратни циљеви Србије 1914. године, 1973 (1990). Posebno je značajan za ovu 
temu predgovor drugom izdanju.
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Sarajevo 1914.8 Širokoj javnosti je, konačno, 1992. godine postala 
dostupna knjiga Vladimira Ćorovića koja je 1936. bila zabranjena.9 Za 
žaliti je što je ostao nedovršen projekat izdavanja srpske diplomatske 
građe.10 Pored nekoliko članaka,11 na Odelenju za istoriju u Beogradu 
odbranjen je tek jedan magistarski rad 2010.12 

Za temu je od značaja pomenuti i radove Đorđa Stankovića o 
Nikoli Pašiću, posebno ona svedočanstva o željama srpskog državnika 
za trajnim poboljšanjem odnosa sa Austro-Ugarskom posle balkanskih 
ratova. Ovde je od naročitog interesa skupštinski ekspoze Nikole Pašića 
16/29. oktobra 1913. godine. Zahvaljući se pojedinačno evropskim 
državama za podršku Srbiji i očuvanju mira, istakao je dve bitne stvari. 
Prvo, da je srpskom narodu posle sjajnih pobeda, kao i balkanskim 
državama, potreban mir i period mirnog razvoja po svim granama: 
„Kraljevska Srpska vlada uverena je, da je potreban narodu srpskom 
dugi period mira radi kultivisanja dobivenih pokrajina i svestranog 
razvijanja, i s toga je zadahnuta težnjom da sa svima susedima i 
ostalim državama živi u miru i prijateljstvu, i da uklanja ove smetnje, 
koje bi slabile politiku mira i dobrog susedstva.”13

8 V. Dedijer, Sarajevo 1914, Beograd, 1966 (1979), (eng. izdanje: The Road to Sa-
rajevo, London, 1967; franc. izdanje: Sur la route de Sarajevo, Gallimard, Paris, 
1969).

9 Владимир Ћоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку, 
Библиотека града Београда, 1992. 

10 Документа о спољној политици Краљевине Србије 1903–1914, САНУ, Београд, 
1980 (1981, 1982, 1984, 1986, 2004, 2006, 2008, 2009). - Edicija je planirana u 
14 tomova, a jedan broj njih u više knjiga, odnosno tematskih „dodataka”. Objavlje-
ni su tomovi I, II, V, VI, VII, svaki u više knjiga. Od dodataka spomenimo uz knjigu 
2. tri dodatka sa građom Српска народна одбрана 1906, Организација српска 
одбрана 1907, 1903–1914. Objavljene su i Дипломатска преписка Краљевине 
Србије, књига I (1. јануар 1902 – 1. јун 1903), приредио Владимир Ћоровић, 
Државна штампарија, Београд, 1933.

11 Čedomir Antić, „Crisis and Armament, Economic Relations between Great Britain 
and Serbia 1910–1912”, Balcanica, XXXVI, 2005, str. 151–161; Vojislav Pavlović, 
„La troisième guerre balkanique. La France et les tentatives des Alliés de créer une 
nouvelle alliance balkanique 1914–1915”, Balcanica, XXXVIII, 2007; Александар 
Растовић, „Енглези и умешаност Србије у Сарајевски атентат”, Зборник за 
историју БиХ, 5 (2008), САНУ, стр. 261–271.

12 Велибор Буха, Србија у немачком и аустријском тумачењу кривице за Први 
светски рат 1919–1941, Београд, 2010. Rad je odbranjen pred komisijom: Milan 
Ristović (mentor), Ljubinka Trgovčević, Dubravka Stojanović i Mile Bjelajac. Srpski 
istoričar Čedomir Antić je nešto ranije odbranio MA tezu, „Sir Ralph Paget and Bri-
tish Policy towards Serbia from 1910 to 1913” (Bristol, 2002). Objavljena je kao 
knjiga u izdanju Balkanološkog instituta: Ralph Paget, A Diplomat in Serbia, Bel-
grade, 2006.

13 Ђ. Станковић, Сто говора Николе Пашића, Вештина говорништва државника, 
РАД, Београд, 2007, књ. 1, стр. 359.
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Pašić je istakao da je, uprkos izraženoj spremnosti da postupa 
po željama velikih sila u pitanju Albanije i priznavanja granice utvrđene 
u Londonu, Srbija bila iznenađena ultimatumom Austro-Ugarske da se 
srpska vojska povuče u roku od osam dana. Od sila je tada zatraženo da 
one garantuju da nova država neće biti izvor nemira i napada na prava 
drugih. „Mi možemo samo duboko žaliti što se pored naše najbolje 
volje da povratimo poverenje u dobro raspoloženje između Srbije i 
Austro-Ugarske, uvek desi po neki slučaj neobjašnjiv koji kvari i ometa 
dobro raspoloženje za rešavanje pitanja, korisnih po obe strane.”14

Ovo javno svedočenje u srpskoj skupštini kao da dobija dra-
gocenu potvrdu u nedavno prezentovanim istraživanjima istoričara-
balkanologa iz Brna Vaclava Štjepaneka. On je saopštio da je u arhivi 
austrijskog ministarstva spoljnih poslova otkrio dokument s kraja 1912. 
o dosad malo poznatoj ponudi Beču tadašnjeg predsednika vlade Srbije 
Nikole Pašića. Srpski predsednik vlade obratio se preko posrednika 
austrougarskom ministru spoljnih poslova Bertholdu. Austrougarskoj 
je predlagao – i nudio da se radi potvrde prestiža Habzburške mo-
narhije to učini ako treba i javno u formi molbe – kompletni, može 
se reći, istorijski sporazum o svim spornim pitanjima i neusaglašenim 
interesima dve države, kako jedna drugoj ne bi stajale na putu i 
kako bi se sprečio rat. Štjepanek je objasnio da je upravo ovo otkriće 
potvrdilo autentičnost Masarikovih svedočenja za koja su istoričari 
znali. Ukratko saznajemo da je postojala tajna ponuda Pašića koju je 
poslao preko Masarika, tada uglednog češkog profesora, političara i 
poslanika u austrijskom parlamentu, koji je u decembru 1912. boravio 
u Beogradu, u jeku Prvog balkanskog rata kada se krojila nova politička 
mapa Balkana. „Odnosi između ove dvojice političara”, kako je izneo 
Štjepanek, „‘nikad nisu bili vreli’. Zastupali su različita politička uverenja 
i njihova saradnja je bila više stvar racionalnog uvažavanja nego 
uzajamne naklonosti (…) Kao dokaz svoje miroljubivosti, (Pašić – M. 
B.)  je iskazao spremnost da dođe u Beč i da se pokloni Bertholdu kako 
bi se time utolila bečka glad za prestižom. Plan sam preneo Bertholdu 
(…) ali on te stvari nije razumeo i nije se privoleo miru.” Masarik se 
potom žalio moćnom ministru Bilinskom (ministar finansija, zadužen i 
za Bosnu i Hercegovinu), Barenrajtereru i drugim ministrima, oni su svi 
bili očajni, pokušali su da isprave grešku Bertholda, ali im nije uspelo. 
„Incident s Berhtoldom verovatno je Masarika utvrdio u očekivanju 

14 Isto, str. 360–361. (Ovaj ekspoze je štampan u posebnoj brošuri koja je imala 
političku i diplomatsku važnost). Isti tekst objavljen je i u: Дубравка Стојановић 
(приређивач), Никола Пашић у Народној скупштини, III, Београд, 1997, стр. 
528–538. 
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rata, pa ga kasnije nije napad na Srbiju ni iznenadio”, ocenjuje Štje-
panek. Saznajemo da je Masarik s Pašićem imao jedan zvaničan, dosta 
formalan susret, na kome se domaćin ponašao uzdržano. Na dan 
kad je trebalo da se vrati natrag, kratko pred polazak voza, ponovo 
je bio pozvan kod Pašića i tamo mu je ovaj rekao da hoće da mu 
kao privatnoj osobi poveri nešto što oficijelnim putem ne bi mogao 
poslati Beču. „Pašićeve predloge je Masarik Berhtoldu preneo detaljno, 
a Štjepanek ih je sumirao u nekoliko tačaka. Ukratko, Srbija želi da 
živi sa Austrijom u miru i prijateljstvu, pri čemu želi da sačuva svoju 
ekonomsku i političku nezavisnost. Srpska država je zainteresovana za 
razvoj žive trgovine s Dualnom monarhijom i nudi povoljne koncesije, 
od godine 1917. trgovinski režim sa ugrađenom klauzulom najvećih 
pogodnosti obezbediće Austriji prednost u odnosu na Nemačku. Srbija 
nudi i mogućnost korišćenja svojih postojećih železničkih pruga, kao i 
da se grade nove. Za sve to traži, radi obezbeđivanja svoje ekonomske 
nezavisnosti, jednu jadransku luku, do koje bi vodila pruga u uskom 
pojasu koji bi bio pod srpskim suverenitetom. Luka bi bila isključivo 
trgovinska i Kraljevina Srbija bi se obavezala da je neće koristiti kao 
ratnu i neće je davati za bazu drugih sila. U slučaju da Beč ne izađe u 
susret ovim zahtevima Srbije, ona će se morati mnogo tešnje povezati 
sa drugim balkanskim državama, a eventualno stvoriti carinsku uniju 
s Bugarskom.”15

Podsetimo da je vlada krajem 1913. godine, želeći smirivanje si-
tu acije, zahtevala ukidanje službe „graničnih oficira”. Oficiri, crnorukci, 
koji su pre ratova držali vezu sa Bosnom i Hercegovinom, ra zvijali 
tamo svoju obaveštajnu mrežu, sarađivali sa Narodnom odbranom, 
posredovali u dolasku dobrovoljaca na obuku i kasnije u rat, tada su bili 
povučeni sa granice i date su im druge trupne dužnosti u garnizonima 
u unutrašnjosti ili u novim oblastima. U toj grupi će biti i nekoliko 
najistaknutijih koje je Austro-Ugarska prozivala na procesima u 
Sarajevu i Banjaluci. Fakat je da je to bio rad do septembra 1913.16 
Euforija omladine i stanovništva izazvana pobedama u balkanskim ra-
tovima, sećanje na 1908. i 1909. raspalili su nadanja u skoro oslo-
bođenje. Istorija Mlade Bosne, spremnost njenih članova na žrtvovanje 
predstavljaju je kao autohtoni pokret. U njenom krilu rođena je ideja za 

15 Milan Lazarević, „Pašić nudio nagodbu Beču, Zanimljivo otkriće češkog istoričara”, 
Danas, 30. 11. 2012. Istoričar John Zametica nam je skrenuo pažnju da je ta epi-
zoda interpretirana i u: Hugo Hantsch, Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und 
Staatsmann (Verlag Styria, Graz, 1963), tom I, str. 369–373.

16 Чеда Поповић, „Сарајевски атентат и организација ‘Уједињење или Смрт’”, Nova 
Evropa, knj. XXV, br. 8, 26. jul 1932, str. 400–401.
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atentat kakav se ranije pripremao na cara i druge velikodostojnike. Oni 
koji su u trenutku rađanja ideje za takav čin bili van Sarajeva (Princip 
i Čabrinović) pozvani su da se pridruže. Rečima Borivoja Jevtića, 
člana organizacije, „on (atentat – M. B.) nije izliv jednog trenutka, 
nego delo dugo spremano, delo koje je pripravljao ceo jedan naraštaj, 
rešen da se za svoja ljudska i nacionalna prava bori na život i smrt 
sa neprijateljem”. Potreba Srbije za predahom i oporavkom te dugim 
periodom mira nije se shvatala.17 

Namere srpske vlade da se poboljšaju odnosi Srbije sa Austro-
Ugarskom notira i otpravnik poslova ruskog poslanstva u Beogradu 
Vasilij Štrandman. Kako je Monarhija koristila svako pitanje da zategne 
odnose, on navodi da je srpska vlada izrazila spremnost da joj pruži 
koncesije u pogledu rešenja pitanja železnica u novim oblastima. U 
tom cilju su u Beograd stigli predstavnici bečke železničke direkcije. 
Atentat ih je prekinuo u sred posla.18 

Obaveštene da Austro-Ugarska vrlo nepovoljno gleda na prego-
vore Srbije i Crne Gore o realnoj uniji, obe srpske vlade su privremeno 
suspendovale ove pregovore. Ovo je, posle uznemirаvajućih informacija 
iz Berlina i Beča, ruski ministar Sazonov, preko Hartviga, tražio od 
srpske vlade.19

Iz razgovora koje je Štrandman imao sa prestolonaslednikom 
Aleksandrom i premijerom Pašićem vidi se da su ovi odgovorni 
faktori bili svesni srpske nespremnosti za nove krize, a pogotovo 
za rat. Njihov najjači argument je bio vojna nespremnost koja se 
ne bi mogla prevladati ni u tri sledeće godine zbog istrošenosti u 
balkanskim ratovima. U poslednjem šifrovanom telegramu Sazonovu iz 
Beograda 23. jula 1914. otpravnik poslova Štrandman je široko izneo 
detaljne poglede Pašića na situaciju. Nedvosmisleno je da je Srbija 
bacala pogled na oslobođenje i ujedinjenje sa braćom u Bosni, ali do 
pogodne međunarodne konjukture je bilo daleko. Radila je na političkoj 
konsolidaciji sa Rumunijom, Crnom Gorom i Grčkom, pa u perspektivi i 
sa Bugarskom, kako bi ojačala pozicije. Tu su bili problemi i unutrašnje 

17 Боривоје Јефтић, Сарајевски атентат, сећања и утисци, Сарајево, 1923; Tar-
talja Oskar, Veleizdajnik – Moje uspomene iz borbe protiv Crnožutog Orla, Split, 
1928; Veselin Masleša, Mlada Bosna, Beograd, 1945; Драго Љубибратић, Гаврило 
Принцип, Београд, 1959; Исти, Владимир Гаћиновић, Нолит, Београд, 1961; V. 
Dedijer, Sarajevo 1914, Beograd, 1966; Josip Horvat, Pobuna omladine 1911–1914, 
(priredio Branko Matan), SKD Prosvjeta, Gordogan, Zagreb, 2006.

18 Василиј Штрандман, Балканске успомене, књига I, део 1–2 (превео са руског 
Јован Качачки), Жагор, Београд, 2009, стр. 266.

19 Isto, str. 264.
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prirode koji su zahtevali vreme. Samo za opremanje vojske smatralo 
se da su potrebne tri godine, kao i za gradnju mosta preko Dunava koji 
bi Srbiju povezao sa Rumunijom. Veći broj godina bio je potreban za 
gradnju pruga na jugu i kroz Sandžak i pouzdanih i brzih komunikacija 
periferije sa centrom. U zaključku Štrandman navodi:

„Iz svega iznetog nije teško zaključiti da se nastupanje do-
gađaja, koji bi sada i u neposrednoj budućnosti mogli do kraj nosti 
da zaoštre austrijsko-srpske odnose, u Beogradu smatra ne samo 
nepoželjnim, nego i opasnim po opstanak same Kraljevine. U takvu 
vrstu događaja treba uvrstiti ubistvo Prestolonaslednika (…) ubistvo 
koje je Srbiji pomrsilo sve planove i dovelo na dnevni red pitanje 
vojnog sukoba sa velikom silom u najnepovoljnijem trenutku po nju 
(kurziv, M. B.). Stoga je razumljiva zebnja koja je zahvatila ne samo 
srpsku vladu, nego još više Kraljevića Regenta koji je, potpuno svestan 
neopremljenosti srpske vojske, smatrao da bi sa austrijske tačke 
gledišta bila ’velika glupost’ ne iskoristiti nastale okolnosti kako bi se 
Srbiji predočili neprihvatljivi zahtevi i time izazvao oružani konflikt (…) 
Uzimajući u obzir sve gore navadeno, sa sigurnošću se može kazati da 
će Kraljevska vlada povodom očekivanog austrougarskog nastupa u 
Beogradu izaći u susret svim mogućim zahtevima koji su ma i najmanje 
u skladu sa dostojanstvom samostalne države.”20

Otpravnik poslova Štrandman još jednom svedoči o naporima 
srpskog poslanika u Beču Jovana Jovanovića da preko austrougarske 
vlade utiče da se odgodi poseta Ferdinanda Bosni: „U Beogradu, 
na stanici nas je sačekao L. S. Zarin i na brzinu me obavestio o 
uznemirenosti koja vlada u gradu, kao i o glasinama koje se šire o 
tome da Beč optužuje srpsku vladu za vezu sa sarajevskim događajem 
i traži da Srbija zbog toga bude primereno kažnjena. Skrenuo mi je 
pažnju na to da je srpski poslanik u Beču Jovan Jovanović upozoravao 
austrougarskog ministra finansija Bilinskog, u čijoj nadležnosti su bili 
bosanski poslovi, na opasnost kojoj se može izložiti nadvojvoda Franc 
Ferdinand na manevrima zakazanim za mesec juni. Jovanović je ispoljio 
ličnu inicijativu, poznavajući raspoloženje u Bosni. Ali naš poslanik 
(Hartvig – M. B.) kako mi je Zarin kazao, ne menja svoje planove.”21

20 Isto, str. 290.
21 Isto, str. 260.
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Da li je F. Ferdinand viđen kao pretnja miru samo kod Srba?

Srpski organi su pravilno cenili ili naslućivali da Austro-Ugarska 
ima daleksožne planove za prekomponovanje Balkana, podređivanje 
Srbije, a tokom balkanskih ratova i nameru da zgodnim povodom 
izvrši vojnu intervenciju i oduzme Srbiji postignuća. U skladu sa 
ovim procenama bio je saobražen ratni plan koji je namenio Ibarskoj 
vojsci generala Živkovića zaštitnu funkciju za slučaj austrougarske 
intervencije dok budu tekle glavne operacije. Obaveštajno odeljenje 
srpskog generalštaba primilo je u jesen 1912. godine od italijanskog 
glavnog generalštaba, a preko pukovnika Negrija, tačne podatke 
o austrougarskom planu prema Srbiji. Italija, koja je bila saveznica 
Austro-Ugarske, iskusila je njeno preteće držanje tokom italijan-
sko- turskog rata 1911–12. Slične su bile i „procene” generala Fičeva. 
Bilo je i drugih znakova koji su ukazivali na udar iz Bosne i preko 
Save u Mačvu, posebno razvoj pruga ka toj granici i špijunsko izviđanje 
nastupajućih pravaca. Takođe generalštabna putovanja austrougarskog 
generalštaba obavljana su u Bosni i prema Drini. Kada je Obaveštajno 
odeljenje srpskog generalštaba napravilo skicu austrougarske špijunaže 
prema Srbiji za period 1908–1910. iz nje se videlo da je glavni pravac 
izviđanja prema Užicu i Valjevu, a ne moravski pravac.22

Pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis je posle balkanskih ratova 
postao načelnik Obaveštajnog odeljenja i po prirodi svoje službe morao 
je pažljivo da ceni obaveštenja o namerama Austro-Ugarske. Sva 
ondašnja obaveštenja, kako ona istinita i tačna tako i ona netačna, 
ponekad tendenciozna, sugerisala su isto: zvanična Austrija ima ozbiljnu 
nameru i sprema se da napadne, po svaku cenu na Srbiju i da nađe ma 
kakav pretekst za rat, budući da je Srbija tada bila najslabija. Politički 
događaji, o čemu je štampa pisala, sugerisali su isti zaključak. Najava 
da će se u Bosni održati veliki manevri, piše pukovnik Čeda Popović, 
kao i najava da će njima rukovoditi sam nadvojvoda Ferdinand ozbiljno 
je uzbudila Apisa. Omladina u Bosni je, s druge strane, doživela to 
kao vrhunsku provokaciju. U to vreme gotovo celokupna kadrovska 
vojska je bila u novooslobođenim oblastima. Akcije Austro-Ugarske 
na podbunjivanju Albanaca bile su dobro poznate Apisu. Dok je vojni 
izaslanik Srbije u Beču izveštavao da je sve podređeno skoroj okupaciji 
22 M. Bjelajac, P. Trifunović, Između vojske i politike. Biografija generala Dušana 

Trifunovića 1880–1942, Beograd, 1997, str. 60. Ovi podaci su iz neobjavljenog ru-
kopisa generala i ministra Trifunovića koji je radio relaciju Kombinovane divizije u 
Cerskoj bici. 
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Albanije i da Srbija nema razloga za brigu, drugi izveštaji sa terena 
govorili su da je i sam general Poćorek dolazio u izviđanje na Drinu iako 
su manevri službeno najavljeni na prostoru između Sarajeva i Mostara. 
Takođe je javljano da je vojna stoka izdeljena na čuvanje u pograničnim 
selima i da je vojne inspekcije obilaze. Bilo je i drugih dojava sličnog 
sadržaja.23 Sve je to delovalo krajnje zabrinjavajuće, kao i odbijanje 
austrougarske vlade da se postigne trajniji sporazum sa Srbijom.

Načelnik Obaveštajnog odeljenja po prirodi svog posla bio je 
zadužen da razvija zagraničnu obaveštajnu mrežu kakvu su razvijale 
sve zemlje onog vremena. Kada se vlada u jednom trenutku uplašila 
da bi pojedine aktivnosti nad kojima ona nema kontrolu mogle 
izazvati Austro-Ugarsku, tražila je preko ministra vojnog izjašnjenje 
potpukovnika Dimitrijevića o celoj akciji. U raportu, koji je je jedan 
od retkih sačuvanih predratnih svedočenja o kasnije spornoj istoriji, 
Apis je objasnio aktivnosti Radeta Malobabića na razvoju obaveštajne 
mreže i potrebu da se kuriri snadbeju oružjem za ličnu zaštitu jer bi u 
slučaju pogoršanja situacije njihov prelaz granice i prenošenje izveštaja 
bili izuzetno opasni. Potpuno je stao iza pouzdanosti Malobabića, koga 
su preporučili majori Milan Vasić i Dimitrije Pavlović, koji su sa njim 
sarađivali u godinama pred balkanske ratove. Apis navodi da je ideja za 
prenos oružja bila Malobabićeva: „Tom mi je prilikom Malobabić izneo 
potrebu da bi nosioci izveštaja (kuriri) i odlučniji poverenici trebali, da 
imaju kakvo oružje za samoodbranu i predložio mi da bi te ljude trebalo 
naoružati revolverima. Ja sam se saglasio sa tim njegovim predlogom, 
i odobrio sam mu nameru, da sa sobom ponese četiri revolvera sa 
potrebnim brojem metaka.” Apis je dalje razlagao da je smatrao da 
za ovaj rad treba zbog tajnosti da zna malo lica, pa i onih službenih. 
Malobabić je skrenuo pažnju da iz Narodne odbrane pokazuju veliku 
radoznalost za njegov rad za Generalštab (Apisa – M. B.). Apis kaže da 
time nije vršio „naoružavanje našeg stanovništva u Bosni”.24 O prenosu 
bombi pukovnik je tvrdio u izjašnjenju da mu nije ništa poznato. Na 
kraju raporta i u vezi sa policijskim prijavama, Apis traži od nadležnih 
vojnih organa „da učine potreban korak i da se Narodnoj odbrani, u 
koliko je ona ovlašćena za rad van granica, dostavi, da njen rad treba 
da je na usluzi a ne na smetnji radu Gl. Đeneralštaba i da radoznalost 
njenih članova za zagranični rad vojnih vlasti nije na svom mestu i 

23 Документи о спољној политици Краљевине Србије, (даље: ДСП), књига VII, 
свеска 2, 1/14 мај – 22 јули/4 август 1914, приредили В. Дедијер, Ж. Анић, 
Београд, 1980, док. 26, 104, 166, 175, 176, 280.

24 Bombe niko nije video, samo su policijski organi imali dostave na osnovu pret-
postavke o težini (!) kofera koji je jedan podnarednik prenosio.
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izlazi van granica njenih zadataka. Za policijske vlasti molim, da se 
izdadu potrebna uputstva, kako bi se izbegle štetne posledice za rad 
Gl. Đeneralštaba i izbegla nepotrebna trenja i sukobi pri ovome radu.”25

Ako su verodostojne beleške Popovića o njegovom susretu sa 
Api som u ratu 1915, prvom posle Sarajevskog atenta, pukovnik Di mi-
trijević je saopštio tada sledeće:

„Bio sam ubeđen da je projektovani manevar u Bosni pretekst 
za upad Austrije u Srbiju, na čelu sa glavnokomandujućim Austrijske 
vojske, prestolonaslednikom Francom Ferdinandom. I ja sam u duši 
strahovito strahovao od tog … Kakva je bila naša vojnička situacija, to 
ti je bilo poznato: mogli su pustiti samo jednu-dve konjičke divizije u 
Srbiju pa ne bi imao ko da ih zaustavi. Dok bi naše trupe pristigle iz 
južnih krajeva, Srbija bi bila pregažena. Ceo svet, pa i sami mi našli bi 
se pred svršenim činom. I zato kada je kod mene došao jednog dana 
u kancelariju Tankosić, i rekao: ’Ima nekih mladića Bosanaca, dosadiše 
mi moleći da im dopustim da odu u Bosnu – hoću li da ih pustim?’ – ja 
sam, doista, toga trenutka, nerazmišljajući dalje, kazao: ’Pa, pusti ih!’ 
Tankosić mi je tada rekao, da ti mladići, po dogovoru sa drugovima iz 
Bosne, hoće da pokušaju nešto protiv Ferdinanda. Pravo da ti kažem, 
toga sam trenutka pomislio, da je nemoguće da takav atentat uspe, 
i da možda neće doći do njega. Pretpostavljao sam da će Austrijski 
Prestolonaslednik biti tako čuvan i osiguran da mu se ne može ništa 
dogoditi; u najboljem slučaju, da može doći do kakva incidenta da 
uvide da je opasno napadati na Srbiju. U svakom slučaju, nisam mogao 
pretpostaviti ni u snu da takav atentat može biti povodom za rat protivu 
Srbije … Ipak, kada sam posle nekog vremena, razmislio malo više o 
toj stvari, rešio sam da pokušam da se prebačeni mladići vrate, i da 
se na svaki način spreči atentat. Taj pokušaj učinjen je preko četnika 
Đure Šarca. Bilo je dockan. Atentatori, kako ova dvojica što su otišli 
iz Srbije, tako i oni koji su se zatekli u Sarajevu, nisu hteli da čuju za 
to.”26

Sledeće, posebno motivisano svedočenje koje je Apis ostavio u 
pismenoj formi bilo je dato Vojnom sudu za oficire u Solunu. U njemu 
Apis svu odgovornost preuzima na sebe u želji da spreči osudu Radeta 

25 ДСП, књ. VII, св. 2, док. 230, стр. 363–366. Apis je napisao izjašnjenje 8/21. juna 
a načelniku je prosleđeno preko pukovnika Milivoja Zečevića sledeći dan.

26 Ч. Поповић, „Сарајвски атентат и организација ’Уједињење или Смрт’”, Nova 
Evropa, knj. XXV, br. 8, 26. jul 1932, str. 407–408. Ovo bi se poklopilo sa svim 
svedočenjima, pa i onima u sudskim procesima u Sarajevu i drugde gde su učesnici 
tvrdili (a kasnije između dva rata i pisali) da su se oni prvo u nameri obratili 
Ciganoviću, koji ih je povezao sa Tankosićem oko nabavke njihovog oružja.
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Malobabića i Muhameda Mehmedbašića, svojih obaveštajca koji su radili 
na teritoriji Bosne. Za Radeta su srpske vlasti 1914. sumnjale da je 
austrougarski špijun i uhapsile ga. U tom pisanom svedočenju Apis se 
dotiče saradnje i sa ruskim vojnim atašeom u Beogradu Artamonovim. 
U ovom pismu se decidirano kaže da je ova saradnja bila isključivo 
u funkciji obaveštajnog rada i međusobne pomoći, a ne po pitanju 
organizovanja atentata. Apis je napisao: „Osećajući da se Austrija 
sprema za rat sa nama mislio sam, da će nestankom prestolonaslednika 
austrijskog Ferdinanda vojnička stranka i struja, kojoj je on na čelu 
bio, izgubiti svoju jačinu i da će na taj način ratna opasnost biti od 
Srbije otklonjena ili će bar za nešto biti odložena, te sam zbog toga 
angažovao Malobabića da prilikom zakazanog dolaska Ferdinandovog u 
Sarajevo da organizjuje atentat na njega.”27

Uz podsećanje na strahove srpskih aktera, ovo je svakako prilika 
da ponovo skrenemo pažnju na jedan poodavno objavljeni dokument iz 
francuskog diplomatskog arhiva o postojanju istih ideja u javnosti onog 
doba početkom 1913. godine. Pariski list Paris-Midi je 1. i 2. januara 
1913. objavio članke Morisa de Valeta (Maurice de Walette), koji je, 
praveći aluziju na opasnost koja evropskom miru preti od izvesnih sila, 
bez ustezanja prozvao upravo po svom mišljenju najistaknutiju silu 
rečima: „da li anarhista koji bi ubio austrijskog nadvojvodu-naslednika 
ne bi svet poštedeo reka krvi i suza”. Ovo nedvosmisleno mišljenje 
i možda nameran podstrek izazvao je uzbuđenje u austrougarskoj 
ambasadi i bio ocenjen u Beču kao podsticaj na ubistvo. U Ke d’Orseju 
je ovo bilo odmah primećeno pa je usledila poluzvanična intervencija 
kod Valeta i on je 3. januara objavio jedan umirujući tekst. Međutim, 
ta izjava nije se učinila dovoljnom austrougarskoj vladi, koja je svome 
ambasadoru u Parizu naložila da zatraži sudsko gonjenje lista Pari-Midi. 
U cilju smirenja međunarodnog incidenta Poenkare, tadašnji premijer 
i ministar inostranih poslova, obratio se ministru pravde s molbom da 
naredi da se povede sudska istraga protiv lista.28

Prema memoarima grofa Černina, poslednjeg austrougarskog 
ministra inostranih poslova i savetnika nadvojvode Franca Ferdinanda, 
prestolonaslednik mu se žalio još leta 1913. kako mu masoni rade o 

27 Милан Ж. Живановић, Пуковник Апис, Солунски процес хиљаду девесто 
седамнаесте, Београд, 1955, стр. 556, 557, 559 (факсимил писма).

28 Temoignages français sur les Serbes et la Serbie / Francuzi o Srbima i Srbiji 1912–
1918, (uredio Mihailo Pavlović), Narodna knjiga, Beograd, 1988, str. 99–100 (dok. 
na francuskom), str. 264–265 (dok. u prevodu). Dokument na memorandumu 
ministarstva spoljnih poslova, ADMAE, Politique étrangère. Turquie. Guerres bal-
kaniques, XXVI, 16–25 janvier 1913, list 71 (recto et verso). 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

28

glavi i „pomenuo imena nekolicine austrijskih i mađarskih političara 
koji svakako učestvuju u zaveri”.29

Istražni sudija u Sarajevu Pfefer je u svojim intervjuima go-
vo rio o nedozvoljeno slabim merama obezbeđenja nadvojvode i ne-
dvosmisleno je insinuirao da je „Sarajevski atentat išao na ruku izvje-
snim austrougarskim krugovima”. To je ponovio i u svojoj knjizi.30 

Na drugoj strani, austrijska revizionistička škola se uprla da 
dokaže da je Ferdinand bio čovek mira, te da u Konopištu na sastanku 
sa nemačkim carem nije bilo reči o ratu.31

U srpskoj istrazi o boravku Principa i Čabrinovića u Beogradu 
pre atentata utvrđeno je da je Princip, veoma siromašan, založio 
kaput da bi otputovao, o čemu je ostala priznanica, a da je Čabrinović 
radio u Državnoj štampariji. „Privukao je na sebe pažnju vlasti koje 
su se odlučile da ga zbog političke nepouzdanosti proteraju. Međutim, 
austrougarski konzul se, na Čabrinovićevu molbu, pismeno obratio 
policiji sa izjavom da je navedeno lice austrougarski državljanin, da ne 
izaziva sumnje i usled toga je insistirao da mu se produži pravo daljeg 
boravka u Beogradu. Kao što se vidi, ono što je grof Ponkrac kazao 
Hartvigu u potpunosti se potvrdilo.”32

Ako je još uvek malo izvornih dokumenata koji bi sa sigurnošću 
potvrdili stvarnu meru upletenosti pukovnika Dimitrijevića, organizacije 
„Ujedinjenje ili smrt” u ohrabrivanju pripadnika Mlade Bosne ili 
samostalnom organizovanju sarajevskog atentata, na svoju ruku, 
istoričari ne oskudevaju u teorijama, tvrdnjama „iz druge ruke”. U 
tome su imale ulogu ne samo propagandne potrebe onog vremena 

29 Count Ottokar Czernin, In the World of War, London, 1919, str. 46. (navedeno 
prema: V. Dedijer, Sarajevo, str. 773, nap. 16).

30 Leo G. Pfefer, Istraga u Sarajevskom atentatu, Zagreb, 1938. U Nemačkoj su ga 
napali da knjiga koristi „poznatoj tezi o neodgovornosti srpske vlade za izvršenje 
atentata”. Berliner Monatshefte, 7–8, 1938 (navedeno kod: V. Buha, n. d., str. 102, 
nap. 277). Pored intervjua u zagrebačkom Obzoru, Pfefer je u kraćem članku za 
Novu Evropu (1937) objasnio razloge pisanja.

31 Upravo suprotno beleži Štrandman iz vremena svog odmora u Veneciji juna 1914. 
Nije imao pune informacije o sastanku Viljema i Ferdinanda u dvorcu Miramar na 
Jadranu i 12. juna u Konopištu, za koje su mu javljali iz Beograda, pa je on iskoristio 
priliku u razgovoru sa baronicom Ambrozi, suprugom savetnika austrougarskog po-
slanstva u Rimu. „Ona mi je, uz osmeh, kazala da se tu radi o tajanstvenoj ’zaveri’ 
protiv Srbije. Na moj izveštačen prigovor da je takva kombinacija neverovatna, ona 
je dodala da se ne radi samo o Srbiji nego i o stvaranju nezavisne Poljske, kao i o 
širim planovima preuređenja Evrope, u kojima će biti mesta za sinove nadvojvode 
Franca Ferdinanda – Maksimilijana i Ernesta” (Štrandman, n. d., str. 258).

32 Štrandman, n. d., str. 266.
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(Nemačka, Austro-Ugarska) nego i lični odnosi pa i međusobne omraze, 
posebno kada je srpska strana u pitanju.

Navedimo da je jedna levičarski orijentisana grupa jugoslovenskih 
emigranata u Beču okupljena oko La Fédération Balkanique 1924. i 
1925. optužila nekadašnjeg prestolonaslednika Aleksandra da je 
on odgovoran za ubistvo Franca Ferdinanda. Tu optužbu je ponovio 
Alfred fon Vegerer (von Wegerer) u članku „König Alexander und die 
Attentäter von Sarajevo”.33 U spisima procesa u Sarajevu našle su 
mesto glasine koje je proturala austrougarska policija da su za atentat 
odgovorni Miroslav Spalajković i princ Đorđe Karađorđević. Časopis 
Balkanska federacija je dalje razvijao teze austrijskih profesora Jozefa 
Kolera i jezuite Antona Puntigama iz 1918. da je za sve kriva Rusija. 
Posebno se istakao svojim tekstovima Nikola Nenadović. Njihove 
teze je prihvatao novinar Lepold Mandel u bečkoj štampi i Francuz 
Viktor Serž u časopisu Klarte (Clarté, 1925). Poslednji se pozivao na 
pukovnika emigranta Božina Simića koji je posle Beča došao u Pariz. 
Simić mu je navodno govorio o vezama Dimitrijevića i Rusa. Nemački 
časopis Kriegsschuldfrage je ovo prihvatio kako iz pera nemačkih 
autora Luca i Vegerera34 tako i srpskog disidenta Miloša Bogićevića 
(1925). Odatle će američki istoričar Barns (Barnes)35 prihvatiti tezu 
Luca da je Sazonov bio umešan u atentat (navodna izjava „evropski 
mir ne bi bio ugrožen ako bi Franc Ferdinand bio sklonjen sa puta“). 
O Rusima kao vinovnicima atentata pisao je Miloš Bogićević u knjizi 
Proces (Le Procès de Salonique, Paris, 1927, str. 144). U istom duhu 
pisali su sovjetski istoričari Pokrovski i Poletika u časopisima Proleterska 
revolucija i Istorik-marksist (1929). Oni su pisali „da postoje jaki 
razlozi za sumnju da je nekoliko predstavnika ruske vlade, Hartvig i 
Artamonov pouzdano, a Sazonov i Generalštab verovatno”, znalo za 
pripremu atentata. Poletika je o tome u sličnom tonu pisao i u svojoj 
knjizi Sarajevsko ubistvo (1930, str. IX), navodeći da je atentat bio 
„organizovan pod pokroviteljstvom srpske obaveštajne službe, a po 
nalogu Rusije”. Slično je pisao Buharin u listu Izvestija (28. jun 1934). 
Posle Drugog svetskog rata Poletika se odrekao svojih ranijih stavova i 
u svojoj novoj knjizi naveo da su mu raniji izvori bili članci Viktora Serža 

33 A. W. u: Kriegsschuldfrage, Berlin, jul 1926, str. 485–489 (navedeno prema: V. 
Dedijer, Sarajevo, str. 772, nap. 6).

34 Dr Alfred Wegerer, Der Ausbruchdes Weltkrieges, Hamburg, 1939. Vegerer je bio 
stalni urednik i saradnik Kriegsschuldfrage i Berliner Monatshefte. Od 1923. do kra-
ja (1937) bio je na čelu Centralne službe za istraživanje uzroka rata (Zentralstelle 
für Erforschung der Kriegsursachen).

35 Harry Elmer Barnes, The Genesis of the World War, New York, 1926.
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u listu Klarte. Zanimljivo je da se na ceo slučaj osvrnuo i Viktor Serž u 
svojim memoarima 1951. On je tada izneo da je informacije dobio od 
pukovnika Božina Simića i Miloša Bogićevića (sic!).36 Oko ove epizode 
treba dodati da je čuveni Albertini u prisustvu Čede Popovića (1937) 
pokazao članak iz Klartea Božinu Simiću, ovaj je povukao optužbu 
protiv Hartviga, ali je i dalje tvrdio da su za pripreme znali Artamonov, 
verovatno ruski generalštab, ministar vojske Suhomlinov ili neki veliki 
knez (Albertini, II, str. 83).37 Sam general Viktor Artamonov je ovo 
negirao kao izmišljotinu navodeći da je za Rusiju, kao i za Srbiju, to bila 
nesreća jer nijedna od njih, nakon iskušenja prethodnih godina, nije 
bila spremna za ratne napore.38

Bez obzira na spekulativnu osnovu ovih tvrdnji, Vegerer pre 
rata, a Hans Ibersberger (Übersberger) pre i posle rata nastavili su da 
brane ovu hipotezu.39 

Kada su svetlo dana (2009) konačno ugledali memoari Vasilija 
Štrandmana, nekadašnjeg prvog sekretara ruskog poslanstva u Be o-
gradu a potom otpravnika poslova posle smrti Hartviga u julu 1914, mogli 
smo videti da uprkos izvodima ili celim dokumentima koje je sačuvao 
iz tog vremena nema insinuacija ni informacija o udelu pukovnika 
Artamonova. Njih dvojica su bili i u međuratnom periodu kolege u 
Beogradu, sve do okupacije. Ipak saznajemo da je pukovnika atentat 
zatekao na dvomesečnom odmoru u Švajcarskoj i na Jadranu. Poslanik 
Hartvig ga nije požurivao da se vrati na dužnost posle atentata, a sam 
se spremao na lečenje i odmor u Italiji. U Italiji se na šestonedeljnom 
lečenju i odmoru nalazio i Štrandman, koji se samoinicijativno vratio 
sluteći komplikacije. Službena Rusija je još od februara 1914. odbijala 
da isporuči Srbiji 100.000 pušaka, traženu artiljeriju i opremu.40 To 
nije učinila ni na urgencije u junu i julu, kako se to ne bi tumačilo kao 
ugrožavanje mira. „Bilo mi je saopšteno da je, uzimajući u obzir želju 
Rusije da se do rešenja austro-srpskog konflikta dođe na miran način, 
trebalo izbegavati sve što bi protivničkoj strani moglo dati povoda 
za optuživanje Rusije za neiskrenost i podstrekavanje Srbije da se 
36 V. Serge, Mémoires d’un révolutionnaire de 1901 à 1941, Paris, 1951, str. 198–199, 

(navedeno kod: V. Dedijer, Sarajevo, str. 772, nap. 9).
37 Isto; Luigi Albertini, Le Origine della Guerra del 1914, I–III, Bocca, Milano 1942–43 

(eng. prevod: The Origins of the War of 1914, I–III, London, 1952–1957 (1965).
38 V. Artamonov, „Erinnerungen an meine Militärattachezeit in Belgrad”, Berliner 

Monatshefte, 7–8, 1938 (navedeno kod: В. Буха, н. д., 87, нап. 231).
39 H. Übersberger, Östereich zwischen Russland und Serbien, Köln – Gratz, 1958, II, 

str. 239–305 (navedeno kod: V. Dedijer, Sarajevo, str. 773, nap. 9).
40 Никола Б. Поповић, Србија и Царска Русија, Службени гласник, Београд, Друго 

издање, 2007, стр. 68–70, 135–143.
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suprotstavi. Eto, zbog čega je”, piše Štrandman, „slanje naoružanja 
u tom trenutku bilo smatrano potpuno neprihvatljivim pa je izdata 
naredba da se pričeka dok se politička situacija ne razjasni.”41 Oružje 
je krenulo za Srbiju tek u avgustu 1914. posle ulaska svih sila u rat.

Tragove nekadašnje propagande i kontroverzi među savre-
me nicima pratimo u kritičkim opaskama Dragiše Stojadinovića iz 
1963. povodom pisanja Miroslava Krleže na stranicama beogradske 
štampe. Raspravljajući u „Srpskim temama” o Solunskom procesu 
pisac „Miroslav Krleža zavijeno nam tvrdi: Da je ruski vojni ataše u 
to vreme, đeneral Artamonov bio inicijator i saradnik pukovniku 
Dragutinu Dimitrijeviću Apisu u spremanju zavere i izvođenju ubistva 
austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda na Vidovdan 1914. g. 
u Sarajevu. Čak šta više on taj atentat, koji on naziva ’Djelo’, pripisuje 
u celosti ruskom generalu Artamonovu, a da je o tome mogao znati i 
Pašić. To što nam iznosi akademičar Krleža, sada 1963. godine ceo svet 
zna i istorijski je utvrđeno da je to u ono vreme bila stara austrijska i 
nemačka teza i da ona ne odgovara istini, te je kao takva odbačena i od 
austrijske i nemačke vlade (…) Sva akta po predmetu suđenja oficirima 
u Solunu Nemci su, za vreme okupacije, iskopali u Srbiji i odneli. Jedan 
deo je stavljen na raspoloženje bečkom profesoru Hansu Ibersbergeru 
i on je za vreme Drugog svetskog rata pisao o toj temi (a pisao je i pre 
rata falsifikujući izvesna dokumenta).”42 

O tome je u istom duhu opširno pisala hrvatska štampa za 
vreme Drugog svetskog rata. Dragiša Stojadinović je pratio tokom 
rata to pisanje i odmah po njegovom završetku skrenuo pažnju Veljku 
Mićunoviću, kome je predao jedan broj isečaka. Stojadinović nije 
siguran da li je ova akcija doprinela da se u Austriji traži pokradena 
građa Solunskog procesa, ali se ona uskoro ponovo našla u posedu 
jugoslovenske države. U tom korpusu se nalazio akt koji je Apis 
povodom atentata uputio sudu. Apis je tvrdio: „G. Artamonovu ovom 
prilikom nisam saopštio ništa od mojih namera za atentat, a povod za 
traženje njegovog mišljenja o držanju Rusije našao sam u tome što se 
naš rad na izveštajnoj službi mogao osetiti pa bi mogao biti pretekst 
Austrije da nas napadne”. „Kao što se vidi”, pisao je Stojadinović, 
„ne može biti ni reči o kakvoj zajedničkoj inicijativi i saradnji između 

41 Василиј Штрандман, Балканске успомене, књига I, део 1–2 (превео са руског 
Јован Качачки), Жагор, Београд, 2009, стр. 244, 250–251, 334.

42 NBS, P 736/III/69. Dragiša Stojadinović, Otvoreno pismo Jugoslovenskoj akademiji 
nauka, Zagreb, Srpskoj akademiji nauka, Beograd i Srpskoj matici u Novom Sadu, 
povodom tekstova M. Krleže „Srpske teme” u beogradskom listu Politika, posebno 
nastavka pod naslovom „Пашић и Солунски процес”, Политика, 9. јуна 1963.
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đenerala Artamonova i Apisa na ubistvu austrijskog prestolonaslednika 
u Sarajevu. U izvršenom falskifikatu od strane austrijskog profesora 
univerziteta Hansa Ibersbergera, čitao sam istu tvrdnju koju nam sada 
iznosi u ’Srpskim temama’ pisac Miroslav Krleža, a naime da su Apis i 
Artamonov zajednički planirali i sarađivali na ubistvu Ferdinandovom.” 
Stojadinović podseća da je falsifikat austrijskog profesora objavljen 
u časopisu Spoljna politika (Auswertige Politik, Hamburg, sveska 
br. 7, jul 1943) i zaključuje svoje obraćanje konstatacijom da „za 
ovakav svoj postupak pisac Miroslav Krleža duguje, i našoj i svetskoj 
javnosti, objašnjenje na osnovu kakvih je drugih svojih podataka sem 
ove Gebelsove propagande, zasnivao svoje tvrđenje, koje čitamo u 
’Srpskim temama’”.43

Usporen rad na pripremi srpske građe i tretiranje  
pitanja u javnosti

Srpska vlada je, slično drugim vladama, odmah po otpočinjanju 
rata izašla sa jednom zbirkom diplomatske građe, a potom sa još 
jednom 1915. godine.44 Inicijativom Vojislava Jovanovića Maramboa, 
načelnika arhiva MIP-a, pokrenuta je akcija objavljivanja građe i 
pisanja knjige o odgovornosti za Prvi svetski rat i srpsko-austrijskim 
odnosima. Jovanović se obratio ministru spoljnih poslova Marinkoviću 
30. maja 1927. sa predlogom da Ministarstvo izda tu zbirku. „Kraljevina 
je dužna da to učini i zato što su prethodne zbirke nepotpune, što su 
odštampane sa puno grešaka i što je još 1924. godine objavljena vest 
da se na ovom poslu radi (…) Ovakvom zbirkom bi se, na najcelishodniji 
način suzbila propagandna akcija bivših neprijateljskih država o ratnoj 
odgovornosti Srbije. Arhivska građa po ovom pitanju već je sređena, 
obaveštavao je Marambo ministra Marinkovića.”45 U junu iste godine, 
na poziv ministra, posla su se prihvatili Slobodan Jovanović i Jovan 
Jovanović Pižon, uz punu pomoć Maramboa. U januaru 1928. radna 
grupa Ministarstva opredelila se za naslov Plava knjiga o ratnoj 
odgovornosti. Na predlog Slobodana Jovanovića trebalo je započeti sa 

43 Isto.
44 Дипломатска преписка о српско-аустроугарском сукобу, Ниш, 1914; 

Српско - аустријски и европски рат: Дипломатски и други документи, I, Ниш 
1915.

45 Радош Љушић, „О судбини Ћоровићеве књиге ’Односи између Србије и Аустро-
Угарске у XX веку’”, (поговор књизи, Владимир Ћоровић, Односи између Србије 
и Аустро-Угарске у XX веку, Библиотека града Београда, 1992, стр. 824).
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1903. godinom. Slobodan Jovanović je potcrtavao važnost posla jer se 
pored neprijateljskih država počeo javljati i jedan broj istoričara koji 
su sve više bacali odgovornost na Srbiju i Rusiju. Kako su zbog ratnog 
uništavanja postojale praznine u građi, poslat je cirkular poslanstvima 
u Beču, Berlinu, Parizu, Londonu, Bukureštu, Atini, Sofiji i konzulatu 
u Budimpešti da se sačine prepisi dokumenata iz njihovih arhiva od 
1903. do 1914. a koji se tiču srpsko-austrougarskih odnosa. 

Deo građe su bili zaplenili Austrijanci u manastiru Ljubostinja, 
gde je u povlačenju arhiva bila zakopana, a deo Bugari. U Beogradu su 
zaplenjene arhive Nikole Pašića, Momčila Ninčića, Božidara Jankovića, 
Jovana Skerlića, Milorada Pavlovića i drugih. Selekcionirani dokumenti 
već su korišćeni, najčešće van konteksta, za nemačku Belu knjigu 
(1919), sudske procese u Sarajevu i Banjaluci i prve radove Miloša 
Bogićevića.46 Poslanik u Beču Cincar Marković je 30. januara 1929. 
skrenuo pažnju austrijskom ministru na činjenice otuđivanja građe iz 
Srbije, arhiva Bosne i Hercegovine, kao i crnogorskih arhiva i urgirao 
da se ona vrati. Usput im je preneo da ima dokaze o falsifikovanju 
dokumenata u Beloj knjizi.

Radna grupa MIP-a je stala na stanovište da bi konačnu redakciju 
građe i pisanje knjige o srpsko-austrougarskim odnosima trebalo 
poveriti istoričaru. Taj zahtev je postavljen jula 1930. a Ministarstvo 
je odabralo Vladimira Ćorovića. Prvobitna želja je bila da se knjiga i 
dva toma građe pojave do 1932. godine. Uspelo se da do 1933. bude 
objavljen prvi tom građe. Stojan Gavrilović je izašao odmah sa idejom 
da se knjiga istovremeno pojavi i na srpskom i na engleskom jeziku. 
Sedmog jula 1932. je potpisan ugovor sa Stanford univerzitetom. 
Američki profesor Ralf Luc (Ralph Lutz) je bio angažovan da napiše 
predgovor. Gavrilović i Luc su se sastali u Berlinu, gde je profesor 
informisan o sadržaju knjige. U predgovoru bi Luc objasnio zašto se 
ovo delo o ratnoj odgovornosti štampa u ediciji Stanforda. To je bilo 
neophodno kako bi se istakao naučni značaj a ne propagandni karakter 
publikacije. Na kraju, Luc bi prikazao sve dotadašnje edicije koje donose 
građu o ratnoj odgovornosti, među njima i prvu knjigu Diplomatske 

46 Isto, str. 826, 827. Iako je Bogićević u predgovoru pisao da poseduje originalna do-
kumenta, kao i veliki broj kopija, nije Marambou i drugima bilo teško da utvrde da 
je to otkopana građa iz Ljubostinje. Radi se o knjizi Kriegsursachen, Beiträge zur Er-
foschung der Ursachen des Europäischen Krieges mit spezieller Berücksichtingung 
Russlands und Serbiens, Zürich, 1919. Zapravo Miloš Bogićević je samo potpisao 
ovu knjigu a nju su priredili Hans Šiler i Hans Fernele. Na osnovu jednog dokumenta 
MIP je utvrdio da Bogićević nije imao vlastite prepise.
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prepiske Kraljevine Srbije.47 Knjiga je konačno bila u srpskom izdanju 
odštampana 1936, ali je svega nekoliko primeraka došlo do javnosti. 
Predsednik vlade Milan Stojadinović je smatrao da je ne treba rasturati, 
najverovatnije u interesu poboljšanja jugoslovensko-nemačkih odnosa. 
Englesko izdanje nije izašlo i ne zna se gde je rukopis prevoda.

Kraljevska vlada je povodom pisanja Vegerera i Viznera o ume-
šanosti regenta Aleksandra u Sarajevski atentat uputila preko po-
slanika Josipa Smodlake demarš, ali je dobila prilično ciničan odgovor. 
Samo pitanje krivice za rat pokrenuo je kralj Aleskandar 1926. u 
razgovoru sa nemačkim poslanikom Olshauzenom. „Aleksandar je 
izrazio nezadovoljstvo stalnim nemačkim spočitavanjem ratne krivice 
Srbiji i istakao da u njoj 1914 godine niko nije pomišljao na rat, ako 
ni zbog čega drugog onda zbog vojne nemoći u odnosu na velike sile.” 
Olshauzen je objašnjavao da Nemačka „istorijskim istraživanjima” mo-
ra da ospori član 231 Versajskog ugovora.48

Mnogi savremenici nisu znali za ove ponešto okasnele poteze 
Ministarstva inostranih poslova i pojedinih profesora, a izgleda ni 
pojedine diplomate i predstavnici na strani.

Urednik Nove Evrope Milan Ćurčin se u aprilu 1929. godine 
obratio javnosti, pre svega upućenim savremenicima, da se ozbiljno 
prihvate svedočenja i iznošenja dokumenata o pitanju koje se već 
čitavu deceniju pretresalo u svetu – odgovornosti za rat. Ćurčin nije 
mogao shvatiti da se ćuti i time daje za pravo nemačkim i austrijskim 
nastojanjima, kao i revizionistima na svim stranama koji su tvrdili 
da postoji odgovornost službene Srbije za sarajevski atentat, drugim 
rečima za izbijanje rata: „Neki naši ’leni rodoljubi’ i novinari optimiste 
još uvek veruju, ili bar tako tvrde, da nikoga više ne interesuju razna 
’pisanija’ o uzrocima Svetskog rata, za koje bi Nemci da prebace krivicu 
na Srbiju i na Rusiju, i na Francusku i Veliku Britaniju, ili bar da je podele 
sa svima njima; i kažu da je ovo pitanje jednom za svagda rešeno u 
Versaju, ugovorima o Miru. Međutim, vidimo da svetska javnost ne 
prestaje raspravljati o ovom pitanju, i pretresati ga sa svih strana, do 
u najmanje pojedinosti, tako da literatura o odgovornosti za Svetski 
rat, ili o uzrocima Rata i što je s tim u vezi postaje nepregledna, pa 
ne samo da ima časopisa posvećenih samo tome predmetu nego ima 
i publicista i naučnika ’stručnjaka’ koji o niočem drugom ne pišu nego 

47 Isto, str. 830, 832.
48 В. Буха, н. д., стр. 98, (prema: Nedatirana beleška Olshauzena, ADAP, Serie B, 

Band III, 362)
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o njemu.”49 Upozorivši na sve što preduzima Nemačka, o čemu se piše 
kod saveznika, posebno je ukazao na kretanja i stavove istoričara u 
Sjedinjenim Državama. Molbe Sitona Votsona srpskim političarima da 
progovore i prilože dokumenta ostajale su neuslišene.50 Tek kada su 
se zavadili Nikola Pašić i Ljuba Jovanović, Pašić je 1926. ustvrdio da je 
Jovanović slagao navodeći da je vlada znala za atentat, ili bar nekoliko 
njenih ministara.51 Pašićevu izjavu, mada datu sa zakašnjenjem, Ćurčin 
je pozdravio, a posebno englesko i srpsko izdanje Votsonove knjige 
Sarajevo (1926), koja je po njemu bila sjajna.

Međutim, te 1929. Ćurčin je upozorio na nove momente, na 
štetan rad dr Bogićevića, dr Milana Šuflaja, naših branilaca nemačke 
teze i na Vegererove zlurade prozivke srpske vlade za neobjavljivanje 
Plave knjige.52 Dr Šuflaj je nastojao da omalovaži vrednost Votsonove 
knjige, dok je dr Bogićević objavljivao knjigu za knjigom.53 Njegov 
najjači argument je bilo samohvaljenje da je on vredno skupljao građu 
srpske vlade i poneo je sa sobom kada je 1915. konačno dezertirao iz 
srpske diplomatske službe, odlazeći najpre za Švajcarsku, a potom za 
Nemačku, gde je bio otpravnik poslova od 1907. do 1914. Protivnik 
Pašića iz krajnje ličnih razloga, a potičući iz ugledne porodice, pristalica 
Obrenovića, izdao je svoju zemlju i stavio se u službu Nemačke. Taj rad 
je nastavio do smrti 1938. (u Beču).

Srpska štampa je, istina, određenim povodima reagovala. Tako 
je govor predsednika Nemačke (Fon Hindenburga), prilikom otkrivanja 
spomenika na Tanenbergu 18. septembra 1927. i oštrih odgovora koji 
su sledeli u Francuskoj, beogradska štampa osudila kao revizionizam, 
ceneći da govor predstavlja „opasnu obmanu koja u narodu mora 
prirodno podhraniti ideju revanša” i da bi „novo odmotavanje jednom 

49 „Odgovornost za rat”, Nova Evropa, knj. XIX, br. 8, 26. april 1929, str. 209–211.
50 Votson je upozoravao da je „Sarajevski atentat ponovo pred svetskom javnošću” i 

„krajnje je vreme da Beograd jednom uvidi, da će se dalje ćutanje po ovom pitanju 
shvatiti kao priznanje krivice” (isto, str. 210).

51 Radi se o beleškama i izjavi ministra Jovanovića objavljenoj u zborniku Крв 
Словенства (1925) koji je pripremio ruski emigrant Aleksej Ksjunjin.

52 Alfred von Wegerer, „Wo bleibt das serbische Blaubüch?”, Kriegsschuldfrage, April 
1929. Ministarstvo inostranih dela SHS obećalo je bilo 1924. jednu takvu knjigu 
(„Odgovornost za rat”, Nova Evropa, knj. XIX, br. 8, 26. april 1929, str. 211).

53 Uvodnik (Milan Ćurčin), “Odgovornost za rat”, Nova Evropa, knj. XIX, br. 8, 26. april 
1929, str. 211. Radi se o knjigama: Miloš Bogićević: Causes of the War, Amsterdam 
– Roterdam, 1919 (London, 1920); Les Procès de Salonique, Paris, 1927; Le Colonel 
Dragoutine Dimitriévitch-Apis, Paris, 1928; Die Auswartige Politik Serbiens, I, II, 
III, Berlin, 1928–1931. Bogićević je bio redovni saradnik Kriegsschuldfrage i drugih 
publikacija koje su tretirale pitanje odgovornosti za rat.
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za svagda rešenog pitanja ratne odgovornosti značilo buđenje duha 
starog neprijateljstva i jedan korak unazad”.54

Pored važnih članaka na stranicama Nove Evrope,55 radova sa-
vremenika o Mladoj Bosni, treba pomenuti knjigu Stanoja Stanojevića 
Ubistvo najvovode Ferdinanda (Beograd, 1923). Stanojeviću su savre-
menici s pravom zamerali da je bio na pozicijima organizatora Solunskog 
procesa i da nije doprineo pravom rasvetljavanju ovog osetljivog 
pitanja. U krugu revizionista taj rad je smatran stavom vlade.56

Zapažanja i zaprepašćenost indolencijom državnih organa po 
ovom pitanju izneo je još jedan prečanin – Miloš Crnjanski. Kao ataše 
za štampu u poslanstvu Kraljevine u Berlinu susreo se sa delovanjem 
dr Miloša Bogićevića. Za Crnjanskog taj čovek je bio „agent Nemaca”. 
On je cenio „da je nemačka diplomatija, i štampa, činila sve što je 
mogla da odgovornost za rat, zbaci sa svojih pleća i krivicu prebaci, za 
rat na Srbiju. To jest ceo srpski narod”. Ona je u tome pored hrvatske 
emigracije imala pomoć i od Bogićevića. Svestan šta je Srbija propatila 
i dala za pobedu i oslobođenje, nije mogao da shvati indolentan odnos 
Kraljevine, a posebno poslanika Živojina Balugdžića. Crnjanski se susreo 
po prvi put sa pogledima koji su pre vodili računa o unutrašnjopolitičkim 
razmiricama (sujetama, mržnjama) nego o državnom interesu. „Ono 
što me zaprepastilo”, piše Crnjanski, „bile su Bogićevićeve knjige o 
odgovornosti za rat, za koji je krivio Srbiju (…) To je bilo najgore što 
je o krivici za rat rečeno. Balugdžić se mom zaprepaštenju smejao. 
Veli, sve bi bilo Bogićeviću oprošteno, mogao bi i da se vrati u Srbiju, 
samo da TO nije štampao. Za ono ranije, smatralo bi se, kaže, da je 

54 В. Буха, н. д., стр. 32 (prema: Време, 2. октобар 1927).
55 Uvodnik (M. Ćurčin), „Današnja Jugoslavija”, NE, 21. mart 1924; M. Ćurčin, „Krivica 

za rat”, NE, 1. april 1924; Seton-Vatson R. W., „Ko je odgovoran za ubojstvo Fran-
je Ferdinanda?”, NE, 11. maj 1925; M. Ćurčin „Radikali i Sarajevski Atentat”, NE, 
11.maj 1925; Isti, „Pitanje odgovornosti za Rat”, NE, 1. jun 1925; Isti, „G. Pašić i 
Sarajevski Atentat”, NE, 11. maj 1926; Isti, „Vatsonovo ’Sarajevo’”, NE, 11. avgust 
1926; Isti, „’Solunski Proces’ M. Bogićevića”, NE, 26. jul 1927; Чеда Поповић, 
„Рад организације ’Уједињење или Смрт’ (Гранични официри)”, NE, knj. XVI, 
5, 11. septembar 1927; Isti, „Kako je došlo do Rata”, NE, knj. XV, 10, 26. okto-
bar 1932; Marco (Б. Симић), „Никола Хартвиг (Спољна политика Србије пред 
Светски рат)”, NE knj. VII, 8, 26. april 1928; Ч. Поповић, „Сарајевски Атентат и 
организација ’Уједињење и смрт’”, NE, knj. XXV, 8, 26. jul 1932; Marco, „Никола 
Хартвиг и Србија (Поводом дискусије о Светском рату)”, NE, XXVI, 6, 26. jun 
1933; Leo Pfeffer, „Zašto sam napisao knjigu o Sarajevskom Atentatu”, NE, knj. 
XXX, 9, 26. septembar 1937; Č. Popović, „Sarajevski Atentat i boljševici”, NE, knj. 
XXX, 11, 26. novembar 1937. 

56 Taj rad je u osnovnim linijama pratio verzije iz knjige: Tajna prevratna organizacija 
– Izveštaj sa pretresa na vojnom sudu za oficire u Solunu. Po beleškama vođenim 
na samom procesu, Solun, 1918.



Dr Mile BJELAJAC NOVI (STARI) ZAPLETI OKO UZROKA PRVOG SVETSKOG RATA 
 PRED OBELEŽAVANJE 100. GODIŠNJICE

37

čovek otišao, zbog Pašića, u opoziciju, pa je malo prekardašio, ali to, 
što sada radi u Berlinu, u korist Nemaca, prešlo je meru. Godinama 
je, kaže sklanjao dokumenta i diplomatsku poštu, pa sad ima adute 
’protiv kralja’, a to ne valja. Zato su sad u Berlin uputili Blažu Barlovca, 
rođaka kraljevog, u Reparacionu komisiju. Treba Bogićevića, nekako, da 
odobrovoljimo. Kad sam to čuo opet sam bio zanemeo.”57 Mnogo toga 
je Crnjanskog dovodilo da zaprepašćenosti. Na primer, Balugdžić se 
nije uopšte pitao da li su dokumenti falsifikovani ili „doterani”. Balugžić 
je obaveštavao svog atašea da su Bogićeviću dokumenta davali Nemci, 
a verovatno i austrijsko ministarstvo spoljnih poslova (Balhausplatz). 
Poslanik je više brinuo kako neke stvari mogu loše da utiču na domaće 
prilike nego o odjecima sa strane. Smatrao je da „mi imamo” Sitona 
Votsona za to.

Crnjanski je pisao: „Ja sam tada već smatrao celu tu rabotu 
Bogićevićevu u Berlinu, kao i te kako opasnu, i predlagao svom 
ministru da na to odgovorimo. Iako, posle rata, niko ne mari, naročito, 
da utvrdi, KO je, zaista kriv za rat, – pravi krivac za rat, – ja sam mislio 
da je za našu novu državu, to, što se protiv nje sprema u Berlinu, i 
širi po svetu, opasno. Balugdžić mi onda reče da Ministarstvo sprema 
odgovor, na sve to, i da je izrada tog odgovora poverena profesoru 
Ćoroviću. Međutim ta knjiga tada nije spremljena, ni ugledala sveta, a 
ono što je o krivici za rat, izašlo iz pera profesora Stanoja Stanojevića, 
bolje da nije štampano. Samo u partijskoj politici, odgovornost za rat, 
odigrala je neku ulogu prilikom pokušaja da Pašićev drug, ministar 
unutrašnjih poslova u Solunu, Ljuba Jovanović, obori Pašića. Pašić 
je njega oborio. Jedina knjiga, pamflet, koja je bila objavljena protiv 
pisanja Bogićevića, bila je iz pera Tartalje (dr Oskar), pod naslovom: 
Izdajica.”58

Crnjanski je, možda sa više sluha za metode „srednje Evrope”, 
bolje uočavao od njegovog poslanika te razmeštene nemačke lobiste 
i promotere. Jednog od takvih je pronašao u redakciji lista Berliner 
Tageblatt – grofa Mongelasa (Max Montgelas). Ista osoba nastavila je 

57 M. Crnjanski, Embahade, I–III, knjiga prva, Nolit, Beograd, 1983, str. 89–90. Istu 
konstataciju će ponoviti jedan mlađi istoričar: „Politički dirigovano prebacivanje od-
govornosti za sukob na Srbiju i ostale zemlje iz protivničkog tabora … takva shvata-
nja je u sklopu pokrenutog državnog poduhvata valjalo konkretizovati i preinačiti u 
činjenično utemeljene i naučno verodostojne optužbe protiv Srbije” (В. Буха, н. д., 
стр. 6).

58 Isto, str. 90. Knjiga Владимира Ћоровића Односи између Србије и Аустро-Угарске 
у XX веку izašla je u Beogradu 1936. Ovo delo, utemeljeno na dokumentima, bilo je 
uskoro po objavljivanju zabranjeno. Ponovo je objavljeno u Beogradu 1992. godine 
(Енциклопедија српске историографије, Београд, 1997, стр. 689).
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svoju rabotu protiv Srbije i tokom posleratne emigracije u Irskoj „kao 
da ništa u međevremenu nije bilo.”59

Kao što ćemo u drugom delu ovog članka videti, ovo zapažanje 
se poklapa sa zapažanjima srpskih istoričara koju deceniju kasnije. Duh 
nemačko-austrijskih nastojanja između dva rata je preživeo „kao da se 
ništa u međuvremenu nije desilo” i kao da taj duh političke revizije nije 
ponovio nesreću.

Isto ri čar Di mi tri je Đor đe vić upo zo ra va, po sred no, na je dan va-
žan seg ment o ko me se mo ra vo di ti ra ču na ka da se ba vi mo time kako 
srpsku istoriju interpretira anglosaksonski svet, posebno ovu temu o 
odgovornosti za rat. To je de lat nost isto ri ča ra sa pod ruč ja biv še austro-
u ga ra ske mo nar hi je na ka te dra ma i in sti tu ti ma Bri ta ni je i SAD-a. Me đu 
de lat ni ci ma je bi lo i onih ko ji su na srp sku isto ri o gra fi ju gle da li kao na 
„ve li ko srp sku”.60

„Pre ma po da ci ma iz 1964. na uni ver zi te ti ma u Ame ri ci i Ka na-
di sto se dam de set pet na uč ni ka iz la ga lo je kur se ve iz isto ri je Austro u-
gar ske; od bra nje no je se dam de set i se dam dok to rskih di ser ta ci ja, a 
pe de set i pet je bi lo u to ku iz ra de. Mno go pre osta lih na uč nih druš tva 
ko ja su se ba vi la po seb nim na ro di ma Evro pe, u Ame ri ci je osno van 
Ko mi tet za raz voj stu di ja Hab zburš ke mo nar hi je. U Nju jor ku je po sto-
jao Austrij ski in sti tut ko ji je fi na nsi ra la vla da u Be ču. Ne ve ro vat no je 
bio pri vla čan taj spoj proš lo sti i sa daš njo sti, ide ja o stva ra nju po seb-
ne Sred nje Evro pe kao pro tiv te že So vje ti ma, a bi lo je i no stal gi je za 
‘sta rim, do brim vre me ni ma’ i di vlje nja za bo ga to kul tur no, umet nič ko 
i na uč no na sle đe Car stva. Ova okol nost je, ve ru jem, bi la i osta la ve o-
ma zna čaj na za ste re o tip no shva ta nje za pad ne i ame rič ke jav no sti o 
Bal ka nu i Sr bi ji kao ne ka kvoj tam noj mr lji pre ži ve log oto man skog na-
sle đa. Hab zburš ka i ne mač ka isto ri o gra fi ja, po seb no ona iz me đu dva 
svet ska ra ta, ni su mo gle za bo ra vi ti srp sko pod ri va nje Hab zburš ke mo-

59 Isto, str. 90–91. Grof Maks Mongelas je uz Hansa Delbriha, Alberta Mendelsona 
Bartoldija i Maksa Vebera bio član tzv. „Četvorne komisije” od „nezavisnih Nemaca” 
koja je od samog početka imala da odgovori na navode Savezničke komisije za 
utvrđivanje nemačke krivice (R. Lensinga). U toj komisiji je bio i predstavnik Srbije 
(В. Буха, н. д., стр. 17). 

60 M. Bjelajac, G. Krivokapić Jović, Prilozi iz naučne kritike, Srpska istoriografija i 
svet, INIS, Beograd, 2011, str. 18–19 (prema: Димитрије Ђорђевић, Ожиљци и 
опомене, књ. III, Београд, 2000, стр. 118, 120. Na do če ku jugoslo ven ske de le ga-
ci je na kon fe ren ci ji „O na ci o nal nom pro ble mu u Hab zburš koj mo nar hi ji u XIX ve ku” 
(Univer sity Blo o ming ton, In di a na), pro fes sor An te Ka dić sa Blu ming to na po zdra vio 
je Đor đe vi ća re či ma: „Vi pi še te ve li ko srp sku isto ri ju ka kvu je ne ka da pi sao Vla di mir 
Ćo ro vić. To je opšte miš lje nje ov de!” Đor đe vić pi še da je An te u mla do sti ško lo van 
kod je zu i ta i upo re đu je ga sa pra vo ver nim Du ša nom Pe ro vi ćem iz Be o gra da ko ji je 
de lio iste eti ke te.
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nar hi je ra di uje di nje nja srp skog i osta lih ju go slo ven skih na ro da. (…) 
Ka sni je u vre me ras pa da Ju go sla vi je de ve de se tih go di na, raz miš lja ju ći 
o uzro ci ma ove sr bo fo bi je u ame rič kim i za pad nim kru go vi ma, na la-
zio sam nji ho ve ko re ne u isto rij skom austro-ne mač ko-srp skom su ko bu 
ko ji je pret ho dio Pr vom svet skom ra tu. Čak je i ame rič ki pred sed nik 
Klin ton (ili onaj ko ji mu je pi sao go vor) jav no bub nuo da su dva svet ska 
ra ta iz bi la na Bal ka nu.”61

Istorija nemačkog zataškavanja, propagande i revizije

Uoči stogodišnjice izbijanja Prvog svetskog rata svakako valja 
podsetiti u najkraćem na tok jednog političkog procesa koji je nastao u 
Nemačkoj 1919. i koji je ostavio traga i na današnje dileme, kontroverze 
i revizije. Takođe, stručnoj publici treba skrenuti pažnju na istoričare i 
njihove radove koji su se u najskorije vreme bavili ovim pitanjem. 

Nemački predstavnici na Konferenciji mira su 22. juna 1919. u 
načelu prihvatili ugovor, osim pomenutog člana 231 o krivici za rat i 
tražili su ponovnu diskusiju. Klemanso je odbio i saveznici su zapretili 
nastavkom operacija. Pod tim uslovima Nemačka pristaje. To je odmah 
interpretirano kao „nečuvena nepravda”. Od tog trenutka počinje 
politička borba za reviziju, u koju je iz svesnog razloga bila uključena 
istorijska nauka i nemački profesori. U javnosti je postojao gotovo 
potpun konsenzus uprkos svim ostalim razlikama.62

Krajem rata, unutar revolucionarne vlade u Nemačkoj je bila 
otvorena debata i inicirano istraživanje problema krivice za rat. Bilo 
je odlučeno da se štampaju sva dokumenta jasno vezana za izbijanje 
rata. Inicijativa je potekla od bavarskog premijera Eisnera, koji je 
sam već dao minhenskim novinama pisma bavarskog poslanika iz 
Berlina (jul 1914) iz kojih se videlo kako je mala grupa uz sadejstvo 
elita orkestrirala izbijanje rata. Vlada je za taj posao, 9. decembra, 
odredila dr Karla Kauckog. Čim je krenuo sa radom, odmah se susreo 
sa opstrukcijom odgovornih iz straha da će utisak po Nemačku biti 
nepovoljan. Kada je Kaucki ipak svoj rad privodio kraju u martu 1919, 

61 Д. Ђорђевић, н. д., стр. 120.
62 M. Dreyer, O. Lembcke, Die deutche Diskussion um die Kriegschuldfrage 1918/19, 

Berlin, 1993 (navedeno kod: В. Буха, н. д., стр. 20, нап. 22); Holger H. Herwig, 
„Clio Deceived. Patriotic Self-Censorship in Germany After the Great War”, Forging 
Collective Memory. Governments and International Historians through Two World 
Wars, Keith Wilson (ed.), Berghan, Oxford, 1996, str. 91–93.
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nove strukture mu zabranjaju ulazak u Arhiv i traže da vrati sve 
strogo poverljive dokumente iz svog poseda. Krenulo je opstruiranje 
i odlaganje objavljivanja. Stare strukture su se dobro organizovale i 
preuzele pripremu platforme za Mirovnu konferenciju po pitanju krivice 
za rat. Tek kasnije, posle Konferencije Kaucki objavljuje svoju zbirku. 
U objašnjenju je naveo: „Politika Centralnih sila godinama pre rata 
bila takva, da se svetski mir nije održavao pomoću njih, već samo još 
uprkos njima.”63

Slično Kauckom prošao je profesor prava Herman Kantrovic 
kome je Istražni odbor Rajhstaga za utvrđivanje uzroka rata dao u 
zadatak (1923) da izradi mеđunarodno pravnu ekspertizu o politici 
nemačke vlade u leto 1914. Radio je na izvornoj građi modelom 
sudskog procesa. Posao je završio 1927. i njegov zaključak se sveo na 
tvrdnju da Austro-Ugarska snosi glavnu odgovornost, Nemačka ima 
veliku odgovornost, dok je na Rusiji ograničena odgovornost. Njegova 
ekspertiza je nestala u tajnoj arhivi Ministarstva inostranih poslova. 
Oni nisu bili zadovoljni njegovim nalazom i politički razlog (revizija) 
je postao stariji. Kantrovic je potom svuda u Nemačkoj bio opstruiran 
i njegova akademska karijera uništena. Na kraju je bio prisiljen da 
emigrira.64

U avgustu 1919. u Rajhstagu je formirano jedno telo koje je 
trebalo da otvori pitanje revizije člana 231 Versajskog ugovora. No, 
telo nije pokazalo operativnost jer su preovladavale svađe starih i novih 
političkih snaga oko (ranije) odgovornosti. Tada je još postojala volja 
da se zaista ispita odgovornost pojedinaca sa nemačke strane, ali je 
to kasnije, splašnjavanjem revolucionarne situacije nestalo. Inicijativa 
oko revizije potom prelazi u okvir Ministarstva inostranih poslova, 
gde je formirano odeljenje Kriegschuldreferat. Na početku vodio ga 
je Bernhard fon Bilov (Prince Bernhard von Bülow). Iz tog centra se 
vršila koordinacija brojnih privatnih inicijativa i poduhvata na planu 
osporavanjа člana 231 Versajskog ugovora. Odeljenje je imalo zadatak 
da „sredi” i „očisti” dokumentaciju Ministarstva u pogledu uzroka rata; 
da objavi ogromnu građu za period 1871–1914. sa ciljem da pokaže 
„nemačku miroljubivu politiku“;65 da podržava profesore, jednako kod 
kuće i na strani, koji su bili voljni da predaju službenu nemačku liniju 

63 В. Буха, н. д., стр. 23, нап. 27 (prema: M. Dreyer, O. Lembcke, n. d., str. 200–207; 
K. Kautsky, Wie der Weltkrieg enstand, Berlin, 1919, str. 31).

64 A. Mitrović, n. d., str. 28–29.
65 Die Grosse Politik der Europaischen Kabinette, 1871–1914, Sammlung der diploma-

tischen Dokumenten des Auswartigen Amts, hrsg. von J. Lepsius, A. Mendelssohn 
Bartoldy und F. Thimme, 1–40 vols, Berlin, 1922–1926.
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za juli 1914. Da bi preduhitrio Kauckog, Bilov je još u maju 1919. 
uveo posebnu indeksaciju u arhivu spoljnih poslova podelivši sedam 
hiljada dokumenata na dve grupe – „odbrana” i „optužba”. Odeljenje 
je potencijalno sav inkriminativni materijal izdvajalo i davalo natrag 
tvorcima: kancelaru Teobaldu fon Betman Holvegu, sekretaru Jagovu 
i drugima kao njihove „privatne papire”. Ta rana faza prikrivanja bila 
je dogovorena još 7. januara 1919. kada je predsednik komisije za 
primirje Erzberger sazvao predstavnike ministarstava inostranih 
poslova i vojske da dogovore aktivnosti. Bilov je tada određen za rad na 
diplomatskim izvorima, a nekadašnji Ludendorfov blizak saradnik major 
Fon Harbou (Bodo von Harbou) za rad na vojnim. Njihov zadatak je bio 
da građu tako odaberu da pokažu da se „Antanta dugo i sistematično 
pripremala za rat protiv Nemačke” i da ona, a ne Nemačka, snosi 
direktnu odgovornost za izbijanje rata 1914.66

U januaru 1920. tadašnji ministar inostranih poslova Miler 
(Müler) u privatnoj prepisci je definisao na sledeći način zadatke: „Naš 
zadatak može biti samo to da se, ne svakog dana ili što češće, ukazuje 
na to da nije krivica samo na nama”, a na drugoj strani prosvećivanje 
naroda. Bilov je predlagao brošure popularnog karaktera.67

Sledeća etapa bilo je formiranje „Radnog odbora nemačkih udru-
ženja” u aprilu 1921, koji je prvenstveno imao za cilj domaću publiku. 
Međutim, u isto vreme formirano je telo „Centralna služba za istraživanje 
uzroka rata” (Zentralestelle für Erforschung der Kriegsursachen) koje 
će delovati do 1937. godine. Na njeno čelo će 1923. doći Alfred fon 
Vegerer, bivši oficir i učesnik rata. Kako je trebalo delovati prema 
inostranstvu, pokrenut je mesečnik Die Kriegsschuldfrage čiji je prvi 
broj izašao u julu 1923. Već tada je određen cilj da se za nemačke 
poglede pridobiju krugovi u SAD-u, a potom u Velikoj Britaniji, manje 
tvrdi prema Nemačkoj od Francuske. Među prvim akcijama je bilo 
dokazivanje da su i Francuska i Rusija u leto 1914. bile spremne za 
rat.68 Drugu oblast delovanja su predstavljali Sarajevski atentat i 

66 Holger H. Herwig, „On Man and Myths. The Use and Abuse of History and the Great 
War”, The Great War and the Twentieth Century, Jay Winter, Geoffrey Parker, and 
Mary R. Habeck (eds), Yale University Press, 2002, str. 301–303; Isti, Clio Deceived. 
Patriotic Self-Censorship in Germany After the Great War, str. 92–93; Osnovne in-
formacije: В. Буха, н. д., стр. 21.

67 M. Dreyer, O. Lembcke, n. d., str. 215 (navedeno kod: В. Буха, н. д., стр. 22, нап. 
24).

68 Uprkos skrivanju i čišćenju građe, istoričari upravo navode brojne onovremene 
kompetentne iskaze koji dokazuju suprotno od tadašnjih političkih želja revizioni-
sta. Drugog jula vojska je presirala na rat tvrdeći „sada ’sa Rusijom koja još nije 
spremna’ i Francuskom ’veoma preokupiranom domaćim problemima i finansijskim 
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austrougarsko-srpski odnosi pred rat. Od januara 1930. počeće da 
izlazi list pod nazivom Berliner Monatshefte.69

Intenzivno je nastavljena akcija „prikrivanja” otpočeta još za 
vreme Svetskog rata tokom diplomatske akcije u julu 1914, a potom 
objavljivanjem nemačke Bele knjige. Uvek se tvrdilo da se radi o „opko-
ljavanju Nemačke”, a u isto vreme јe Austro-Ugarska podsticana na 
ne pomirljivost i prvi korak. Tako je moglo izgledati da je ulazak u rat 
bi la čista iznuda, a ne namera. Kasnije, predstavnici tradicionalne elite 
na stojali su da sakriju svoju ulogu u izazivanju teškog i izgubljenog 
ra ta.70 Zato su se za javnost smišljali i puštali glasovi da je pitanje o 
ratnoj odgovornosti upereno protiv zemlje, države, otadžbine, da tre-
ba moralno spasavati Nemačku i da je to patriotska dužnost svakog 
Nemca.71

Kao u svim velikim epohama, pre građe i profesora pojavljuju se 
memoari. U ovom slučaju oni su prava slika namernog prikrivanja. Pojavili 
su se tako „stilizovani” memoari Betman Holvega (1919), feldmaršala 
Fon Hindenburga (1920), generala Moltkea (1922), admirala Tirpica 
(1919), nešto kasnije Bilova (1930), i samog kajzera (1922). Tako je 
na primer kajzer u sećanjima tvrdio da u Potsdamu nije držan Krunski 
savet 5. ili 6. jula, što se inače tvrdilo u javnosti. To je bilo utoliko 
tačno što se telo formalno nije sastalo, ali je kajzer prećutao da je u 
ta dva dana pojedinačno primio sve najmerodavnije političke i vojne 

potresom’; Wilhelm II je odlučno uveravao svog ministra vojnog Falkenhajna (5. 
VII) i delegata admirala Tirpica (6. VII) da ruska intervencija nije verovatna jer 
„Car neće dati svoju podršku kraljeubicama i jer je Rusija u ovom trenutku vojno i 
finansijski totalno nepripremljena za rat”. Saksonski i bavarski vojni atašei u Berlinu 
prenosili su isto: „Načelnik Generalštaba je rekao ’da nikad nećemo dobiti takvu 
dobru priliku kao sada na račun francuske i ruske nekompletirane armije’” (V. R. 
Berghan, Germany and the Approaching of War in 1914, St. Martin Press, New York, 
1973 (1993), u prvom izdanju str. 188, 189, 203). Videti takođe paletu istih procena 
da je Nemačka još sposobna i u boljoj situaciji od Rusije i Francuske bar do 1916. ili 
1917. kod: Annika Mombauer, Helmut von Moltke and the Origins of the First World 
War, Cambridge University Press, 2001, (2003, 2005), prema poslednjem izdanju 
str. 177, 178, 180, 185–187, 189–190, 194–195, nap. 44. O ruskoj nespremnosti 
kao razlogu za suzdržanost pišu: V. Artamonov (videti nap. 30) i В. Штрандман, н. 
д., стр. 307, 309, 318.

69 В. Буха, н. д., стр. 25.
70 Bivši kancelar Betman-Holveg (T. von Bethmann Hollweg), sekretar za spoljne po-

slove Jagov (Gotlieb von Jagow) i visoki funkcioner u istom ministarstvu Štum (Wil-
helm von Stumm) povezali su se i dogovorili kako da se brane ako dođe do sudskog 
procesa. Štum ih je uputio koja su najkompromitujuća akta čiji je sadržaj veoma 
optužujući za Nemačku i njih lično treba skloniti (A. Mitrović, „Fric Fišer ili nemačko 
suočavanje sa istorijom”, uvodna studija, u: Fric Fišer, Savez elita, Nolit, Beograd 
1985, str. 20).

71 A. Mitrović, n. d., str. 15–20.



Dr Mile BJELAJAC NOVI (STARI) ZAPLETI OKO UZROKA PRVOG SVETSKOG RATA 
 PRED OBELEŽAVANJE 100. GODIŠNJICE

43

ličnosti radi savetovanja o budućem ratu. Ili kada se u memoarima 
tvrdilo da nemačka vlada nije znala za austrougarski ultimatum pre 
večeri 23. jula, i to je formalno tačno, jer se vlada nije sastajala, ali 
su car, kancelar, državni sekretar za spoljne poslove, šef generalštaba 
i mnoge druge ličnosti, uključiv i nemačkog ambasadora u Beču, znali 
za ultimatum, bili upućeni u suštinu njegovog sadržaja pre nego što 
je bio napisan i, najzad, dobili konačan tekst ovog dokumenta ranije 
nego vlada Srbije.72 Mada su, kako vidimo, mnogi dobijali službenu 
građu iz arhiva kako bi se zaturila, dosledno je nisu koristili. „Patriotski 
cenzori” su prečešljavali konačne tekstove i čistili ih. Kada je udovica 
Moltkea htela da objavi njegove papire vezane za izbijanje rata, preko 
drugog generala, jednog diplomate i više ostalih upozorena je da ih ne 
objavljuje. Kada su se ipak 1922. pojavili, nisu sadržali ništa o julskoj 
krizi. Voljni cenzor bio je Moltkeov stariji sin Viljem. Nešto je sačuvao 
mlađi sin Adam u prepisu, a supruga ličnu prepisku, koja je ostala 
njihovoj kćeri. Slično su prošli papiri feldmaršala Hindenburga, koje je 
kasnije držao njegov unuk Hubertus. Ali nisu samo tada čišćeni, čistio 
ih je 60-ih istoričar nacionalista Valter Hubač (Walther Hubatsch).73 
Papire generala Ludendorfa držao je njegov zet koji je tvrdio da u njima 
nema ništa relevantno za Prvi svetski rat (sic!). Papiri Kurta Riclera, 
u julu 1914. starijeg savetnika Betman Holvega, objavljeni su tek 
1972. Kada je on umro 1965, a njegova sestra razmatrala mogućnost 
objavljivanja, drugi brat je uništio njihov veći deo. Ostatak je sredio 
istoričar Diter Erdman i kao takvi su dati u Federalni arhiv u Koblencu 
sa osmogodišnjim embargom. Na kraju, isti istoričar ih je objavio. 
Međutim, afera se tu nije završila.74 

Ta nevidljiva „patriotska cenzura” mnogo je činila da se pojedini 
dnevnici i memoari uopšte ne objave.75 Nisu bez pritisaka, opstrukcije 
72 Isto, str. 20–21.
73 Hubač je u jednom svom radu iz 1958. koristio dnevnike admirala G. A. fon Milera, 

ali tako da je izbegao sve što se navodi o agresivnim težnjama nemačkog vođstva 
(A. Mitrović, n. d., str. 35).

74 K. D. Erdmann (ed.), Kurt Riezler – Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, Götingen, 
1972, Na ove važne dnevnike oblak sumnje nadneo je 1983. nemački istoričar 
B e r n td Sösemann otkrivši da su unosi za period jula 1914. pisani na drugoj vrsti pa-
pira a potom pridodati dnevniku kao umetak. To ga je navelo da pomisli da je Riezler 
mo žda ovo pisao nakon rata i da je preradio original (B. Sösemann, „Die Tagebücher 
Kurt Riezler”, Historische Zietschrift, 1983, str. 327–369; navedeno kod: Volker R. 
Berghahn, Imperial Germany 1871–1914. Economy, Society, Culture and Politics, 
Berghahn Books, Oxford, 1994 (2005), prvo izdanje str. 287, nap. 21).

75 H. Herwig, n. d., str. 304–305; Isti, „Clio Deceived. Patriotic Self-Censorship in 
Germany After the Great War”, Forging Collective Memory. Governments and In-
ternational Historians through Two World Wars, Keith Wilson (ed.), Berghan, Ox-
ford, 1996, str. 87–127; Annika Mombauer, Helmut von Moltke and the Origins of 
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i autocenzure mogli proći ni memoari nemačkog ambasadora u 
Londonu (1912–1914) kneza Lihnovskog (K. M. F. Lichnowsky). Bio 
je svedok opstruiranja mira i po povratku je objavio jednu brošuru 
1916. u kojoj je to izložio. Izbegao je hapšenje koje su neki predlagali. 
Tek 1927. objavio je u Drezdenu memoare, u kojima je priložio svoje 
memorandume o nemačkoj odgovornosti, ali ovog puta ublažene. Umro 
je 1928. napadan i usamljen.76

Pridobijanje Amerike za reviziju vođeno je različitim kanalima. 
Težište je bilo na pridobijanju američkih naučnika, ali jednako se 
nastojalo  pridobiti i političke aktere koji bi u institucijama otvarali 
to pitanje i animirali medije. Treći način je bilo pokrivanje prostora 
radio-programima, slanje časopisa i knjiga bibliotekama, slanje ličnosti 
iz Nemačke, učešće na naučnim skupovima, ostvarivanje uticaja na 
izdavanje dokumentacije, bibliografija i dr. Na ovom poslu radila je 
celokupna nemačka konzularna i diplomatska mreža u SAD-u. Nemačke 
predstavnike je posebno zanimalo da se promoviše pogled da su koreni 
rata stariji, u prvom redu ruska težnja za kontrolom tesnaca i francuska 
za povratkom Alzasa i Lorene. Trebalo je, po rečima Vegerera, otkloniti 
te „bazične greške o navodnom ’blanko čeku’ Austriji i važnosti pokušaja 
posredovanja Edvarda Greja”, insistirati na pozadini Sarajevskog 
atentata (krivica Srbije i Rusije) te povezanosti ruske mobilizacije 
sa objavom rata. Procena ove aktivnosti je polazila od činjenice da u 
zemljama čije vlade zavise od javnosti glavni cilj postaje pridobijanje 
javnog mnjenja. Prema nemačkom ministarstvu „prosvećivanje javnog 
mnjenja u bivšim neprijateljskim i neutralnim zemljama je suštinski, 
bazični zadatak za postizavanje revizije mirovnih ugovora”.77

O aktivnostima nemačkog ministarstva inostranih poslova na 
„prosvećivanju” američkih istoričara u korist nemačkog viđenja prvi je 
istraživački pisao Emanuel Gajs, a potom mnogi istoričari, uključujući 
američke.78 Prvi istoričar kome je sa nemačke strane poklonjena pažnja 

the First World War, Cambridge University Press, (2001, 2003), 2005, str. 6–7, 
(sudbina ostavštine od 1916. do 1993); videti takođe: Sacha Zala, Geschihte unter 
der Schere politicher Zensur. Amtliche Aktensammlung im internationale Verglech, 
München, 2001.

76 A. Mitrović, n. d., str. 26–27.
77 Herman Wittgens, „Senator Owen, the Schuldreferat, and the Debate over War Guilt 

in the 1920s”, Forging Collective Memory. Governments and International Histori-
ans through Two World Wars, Keith Wilson (ed.), Berghan, Oxford, 1996, str. 129, 
137.

78 I. Geiss, „The Outbreak of the First World War and German War Aims”, 1914: The 
Coming of the First World War, Walter Laqueur and Georgge L. Mosse (eds), Harper 
Torchbook, New York, 1966; Warren I. Cohen, The American Revisionists: The Les-
sons of Intervention in World War I, Chicago, 1967; Ellen L. Evans and Joseph O. 
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bio je Hari Barns, koji je svoje revizionističke poglede objavljivao u: 
Current History, American Historical Review i dr. a 1927. objavljuje i 
knjigu.79 U tri navrata je pozivan u Nemačku (1926, 1927, 1929), i tom 
prilikom je bio upoznat sa nekadašnjim nemačkim carem, Bertholdom, 
A. Cimermanom i drugima. „Referat” je kupovao i distribuirao njegovu 
knjigu prevedenu na nemački i francuski. Samo u Parizu, nemačka 
ambasada je podelila 150 primeraka. Slično su distribuirani i njegovi 
članci širom sveta. Barns je svoje interesovanje otkrio čitajući članke 
istoričara Sidnija Feja (Sidney Fay) u časopisu American Historical 
Review u kojima je doveo pobedničku tezu u pitanje te izložio 
shvatanje o podeljenoj odgovornosti. Kada je konačno izašla Fejova 
knjiga, 1928,80 Referat se odmah zainteresovao, otkupio veliki broj i 
poslao u 57 nemačkih ambasada i konzulata, a francusko izdanje na 
još 31 mesto. Fejova veza sa Referatom nije išla preko Vegerera nego 
istoričara Hermana Luca (Hermann Lutz). On je upozorio Nemce da 
Barns gubi na ugledu u SAD-u, mada je Barnsova šokantna knjiga 
„pogurala” interesovanje i za Fejovu. Kada se pročulo da američki 
istoričar Bernadot Šmit (Bernadotte Schmitt) priprema knjigu na istu 
temu,81 a poznajući njegove ranije uništavajuće kritike Barnsove i 
Vegererove knjige, Luc pokušava (1928) sve da ga tokom njegovog 
boravka u Berlinu nagovori da odloži objavljivanje jer će uskoro biti 
dostupni novi izvori. Nemac ne uspeva i usput saznaje da je već 
dogovoreno francusko izdanje. Bio je to udarac za Referat. Međutim, 
Fej javlja Lucu da je Smit doživeo dosta kritika u SAD-u, ali i mnogo 
veću podršku, pa i Pulicerovu nagradu i nagradu Džordž Luis Bir.

Referat je, uz saradnju konzularne službe i ambasade, ne-
prestano sugerisao koji su novi istoričari vredni pažnje te preporučivao 
delatnost u institucijama i udruženjima. Na primer dr Karla Vitkea 
(Carl Wittke), Tomasa Vertebejkera (Thomas Jefferson Wertenbaker), 
šefa katedre na Prinseton univerzitetu, profesora Majkla Hermon 
Korana (Michael Hermond Cohran) sa Univerziteta Misuri. Za sve njih 

Baylen, „History as Propaganda. The German Foreign Ministry and the ’Enlight-
enment’ of American Historians on the War-Guilt Question, 1930–1933”, Forging 
Collective Memory. Governments and International Historians through Two World 
Wars, Keith Wilson (ed.), Berghan, Oxford, 1996, str. 150–177; A. Mitrović, „Fric 
Fišer ili nemačko suočavanje sa istorijom”, uvodna studija, u: Fric Fišer, Savez elita, 
Nolit, Beograd, 1985, str. 9–53.

79 H. E. Barnes, The Genesis of the World War, New York, 1927. Barnes (1889–1968) 
je objavljivao u New Republic, u Berliner Monatheften koji je štampan na engle-
skom. Predavao je na koledžu Smit (Smith College, Massachussets) (1923–1929).

80 Sidney Fay, The Origins of the World War, New York, 1928.
81 Bernadotte Schmitt, The Coming of the War: 1914, New York, London, 1930.
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saradnici su predlagali kako se mogu pridobiti za nemačku stvar, od 
finansijske podrške do počasti, karata za pozorišta, prijema i sl. Uprkos 
pokušajima, Nemci nisu mogli biti zadovoljni. Koranova knjiga nije 
mogla demantovati Smita. 

Pa ipak uvek je iskrsavalo po neko novo ime. Konzul iz Njujorka je 
obaveštavao 1931. da su pored Feja, među umerenima, profesor Sontag 
sa Prinstona, koji je u najnovijoj knjizi iz diplomatske istorije Evrope 
tvrdio da je nemoguće odrediti odgovornost za rat. Tu su Vilijam Langer 
(William L. Langer) sa Harvarda, Parker T. Mun (Moon) sa Kolumbije, 
mladi ekspert Oron J. Hejl (Hale) sa Virdžinije, Ralf Luc (Ralph Lutz)82 
sa Stanforda i Robert Binkli (Binkley) sa Vestern univerziteta. Čvrsto na 
nemačkim tvrdnjama stajali su i dalje Barns i Koran.83 Sa druge strane, 
Vegerer je apostrofirao bivšeg urednika časopisa American Historical 
Review, profesora Džejmsona (J. F. Jameson) pod kojim je revija imala 
razumevanja za revizionizam, takođe profesore Lingelbaha (W. E. 
Lingelbach) sa Pensilvanije i Ševila (F. Schevill) sa Univerziteta Čikago 
koji su branili revizionizam u raznim publikacijama. Među mlađima, 
šef Referata je video kao korisne Helmrajha (E. C. Helmreich) i Tansila 
(C. C. Tansill). Posebno je bio uvažavan Čarls Tansil koji je pomagao 
senatoru Robertu L. Ovenu da otvori pitanje ratne krivice u američkom 
Senatu 1926. i svojim radovima u listu Monatshefte „jasno izložio 
koncepciju ratne krivice (…) u našu korist”.84 

Francuski istoričar Renuven je objavio analizu u kojoj je tvrdio 
da je od 215 upitanih američkih istoričara svega njih osam bilo 
čvrsto uvereno u isključivu krivicu centralnih sila, 99 je verovalo da 
je pretežna odgovornost na centralnim silama. Po njemu to se moglo 
pripisati usredsređenom nemačkom naporu da utiče na američko javno 
mnjenje.85

Od 1936. Monatshefte nije smeo više štampati radove američkih 
istoričara. Tako se privremeno završila priča o saradnji.86 

U nemačkoj politici prema SAD-u ambicije su dosezale ne 
samo do profesora, senatora, lokalnih političara, javnog mnjenja 
preko medija, popularnih i naučnih knjiga, već je postojala evidentna 

82 Trebalo je da piše predgovor engleskog izdanja Ćorovićeve knjige.
83 E. Evans, O. Baylen, n. d., str. 168–169.
84 Isto, str. 165; Herman Wittgens, „Senator Owen, the Schuldreferat, and the Debate 

over War Guilt in the 1920s”, str. 136.
85 Pierre Renouven, „Les Historiens americains et les responsibilites de la guerre”, Re-

vue des Deux Mondes, II, 8 (15 avril 1931), str. 886–903 (navedeno kod: E. Evans, 
O. Baylen, n. d., str. 155).

86 E. Evans, O. Baylen, n. d., str. 170.
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ambicija da se počne uticati na školske udžbenike. Neki koraci su 
preduzimani, posebno kod univerzitetskih, ali su konzuli upozoravali 
Referat da bi agresivan rad mogao izazvati podozrenje. Trebalo je 
raditi u „rukavicama”. Da bi se sa odabranim licima stupilo u kontakt te 
izbeglo podozrenje vlasti, korišćeni su njihovi prijatelji i kolege.

Svemu tome davala je otpor „stara garda” američkih profesora 
koja je aktivno učestvovala u ratnoj propagandi tokom rata ili se nosila 
sa nemačkim delegacijama u Parizu i na drugim konferencijama.

Odnos prema krivici za rat i publikovanju  
relevantne građe u Austriji

U Austriji je posle rata, od 1919, preovladalo mišljenje da oko 
predmeta ne treba otvarati raspravu jer je to stvar „Austrougarske 
monarhije”, a ne Austrije. Kada je u Senžermenskom ugovoru određena 
krivica za rat, ni tada nije bilo spremnosti da se ide u obaranje takvog 
akta. Osporavanje krivice je postalo stvar nekolicine aktera na strani-
cama pomenutih nemačkih revija koje su se time bavile. Tu je posebno 
aktivan bio general Edmund fon Glajse-Horstenau, ali ponajviše dr 
Hans Ibersberger i dr Ludvig Bitner. Poslednji će biti pobornik Anšlusa i 
vatreni obožavalac Hitlera kao „najvećeg Austrijanca”. Kada je Roderik 
Gos (Roderich Gooss) u decembru 1918. godine krenuo da priprema 
jedan korpus građe za objavljivanje, nije bio načisto da li je to naučni 
ili politički poduhvat.87 Smatrao je za veliki nedostatak nedostupnost 
papira grofa Hojosa (Count Alexandar von Hoyos), šefa kabineta 
grofa Bertholda u Berlinu jula 1914.88 U Austriji je nastalo mišljenje 
da bi objavljivanje materijala moglo da bude veliko svođenje računa 
sa vojskom, ratnim huškačima i profiterima koji su činili ekstremnu 
desnicu austrijske politike. Kada je rad u junu 1919. bio gotov, Oto 
Bauer (Otto Bauer), ministar inostranih poslova Austrije, bio je protiv 
njegovog objavljivanja u Berlinu i uspeo je da to spreči. Smatrao je 
da bi neprijateljima time omogućili dokaz da je sve bilo nemačka 

87 Gos je trebalo da uradi dodatak austrougarskoj Crvenoj knjizi iz 1914.
88 Hoyos je objavio svoju stilizovanu verziju Der deutsch-englische Gegensatz und win 

Einfluss auf die Balkanpolitik Osterreich-Ungarns, Berlin, 1922, a njegove beleške 
istoričar F. Fellner u prilogu svog članka „Die ’Mission Hoyos’”, u: Velike sile i Srbija 
pred Prvi svetski rat, ur. Vasa Čubrilović, Beograd, 1976, str. 387–410 (dodatak: 
A. Von Hoyos, Personliche Erinnerungen an die Schreckenstat in Sarajevo und den 
Ausbruch des Weltkrieges, str. 411–418). Ove radove temeljno je koristio Andrej 
Mitrović. 
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intriga i to upravo pred odluku o miru. Jedino ako Nemačka odbije 
potpis ugovora, imalo bi nekog smisla objaviti to u Beču. Ako Nemačka 
potpiše, objavljivanje bi samo otežalo položaj Austrije.89

U svakom slučaju, u pripremi za konferenciju mira delegacija 
je imala instrukcije da ne negira odgovornost Monarhije za izbijanje 
rata „od ultimatuma Srbiji ’koji otkriva namere da se ide u rat’ do 
(negativne) reakcije na pokušaje posredovanja Edvarda Greja, ali 
mora biti rečeno sa naglaskom da taj režim koji je odgovoran za rat 
nije bio nemačko-austrijski već režim Austrougarske monarhije čije je 
Ministarstvo inostranih poslova kontrolisala mađarska klika”. U pogledu 
Mađara su bili jasni, a u pogledu nemačke krivice su dali instrukcije da se 
bude elastičniji: „Ako neko moguće kaže da je Nemačka gurala Austro-
Ugarsku ispred to je pogrešno, i može biti potvrđeno dokumentima (…) 
može se saopštiti da Nemačko-austrijska vlada je odlučna da publikuje 
dokumenta i da je rad u toku, ali još nije završen.”90

Ipak pogledi su se promenili. U junu 1926. na inicijativu direktora 
Državnog arhiva dr Ludviga Bitnera i odlukom vlade započeo je rad na 
prikupljanju i odabiru diplomatskih dokumenata za period 1908–1914. 
Izdato je 1929–1930. osam tomova građe (11.200 dokumenata). 
Finansijski i ideološki, rad je bio podržan iz Nemačke. Bitner je u Berlinu 
diskutovao stvar sa urednikom nemačkog izdanja Timeom (Friedric 
Thimme). Ceo rad se odvijao u punoj diskreciji. Čak su i tipografi bili 
obavezni na diskreciju kada je u aprilu počelo štampanje.91 Svoju žurbu 
i „časni dug” austrijski profesori i državnici su objašnjavali trendom u 
svetu (pripreme građe u Britaniji, Francuskoj, Italiji)92 i mogućnošću da 
zemlje naslednice posle isteka embarga krenu sa objavljivanjem bečke 

89 Ulfried Burz, „Austria and the Great War: Official Publications in the 1920s and 
1930s”, Forging Collective Memory. Governments and International Historians 
through Two World Wars, Keith Wilson (ed.), Berghan, Oxford, 1996, str. 181–183. 
Pored savezničkih misija jedini pristup arhivu su imali Gooss, Henrich Früdjung 
(čuveni) i A. F. Pribam.

90 Ulfried Burz, n. d., str. 182.
91 „Аустријска спољна политика од анексије до светског рата”, Политика, 17. 12. 

1929. Radi se o: Österaich-Ungarns Ausspolitik von der bosnichen Krise 1908 bis 
zum Kriegsausbruch 1914, hrsg. von L. Bittner und H. Übersberger, Wien, 1929 
(1930). Za Srbiju, odabir dokumenata je radio bečki profesor Hans Ibersberger. On 
je napisao i predgovor.

92 Zbirke dokumenata koje su sledile u ovim zemljama takođe su nosile znakove iz-
vesne selektivnosti provocirane „višim” državnim interesom, jer su neka pitanja 
imala aktuelni značaj kao i neki skriveni aktuelni interes u svetu kolonija ili Kine 
(videti šire: Keith Wilson (ed.), Forging Collective Memory. Governments and Inter-
national Historians through Two World Wars, Berghan, Oxford, 1996).
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građe već 1930 (1940).93 Još dok nije postao direktor, Bitner je izvestio 
kancelara da su, prema registru, pokradena dokumenta Bosanskog 
odeljenja bivšeg ministarstva finansija „koja su mogla pokazati da je 
srpski poslanik u Beču Jovanović upozorio dvor pre puta u Sarajevo”.94

Tadašnji kancelar Skober (Scober) uputio je 19. novembra 
1929. cirkularno pismo-instrukciju misijama u inostranstvu kako se 
nadalje ima propagirati i govoriti o uzrocima rata posle objavljivanja 
građe: „Konačno, publikovana građa donosi još više dokaza da su 
Austro-Ugarska i Nemačka, čak i posle raskida sa Srbijom, ozbiljno 
radile da lokalizuju rat i činile sve da zadrže Bugarsku i Tursku da ne 
napadnu Srbiju, i štaviše permanentno su nudile garantije za očuvanje 
Srbije kao suverene države, čak i nakon njenog poraza, sve dok svi ovi 
pokušaji za lokalizacijom nisu propali kao rezultat prevremene ruske 
mobilizacije.”95

Ohrabren izdavanjem diplomatske građe, Ibersberger je pisao 
o Solunskom procesu,96 na kome je suđeno jednom od „organizatora” 
atentata u Sarajevu. Sarkotić je priredio knjigu o procesu u Banjaluci. 
Fricu Rejnehlu (Fritz Reinöhl) je Ministarstvo inostranih poslova poverilo 
da napiše knjigu o pansrpskim intrigama pre i nakon izbijanja rata. 
Knjigu je objavio Bečki arhiv 1944. Kao što je u srpskoj istoriografiji već 
bilo poznato, Ibersberger, Bitner i Alojz Hajek su objavili knjigu Srpska 
spoljna politika 1908–1914. (1945) na osnovu zaplenjene građe 1941. 
Istoričar Burc navodi da je ostala misterija šta je sa trećim tomom 
druge serije za period od 26. maja do 6. avgusta 1914. koji je štampan 
u nekoliko primeraka.97

Vojna građa, koja je kasnila za diplomatskom, bila je takođe 
tendenciozno selektovana kako bi podržala legendu o feldmaršalu 
Konradu. Pojedini priređivači, kao major Ratzenhofer, toliko su preterali 
da je prvi tom Austrougarskog poslednjeg rata 1914–1918. morao biti 
povučen. Pa ipak, pod kontrolom maršalovih biografa Kizlinga i Glajzea 
fon Horstenaua, tomovi su izlazili u istom duhu do 1938.98

Istoričar mora da zapazi da je učinjen veliki otklon u odnosu 
na prve dane postojanja Republike Austrije. Tada, u prvoj izjavi 
93 Čehoslovačka je imala pravo da počne 1930, a Poljska, Rumunija i Jugoslavija 1940. 

godine.
94 Ulfried Burz, n. d., str. 185.
95 Isto, str. 188.
96 Ibersberger je napisao dugačak uvod za nemački prevod (Berlin, 1933) srpskih do-

kumenata o procesu Tajna prevratna organizacija, Solun, 1918.
97 Ulfried Burz, n. d., str. 188.
98 H. Herwig, n. d., str. 308–309.
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novog ministra inostranih poslova Ota Bauera, u zgradi „Balhausplac”, 
novembra 1918, prisutni su bili opomenuti da se nalaze „u prostorijama 
u kojima je bio spremljen zločin svetskog rata”.99

Današnje stanje stvari

Tokom 90-ih i u prvoj deceniji 21. veka objavljeno je više važnih 
knjiga, članaka i tematskih zbornika koji tretiraju ovu tematiku.100 
Skrećemo pažnju samo na one koje uže tretiraju ili preispituju povode 
i uzroke izbijanja ovog rata, a ne njegovo celokupno trajanje i forme. 
Zahtevalo bi daleko više prostora osvrnuti se na sva nova ili neka 
dopunja izdanja koja dnevno izlaze. Svi radovi imaju po jedno poglavlje 
ili deo posvećen „julskoj krizi 1914” ili „Sarajevu 1914”. Autori se tu 
oslanjaju na ona tumačenja koja su njima bliska iznoseći često jedan 
standardni set najpoznatije litarature.

Uopšteno, moglo bi se tvrditi da su u proteklih dvadeset godina 
opstala tri već poznata trenda, jedan koji je etablirala nova istoriografija 
primarno u Nemačkoj i Austriji oko imperijalnih korena, prvenstveno 
99 В. Буха, н. д., стр. 26, нап. 32 (prema: Edmund von Glaise-Horstenau, „Neuöster-

reich und die Kriegsschuldfrage”, Berliner Monatshefte, 1 (1930), str. 1–4.
100 R. J. W. Evans and Hartmuth Pogge von Strandmann (eds) The Comming of the First 

World War, Clarendon Press, Oxford, 1991; Samuel R. Williamson, Austria - Hungary 
and the Origins of the First World War, New York, 1991; John W. Langdon, July 
1914: The Long Debate, 1818–1990, Berg, New York/Oxford, 1991; V. R. Berghan, 
Germany and the Approaching of War in 1914, St. Martin Press, New York, 1973 
(1993); Holger H. Herwig, The First World War Germany and Austrian - Hungary 
1914–1918, Arnold, 1997; Annika Mombauer, The origins of the First world war, 
Controversies and consensus, Longman, 2002; Ista, Helmut von Moltke and the 
Ori gins of the First World War, Cambridge University Press, 2001, 2003, 2005; Keith 
Wilson (ed.), Decisions for War, 1914, St. Martin’s Press, New York, 1995; Keith 
Wilson (ed.), Forging Collective Memory. Governments and International Historians 
through Two World Wars, Berghan, Oxford, 1996; Richard C. Hall, The Balkan Wars 
1913–1913 Prelude to the First World War, Routledge, 2002; Richard F. Hamilton, 
Holger H. Herwig (eds), The Origins of World War I, Cambridge University Press, 
2003, 2007; Rut Henig, The Origins of the First World War, (3th ed.), Routledge, 
2003, (1. izdanje 1993); David Fromkin, Europe’s Last Summer: Who Started the 
Great War in 1914?, New York, 2004; James Joll & Gordon Martel, The Origins of 
the First World War (3th ed.) Longman, 2007; Jay Winter, Geoffrey Parker and Mary 
R. Habeck, The Great War and the Twentieth Century, Yale University Press, 2002; 
Jay Winter, Antoine Prost, The Great War in History: Debates and Controver-
sies, 1914 to the Present, Cambridge University Press, 2005; Sean McMeekin, The 
Berlin–Baghdad Express. The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power 
1898–1918, Penguin, London, 2010; Sean McMeekin, The Russian Origins of the 
First World War, The Belknap Press, Harvard, 2011; Christopher Clark, Sleepwal-
kers: How Europe Went to War in 1914, Allen Lane, Penguin, London, 2012.
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nemačke težnje da se izvrši nova preraspodela moći; drugi, umereni 
konzervativizam koji respektuje nova otkrića, ali želi da ukaže na meru 
ugroženosti same Nemačke i Austro-Ugarske u „skoroj budućnosti” i 
koje su sledstveno bile prisiljene na „preventivni rat“; i treći, koji želi 
da ceo problem izbijanja rata suzi na Balkan, koji je počev od 90-ih 
po treći put u jednom veku postao paradigma za sve probleme sveta 
i osnovni deo medijsko-propagandnih satanizacija. Ako bismo širili 
temu, mogli bismo uočiti da postoje i drugi trendovi. U prvom redu tu 
su novija teorijska i primenjena razmatranja nacionalnog i nacionalnih 
identiteta sa definisanjem „starih”, „novih” i „zakasnelih” nacija, potom 
ceo lanac različitih interesa za teme „sećanja”, „masovnog stradanja”, 
„ekonomije”, „migracija”, „istorije polova” i dr.

Pišući o istraživačkim rezultatima nemačkog istoričara Frica Fi-
šera, njegovim knjigama Posezanje za svetskom moći, Savez elita i 
dr., istoričar Andrej Mitrović je istakao da je Fišer svojim produbljenim 
istraživanjima doveo u pitanje tri dogme nemačke nacionalne svesti koje 
su se uspostavljale od Sarajevskog atentata pa u celom međuratnom 
periodu. Prva dogma je da je Rajh od 1914. do 1918. vodio odbrambeni 
rat, štaviše da je to bila „borba za opstanak”. Druga dogma – da Rajh 
nije izazvao Prvi svetski rat. Treća dogma kojoj su dve prethodne služile 
za podlogu – da je nacistički rajh, dakle i nesporno nemačko izazivanje 
Drugog svetskog rata, nešto nesaglasno celoj ranijoj nemačkoj istoriji, 
nešto što je izuzetak, slučajnost.101

Fišer je ustanovio da je postojala težnja za postizanjem svetske 
moći sa odgovarjućim ciljevima koji su se zavisno od uslova menjali, 
ali ne bitno (Imperium Germanicum). Sa svojim saradnicima, Gajsom 
na prvom mestu, ustanovio je sve aktivnosti koje su vodile jedinom 
„rešenju” kako se ne bi propustila šansa da se atentat iskoristi kao 
povod za rat. Kroz knjigu Savez elita pokazao je da se osnovni cilj 
spoljne politike – svetska dominacija – nije promenio od 1871. do 1945. 
Konzervativci su tokom rasprava sa njim ponešto ublažili međuratne 
stavove. Na jednoj strani su odgovornost pripisali grupi oko generala 
Ludendorfa i pangermanistima, a ostale su amnestirali, a na drugoj 
strani, počeli su uvoditi kategorije kao „preventivni rat”, „uračunati 
rizik” ili „polikratski haos” (profesori Andreas Hillgruber i Wolfgang 
Mommsen). Početkom 80-ih očevidno nije moglo da se istrajava na 
starom mitu u celini, pa su se njegove sastavne teze počele pojavljivati 
u novim formama. Sam Fišer je ostao u trajnoj diskusiji (borbi) iz 
dubokog uverenja da se ta prošlost i te kako tiče Nemaca, nemačkih 

101 A. Mitrović, n. d., str. 15.
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suseda i celog sveta.102 Koliko je prizemnih udaraca morao ovaj borac 
da istrpi, slično profesoru Kantrovicu između dva rata. Pomenimo samo 
da je ministar spoljnih poslova Gerhard Šreder (Gerhard Schröder), 
postupajući po savetu starijih konzervativnih istoričara, Fišeru oduzeo 
sredstva koja mu je Gete institut dodelio za putne troškove za 
planiranu turu predavanja po Sjedinjenim Državama. Ovu turneju je 
doajen nemačkih istoričara Gerhard Riter (Gerhard Ritter) uporedio sa 
„nacionalnom tragedijom”.103 

Profesor Berghan zaključuje da je posle mnogo godina rasprava 
među istoričarima oko odogovornosti za izbijanje rata u avgustu 
1914, u toku kojih su nemački istoričari ili krivili Trojnu antantu ili 
sve podjednako za skliznuće u ponor, Fišerova kontroverza proizvela 
rezultat koji je danas široko prihvaćen u naučnoj zajednici koja se 
bavi neposrednim uzrocima rata – Carska palata u Berlinu gurnula je 
Evropu preko ruba. „Ti ljudi su nedelju dana pre 1. avgusta, zajedno 
sa jastrebovima iz Beča, svojevoljno pogoršali krizu, iako su bili u 
najpovoljnijoj mogućnosti da je primire i demontiraju.” Sledeći naučne 
rezultate Fišera i sledbenika, može se, po Berghanu, konstatovati 
da postoji široki konsenzus da se tokom kritičnih nedelja najvažniji 
konflikt odvijao između vojnih i civilnih ličnosti Rajha. Krug oko Moltkea 
nije hteo da propusti priliku koja se ukazala „da se srede računi sa 
Antantom”.104 Njegov austrougarski kolega je u periodu od 1. januara 
1913. do 1. juna 1914. godine 24 puta tražio rat protiv Srbije.105

Istoričar Džejms Džol (James Joll), u svojoj često navođenoj studiji 
o uzrocima rata, dodaje još jedan važan momenat – psihološki faktor 
(„the mood of 1914“), kao „krucijalni faktor” koji je stajao iza sunovrata 
Evrope u haos. Mada se ograđuje da se on može približno proceniti i da 
se razlikovao od zemlje do zemlje, od klase do klase, Džol zaključuje da 
je na svakom nivou postojala voljnost da se prihvati rizik ili prihvati rat 
kao solucija za čitav niz političkih, socijalnih i međunarodnih problema. 

102 Isto, str. 46, 47, 49.
103 H. Herwig, n. d., str. 304.
104 Volker R. Berghanh, n. d., str. 283. Berghan je dao lični doprinos svojim radovima 

o admiralu Tirpicu i radovima o militarizmu: Der Tirpitz Plan, 1971; Militarism: The 
History of an International Debate 1861–1979, 1981 (1984). Na istoj osnovi su 
radovi istoričara pruskog militarizma Gordona Krejga i u novije vreme Anike Mom-
bauer (G. A. Craig, The Politics of the Prussian Army, Oxford University Press, 1955; 
Isti, Germany 1866–1945, Oxford University Press, 1978 (1981), prema drugom 
izdanju str. 302–338; A. Mombauer, n. d.).

105 Dedijer, Sarajevo, str. 238. Ne uključujući period od 1906. do 1912, američki 
istoričar Fej je izračunao taj broj prema Konradovim kazivanjima. Konrad je težio 
da se južnoslovensko pitanje reši silom i preventivnim ratom protiv Srbije.
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Po njemu, valja se okrenuti i istraživanju mentaliteta evropskih vladara 
i njihovih podanika „jer će na kraju objašnjenje za uzrok rata tu ležati”. 
Kategorije kao što su strah, napetost, frustriranost, nadanja masa da 
će im biti bolje, lepše, bogatije itd. treba uzimati u obzir.106 Istoričarima 
nije promakao taj faktor, ali su uočavali namerno proizvođenje masovne 
psihoze u određenom pravcu. Mediji su potpaljivali ratna raspoloženja 
na koja su vladajući „morali da odgovore”. S druge strane, mediji su 
u Nemačkoj i drugim državama prećutkivali antiratne demonstracije, 
ništa manje masovne. Dehumanizacija neprijatelja, rasističke primese, 
insistiranje na „višim” i „nižim” civilizacijskim nivoima, „prirodnim pra-
vima”, „nemačkom kulturnom duhu” nasuprot „slovenstvu”, sve je to 
bilo deo „stanja duhova 1914” kada se lomilo – ići u rat ili smiriti krizu.

Uz istoriografiju kakva se etablirala decenijama kroz polemike, 
ali i uvođenje novih formi promišljanja i rada na izvorima, mi smo 
danas svedoci da postoje i neki drugi trendovi, manje naučni, a više 
odraz svog vremena. Rekli bismo dela sa političkom misijom. Istoričaru 
sa ovog prostora ne mogu da promaknu dela namenjena široj publici, 
kod globalnih izdavača, koja oživljavaju retoriku međuratne (poražene) 
Evrope. Nakon „kratkih istorija” Bosne i Kosova koje su političari delili 
novinarima i manje upućenim saradnicima, sada se, pred 100-godišnjicu 
pojavljuju dela koja „otkrivaju” dugo skrivanog krivca za rat – „srpski 
nacionalizam”, „konspiraciju” protiv jednog uređenog i civilizovanog 
carstva koje je bilo nosilac progresa i stabilnosti na Balkanu. Otkriva se 
tako da je u korenu svega Garašaninovo Načertanije iz 1844, projekat 
„Velike Srbije”, strast i sklonost za ubistvima vladara (1903, 1914) 
itd.107

Profesor Milorad Ekmečić je u više navrata upozoravao na mi-
stifikacije koje su bile plod međuratnih rasprava o „ratnoj krivici”, a koje 
su postale baština nacionalnih i nacionalističkih ideologija. Jedan ta kav 
primer je olako baratanje interpretacijama Garašaninovog Načertanija. 
Projekat izrazito međunarodnog porekla, sa redakcijama državnika 
koje su imale povod da se saradnja sa Hrvatima prikrije pred Austrijom, 
počeo je u Nemačkoj i Austriji 30-ih da se ocenjuje kao početak „srpskog 
projekta”. Izjednačilo se delovanje poverenika Narodne odbrane 
1908–14. sa nekadašnjim aktivnostima Garašaninovih agenata koji 
su kontaktirali, uglavnom, sa istaknutim ličnostima. U drugoj nameri, 

106 J. Joll, The Origins of the First World War, London 1984 (1996), prema prvom iz-
danju str. 196 (navedeno kod: V. Berghanh, n. d., str. 289).

107 Christopher Clark, Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, Allen Lane, 
Penguin, London 2012.
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da bi potkrepili ideju o dugom trajanju jugoslovenstva, srpski i ju-
goslovenski istoričari su mu takođe pripisali trajnost i permanentnost 
na putu ka zajedničkoj državi.108 Dokument, koji je evidentno ostao 
zaturen u Garašaninovim papirima i van operativne upotrebe do 
ponovnog otkrića i objavljivanja 1906, počeo se interpretirati ne samo 
kao izvor srpskog imperijalizma (hegemonizma) već i etničkog čišćenja 
u najnovijem vremenu. Posebno su teze austrougarskih nostalgičara 
bile podloga za pisanje o njemu u vreme NDH. Ovakvo razumevanje 
nastojaće danas da ožive neki istoričari u želji da krivicu za rat vide u 
srpskoj konspiraciji i ruskim težnjama.109 Jedna knjiga zavređuje da joj 
se posveti neka reč više budući da je namenjena ne samo naučnoj već 
i široj publici povodom obeležavanja 100 godina od izbijanja prvog iz 
serije velikih i uništavajućih ratova. Rata, koji je sve okrenuo naopako 
(iz ugla apologeta poretka do 1918).

Knjiga profesora Kristofera Klarka sa Univerziteta Kembridž, koja 
se pojavila prošle godine, već je izazvala pažnju, pohvale i kritike. Mora 
se odmah reći da je delo napisano vešto, a strukturom impresionira, 
kao i volumenom – 670 strana većeg formata. Međutim, već na prvom 
koraku, znalac će se suočiti sa problemom, umesto popisa literature, 
objavljene i neobjavljene građe, moraće da ide od napomene do 
napomene. Ako se na kraju seti svega, videće koja dela su zaobiđena. 
Međutim, tamo gde napomene impresioniraju navođenjem literature, 
stručnjak će se naći u čudu jer tekst ne odslikava tu šarolikost već je pre 
odraz tek jedne interpretacije, često medijskog preterivanja. Da bi na 
primer, efekat „krvave noći” 1903. i slika oficira bila što mračnija, daje 
se prvenstvo jednom izveštaju bečkog lista Neue Freie Presse od 12. i 
13. juna. Da li je novinar bio maštovit ili je samo prenosio glasine čitalac 
neće saznati. U napomenama se navode dela Slobodana Jovanovića i 
Dragiše Vasića, ko ih je čitao zna da nema tih, dodatnih, užasavajućih 

108 Roderich Gooss, „Das osterreichisch-serbische Problem bis zur Kriegserklarung Os-
terreich-Ungarns an Serbien 28 Juli 1914”, u: V. E. Fischer, V. Carl Bohm-Schön, Die 
Vorgeschichte des Krieges, 10, Berlin, 1930 (navedeno prema: M. Ekmečić, Ratni 
ciljevi Srbije, 2. izdanje, str. II). Posle njih javio se general Sarkotić, guverner Bosne 
tokom rata, u knjizi Der Banja Luka Prozess, 1, Berlin 1933. O novim instrumental-
izacijama i pravom kontekstu Garašaninovog Načertanija videti: Р. Љушић, Књига 
о Начертанију, Београд, 1993. 

109 M. Grmek, N. Đidara, N. Štimac (eds), Le nettoyage ethnique. Documents histo-
rigues sur une ideologie serbe, Paris, 1993, str. 57–80 (navedeno kod: D. Bataković, 
„Načertanije Ilije Garašanina: problemi i značenja”, Dijalog povjesničara istoričara, 
1, priredili Hans Georg Fleck i Igor Graovac, Zagreb, 2000, str. 109–125, nap. 32); 
Christopher Clark, n. d.
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detalja.110 Pominje se u napomeni izveštaj britanskog poslanika koji 
„izvlači fakta između glasina”, ali se ne navodi gde je ta razlika.111 I na 
samom početku knjige nailazimo na grešku, autora je neko pogrešno 
informisao da mesto ubistva još postoji – ondašnji Novi dvor, i on dalje 
vehementno nadograđuje priču (sic!). Nije mu poznato da je tzv. konak 
bio iza događaja porušen, a Novi dvor uskoro postao „stari”. No to je 
sitnica, daleko krupniji stručni propusti su počinjeni. Uprkos navedenoj 
literaturi, on nastoji da ubedi čitaoce da je u Srbiji posle prevrata 
1903. nastupila drastična promena i da su svi nesporazumi sa Austro-
Ugarskom posledica te promene i preorijentacije na Rusiju. Ne zna ili 
neće da zna da je i kralj Aleksandar napravio taj preokret i da su gotovo 
svi političari prethodnog vremena nastavili da deluju i kasnije.112 Šta 
tek reći o razlozima za carinski rat ili aneksionu krizu? I tu je „krivica” 
do Srbije, ni slučajno u akcijama Austro-Ugarske. Klark neće da vidi 
da je postojala podela i među zaverenicima kada je npr. „topovsko 
pitanje” bilo na dnevnom redu, da je deo istaknutih zaverenika lobirao 
za nemačku i austrougarsku opciju. Teško će čitalac naći bilo šta od 
austrougarskih pa i bugarskih planova i nasrtaja u tom osetljivom 
vremenu kada je Srbija bila potpuno nespremna za ratna iskušenja i 
kada je samo primala pretnje.113 Ako nekih stvari nema, ima drugih. 
Pored Apisa, koji je glavni dizajner Sarajevskog atentata, tu je i Pašić, 
potpuno upoznat sa planovima. Ako je Pašić i bio svestan da Srbija 
mora da čuva mir i da ne izaziva sukobe, on je „podsvesno” radio da rat 
što pre izbije kako bi zaokružio nacionalni projekat. Za ovo, po Klarku, 
nisu potrebni ni izvori ni dokazi, on to realno pretpostavlja. Klark se 
takođe svrstao uz onaj trend, obnovljen 90-ih, koji začetak malignog 
velikosrpskog projekta vidi u pojavi Načertanija. Klark prećutkuje, ili 
ne zna da je Srbija već krajem avgusta 1914. izašla pred saveznike sa 
jugoslovenskim programom kao ratnim ciljem i da ga je u dogovoru 
110 I Vasić i Jovanović se oslanjaju na različita kazivanja (prepričavanja). Kod Vasića se 

navodi da je kralj pao od prvog metka, a Draga nakon desetog, a general Petrović 
od prvog. Pucala su svega četiri oficira čija su imena navedena. (D. Vasić, Devetsto 
treća, Odabrana dela, Beograd, 1990, str. 194–195). Jovanović je nešto „krvaviji” 
jer navodi da je u kralja ispaljeno trideset a u Dragu osamnaest metaka, te da je 
ona ubadana i sabljama te mrcvarena. Jovanović navodi kazivanje da nije postojala 
namera da se leševi bacaju nego samo pokažu trupama ali je Dragin ispao, pa je tek 
onda izbačen Aleksandrov (S. Jovanović, Vlada Aleksandra Obrenovića, Geca Kon, 
Beograd, 1931, str. 357).

111 C. Clark, n. d., str. 4–5, 566–567, nap. 2.
112 Klark je, kao i austrijski i nemački propagandisti između dva svetska rata, tvrdio 

zdravo za gotovo da su mnogi u Srbiji odbijali tu proaustrijsku politiku Obrenovića i 
da posle 1903. počinje antiaustrijski i proruski zaokret. 

113 Videti šire: М. Бјелајац, Дипломатија и војска. Србија и Југославија 1901–1999, 
Београд, 2010, стр. 25–64.
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sa predstavnicima Jugoslovena na zasedanju skupštine 7. decembra 
iste godine ozvaničila i borila se za njega. Za njega Garašaninovo 
Načertanije ostaje „blueprint” za srpske državnike sve do 1918. 

Autor uporno insistira na 1903. da bi uspostavio kontinuitet sa 
antentatom iz 1914. Tako Apis i Pašić stupaju zajedno, sa sve Na-
čerta nijem. Svesni, po Klarku, da su srpski ciljevi pred Evropom to-
liko neprihvatljivi pa ih valja prikriti. Eto to je po ovom profesoru 
suština „konspiracije”. Za njega je nebitno što Evropa, gotovo 
unisono, prihvata oslobodilačku misiju balkanskih saveznika u ratu 
1912/1913.114 Ta ista Evropa, izuzev Austro-Ugarske, bez protivljenja 
prihvata i Bukureštanski mir. Ah, ta Rusija koja sve to podržava! No 
Klark u zanesenosti ili neznanju zaboravlja da upravo Rusija savetuje 
balkanskim državama mir 1912. Autor umanjuje i prikriva rusku 
dezainteresovanost i povlačenje sa Balkana u jednom periodu u kome 
Austro-Ugarska upravo deluje vrlo ofanzivno. Ovde je Klark na istoj 
liniji sa istoričarem Mekmikinom, koji nastoji da ocrni francusko-rusku 
kombinaciju u julu 1914, konstruišući tezu da su Francuzi Rusima dali 
„blanc cheque”, prikazujući Sazonova kao ratnohuškača.115 Nešto pre 
Klarka i Mekmikina slične teze je lansirao američki profesor Džon Eti 
(John Etty). Dakle, srpski nacionalizam je stvarni uzrok Prvog svetskog 
rata. Uz Srbiju i Austro-Ugarsku, za rat je najviše kriva i Rusija jer nije 
Srbiju pustila niz vodu.116 Klarka podržava u toj tezi još jedan istoričar 
obrazovan na Kembridžu, Metju Prajs (Matthew Price), svojevremeno 
dopisnik BBC-a iz Beograda. On tvrdi da je Klark u pravu smatrajući 
da je pravda bila na strani Austro-Ugarske, kaže da se „previđa srpski 
drzak i bezosećajan odgovor na atentat (sic!)”.117

Nije stoga čudno da Mekmikin podržava Klarkovo delo. Smatra 
da je knjiga obnovila primat Balkana u otpočinjanju konflikta, „uprkos 
donedavnom verovanju mnogih istoričara da je to pitanje bilo rešeno 

114 John Zametica, Book review on Christopher Clark, Sleepwalkers: How Europe Went 
to War in 1914, Allen Lane, London, 2012, neobjavljeni rukopis u posedu autora.

115 Sean McMeekin, The Russian Origins of the First World War, The Belknap Press, 
Harvard, 2011, str. 56 (na knjigu i detalje skrenuo nam je pažnju John Zametica).

116 John Etty, „Serbian Nationalism and the Great War”, History Review, Mar 2009, Is-
sue 63. „Historians tend to blame nationalism for the European ills which led to the 
outbreak of the Great War in 1914. They are able to cite many examples of German 
aggression, and coyly quote British sources to show that nationalism had even ma-
naged to affect our own view of the world. But, they assert, the brand of nationalism 
which did most to undermine international stability by 1914 was Serbian. Doubtless 
Emperor Franz Joseph of Austria-Hungary would have agreed.”

117 Matthew Price, „Causes of First World War explored by Cambridge historian”, (sajt 
http://www.thenational.ae/arts-culture/books/causes-of-first-world-war-explored-
by-cambridge-historian, posećen 25. 4. 2013).
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na dobar način, uz konsenzus da je Nemačka htela rat iz svog straha 
od narastajuće Rusije”. Po Mekmikinu, to je sterilna „nemačkocentrična 
ortodoksija”. I on se „hvata” za krvave opise ubistva iz 1903. jer je to 
dokaz hipernacionalizma (a ne psihološke posledice trenutka u kome 
nastupa panika izvršitelja jer ne mogu pronaći kralja i kraljicu, a dovedene 
trupe misle još uvek da su tu da brane kralja – M. B.). Odaje priznanje 
Klarku da je srpsku zaveru u Sarajevu bazično korektno rekonstruisao 
nasuprot „istorijama koje su obojene ’ruskim kontra narativom’”. 
Klark je „pokazao”, misli Mekmikin „da je austrougarski ultimatum bio 
daleko blaži nego onaj koji je NATO dao Beogradu pre kosovskog rata 
1999”, ali „da srpski odgovor nije ni najmanje bio pomirljiv, već ’visoko 
parfimisano odbijanje’ pripremljeno da bi se impresionirala Francuska i 
Britanija dok je Rusija već dala podršku za rat”.118 Podršku Klarkovom 
viđenju dao je na stranici Daily Mail-a Simon Grifit (Simon Griffith), 
koji vehementno poručuje da će posle superiorne knjige, i argumenata 
koji su u njoj izloženi, sav raniji konsenzus oko apsolutne nemačke 
odgovornosti biti bačen u kantu za otpad.119

Ipak, nisu svi tako oduševljeni delom Klarka. Najdžel Džons 
(Nigel Jones) podseća čitaoce da je dva puta potvrđivana nemačka 
odgovornost i puna volja da se atentat iskoristi kao povod za rat, što 
je javnosti otkriveno objavljivanjem građe iz Bavarskog arhiva na 
podsticaj Kurta Ejsnera, koga će nacionalisti zbog ovoga ubiti, a potom 
tu je sve što je izneo Fric Fišer i njegov krug. Džons pomalo ironično 
navodi „da budemo fer, Klark to ne negira. On zaobilazi provokativna 
pitanja o nemačkoj ratnoj krivici jednostavno ignorišući ih kroz skoro 
700 stranica teksta. Ali kad Fišera i Gajsa konačno nevoljno pomene u 
zaključku on ih otera kao iritirajuće insekte.” Zamera im što su pokušali 
da odgovornost pripišu samo jednoj državi! Najdžel Džons uzvraća 
Klarku kontraargumentom – zar nije jedna država kriva za Drugi svetski 
rat. Ili, još jednom ironijom: „Podjednaka krivica? Ne baš. Nacija u 
centru Klarkovog narativa nije moćna Nemačka već mala, kopnena 
balkanska država, koja se nedavno oslobodila dominacije Otomanske 
Turske, (…) To je ta (…) konvencionalno nanovo demonizovana za svoj 
deo u jugoslovenskim ratovima 90-ih (…) mala Srbija”. Džons dalje 
dovodi u sumnju Klarkova nastojanja da postigne efekat sugerisanjem 
(kroz akt 1903) kako se radi o poluvarvarskoj gangsterskoj državi, 
gde oficirski kor (četiri oficira – M. B.), na užas Evrope, demonstrira 
118 S. McMeekin, Christopher Clark, „Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914”, 

History Today, December 2012.
119 S. Griffith, „History will never be the same again: The Sleepwalkers, by Christopher 

Clark”, Daily Mail, 12 November 2012.
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svoj civilizacijski nivo komadanjem nepopularnih monarha, kralja Ale-
ksandra i kraljice Drage, pokoljem kakvog bi se postideli i francuski 
revolucionari.120

Ozbiljnija kritika ovog pretencioznog poduhvata stigla je iz pera 
američke istoričarke Marije Todorove.121 Ona na prvom mestu dovodi u 
pitanje njegove metodološke postavke. Klark po njoj beži od suštinskog 
„zašto” (faktora dugog trajanja) kako bi slobodno arbitrirao u pojavnom 
redosledu i konstrukcijama, te sam uspostavljao uzročnu hijerarhiju. 
On nastoji da sugeriše čitaocima da činjenice govore za sebe i da je 
njihovo značenje transparentno. Fokusirao se na lično i moralno (šta 
god to bilo). Todorovoj nije bilo teško da odmah uoči da je svu složenost 
zamenio fokusiranjem na Balkan. „Onda je to bio Balkan i brkata Crna 
ruka, sada Bliski istok i bradata Al-Kaida. Vraćajući natrag Sarajevo 
sa punom uzročnom težinom (i ne bez aluzije na Srebrenicu, Sarajevo 
90-ih, zgražajući ultimatum iz Rambujea 1999. kao opravdanja za 
nečuveni ultimatum Beča 1914) vodi nas do stare teorije ‚evropskog 
bureta baruta‘.” I ona uočava u takvom nastojanju funkciju njegove 
drame iz 1903. 

Klark minimizira, piše Todorova, suštinu aneksione krize 1908. 
svodeći je na puku formalnost koja nije suštinski promenila stvari na 
terenu. Time je zaista udario na celokupnu istoriografsku baštinu, pa 
i onu konzervativnu koja nije mogla da zaobiđe dalekosežne posledice 
ove krize po evropske odnose.

Todorova raskrinkava njegove nesuvisle apoteoze Austro-
Ugarskoj koja nasuprot „zaostaloj, neurbanizovanoj, nepismenoj zemlji 
ma log poseda gde dominira oralna kultura, gde nedostaje domaće ari-
stokratije, gde je nazadna ekonomija”, predstavlja kosmopolitsku impe-
riju koja donosi progres i industrijalizaciju. Todorova smatra da Klark 
ne razume da je srpski nacionalizam u Bosni vezan uz agrarno pitanje 
i očuvanje feudalnih struktura (uprkos najavljenoj reformi iz polovine 
XIX veka), dok su njihovi zemljaci u Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj bili 
slobodni. Ona takođe uočava tu njegovu potrebu da se neprestano 
vraća na svoju tezu o „balkanizaciji francusko-ruskih odnosa” (poglavlje 
Devet) i „balkanskog uzročnog scenarija”. Ta njegova nastojanja „pre 

120 Nigel Jones, „Let’s not be beastly to the Germans”, The Spectator, 27 September 
2012. Pored stručnih komentara ovaj istoričar saradnik BBC i ÖRF (Austrijski radio), 
urednik BBC History Magazine (2000–2003) upozorava da istoričar australijskog 
porekla gaji duboku „teutonofiliju”, da ga je nemačka vlada odlikovala Krstom za 
zasluge. 

121 M. Todorova, „Outrages and their outcomes”, Times Literar Suplement, 4 January 
2013.
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otkrivaju Klarkovu svekoliku antipatiju prema Rusima a simpatije 
prema Habzburzima”.

Dodajmo ovim zapažanjima da je još veća greška što u svojoj 
teoriji „konspiracije” uporno odbija rezultate klasičnog dela Vladimira 
Dedijera (koje puno puta navodi) i ne želi da vidi ni kod njega ni kod 
drugih da jedan autentičan pokret među omladinom nosi i stvara 
ideju caroubistva, te da oni iniciraju i traže kontakte i podršku. 
Uporno ljubomorno održava kostrukciju da se radilo o eksportovanoj 
konspiraciji. Ignoriše eksplicitnu tezu Ištvana Deaka da je praktično još 
samo zajednička armija održavala na okupu to carstvo posle 1848.122 
Jedino što Klark „priznaje” jeste da je „teško” da se njegova teza 
dokaže „jer nema stvarnih pisanih tragova”.123

Klark, kao i jedan broj drugih istoričara i kritičara koji učestvuju u 
promovisanju novih knjiga, ne uočavaju, ili ne žele da uoče upozorenja 
profesora Andreja Mitrovića o neskladu brzih odluka da se ide u rat, 
pod izgovorom odgovornosti Srbije, i pored izveštaja koji su pristizali iz 
samog Sarajeva, a potom i od specijalnog delegata Viznera 13. jula. Do 
tada merodavni organi i sam specijalni delegat Fridrih fon Vizner mogu 
da konstatuju da atentatori ističu da je ideja njihova, a da su se oni 
obratili Ciganoviću i Tankosiću samo za pomoć. Vizner telegrafiše „da 
se osnovano može sumnjati da nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini 
podržavaju neke organizacije iz Srbije koje srpska vlada toleriše, ali 
da ’nije moguće dokazati učešće srpske vlade u atentatu, u njegovoj 
pripremi ili u obezbeđivanju oružja’ pa čak da za tako što nema mesta 
ni za sumnju ‘pošto postoji mnogo više razloga za tvrdnju da je to 
isključeno’”.124

122 Istvan Deak, Beyond Nationalism: A Social and Political History of the Habsburg Of-
ficer Corps, 1848–1918, Oxford University Press, New York, 1990.

123 John Zametica, Book review on Christopher Clark’s, Sleepwalkers.
124 А. Митровић, Србија, стр. 12–13 (prema: ÖUA, Bd 8, str. 436–437). Konrad je 

uveče 29. juna kad je stigao u Beč već jezgrovito saopštio Bertholdu: „Rat, rat, 
rat” (prema: H. Hantsch, n. d., str. 558). Mitrović ističe tri momenta: prvo da je 
saglasnost 5. i 6. jula postignuta kad istraga nije dala još nikakve rezultate, da-
kle bez dokaza o odgovornosti službene Srbije, drugo, u razgovorima niko i nije 
pominjao odgovornost Srbije i treće, o ubistvu Franje Ferdinanda stvarno nije ni 
posebno raspravljalo niti je koga stvarno zanimalo ko je zaista zamislio atentat (А. 
Митровић, н. д., стр. 17–18). Vilhelm je 30. juna poručio „Sad ili nikad”, a otpravnik 
austrougarskog poslanstva u Beogradu Štork „iako je dozvoljavao da je atentat u 
datom trenutku nesaglasan ’koncepcijama rukovodstva Srbije’ ipak je najotvorenije 
predlagao da se Monarhija obračuna sa Srbijom” (isto, str. 17, 19, prema: ÖUA, Bd 
8, str. 219 i Die deutchen Dokumente zum Kriegsausbruch, Bd1, Berlin 1922, str. 
10–11).
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Posle izloženog, možemo da zaključimo da paralelno postoje 
težnje da se, na jednoj strani, dograđuje na postojeće i priznate temelje 
nauke o Prvom svetskom ratu, a na drugoj, da smo svedoci pomodnih 
shvatanja i tumačenja, koje svesno ili nesvesno vode protagoniste da 
oživljavaju nekadašnje političke rasprave pod paravanom „naučnog”, 
sada u novim okolnostima kada u nekim sredinama postoji želja da 
se ukinu „poslednji tragovi nepravednog Versaja” ili da se napišu 
„kompromisne verzije” koje ne bi proizvodile loša osećanja unutar 
nove Evrope. Za Istok to ne važi.

Summary
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New (Old) Controversies on the Origins of WW I  
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The discussions and controversies regarding the „war guilt” and 
the origins of WW I have lasted for almost a century now. They have 
not been focused on scholarly matters only, but on the ideological and 
political ones as well. The ideological and political content has had a 
considerable impact on the scholarly field ever since. In that sense, it 
has not changed much on the eve of the 100th anniversary. 

Germany, and to a lesser extent Austria, showed a particular 
interest in denying the conclusion of Special Commission of Peace 
Conference at Versailles that resulted with Treaty article no. 231 (177 
in Austrian case). The conservatives among historians did their best 
to deny the conclusion and win the sympathies of the neutrals. The 
first step was the deliberate hiding of self- incriminating documents 
in the archives or excluding (perhaps destroying) a number of critical 
documents, namely on the discussions at Potsdam on 5th and 6th July 
1914, and on the Austrian-Hungarian ultimatum to Serbia. All memoirs 



Dr Mile BJELAJAC NOVI (STARI) ZAPLETI OKO UZROKA PRVOG SVETSKOG RATA 
 PRED OBELEŽAVANJE 100. GODIŠNJICE

61

were carefully censored before publication. Hundreds of books and 
thousands of articles were distributed all around the world promoting 
the German view. Special institutions were created for that purpose. 
Foreign scholars received support and their books were translated. 
Others, who did not comply with the German view, were severely 
criticized or obstructed. All these efforts met with some success in the 
U.S.A.

Later, the Cold War and the undisputed responsibility of 
Germany for WW II led to a somewhat softer approach in France and 
Great Britain towards German responsibility for the outbreak of WW I. 
This approach was welcomed by the conservatives in Germany. Soon, 
however, the research of the German historian Fritz Fisher and his 
associates struck a major blow at an old construction. In the words of 
Volker Berghahn „after many years of dispute among historians about 
who was responsible for outbreak of war in August 1914 in which 
German scholars either blamed the Triple Entente for what happened 
or argued that all powers had simultaneously slithered into the abyss 
… Fisher controversy produced a result that is now widely accepted in 
the international community of experts on the immediate origins of the 
war – it was the men gathered in Imperial Palace in Berlin who pushed 
Europe over the brink … together with ‘hawks’ in Vienna”. But can we 
really make such a claim? If one examines the works and monographs 
published in the 1990s and in the first years of the 21st century, one 
finds much that confirms the assertion made by Berghahn. On the 
other hand one will also find very recent accounts that try to negate 
what was established in the previous decades. The question thus 
imposes itself: on what grounds? These newly-published works do not 
offer any new evidence. Rather, they elaborate the pre-1914 political 
slogans, mixing them up with new trends developed in the wake of the 
1990s Yugoslav crisis. Some scholars loudly claim that they have finally 
discovered the real culprits of the world tragedy in 1914 – Serbia and 
Russia. Serbia „near barbaric gangster state” plotted against Austro-
Hungary in pursuing its great national project (Nachertanie, 1844), and 
was supported by Russia – not the other way around, there were no 
Austrian plots and plans, no Austrian domestic problems from Poland 
to Croatia and Bosnia, from Istria to Transylvania. In order to make a 
„stronger case” these scholars ignore Fischer’s findings. Germany is 
not seen to have played an active role at all. In order to create an alibi 
for Vienna, or the Ottoman Empire some time before, this breed of 
historians has turned upside down the historical meaning of the national 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

62

struggles for liberation in Europe in the 19th and 20th centuries. They 
recreate the myth of the multi-cultural and multi-ethnical prosperous 
empires that dominated the Balkans at the turn of the century. In 
other words „civilized” empires are mandated to impose „civilization” 
on „uncivilized” who commit „outrage” against civilized Europe and 
the world. A characteristic expression of this view goes like this: „By 
introducing the unitary nation state as the new organizing concept, 
the treaty (Berlin, 1878) planted the seeds of future conflict, from 
the Balkan Wars of 1912–1913 and the First World War to recent civil 
wars and ethnic cleansing in former Yugoslavia. The magnitude of the 
defeat … and territorial loses that followed proved fatal to the project 
of Muslim liberal reform and modernization that the Ottoman state had 
launched in the middle of the nineteenth century”.

It has to be said that the huge amount of published and archival 
sources listed in support for „the new” thesis is actually just a decorum 
in these works. For those who are familiar with the matter it is obvious 
that the famous classic accounts are misinterpreted or deliberately put 
aside.

Even though the number of such pretentious works is small, 
they are „legitimized” by big publishers and the universities where 
the writers hold their posts. They could certainly mislead the less 
educated public or students just starting their studies. The approval 
that such writings have received in the media of some countries makes 
the current discussion as polarized as it was immediately after the 
outbreak of WW I.
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A news agency is basically a group of journalists, established 
to supply news organizations (newspapers, magazines and radio) with 
news. The first agencies were formed in the first half of the nineteenth 
century. The oldest news agency was established in France in 1835 
by a Parisian translator and advertising agent, Charles-Louis Havas 
as Agence Havas. Two of his employees, Bernhard Wolff and Paul 
Julius Reuter, later set up rival news agencies bearing their last names 
in Berlin (1849) and London (1851) respectively. In 1853, in Turin, 
Guglielmo Stefani formed the Agenzia Stefani and this became the 
most important agency in the Kingdom of Italy and the set example 
was soon followed by the other countries and agencies.1 

1 Chronologically the second world wide agency was the American Associated Press 
established in 1848.

* This article was written as part of scientific project: Tradition and transformation – 
historical heritage and national identities in Serbia in the 20th century (№ 47019), 
which has been financed by Ministry of Education and Science of Republic of Serbia.
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Literature about news agencies in Poland, Yugoslavia and 
Bulgaria in the Interwar period is rather limited. Only few titles 
considering general history of agencies has been written for the period 
in question.2 This fact is mainly due to a lack of sources (especially for 
cases of Yugoslavia and Bulgaria). This paper is a small contribution 
to the subject and call for further research. Before analyses of three 
countries under review one should examine the situation on the general 
European level.

News agencies in Europe in the 1930s 

Over the years, news agencies became increasingly important 
and thus became more attractive to the governments. Generally in Eu-
rope in the 1930s, one could find three different systems of relations 
between the news agencies and states:

1) The system of free press, where all telegraph agencies were 
private, some were subsidized by the government and had their own 
correspondents and special envoys in the publishing houses. Central 
government offices, which were adjunct to the Ministries of Foreign Af-
fairs only, had limited direct contact with the agencies. This applied to 
countries such as France, England, USA and Belgium.

2) The system of controlled press in which the agencies oper-
ated as semi-governmental official agencies and their correspondents 
were located in major capital cities. The government authorities had 
impact on the press and this system was implemented by such coun-
tries as Romania, Hungary and Turkey.

3) The system of directed press in which the institutions of news 
agencies were subordinated to press discipline exercised by the gov-
ernment and ruling parties. Members of the ruling circles were officials 
in the agencies and the agencies were instruments in the hands of the 
government. This was the case in the countries such as Italy, Germany, 
Soviet Union and Spain.

2 W. Grabowski, Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991 [Polish Telegraph Agen-
cy 1918–1991], (Warsaw, 2005); E. Rudzinski, Informacyjne agencje prasowe w 
Polsce 1926–1939 [Press Informational Agencies in Poland 1926–1939], (War-
saw, 1970); 100 години Бьгарска телеграфска агенция [100 Years of Bulgarian 
Telegraph Agency], (Sofia, 1998); Б. Симић, „Агенција ’Авала’“ [Avala Agency], 
Зборник Матице српске за историју, број 75–76/2007, Нови Сад, 75–91.
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Over the years, news agencies began to cooperate with one 
another and it was necessary to define their obligations more precisely. 
In the late 1920s and in the 1930s, there were as many as thirty news 
agencies, in as many countries and these functioned as an unofficial 
World League of Press Associations for the exchange of news. Most of 
them were European countries except for the USA, Canada, Japan and 
China.3 The majority of the countries represented in the world alliance 
had one or more news agencies in addition to their main agency, e.g. 
Great Britain had seven and Italy four other agencies.4 The exceptions 
were the smallest countries or countries where agencies were made 
official or semi-official. 

Initially, each agency was restricted to the sale of news entirely 
in its own country or in defined territories. At the London meeting 
in 1932 of the representatives of Reuters, Associated Press, Havas 
and Wolff5 agency, that arrangement was liberalized and any one of 
the agencies was permitted to sell its services independently to any 
newspaper or other clients wanting it in a country normally served by 
one of the other member agencies.6

The four biggest agencies had arranged coverage for most of the 
world in the following way, with the exchange of news among them: 
Associated Press – United States, Central America and South America 
in co-operation with Havas; Reuters – Great Britain and the British 
Colonies, the Netherlands, the Far East and Near East in co-operation 
with Havas; Havas – France, the French Colonies, Romanic countries 
3 Members of the World League of Press Associations were: Amtliche Nachrichtenstelle 

(Austria), Agence Télégrapique Belge (Belgium), Bulgarska Telegrafska Agenciya 
(Bulgaria), Canadian Press, Ltd (Canada), Reuters, Branch of British Agency (Chi-
na), Československa Tisková Kancelá (Czechoslovakia), Ritzaus Bureau (Denmark), 
Eesti Telegraafi Agentuur A. S. (Estonia), Finska Notisbyran (Finland), Agence Ha-
vas (France), Deutsches Nachrichten Büro G.m.b.h (Germany), Reuters, Ltd. (Great 
Britain), Agence d’Athènes (Greece), Magyar Távirati Iroda (Hungary), Agenzia 
Stefani (Italy), Domei Tsushin Sha (Japan), Latvijas Telegrafa Agentura (Latvia), 
Agence Télégraphique Lithuanienne (Lithuania), Algemeen Nederlandsch Persbu-
reau (Netherlands), Norske Telegrambyr (Norway), Polska Agencja Telegraficzna 
(Poland), Agence Havas, Branch of French Agency (Portugal), Agence Orient Radio 
(Romania), Telegrafnoje Agentstwo Ssojusa, TASS (Soviet Union), Agencia Tele-
grafica Fabra (Spain), Tidningarnas Telegrambyr (Sweden), Agence Télégraphique 
Suisse (Switzerland), Anodolu Ajansi (Turkey), Associated Press (U.S.A), Agencija 
Avala (Yugoslavia).

4 Other British agencies were: British United Press Ltd, Central News Ltd, The Central 
Press Ltd, Exchange Telegraph Co. Ltd, Press Association Ltd, British Continental 
Press, London General Press and Italian were: Agenzia di Roma, Agenzia Volta, 
Agenzia Telegrafica Orientale, Radio Nazionale.

5 Wolff became known in 1933 as the Deutsches Nachrichten Büro (DNB).
6 R. Desmond, The Press and World Affairs, (New York, 1937), p. 68.
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of Europe, South America in the co-operation with the Associated 
Press and Near East in co-operation with Reuters; DNB – Germany and 
Austria.7

The majority of news agencies in the 1930s Europe were official 
or semi-official. The classic examples of official agencies were in 
Germany, Italy and the Soviet Union. In those countries, opposition or 
unwelcome views almost never received any publicity unless it suited 
the regime’s propaganda purposes as the news agencies were in fact 
agencies of those governments. The situation with the semi-official 
agencies was a bit different but in many cases, it was not that diverse 
from the official ones. Most of the semi-official news agencies were tied 
to a government and subsidized by them.

All news agencies at some point co-operated with the government 
out of national loyalty. Even agencies that were declared as independent 
were at least partly propaganda organizations. The agencies on 
occasion received exclusive news releases from their governments 
and in return, they provided the governments with advance copies of 
incoming foreign dispatches before distribution. This sometimes gave 
governments the opportunity to revise dispatches in accord with the 
official viewpoint and, in some cases, to withhold the news completely 
until a time that seemed more suitable for its release.8

Establishment of news agencies in Poland, Bulgaria and 
Yugoslavia and their early years

Of three countries under review the first to found the news agency 
was Bulgaria. The organization of Bulgarian state propaganda started 
as early as the nineteenth century while the country was still under the 
rule of the Ottoman Empire. One of the key steps in that direction was 
the establishment of the Bulgarian Telegraphic Agency (BTA) in 1898 
and this was founded by the decree of King Ferdinand. Initially, it was 
only the agency for delivering telegrams about events abroad and the 
first bulletin was published on 16th February. In the early years BTA was 
based on the model of the Russian Petersburg Telegraph Agency and 
unlike most news agencies at the time, which were private, BTA had 
the status of a special department within the Ministry of Foreign Affairs 

7 Ibid.
8 Ibid, pp. 73–74.
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and Religions (MVRI). In the period in question, the head of the Office 
was the experienced journalist I. Herbst. The associates were young 
educated people who excelled in their command of foreign languages.9

In the beginning, its purpose was to provide the Bulgarian 
media with information on domestic and international events. Most 
of the news dealt with events taking place at European royal courts, 
crime, trade and message exchange. In addition, the Agency provided 
information on events in the country to foreign telegraph agencies. 
Initially, there were only five employees: director, his deputy, press 
clerk plus two collaborators in the technical area.10

After the First World War, BTA signed new contracts with the 
most important news agencies like Havas, Reuters, Wolf and Stefani. 
The main tasks in that period was: to maintain contact with Europe’s 
largest agencies, to protect the Bulgarian national cause abroad, to 
fight against negative foreign propaganda about Bulgaria and to inform 
the foreign press about the situation in the country.11

The situation in BTA in the late 1920s was not satisfactory. Some 
concerns were expressed in a note written by the Press director in 
December 1929 as director Ivan Popov urged for the separation of 
BTA and to formally make it a private agency on commercial grounds 
with the aim to improve its role in state propaganda. Besides the 
obvious, Popov stated one other reason: „Especially for one small and 
weak country like ours, this is of great importance, because, when a 
telegraph agency is official, the responsibility for all its telegrams which 
are unfavorable for some countries lies with the official government… ”12 
At the end of the passage, Popov asked a very inmportant question: 
„How many times has BTA missed an opportunity to publish some 
interesting and useful news because it was unpleasant for this or that 
neighboring country! Is this a weakness?“13 From the point of view of 
state propaganda, this was a valid point. At the time in Europe, state 
propaganda tasks were becoming increasingly more demanding and 
9 И. Илчев, Родината ми права или не [My Real Motherland or Not], (Sofia, 1995), 

p. 148.
10 Бьлгарските дьржавни институции 1879–1986 [Bulgarian State Institutions 

1879–1986], (Sofia, 1987), pp. 38–39.
11 Ibid.
12 Архив на Бьлгарска телеграфна агенция [Archive of Bulgarian Telegraph Agency] 

(BTA), box 1, Справки за БТА, материяли за БТА…, Из докладна записка на 
директора на печата до главни секретар на Министерство на Вьшните работи 
[From the note of director for the Press addressed to secretary general of Ministry 
of Foreign Affairs], p. 2.

13 Ibid.
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complicated and the official news agencies were always marked and 
sometimes treated with distrust. Nevertheless, Bulgaria did not follow 
the proposed measures and remained one of the countries with a state 
news agency during the Interwar period.

  The Yugoslav Avala Agency was formed in September 1919 
after the founding of Yugoslavia (at that time known as the Kingdome 
of Serbs, Croats and Slovenes). Initially, French journalist Albert 
Mousset was in charge of this organization14 and he was a friend of 
King Aleksandar Karadjordjević. He remained in this position until 1927 
when he left under suspicious circumstances.15 From 1920, the agency 
began to receive news from some European capitals (Paris, Bern, 
Athens, Madrid) and began to develop its network of international 
correspondents. In the first phase of its development, Avala was 
subordinated to the Press Office of the Ministry of Foreign Affairs and 
French was the official language of the agency.

In the late 1920s, the news agency in Yugoslavia, as in Bulgaria, 
started to lag behind the leading European agencies and this was 
expressed in the letter written in 1929 which urged for the necessary 
changes in the work of Avala, the report described the situation in the 
agency in the late 1920s: 

„As an official agency, Agency Avala is not capable of satisfying 
the all the needs of modern journalism, and even less so in the service 
of state propaganda. This agency is at the bottom, while other agencies, 
even officials, have their statutes and programs, agency Avala does 
not have a statute, program, and no specified duties. Agency Avala is, 
because of poor expertise and slow control of its work, doomed to be 
late with the news and this is why other agencies are often unsatisfied 
with its work.“16

14 Albert Mousset (Paris, 1883–1975) was a journalist and historian. In 1908, he com-
pleted his studies at the School for Archives. He was a librarian trainee at the Minis-
try of Foreign Affairs, Secretary of the Committee for the publication of documents 
relating to the origins of the war of 1870–1871 and in charge of courses at the 
L’école des Hautes études hispaniques, attached to the Embassy of France in Ma-
drid. In addition, he was the founder and editor of the magazine Affaires étrangères 
(Foreign Affairs).

15 According to the Yugoslav writer Vuk Dragović, Mousset maintained some rela-
tions with the French military and one letter considering that matter was found. В. 
Драговић, Српска штампа између два рата, Основа за библиографију српске 
периодике 1915–1945 [Serbian Press Between Two Wars, Basis for Bibliography of 
Serbian Press], (Belgrade, 1956), p. 380.

16 Arhiv Jugoslavije [Archive of Yugoslavia], (AY), Personal Collection of Vojislav Jova-
novic Marambo (335), box 74.
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Remarks made in this letter were not far from the truth. The 
reorganization of Avala began in June 1929 when the agency left the 
jurisdiction of the Press Department of the Ministry of Foreign Affairs 
and become a joint-stock company with capital of 5 million dinars. The 
state bought the vast majority of stocks, 9,540 out of a possible 10,000. 
Others were bought by the administration of the biggest newspapers 
in Yugoslavia.17 The reorganization was not an easy task. The contract 
between the state and the agency was signed in May 1930 and the first 
payment was made in April 1930.18 The contract regulated relations 
and proscribed obligations between them and the first four articles 
stated the obligations of Avala:

1) To provide information and journalistic services regarding the 
general public interest of the state;

2) To publish official declarations, to send them to newspapers 
in the country and abroad,

3) To publish denials of all writings harmful to the interests of 
the state, with the right to underline its jurisdiction whilst doing it;

4) To deliver its bulletins to the government members, free of 
charge.19

The most important obligation of the state was to pay five 
million dinars to the agency for the costs of its operations. The contract 
was signed for five years with the automatic renewal for another five 
if one of the parties chose not to cancel it. The work manual of the 
Avala agency defined the structure and functions of the company. It is 
interesting to note that the contract was signed on the government’s 
behalf by Milan Marjanović, chief of the Central Press-Bureau (CPB), 
the unofficial Ministry of Propaganda.20 This fact only underlined the 
importance of Avala for state propaganda.

The central propaganda institutions were closely connected even 
when the Yugoslav agency Avala ceased to operate under the authority 
of the Office for the Press of the Ministry of Foreign Affairs and became 
a joint-stock company in June 1929. However, this transformation was 
regarded more as a formal than as a real one as the state owned 

17 Најновија фаза у развоју Агенције Авала [The Newest Phase in Development of 
Avala Agency], (Belgrade, 1937), p. 7.

18 Ibid, Until 1st April 1930, the Agency managed to spend 3,750,000 dinars of the 
original capital invested by the state. 

19 AY, 37-75-37, The Contract Between the Yugoslav State and Avala Agency A.D.
20 More on CPB see: Б. Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића [Milan 

Stojadinovic’s Propaganda], (Belgrade, 2007), pp. 79–103.
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more than 90 % of the overall stocks.21 The cooperation of the Agency 
with the CPB was, in the words of its general manager at the time, 
„extensive“ and „harmonic“.22 

The Polish Telegraph Agency (Polska Agencja Telegraficzna, 
PAT) was founded in December 1918, shortly after the new state was 
proclaimed as the last of the three agencies. The agency was to be 
subordinated to the Council of Ministers as an official press and news 
agency.

According to the regulations, the main tasks of the agency were: 

1) Informing the Polish society on all forms of political, social, 
cultural and economic development; both at home and abroad, and 
providing reliable foreign news about Polish affairs;

2) Posting their own bulletins and being an exclusive agent for 
posting official publication toll, non-commercial institutions and 
state enterprises, or acting under government control in all national 
and international journals, as well as the exclusive placement of 
advertisements in all kinds of the above-mentioned state institutions 
through posters, ads, film, photography, etc.

3) The exclusive agency in making films and photos of buildings of 
the premises and offices and state institutions on state properties.23

To achieve the following goals, PAT used different methods, 
the most important of which was the publishing of daily bulletins with 
information. It is difficult to present a full range of editorial activities 
because of the large number of changes during this period. From the 
beginning the Polish agency was bigger in size compared to other two 
which was understandable because Poland was country with more than 
30 million people while Yugoslavia had 15 and Bulgaria only 6 million 
inhabitants.

The structure and duties of agencies during the 1930s

At this time in Europe, state propaganda tasks were becoming 
increasingly more demanding and complicated and the official news 

21 Најновија фаза..., p. 6.
22 Ibid, Извештај директора Агенције Авала Светислава Петровића из 1937. године 

[The Report of the Director of „Avala“ Agency, Svetislav Petrovic, from 1937].
23 Archiwum Akt Nowych [Archive of Modern Documents], (AAN), PRM, 33-5, Letter of 

the director Starzynski from June 1930.
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agencies were always labeled and sometimes treated with distrust. 
In 1930, BTA was one of the three sections of the Press Department, 
together with the sections for the Press and Documentation. One 
positive step was made when the self-writing radio receiving set „Hal“ 
was obtained in 1932. Those sets were rented from agencies like 
Reuters, Havas, GTA and Stefani. The Press Department was renamed 
the „Press Section“ and it functioned within the framework of Ministry 
of Foreign Affairs with three separate departments – BTA, Press and 
Information and Documentation where the number of employers varied 
from 16 to 39 people.24 

After the coup d’état in 1934, official censorship was introduced 
which was reflected by the short existence of Censors Committee 
within BTA.25 In 1936, BTA was reorganized again where the Press 
Office was re-established with three sections – the BTA, Press Service 
and Information and Documentation and the only formal change was 
the renaming of the Documentation section into „Information and 
Documentation“.

The final structure of the Press Office  and its obligations were 
set by the Book of Regulations from 1937, which organized the division 
into: 

1) Secreteriat; 
2) Department for Information and Documentation;
3) Press Department   
4) BTA. 

Institutions with this structure existed until the fall of the 
Monarchy in September 1944 and the number of employees increased 
to 77.26 All sections, BTA included, reported to  director of the Press 
Office. He reported to the Minister of Foreign and Religious Affairs for 
more important issues and carried out the orders given by the minister. 
The director maintained contact between the ministry and local press 
and gave information to the foreign correspondents in Bulgaria.  

The new Book of Regulations issued in July 1937 regulated the 
position and the tasks of BTA (articles 21 to 31). According to the first 
article referring to BTA, its tasks were: to notify government, press and 
subscribers about the situation abroad, to spread news from Bulgaria 
24 И. Калчева, Бьлгарска телеграфна агенция (1898–1944) [Bulgarian Telegraph 

Agency 1898–1944], unpublished BA thesis from Faculty of Journalism, (Sofia, 
1975), p. 54.

25 Ibid, p. 56.
26 Бьлгарските дьржавни институции..., p. 39.
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through foreign news agencies and with its own correspondents and 
state consulates, and to give economic and financial news to its 
subscribers.27 The main obligation of BTA was to usually publish three 
bulletins per day, at 13, 19 and one hour after midnight. These bulletins 
were in Bulgarian and French. In the holiday period, its numbers were 
reduced to two and on Sundays, only one bulletin was published. During 
the whole year, there were only three days when BTA was not supposed 
to publish bulletins: 1st January and the first days of Christmas and 
Easter.28 

BTA also published special bulletins that were classified and 
limited to a small group of people. In 1934, the top secret bulletin 
named T-4 was published and only four people were supposed to receive 
this bulletin: The King, Prime Minister, and Director of the Press Office 
and one for the Archive. This was similar to the bulletin T-3 which was 
published in the late 1930s for the King, Prime Minister and Archive 
of the Press Office. However, the T-3 content was the news that was 
unpleasant for Bulgaria as it was received by radio and published in the 
press.29 In 1935, the Hors bulletin was founded in which unfavorable 
telegrams concerning Bulgaria were published.

The budget of BTA was difficult to determine because of lack 
of sources, but it was known that this was part of the budget of the 
Ministry of Foreign Affairs and Religions. The ministry was, of course 
very cumbersome and complex with 412 employees in 1939 compared 
with 70 at the BTA.30 We can conclude that their payments were 
significant. Only for 1939 more than 2 million levas were allocated 
for the BTA payroll while top clerks received 5,810 monthly or around 
70,000 per year.31

At this point, we will examine the structure of the Avala during 
the period under review. The structure of the agency during the late 
1930s consisted of the headquarters in Belgrade and special bureaus 
in Zagreb, Ljubljana and Novi Sad. For a clearer picture, see the 
illustration below:

27 Централен дьржавен исторически архив [State’s Central Historical Archive], 
(CDA), 325-1-162, Вьнутрешен правилник на Дирекция на печата [Internal Man-
ual of the Office for the Press], Article 21.

28 Ibid, Article 25.
29 100 години Бьгарска телеграфска агенция [100 Years of Bulgarian Telegraph 

Agency], (Sofia, 1998), without page numbers.
30 Статистически годишнак на Бьлгарското Царство 1939 [Annual Statistical Survey 

on Bulgarian Kingdome 1939], (Sofia, 1937–1940), p. 640.
31 Budget for 1939, p. 11.
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Avala Personnel at the beginning of 193832

HEADQUARTERS (BELGRADE)

Director 1
Editor in chief 1
Editors 4
Acting editors 2
Chief of sections 1
Relocated correspondents 2
Acting chief of services  1
Secretary 1
Associates 16
Treasurer 1
Administrative clerks 10
Typists 11
Radio telegraphers 2
Chief of personal 1
Additional personal 22
Cleaning stuff 2
Total 87

ZAGREB

Editor in chief 1
Associates 2
Clerk 1
Typists 2
Radio telegraphers 4
Additional personal 5
Total 15

LJUBLJANA

Acting editor in chief 1
Associates 1

32 Годишњи извештај Управног одбора Агенције „Aвала“ А.Д. o раду у 1937. години 
[Annual Report of Governing Body of Avala Agency A.D on the work in 1937], (Bel-
grade, 1938), pp. 123–124.
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Clerks 1
Typist 1
Radio telegraphers 3
Additional personal 1
Total 8

NOVI SAD

Editor in chief 1
Associate 1
Clerks 1
Typist 1
Radio telegraphers 2
Additional personal 1
Total 7

CORRESPONDENTS FROM ABROAD

Correspondent from Tirana 1
TOTAL 118

From the above table, one could see that 87 of the employees 
(74%) were based at the headquarters in Belgrade. One could also 
conclude that the agencies outposts were the only services at specific 
locations. In different areas of the country, these outposts also had 
different responsibilities. Having been only responsible for the territory 
of the Drava Banovina, the section in Ljubljana published and delivered 
all of its material in Slovenian. This was due to a fact that all the 
leading newspapers in Slovenia were published in that language.33

In Novi Sad, the city with the largest number of newspapers 
in languages   of minorities, its section had specific duties and 
responsibilities. The city was the capital of the Danube Banovina where 
six daily newspapers in languages of minorities were published and this 
gave this Avala section a special, „national and promotional“ mission. 
Agency staff noted that the developed minority press often delivered 
news from foreign sources in the absence of domestic information. 
This was not in the interest of the government so an effort was made 
to upgrade the work of Novi Sad’s Avala section. This progress could 

33 Ljubljana had four daily newspapers in Slovenian: Jutro (Morning), Slovenec (Slo-
venian), Slovenski dom  (Slovenian Home) and Slovenski narod (Slovenian Folk).
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be illustrated by the fact that the quality of reporting operations in 
1935 was deemed to be „primitive“, but in 1937, this service had been 
deemed in every way to have reached the „required standard“.34 In 
total, the bureau had only nine subscribers, of which five were minority 
press (three Hungarian and two German), one was a newspaper in 
Serbian, Dan and three government institutions.

The difference in organization between the Yugoslav and 
Bulgarian institutions was reflected by the fact that the correspondents 
of the Press Office were at the same time correspondents of BTA, 
whereas the Avala agency had its own correspondents. Nevertheless, 
the number of these correspondents was reduced and, after a period 
of time, the majority of the remaining ones were, after all, those of the 
CPB.35 

 In the late 1930s, several correspondents from abroad were 
withdrawn due to financial reasons and correspondents from Paris, 
Vienna and Sofia were also withdrawn during 1937. As can be seen, 
the only remaining foreign correspondent was left in Tirana, the capital 
of Albania, which could be linked to some suggestions made by the CPB 
correspondent.36

As the Bulgarian counterpart, Avala only delivered its classified 
newsletter to those people approved by the government. In the late 
1930s, that decision was made by the Prime Minister Milan Stojadinović 
(1935–1939) and from one document, we could see that Stojadinović 
gave a list of names to the president of the Supervisory Board Stijepo 
Kobasica. The list shows what institutions and people the Prime Minister 
considered crucial for the functioning of the state. They were regents, 
several ministers and chiefs of staff, plus representatives of the General 
Staff and the CPB.37 It should be noted that among them were four 
military officers – Chief of the General Staff, the King’s aide, Chief of 
Intelligence Department and Head of the Operational Department. It 
is interesting to see that the classified bulletins were delivered to both 
Stojadinović’s heads of cabinets. 

34 Годишњи извештај Управног одбора Агенције „Aвала“ А.Д. o раду у 1937. години 
[Annual Report of Governing Body of the Avala Agency A.D for the year 1937], (Bel-
grade, 1938), p. 73.

35 Ibid, p. 34.
36 AY, 38-22. CPB correspondent from Tirana made several suggestions about the ne-

cessity that Avala must attempt to achieve the broadest influence in Albania and to 
counterpart rising Italian influence.

37 The list has 17 names.
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The structure of the Polish agency was more complex than the 
previous two mentioned agencies and during the 1930s,  PAT consisted 
of the following parts:

1) Information Office
2) Publication Office
3) Advertisement Office 
4) Film Office
5) Film Institute
6) Printing Headquarters
7) State Printing
8) P.A.T. branches

Informing the Polish society about all kinds of manifestations of 
political, social, economic and cultural life, both at home and abroad, 
and providing overseas news to whole of Poland was the main goal of 
the Agency. All that was mainly the task of the Information Office.  

The Information Office of PAT provided the following services:

1) Information for the daily press;
2) Information for foreign agencies and PAT’s correspondents;
3) Information for public authorities;
4) Illustration of publications;
5)  Information for the Polish ships at sea (Patoceana).38

The main preoccupation of other offices is clear just by looking 
their names. Among  other duties, they had the task to provide funds 
to cover the operating expenses of providing the relevant information.

The main objective of PAT was to maintain the level and range of 
information „from the Government’s point of view and the interests of 
the State“ (w myśl wskazań Rządu i interesu Państwa).39 The influence 
of information provided by PAT was significant and important for state 
propaganda. In order to achieve the aforementioned tasks, PAT needed 
a huge number of subscribers and clients. Among the subscribers 
during the 1930s, PAT had more than hundred daily newspapers with 
an increasing trend: 106 in 1935 and 113 in 1936.40

The annual efforts of the agency resulted in increased business 
and the statistics below illustrated the increase in the amount of 
information sent to the press in the mid thirties: 
38 AAN, 8-21II, p. 7.
39 AAN, 8-21II, p. 2.
40 AAN, 8-21II, p. 7.
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The Information Sent to the Press by Information Office41

YEAR 1934 1935 1936

NEWS (daily) 200 210 230

NEWS (annual) 73,000 76,460 81,000

WORDS (daily) 20,200 22,900 26,000

WORDS (annual) 7,300,000 8,400,000 9,100,000

As it can be seen, the slow but constant increase of work was 
apparent and this progress was vital for state propaganda efforts of  
PAT. The position of the agency as the state agency guaranteed that 
the news was government approved.

Besides the daily news bulletins, the Polish Telegraph Agency 
had several special regular publications. In 1936, those publications 
included the following items:

1) Monitor Polski (Polish Monitor) - Polish Republic Journal;
2) Zbiòr Wyrokòw najwyższego Trybunału Administracyjnego 

(Reports of Judgments of the Administrative Supreme Court) – a 
quarterly;

3) Gazeta Lwowska (Lvov Journal) – daily;
4) Biuletyn Gieldowy (Bulletin of the Stock Exchange) – daily;
5) Wiadomości Porty Gdyńskiego (the Gdynia Port News) – a 

monthly, the authority of the Maritime Office in Gdansk;
6) Rocznik Polityczno-Gospodarczy (Political-Economic 

Yearbook);
7) Special Releases: Arcade, list of State offices and institutions, 

etc.

The aforementioned publications had different public and 
propaganda significance for the state propaganda. Probably the most 
important was Monitor Polski (Polish Monitor) which was established in 
1918 as the official legislative paper of the new Second Polish Republic.42

41 Ibid.
42 From September to December 1939, the government section was published in exile 

in France. The Gazette was resumed in 1945 and since 1950, it had been published 
by the office of the Prime Minister (Chairman of the Council of Ministers) to an-
nounce legislation of Parliament (Sejm).



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

78

At this point, it is interesting to analyze the business results of  
PAT sections illustrated in the line of the assigned work. The following 
table from 1936 data illustrated a general business trend:

Profit and losses for the year 1936 (in Polish zlotys)

Sections Outcome Income Balance

Information Office 1,689,345.83 917,496.78 - 771,849.05

Publication Office 849,295.77 1.833,893.65 + 984,597.88

Advertisement Office 1,693,919.15 2,128,601.59 + 434,682.44

Film Office 486,776.52 442,419.06 - 44,357.46

Film Institute 190,976.94 170,553.58 - 20,423.36

Printing Headquarters 3,777,849.98 3,900,023.42 + 122,173.44

State Printing 3,170,381.65 3,639,429.41 + 469,047.76

Source: AAN, 8-21II, p. 31
As seen in the table above, the Information Office made the 

biggest loss, along with the Film Office, but on the other hand, the 
Publication and Advertisement sections made significant profits for the 
agency along with the two printing sections. However, the loss made 
by the Information Office was somewhat excepted due to the nature of 
their work, which was gathering information from home and abroad. 

In the late 1930s, the Polish Telegraph Agency had around 
1,000 employees43 which was by far the largest number of the three 
countries under the review. The agency had various correspondents 
abroad and the most important cities, from the Polish point of view, 
had permanent correspondents (Berlin, London, Paris, Moscow, Wien, 
Riga, Rome, Geneva and New York).44 

The data for 1935 and 1936 shows that the number of 
correspondents increased from 243 to 248 with an interesting change 
in the structure as the number of correspondents at home increased 
by 19, but the number of correspondents abroad decreased by 14.45 
Thus it can be concluded that the regime wanted to concentrate its 
propaganda efforts more towards the domestic audience. 

The job of correspondent was well paid, especially in Poland 
where the directors monthly received about 1,800 zlotys, deputy 

43 Polska Niepodległa [Indipendent Poland], (Warsaw, 2008), p. 521.
44 Waldemar Grabowski offered an incomplete list of cities and correspondents of PAT: 

Grabowski, Polska Agencja…, pp. 207–221.
45 AAN, 8-21II, p. 6.
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director and chief editor between 1,200 and 1,500 zlotys; editors 
received 1,000 zlotys.46 The foreign correspondents received even 
more, if they were employees of a fixed place. For example in Berlin, 
they received between 2,900 to 3,500 zlotys, in Paris they received 
around 3,000 zlotys and in Moscow, which was obviously considered 
the „toughest job“, from between 3,500 and 4,000 zlotys.47

The number of correspondents revealed that PAT was one of the 
top agencies in Europe during the 1930s with between 150 and 180 
correspondents at home and between 70 and 100 abroad. This was 
equal to or even better than, some of its bigger agency rivals, e.g. one 
of the most important world agencies Havas had 100 correspondents 
abroad while German Wolff had only 50.48 These statistics illustrated 
just how seriously the Polish state took propaganda during the period 
under review.

Comparative perspectives on the agencies

The news agencies in Poland, Yugoslavia and Bulgaria were, in 
many ways similar but also significantly different. The Polish Telegraph 
Agency, Avala Agency and the Bulgarian Telegraph Agency had the 
same main responsibilities which were to inform the domestic public 
about events abroad and to inform the foreign public about the situation 
at home. Those main tasks were no different than the ones that other 
agencies had performed during this period all over the world. The 
agencies had an obligation to inform the public at home and abroad „in 
accordance to the public state interest“, make official announcements, 
import and distribute foreign newspapers and journals. Nevertheless, 
their most important role was to transmit official information which 
came from the top of the governing hierarchy so everybody knew that 
the information released was official and „checked“.

The three agencies were different in size, their relationships with 
the government, their structures, levels of funding and several other 
none the less important things. BTA, Avala and PAT were formed as 
governmental institutions with the aim to inform, but propaganda was, 
beyond any doubt, one of the main responsibilities of the agencies. 
PAT was considerably better organized than other two agencies. 

46 Rudzinski, p. 187.
47 Ibid.
48 Rudzinski, p. 185.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

80

Movie making, independent publishing work, wide range of foreign 
correspondents network, highly functional advertisement offices were 
all activities linked only to the Polish agency during the 1930s. 

The Yugoslav and Bulgarian agencies received an annual donation 
from the state and in the case of Avala, this donation amounted to 
5 million dinars, but this sum was not sufficient. The finances were 
often not spent purposefully, so Avala, almost constantly, worked with 
losses. BTA also was totally dependent on state funding and the income 
generated from subscribers was not enough to match the costs of both 
the agencies’ work. 

PAT was the only of the three agencies that was almost self-
financed as the income gained from advertisements and especially from 
sold publications and movies was significant and important. However, 
even that income was sometimes insufficient to cover the growing 
costs of the Polish news agency organization and its well developed 
business, especially in the late 1930s.

The difference between the three agencies under the examination 
was maybe best illustrated when one considered the number of 
employees. With around 1,000 employees,  PAT was by far the biggest 
of the three, almost ten times larger than Avala and more than thirteen 
times larger than its Bulgarian counterpart. This difference was also 
apparent when considering the correspondent network so whilst the 
Yugoslav and Bulgarian agencies had none or few correspondents 
abroad,  PAT had a very highly developed network which was similar to 
that of a leading global agency.

The most significant difference between the number of employees 
in the Polish agency on one hand and those in Yugoslavia and Bulgaria 
can be seen in the Advertisement Office of PAT which employed 75 
people, more than in the whole Bulgarian Telegraphic Agency. This 
difference corresponded with the budgets of the institutions, but also 
with the quality and quantity of work that was completed. 

Judging by the above data,  it can be concluded that the Polish 
Telegraph Agency had a more significant role in state propaganda 
than the news agencies in Yugoslavia and Bulgaria. PAT had more 
responsibilities like publishing official data such as books and magazines 
and making films that were, in the cases of Yugoslavia and Bulgaria, 
the responsibility of other propaganda institutions. Those assignments 
were well beyond the common news agency job scope, which only 
underlined the statement expressed above about the Polish Telegraph 
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Agency’s propaganda influence and significance for the state organized 
propaganda in the period under the review.

The three examined agencies suffered different fates at the 
beginning of the Second World War. The Bulgarian Telegraph Agency 
remained part of the Ministry of Foreign Affairs, even in Communist 
Bulgaria until 1951 when it became an independent institution. Under 
the new regime,  BTA continued its propaganda role, maybe even to a 
greater extent than during the 1930s. Avala Agency formally ceased 
to exist after the German occupation of Yugoslavia. The announcement 
of the liquidation was published (for the third time) in the Opštinskim 
novinama (Municipal Gazette, No. 56, p.4) on 6th June 1941.49 After 
September 1939,  PAT operated in exile, initially in Paris and later in 
London. After the war was over, it functioned as a governmental news 
agency for the Polish government in exile. In 1991 after the fall of 
Communism in Eastern Europe, it was symbolically connected with the 
Polish Press Agency.50

49 Драговић, Српска штампа..., p. 380.
50 Polska Niepodległa,  p. 521.
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Резиме

Др Бојан Симић

Новинске агенције у служби државне пропаганде  
у Пољској, Југославији и Бугарскоj  
током тридесетих година ХХ века

Кључне речи: новинске агенције, БТА, Агенција Авала, 
ПАТ, Пољска, Југославија, Бугарска, пропаганда

Новинске агенције су играле важну улогу у државној пропа-
ганди европских земаља током тридесетих година ХХ века. Оне су 
биле државне, полузваничне и приватне. Њихова главна ду жност 
je била да информишу домаћу јавност о догађајима у иностран-
ству и страну публику о догађајима у матичној земљи. У првом пе-
риоду свога рада, након Првог светског рата, централне новин-
ске агенције у Бугарској (Бугарска телеграфска агенција, БТА), 
Југославији (Агенција Авала) и Пољској (Пољска телеграфска 
агенција, ПАТ) биле су у државном власништву и функционисале 
у складу са „вољом владе и интересом државе“. Иако су агенције 
мењале структуру, па се чак и трансформисале у акционарска 
друштва (Авала), њихова основна функција и веза са државом није 
се мењала.

Новинске агенције у Бугарској, Југославији и Пољској су би-
ле сличне по настанку и основним функцијама, али и различите 
по величини и структури. Све три агенције су примале значајне 
донације од својих влада, а једина која је имала знатну сопстве-
ну зараду била је пољска агенција. ПАТ је имао високе приходе 
од реклама, продатих публикација и снимљених филмова. И по-
ред тога, све три агенције су пословале са већим или мањим гу-
битком. Са око хиљаду запослених ПАТ је био далеко најбројнија 
организација, десет пута већа од Авале и више од тринест пута 
већа од БТА. Разлика између агенција посебно се огледала у мре-
жи кореспондената. Док је пољска агенција имала разгранату мре-
жу по целој Европи, па и свету, остале две агенције су имале све-
га неколико дописника ван матичне државе. Без обзира на бројне 
недостатке у раду и организацији, новинске агенције Бугарске, 
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Југославије и Пољске су имале велики значај за државну пропаган-
ду у међуратном периоду.
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УДК 323.12(=163.41)(497.13)”1941”

Dr Filip ŠKILJAN

PROGON SRBA IZ ZAGREBA I ODUZIMANJE SRPSKE IMOVINE 
1941. GODINE

APSTRAKT: Autor u radu donosi podatke o prisilnom ise-
ljavanju Srba iz Zagreba 1941. godine. Na temelju izvornog 
arhivskog gradiva i relevantne literature оbrađena su tri vala 
progona Srba iz Zagreba koja su se odvijala u srpnju 1941. U 
prva dva vala iz Zagreba je protjerana 261, odnosno 80 osoba. 
Srbi koji su uhapšeni u prva dva vala protjerani su direktno 
u Srbiju, dok su Srbi iz trećeg vala prvo deportirani u logor 
Caprag, a potom iz njega, njih 343, u Srbiju. Uz one koji su 
pojedinačno iselili ukupan poimenični popis protjeranih može 
obuhvatiti 951 osobu. Jedan manji broj Srba uspio je putem 
molbi izaći iz logora u Capragu. Evidentno je da taj popis 
nije potpun i da je prognanih u svakom slučaju bilo više. 
Što se srpske imovine tiče, iz dokumenata je vidljivo da je 
ona bila velikim dijelom podržavljena, ali da su pojednci, uz 
pomoć prijateljskih i poslovnih veza, uspijevali zadržati svoju 
imovinu. Razmjere podržavljenja te imovine nije u potpunosti 
moguće utvrditi, ali ako je vjerovati statistikama koje su 
provele državne vlasti, čini se da je najmanje 95 srpskih 
poduzeća i 86 srpskih zgrada u Zagrebu bilo podržavljeno.

Ključne riječi: Drugi svjetski rat, 1941, Srbi, Nezavisna 
Država Hrvatska, Zagreb, koncentracioni logori

Uvod

Prije 1781. bilo je tek pojedinačnih pojavljivanja (do lazaka 
i boravaka) pravoslavnih u Zagrebu. Od patenta o toleranciji Jo sipa 
II 1781. godine dolazi i do pravog naseljavanja Srba u Zagreb. Tu 
povlasticu odmah su iskoristili trgovci, koji su se i ranije počeli na-
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stanjivati u Zagrebu, iako njihov položaj nije bio pravno reguliran. Broj 
pravoslavnih, koji u vrijeme prvih doseljavanja nisu bili podrijetlom 
samo iz Srbije, raste s vremenom doseljavanjem novih obitelji. U 
godini 1785. Zagreb ima osam pravoslavnih domova sa 40 duša, 1792. 
dvanaest domova i 71 duša, dok 1821. u 19 domova živi 158 duša 
i to 95 Srba, 48 Grka i 15 Cincara.1 U popisu domova pravoslavnih 
stanovnika grada iz 1806. godine, koji sadrži 59 brojeva, spominje se 
najviše trgovaca, jedan doktor, deset obrtnika i raznih udovica. Prema 
istraživanjima Dimitrija Vitkovića vidljivo je da je oko 1821. među 
pravoslavnima bilo oko 60% Srba, 25% Grka i 15% Cincara.2 Broj 
Grka i Cincara se do 1850. sveo na 5%, što pokazuje da se pravoslavna 
zajednica iz jedne etnički nekoherentne zajednice pretvorila u urbanu 
integriranu i nacionalno svjesnu grupu.3 Od tada do Drugog svjetskog 
rata broj pravoslavnih u Zagrebu konstantno raste.

Broj pravoslavnih u Zagrebu prema popisima stanovništva4

Godina
Broj pravoslavnih u 

Zagrebu
Ukupan broj stanovnika 

Zagreba
1857. 332 (2,5%) 13.083
1869. 582 (2,9%) 19.857
1880. 959 (3,7%) 25.825
1890. 1.204 (3,2%) 37.529
1900. 2.712 (4,4%) 61.002
1910. 4.074 (5,9%) 69.209
1921. 9.293 (8,5%) 108.674
1931. 13.279 (7,2%) 185.581

1 D. Roksandić, „Pravoslavna crkvena općina na području Gradeca između patenta 
o toleranciji 1781. i revolucije 1848/9. godine“, Zagrebački Gradec 1242.–1850., 
Zagreb, 1994, str. 287. 

2 V. Cvjetković Kurelec, „Grci na Gradecu krajem 18. i početkom 19. stoljeća“, 
Zagrebački Gradec 1242.–1850., Zagreb, 1994, str. 306. 

3 D. Vitković, Srpska pravoslavna crkvena općina, parohija i škola u Zagrebu, Hro-
nologijsko-istorijski pregled, Zagreb, 1985, str. 119. 

4 Podaci su preuzeti iz: Statistische übersichten über die Bevölkerung und den 
Viehstand von Östereich nach der zählung vom 31. october 1857, Wien, 1859; 
Ergebnisse der in den Landern der ungarischen krone am anfage des jahres 1870 
vollzogenen Volkszaehlung samt nachweisung der nutzbaren hausthiere, Pest, 
1871, 66; HDA, Zavod za statistiku, fond 367, kutija 5, fascikl 6, Grad Zagreb po 
ulicama: stanovništvo prema materinjem jeziku u kombinaciji sa vjeroispovijesti 
i dobi žiteljstva; Političko i sudbeno razdieljenje kraljevina Hrvatske i Slavonije i 
repetitorij mjesta (1880), Zagreb, 1889; HDA, Zavod za statistiku, fond 367, kutija 
10, fascikl 15, Popis prema materinjem jeziku i vjeri, popis 1890. g. i Političko i 
sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije – Repetitorij mjesta po po-
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Podrijetlo zagrebačkog stanovništva 1931. godine po 
ondašnjim banovinama5

Banovina Broj stanovnika
Postotak od ukupnog 
broja stanovnika

Savska 131.215 70,70
Dravska 17.541 9,45
Primorska 5.050 2,72
Drinska 3.236 1,74
Vardarska 668 0,36
Zetska 1.198 0,65
Dunavska 4.523 2,43
Moravska 660 0,35
Vrbaska 2.636 1,42
Uprava grada Beograda 854 0,46
Ukupno 167.581 90,30

Dakle, pred Drugi svjetski rat u gradu Zagrebu moglo je biti oko 
15.000 pravoslavnih, od kojih su najveći postotak činili upravo Srbi.

Godina 1941.

Uspostavom Nezavisne Države Hrvatske 1941. godine počelo 
je najtragičnije razdoblje u povijesti srpskog naroda u Hrvatskoj.6 
Genocidni ustaški plan sa Srbima sveo se na takozvanu teoriju „o 
trećinama“. Jednu trećinu Srba trebalo je protjerati, jednu trećinu 

sljednih popisa godine 1890, Zagreb, 1892; Popis žiteljstva od 31. prosinca 1900 
u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Kraljevski zemaljski statistički ured, 
1914; HDA, Zavod za statistiku, fond 367, kutija 40, fascikl 53, Županije po up-
ravnim općinama i prebivalištima te grad Zagreb po kotarima – ulicama – glavni 
rezultati popisa prema vjeroispovijesti, materinjem jeziku, dobi i naobrazbi 1910; 
HDA, Zavod za statistiku, fond 367, kutija 55, fascikl 70, Prisutno stanovništvo 
prema vjeroispovjedi i materinjem jeziku, popis 1931; Definitivni rezultati popi-
sa stanovništva od 31. marta 1931. u Kraljevini Jugoslaviji, knjiga II, Prisutno 
stanovništvo po veroispovesti, Beograd: Direkcija državne statistike, 1938.

 Podaci su preuzeti iz: A. Laušić, Utjecaj migracija na rast stanovništva grada Za-
greba do godine 1948, Zagreb, 1989, str. 52.

5 Podaci su preuzeti iz: A. Laušić, Utjecaj migracija na rast stanovništva grada Za-
greba do godine 1948, Zagreb, 1989, str. 52.

6 U NDH prema vjeri od ukupno 5.655.750 žitelja bilo je 2.993.335 ili 52,93% rimo-
katolika, 772.794 muslimana (12,78%), 1.809.613 pravoslavnih (31,99%), 59.281 
evangelik (1,05%) i 32.372 Židova (0,57%). Izračun je za osnovu uzimao jugo-
slavenski popis stanovništva od 31. ožujka 1931. kojemu je dodan prirodni priraštaj 
(R. Landikušić, Priručnik o političkoj i sudbenoj podjeli NDH, Zagreb, 1942, str. 13). 
Brojevi stanovništva variraju u drugim publikacijama iz onoga vremena.
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poubijati, a jednu trećinu pokrstiti. Ta teorija nikada nije zapisana u 
ustaškim programskim spisima niti je zabilježena u tisku NDH, ali je 
činjenica da je ustaški teror nad Srbima za cilj imao teoriju o trećinama. 
Tako je Herman Neubacher, povjerenik za Jugoistok sa sjedištem u 
Beogradu, tvrdio da Pavelićeva formula o trećinama podsjeća na 
istrebljivanja u vrijeme „vjerskih ratova u najkrvavijim vremenima“, 
te je zaključio kako je posljednja točka programa – ona o ubijanju – u 
vrijeme dok je on to pisao, ujesen 1943. godine, „već provedena“.7 U 
prvom periodu nakon osnutka NDH ustaški režim želio se osvetiti svim 
„neprijateljima“ koji su na bilo koji način sudjelovali ili podržavali bivši 
kraljevski režim i bili „neprijatelji hrvatskog naroda“. Prvi na koje se 
ustaški režim okomio bili su Srbi.8 Već 11. travnja 1941. godine u listu 
Hrvatski narod najavljeno je da će „pravedni hrvatski narod suditi ne 
samo našim vjekovnim neprijateljima Srbima i Srbijancima nego i onim 
pripadnicima nove Hrvatske, koji su svjesno i zlonamjerno pomagali 
ove naše neprijatelje“.9 Sedam dana nakon uspostave NDH doneseni su 
propisi koji su ozakonili teror i odredili državne institucije koje će teror 
provoditi. Tako je već 17. travnja 1941. donesena Zakonska odredba za 
obranu naroda i države.10 Njome se utvrdilo da svatko „tko na bilo koji 
način povrijedi ili je povrijedio čast i životne interese hrvatskog naroda 
ili bilo na koji način ugrozi opstanak NDH ili državne vlasti, pa makar 
djelo ostalo samo u pokušaju, čini se krivcem zločinstva veleizdaje“, a 
takvoga „ima stići kazna smrti“.

Dana 25. travnja 1941. godine Pavelić je izdao Zakonsku 
odredbu o zabrani ćirilice.11 Vrlo brzo nakon toga, 3. svibnja 1941, 
Pavelić je donio Zakonsku odredbu o prijelazu s jedne vjere na drugu. 
Početkom lipnja donesena je odredba o ukidanju svih „srpsko- konfesio-
nalnih pučkih škola i zabavišta“, a sredinom srpnja izdana je naredba 
o ukidanju naziva „srpsko-pravoslavna vjera“ s obrazloženjem da 
nije više u skladu s novim državnim uređenjem, pa se određuje da 

7 I. Goldstein, Hrvatska 1918.–2008., Zagreb, 2008, str. 258–259. 
8 O odnosu prema Srbima u NDH vidjeti u: I. Goldstein, Hrvatska 1918.–2008., Za-

greb, 2008, str. 256–271, F. Jelić-Butić, Ustaše i NDH, Zagreb, 1978, str. 158–187, 
B. Krizman, Pavelić između Hitlera i Mussolinija, Zagreb, 1980, str. 117–137, Hory-
Broszat 1965; N. Bartulin, „Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema 
Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941–1945“, Radovi Zavoda za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 38 (2007), str. 209–242. 

9 Hrvatski narod, 11. travnja 1941.
10 O zakonskoj odredbi za obranu naroda i države vidjeti više u: Zakoni NDH, I, Za-

greb, 1941, str. 15; Hrvatski narod, 18. travnja 1941; I. Goldstein, Holokaust u 
Zagrebu, Zagreb, 2001, str. 117.

11 Narodne novine, 25. travnja 1941. 
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se u buduće upotrebljava naziv „grčko-istočna vjera“. Ustaške su 
vlasti prvo otpustile veliki broj Srba koji su bili zaposleni u Zagrebu. 
Konkretne mjere za protjerivanje srpskog stanovništva iz Zagreba 
neposredno nakon proglašenja NDH poslužile su ustašama kao uzor 
za daljnji rad. Redarstveno ravnateljstvo je naredbom od 7. svibnja 
1941. zapovijedilo progon svih Židova i Srba iz sjevernih dijelova grada 
Zagreba.12 O iseljavanju srpskih stanova sjevernog dijela grada postoji 
niz dokumenata u Državnom arhivu Zagreb. Iz popisa iseljenih stanova 
je vidljivo da je bilo mnogo više židovskih objekata nego srpskih. Prema 
prezimenima je najčešće moguće odrediti da li je pojedini stan ili objekt 
židovski ili srpski.13 Tako je jedan dio Srba prognan iz boljih dijelova 
grada u siromašnije dijelove južno od pruge.14 Čini se da je južni dio 
grada trebao biti podijeljen u tri zone te da su u jednoj zoni trebli biti 
nastanjeni Srbi i Židovi tako da bi im se suzilo područje u kojem su 
do tada živjeli, što je zapravo značilo stvaranje svojevrsnog geta.15 
U gradu Zagrebu ispražnjeno je do 16. svibnja 577 stanova i kuća u 
sjevernom dijelu grada.16 Dakako, radilo se o stanovima za koje su bili 
zainteresirani ustaški funkcionari, dok su ostali stanovi i kuće iseljeni 
nakon protjerivanja Srba iz Zagreba u logor Sisak. I druga odredba od 
7. svibnja 1941. također je pogodila i Srbe (osim Židova) u Zagrebu. 
Tako su se Srbi mogli kretati Zagrebom samo danju od 9 ujutro do 6 
popodne. Istom je odredbom određeno Srbima da ne smiju izlaziti iz 
grada bez posebnih propusnica i da ne smiju ulaziti u grad (oni koji su 
bili naseljeni izvan njega).

U Zagrebu je 4. lipnja 1941. godine organiziran sastanak u nje-
mačkom veleposlanstvu između njemačkog predstavnika u NDH i vlasti 
NDH, na kojem su Siegfried Kasche, njemački veleposlanik u NDH, i 
Slavko Kvaternik, doglavnik, potpisali sporazum o razmjeni pučanstva 
i to tako da se Slovenci nasele u NDH, a Srbi iz NDH u Srbiju. Trebalo 
je biti prognano blizu 100.000 Srba. NDH je za provedbu dogovora od 
4. lipnja osnovala Državno ravnateljstvo za ponovu 20. lipnja. Dana 7. 
lipnja 1941. posebnom naredbom pozvani su Srbi koji su se doselili na 
područje NDH poslije 1. siječnja 1900. godine te njihovi potomci da se 

12 Hrvatski narod, br. 87, 10. svibnja 1941, str. 5. 
13 DAZ, Gradsko poglavarstvo Zagreb, fond br. 24, Stambeni ured (1941–1943), popis 

vlasnika stanova i stanara u Zagrebu prema kartoteci osiguravajućih društava) i 
HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, Stanovi i zgrade, kutija 1742.

14 I. Goldstein, „Nezavisna Država Hrvatska 1941. godine: put prema katastrofi“, Di-
jalog povjesničara/istoričara, sv. 10/1, Zagreb, 2008, str. 142–143. 

15 Hrvatski narod, br. 91, 14. svibnja 1941, str. 9.
16 Hrvatski narod, br. 94, 17. svibnja 1941, str. 11.
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u roku od deset dana prijave vlastima u mjestu svojega boravišta. To 
je bila naredba kojom se pravio popis onih koji su se najprije trebali 
protjerati, a takvih je Srba u Zagrebu bilo mnogo, budući da su tijekom 
međuratnog perioda doseljavali u grad (i na područje Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine) zbog zaposlenja.17 Državno ravnateljstvo za ponovu je 
već 2. srpnja poslalo dopise svim velikim župama o uspostavljanju ureda 
za iseljavanje na vlastitu području u svakom kotaru. Na čelu toga ureda 
imao je biti kotarski predstojnik. Svaki kotar je morao primiti 2.500 
Slovenaca, bez obzira na to koliko je u njemu živjelo Srba.18 Dakako da 
Slovenci nisu primljeni u Zagrebu, već samo u srpskim selima. Naime, 
srpsku imovinu u Zagrebu prigrabili su uglavnom ustaški dužnosnici ili 
njihovi simpatizeri.

Popisivanje Srba u Zagrebu i prva hapšenja

Ustaške su vlasti preko Državnog ravnateljstva za ponovu po-
pisivale Srbe u Zagrebu. Sasvim je očito da su postojali poimenični popisi 
svih Srba u Zagrebu budući da su hapšenja koja će slijediti izvedena 
vrlo precizno i ciljano. Tako su na primjer posebno popisani liječnici Srbi, 
kojih je u Zagrebu bilo četrdeset i jedan, a njihove kuće i ordinacije 
uglavnom su bile smještene na atraktivnim lokacijama (Svačićev trg 
13, Mesnička 7, Tomislavov trg 20, Trenkova 7, Preobraženska 2, 
Bogovićeva 2, Mihanovićeva 3, Gundulićeva 36...). 19 Slično je popisano 
i 16 odvjetnika koji su „grčko-istočne vjere“. Popisani su i svi trgovci, 
industrijalci, trgovački zastupnici, bankari, apotekari i obrtnici, njih 94. 
Uz njih stoje informacije na kojim adresama im se nalaze radnje, stanovi, 
da li imaju posjede, kojim se obrtom bave, da li posjeduju dionice, da li 
su članovi zadružnog osiguranja (da li posjeduju životno osiguranje ili 
osiguranje nekretnina), kolika je vrijednost inventara njihove radionice 
i kolika je ukupna vrijednost njihove imovine. Iz popisa je vidljivo da 
su informacije o pojedincima pažljivo prikupljene i da se uglavnom radi 
o bogatim pojedincima za čiju su imovinu, sasvim očito, ustaške vlasti 

17 F. Jelić-Butić, Ustaše i NDH, Zagreb, 1978, str. 167–168. 
18 A. Lj. Lisac, „Deportacije Srba iz Hrvatske 1941“, Historijski zbornik, 1956, str. 

127; I. Goldstein, „Iseljavanje Srba i useljavanje Slovenaca u Nezavisnoj Državi 
Hrvatskoj 1941. godine“, Vojetov zbornik, Med Srenjo Evropo in Sredozemljem, 
Ljubljana, 2006, str. 595–605; I. Goldstein, Hrvatska 1918.–2008., Zagreb, 2008, 
str. 260–261; S. D. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugo-
slavije 1941–1945, Beograd, 1981, str. 135.

19 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 441, 224/41. 
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imale interes.20 Usko vezano uz popisivanje Srba u Zagrebu bilo je i 
otpuštanje Srba iz državnih službi. Naime, već 10. svibnja 1941. izdana 
je naredba Ministarstva unutrašnjih poslova NDH u kojoj se navodi 
da se iz službe moraju otpustiti svi Srbijanci i Crnogorci. Od ostalih 
Srba trebalo je otpustiti one koji su se isticali svojim radom protiv 
interesa hrvatskog naroda. Jedan je dio Srba i dalje zadržan na svojim 
radnim mjestima, ali više nisu mogli ostati na vodećim položajima. U 
Zagrebu je velik broj Srba bio zaposlen na željeznicama. Veći broj njih, 
budući da su bili u najvećem postotku Srbijanci, bio je otpušten.21 Već 
20. travnja 1941. poduzeta su prva hapšenja u Zagrebu. „Zagrebačko 
redarstvo u uskoj suradnji sa odsjekom za javni red i sigurnost, 
izvršilo je niz uhapšenja, raznih nepoćudnih osoba, koje ugrožavaju 
sigurnost u gradu Zagrebu, odnosno koje su se ogriješile o interese 
hrvatskog naroda. Ovlašteni smo napisati da se medju uhapšenima ne 
nalaze žene ni malodobnici uopće i da se sa svima postupa strogo po 
zakonu.“22 Među uhapšenima nalazio se i određeni broj Srba. O tome 
svjedoči i činjenica da je jedan od uhapšenih bio Branko Lazarević, 
činovnik iz Zagreba. Hapšenja su vrlo često masovna, a tek ponekad se 
iznose brojke. Tako 9. svibnja 1941. u Hrvatskom narodu stoji brojka 
od uhapšenih 114 četnika i ljudi koji su s njima u vezi u Zagrebu.23 
Među uhapšenima u svibnju i lipnju 1941. nalazili su se i istaknutiji 
Srbi poput mitropolita Dositeja, podbana Tome Bošnjaka, industrijalca 
Ozrena Bačića, dr Nikole i Branka Mrvoša, suca Mikašinovića i banskog 
savjetnika Joce Maksimovića.24 Većina njih je završila u Kerestincu, 
a potom u Jadovnom. Činjenica je da je prema poimeničnom popisu 
žrtava logora Jadovno iz Zagreba likvidirano 460 osoba, od toga 77 
Srba.25 Pojedinci su se odupirali hapšenjima. Dušan Zelenbaba, glavni 

20 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 456. 
21 S. D. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941–

1945, Beograd, 1981, str. 131. 
22 Hrvatski narod, br. 68, 21. travnja 1941, str. 4. 
23 Hrvatski narod, br. 86, 9. svibnja 1941, str. 6. 
24 HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 37578-37579 (Zapisnici o preslušanju Srba koji su otišli 

u Srbiju). 
25 Đ. Zatezalo, Jadovno, kompleks ustaških logora 1941, Beograd, 2007, str. 584–

598. Vidjeti i iskaz Koste Jugovića, glavnog knjigovođe Srpske banke u Zagrebu, 
HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 37578-37579. Prema istraživanjima Zdravka Dizdara, 
kroz logor Danica je prošlo 57 Srba, od kojih je jedan dio stradao u Jadovnom i 
u logoru Slana. (Z. Dizdar, „Ljudski gubici logora ‘Danica’ kraj Koprivnice 1941.–
1942.“, Časopis za suvremenu povijest, god. 34 (2002), sv. 2, str. 389). Prema 
istraživanjima kustosa iz Spomen-područja Jasenovac iz grada Zagreba stradalo je 
tijekom sve četiri godine postojanja logora 1.775 osoba. Od toga ih je 1.159 bilo 
Židova, 448 Hrvata, 91 Roma, 46 Srba, 17 Slovenaca i 14 ostalih. Za podatke se 
zahvaljujem kustosu Spomen-područja Jasenovac gospodinu Đorđu Mihoviloviću. 
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kuhar u Esplanadi, odupro se hapšenju 26. svibnja 1941. koje su željeli 
provesti ustaše, pa je na njih ispalio šest metaka. Nakon hapšenja 
predan je Prijekom sudu.26 Vidljivo je da je vrlo brzo, 30. svibnja, 
strijeljan.27 Proglas u Hrvatskom narodu od 25. travnja 1941. otkriva 
da se u Zagrebu nalazio veći broj pripadnika bivše Jugoslavenske 
kraljevske vojske. Oni su se krili po stanovima, pa je Zapovjedništvo 
kopnene vojske Hrvatske pozvalo građane grada Zagreba da prijave 
takve slučajeve te da će potom takvi biti uhapšeni, a zatim sprovedeni 
u Ilicu 242 kao ratni zarobljenici. Ističe se da su takvi časnici i vojnici 
po narodnosti Srbi podrijetlom iz Srbije, Crne Gore i Makedonije.28 Da 
bi se lakše mogla izvršiti hapšenja, ustaški povjerenik za javni red i 
sigurnost u Zagrebu Božo Cerovski donio je odredbu da svi kućevlasnici 
moraju prijaviti svoje podstanare pod prijetnjom teških posljedica.29

Progon Srba iz Zagreba

Odmah nakon prvih popisivanja, otpuštanja i hapšenja, uslijedili 
su progoni Srba iz Zagreba. Nije neobično da su se progoni dogodili 
u izuzetno kratkom roku nakon uspostave Državnog ravnateljstva 
za ponovu. Naime, hapšenje i progon Srba iz Zagreba trebali su biti 
generalna proba za hapšenja i progon Srba iz ostalih gradova i sela 
NDH. Tako su prva hapšenja obavljena 5. i 6. srpnja 1941. godine. Kako 
su hapšenja izgledala saznajemo naknadno iz dopisa uhapšenika. Tako 
inženjer Dušan Stojanović piše u svojem dopisu Državnom ravnateljstvu 
za ponovu 3. kolovoza iz Beograda kako su 5. srpnja oko 6 sati ujutro, 
bez ikakvog razloga i uz napomenu da idu na preslušanje te da će se 
kroz pola sata vratiti kući odvedeni iz njihova doma u Trebinjskoj 3. 
„Odlazeći nijesmo apsolutno ništa sobom uzeli. Odvedeni smo na pola 
goli i u kućnim papučama, šta više, nijesam stigao uzeti niti umjetno 
zubalo, bez kojega ne mogu biti.“30 Sličan iskaz dao je Komesarijatu za 
izbeglice i preseljenike Ministarskog saveta Milana Nedića u Beogradu 
krajem 1941. i Nikola Simeunović, protojerej i sekretar crkvenog suda 
Eparhije zagrebačke: „Dana 5. jula 1941. godine u subotu u 2 sata 
u noći došli su u moj stan Ilica broj 7/3 sprat 8 naoružanih ustaša 

26 Hrvatski narod, br. 106, 29. svibnja 1941, str. 12.
27 Hrvatski narod, br. 108, 31. svibnja 1941, str. 3.
28 Hrvatski narod, br. 72, 25. travnja 1941, str. 2.
29 Isto, str. 6. 
30 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 455, 4800/41. 
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sa jednim svojim ustaškim oficirom, čija mi imena nisu poznata i 
naredili meni, supruzi i sinu, da odmah ustanemo iz kreveta i da se 
spremimo za 5 minuta, naredivši, da uzmemo sa sobom samo sav 
novac i dragocjenosti, te da iziđemo van sa njima gde su nas strpali 
u zatvoreni auto i odvezli u zagrebački zbor gde su se nalazili ostali 
Srbi većinom intelektualci isto tako pohvatani. Tu su nas pregledavali 
i oduzeli nam dragocjenosti i novac, ostavivši nam svakom po 500 
dinara: a u toku celog dana doterivani su ostali Srbi po ustašama, a sva 
naša imovina je ostala u stanu i mi smo otišli i ostali bez igde ičega. 
U zboru smo izbezumljeni od straha ostali ceo dan do 1 sat u noći bez 
hrane. Tada su nas oko 193 svrstali u redove i pod jakom ustaškom 
naoružanom stražom doterali na železničku stanicu Kolodvor Sava u 
Zagrebu i smestili u marvene vagone. To je bila prva partija proteranih 
Srba iz Zagreba. (...) U tim vagonima bili smo više od 1 sata. dok 
nas nije Nemačka vojska premestila u svoje civilne vagone, i onda 
smo krenuli sa vozom za Sisak–Brod–Sarajevo–Višegrad–Kraljevo, tu 
smo bili predani od Nemaca srpskim vlastima odakle smo se razbegli 
svaki na svoju stranu.“31 Slične su iskaze nakon rata davali Zemaljskoj 
komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača i drugi 
Srbi iz Zagreba koji su prognani. Tako je npr. Zorka Jovanović iz Zagreba 
opisala svoje hapšenje: „Došla su u moj stan dvojica ustaških agenata 
u civilu i izdali nalog da smjesta napustimo stan i da ih slijedimo. 
Ti su agenti došli u stan na najbezobrazniji način, sa revolverom u 
rukama, i nijesmo uspjeli ni da se čestito obučemo, već smo morali na 
njihovu zapovjed odmah izaći iz stana i otići u Zvonimirovu ulicu i tu 
smo ukrcani u kamion skupa sa ostalim pohvatanim pravoslavcima, i 
odvedeni na Zagrebački zbor. (...) Nakon što smo bili na opisani način 
izbačeni iz stana, odnesen nam je iz istoga čitav namještaj sa svim 
ostalim predmetima koji su se u njemu nalazili. Do danas nisam mogla 
ustanoviti tko je ušao u moj stan i tko ga je opljačkao, jer smo mi sve do 
sada boravili kao izbjeglice u Beogradu.“32 I Bogoljub Bratić iz Zagreba, 

31 HDA, ZKRZ-Zh, kutija 486, 37578-37579. Nakon hapšenja pravoslavnih svećenika 
u Zagrebu je ostao jedino pravoslavni svećenik, po nacionalnosti Rus, Serafim 
Kupčevski.

32 HDA, ZKRZ-ZH, kutija 245, 11599/45. Iste su takve iskaze dali i Svetlana Mihletić 
iz Palmotićeve 15 koja je uhapšena zajedno sa svojom majkom i sestrom (HDA, 
ZKRZ-ZH, kutija 287, 16399-16401/45), Tanasije Adamović koji je iseljen sa supru-
gom i dvoje djece iz Šenoine 25, a čija je žena od boravka u logoru Caprag živčano 
oboljela (HDA, ZKRZ-ZH, kutija 338, 22792-22793/46), Jelena Vukašinović s dvoje 
djece iz Ilice 204 (HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 38498/46), Simo Ivković iz Masaryk-
ove ulice 16 u čiji se stan uselio Ivo Meniga koji mu je navodno spalio čitavu vri-
jednu knjižnicu (HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 38503/46), Dimitrije Selaković (HDA, 
ZKRZ-ZH, kutija 486, 38503, C.G.K., 618/17), Ljubica Drakulić iz Jurišićeve 4 (HDA, 
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nastanjen u Grani 61, uhapšen je 5. srpnja. Ni njemu nisu dozvolili da 
ponese sa sobom bilo kakve predmete. Ipak, njegova je supruga, par 
dana nakon što je on već prebačen u Beograd, otišla do stana koji je 
bio zapečaćen i ondje joj je ustaško redarstvo isporučilo 50 kilograma 
odjevnih predmeta.33 Tako je odvođenje na Zagrebački zbor vjerojatno 
izgledalo i u drugim slučajevima. U prvom naletu 5. i 6. srpnja 1941. 
prognana je u Srbiju 261 osoba. Prema strukturi prognanih vidljivo je 
da se radilo o zaposlenim Srbima.34

Iz dokumenata koji su sačuvani u Hrvatskom državnom arhivu 
vidljivo je da je trebalo biti protjerano još osoba u prvom transportu. 
Međutim, zbog raznoraznih intervencija i grešaka koje su počinili ustaše 
prilikom hapšenja jedan dio uhapšenih pušten je svojim kućama. Razlozi 
otpuštanja iz zatočeništva bili su svakojaki. Tako je na primjer dr Daniel 
Rissner prešao na pravoslavlje zbog ženidbe, djeca i supruga Matije 
Kuzmanovića svi su katolici, Panče Tošanov je Bugarin iz Makedonije, 
dr Đuro Gavella je uz pomoć knjige Grci i južni Slaveni uvjerio ustaše 
da su Gavelle grčkog podrijetla, služavka Katica Koroš uhapšena je 
zajedno sa svojim poslodavcima, a ona je po nacionalnosti Mađarica, 
Stukalo Sergije pravoslavni je Ukrajinac i vjeroučitelj, a Ljudevit Rank je 
podrijetlom Nijemac čiji je otac prešao na pravoslavnu vjeru radi braka 
s pravoslavkom. U prvom transportu bilo je takvih 40 slučajeva (što 
pojedinaca, što obitelji), tj. 94 osobe. Za neke slučajeve reagirali su 
Slavko Kvaternik i Vjekoslav Herenčić, kako stoji uz imena uhapšenih.35 
Na jednom malom papiru sačuvanom u fondu Državno ravnateljstvo za 
ponovu rukom je bilo napisano tko sve može eventualno biti pušten. 
Ondje je pisalo da pravoslavne „starce-samce ne treba ni hapsiti“, da 
„miješane brakove treba puštati kućama izuzev slučaja da je isti baš 
posebno opasan“, a također nije trebalo ni hapsiti one pravoslavce 
koji su prešli na rimokatoličku vjeru dok se „prijelazi na evangeličku, 
grkokatoličku ili starokatoličku vjeru ne uzimaju u obzir“ za puštanje iz 
transporta ili iz logora.36

ZKRZ-ZH, kutija 486, 38503/46, C.G.K. 618/52), Mirko Dragić iz Jurišićeve 4 (HDA, 
ZKRZ-ZH, kutija 486, 38503/46, C.G.K. 618/53), Jovan Lončar (HDA, ZKRZ-ZH, 
kutija 486, 38503/46, C.G.K. 618/54)), Velimir Stanišić iz Savske ceste 13 (HDA, 
ZKRZ-CGK Zagreb, kutija 724, br. 301) i Đorđe Jovanović iz Hatzove 17 (HDA, 
ZKRZ-CGK Zagreb, kutija 724, br. 330). Jovanović je u Zagrebu ostavio čitavu sto-
larsku radionicu. 

33 HDA, ZKRZ-ZH, kutija 621, 48200/45. Bogoljub Bratić iz Grane 61. 
34 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1776, Transporti Srba iz Zagreba. 
35 Isto. 
36 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1776. 
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U drugom transportu, koji je uslijedio 11. srpnja 1941. i koji je bio 
također direktno poslan u Srbiju, bilo je protjerano osamdeset osoba. 
Iz njega je prije progona također puštena 41 osoba (tj. 27 obitelji). Uz 
ovaj je transport vezana i odredba uperena protiv zagrebačkih Srba, a 
objavljena u Hrvatskom narodu. Svi Srbi između 16 i 60 godina morali 
su se prijaviti Ravnateljstvu ustaškog redarstva od 10. do 12. srpnja 
1941. Ta je odredba donesena zato da bi se lakše moglo ustanoviti gdje 
se Srbi nalaze i da bi ih se na taj način moglo lakše protjerati iz grada.37 
Oni koji su navodno dali nepotpune ili netočne podatke o sebi uhapšeni 
su i otpremljeni u zbirne logore. Prema pisanju lista Hrvatski narod 
takvih je bilo 47.38 Prema strukturi prognanih u drugom transportu, 
vidljivo je da su također protjerani zaposleni Srbi.39

Treći transport uslijedio je 15. srpnja. U ovom je transportu tre-
balo biti prognano najviše osoba, njih 378, a uhapšenici su prisilno 
iseljavani preko logora u Capragu, gdje su između hapšenja i prisilnog 
preseljavanja u Srbiju boravili različitu dužinu vremena. I u ovom 
transportu su protjerani uglavnom zaposleni Srbi.

Iz ovoga transporta pušteno je čak 78 obitelji ili pojedinaca, tj. 
ukupno 136 osoba. Intervencije za puštanje pojedinaca i čitavih obitelji 
dolazile su s raznih strana. Tako je za Božidara Striku, šlagiranog 
poštanskog činovnika u mirovini reagirao dr Jurčić, za Dragicu Kopanju, 
željezničarsku činovnicu, reagiralo je Ravnateljstvo željeznica, Radomira 
Radonjića pustili su kao Crnogorca na temelju potvrde Crnogorskog 
komiteta, Matija Radoslav pušten je na temelju intervencije Slavka 
Kvaternika, a velik broj zatočenih pušten je na temelju činjenice da su 
uhapšeni dokazali da su rimokatolici ili da su prešli na rimokatoličku 
vjeru. Veliki broj puštenih Srba iz sva tri transporta govori o značajnosti 
predratnih veza koje niti novonastale okolnosti nisu mogle u potpunosti 
prekinuti, o nezamjenjivosti pojedinih zaposlenika, ali i o vjerojatnoj 
velikoj potkupljivosti ustaških organa, koji su sasvim sigurno puštali 
pojedince i njihove obitelji uz određenu novčanu naknadu.

Bilo je i molbi za ostanak u NDH koje su poslane neposredno 
nakon (istog ili sljedećeg dana) hapšenja pojedinaca. Međutim, takve 
su molbe bile bespredmetne ukoliko pojedinac nije imao nekoga tko bi 
se za njega zalagao iz ustaških redova (na prijateljskoj ili financijskoj 
osnovi). Tako se majka Dragislava Teodorovića, koji je uhapšen 5. 
srpnja 1941, uzalud pozivala na srodstvo s Lovrom Sušićem, tadašnjim 

37 Hrvatski narod, br. 146, 10. srpnja 1941, str. 5.
38 Hrvatski narod, br. 155, 19. srpnja 1941, str. 16. 
39 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1776, Transporti Srba iz Zagreba. 
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ministrom za udružbu, i Mirkom Sušićem, tadašnjim velikim županom 
u Senju. Dragislav je usprkos tim jakim vezama protjeran u prvom 
transportu za Srbiju.40

Iz dokumenata o transportima Srba iz Zagreba moguće je 
ustanoviti gdje su Srbi bili nastanjeni. Statistički pregled lokacija 
njihovih stanova otkriva činjenicu da su ustaše uvelike u ovom prvom 
naletu hapsili Srbe koji su bili smješteni u dijelovima grada sjeverno 
od pruge.41 Uočljivo je također da su Srbi bili pretežno nastanjeni u 
Donjem gradu, iako ih je mnogo bilo i na Trešnjevci i Trnju. U te dvije 
gradske četvrti bili su nastanjeni Srbi slabijeg imovnog stanja koji su 
bili zaposleni kao radnici u zagrebačkoj industriji, na željeznici ili kao 
činovnici u državnoj upravi. Iz statističkih je podataka jasno vidljivo 
da je najveći broj Srba protjeran iz centra Donjeg grada. Najveći broj 
iseljenih stanova i kuća bio je u Ilici (23), što je i logično budući da se 
radi o najduljoj ulici u tadašnjem Zagrebu, potom u Palmotićevoj (15), 
u Deželićevoj (13), u Savskoj cesti (13), u Petrinjskoj (13) i u Kačićevoj 
(12). Sasvim je jasno da su Srbi iz ovih ulica protjerani ne samo 
radi toga što su bili Srbi već i zbog njihovog materijalno-imovinskog 
stanja. Ustašama su bili interesantni stanovi u centru Zagreba koji su 
djelomično podržavljeni, pa su u njih smješteni uredi državne uprave, 
a djelomično podijeljeni pojedincima koji su bili zaslužni za ustaški 
pokret. Jedan dio nekretnina dan je u najam za potrebe trgovine, obrta 
ili stanovanja.

40 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 441, 314/41. 
41 I u dijelovima grada koji nisu bili sjeverno od pruge bilo je nastanjenih Srba, što je 

vidljivo prema transportnim listama. Međutim, u dijelovima tadašnjih prigradskih 
naselja, tj. općinama zagrebačkog kotara bilo je izuzetno malo Srba koji su posje-
dovali bilo kakvu imovinu. Tako su na području Kustošije živjeli Stevan Grubić (koji 
je imao dvije kuće) i Dobrivoj Zlatković (koji je imao drvenu baraku), na području 
Remeta Nikola Rakijaš koji je imao kuću s mlinom, na području Sesveta Nikola 
Bunjevčević koji je imao trgovinu mješovitom robom, na području Resničke Trnave 
Milan Radeka koji je imao stambenu kuću, na području Granešinske Dubrave Srećko 
Džamonja koji je imao kuću, na području Stenjevca mlin i pilanu imao je Nikola 
Rakijaš (isti onaj iz Remeta), a na području Vrapča stambenu kuću Lazo Rakijaš, 
dok je na Jarunu dvije kuće imao Milan Lojević. Na području Brdovca, Brezovice, 
Markuševca, Pušće, Stupnika, Svete Klare i Zaprešića nije bilo Srba koji su posjedo-
vali neku imovinu. (HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 538, 38625/41). 
Na području Šestina kuću su posjedovali Svetislav Gavrilović i Tošo Janjanin. (HDA, 
Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 513, 27374/41). 
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Molbe za ostanak u NDH upućene iz logora u Capragu

Jedan dio uhapšenih Srba direktno je prisilno iseljen iz Zagreba 
u Srbiju (prva dva transporta) dok je drugi dio (treći transport) prvo 
odveden u logor Caprag te su odande protjerani u različitim vremenskim 
razmacima u Srbiju. Ni brojka od 378 (eventualno 375) prisilno iseljenih 
u logor Caprag ne podudara se s brojem primljenih Srba iz Zagreba u 
Capragu. Naime, ondje je evidentirano 365 osoba iz Zagreba koje su 
pristigle 17. srpnja 1941.42 Nakon što su uhapšeni Srbi prisilno iseljeni 
iz Zagreba u Caprag, jedan dio zatočenih je u onom kratkom ili dužem 
periodu boravljenja u logoru prije progona u Srbiju podnio molbe za 
neiseljavanje Zapovjedništvu logora Sisak u Capragu. U prvom mahu, 
1. kolovoza 1941, radilo se o malom broju molbi (oko 200 molbi) od 
kojih je još manji broj poslan na razmatranje Državnom ravnateljstvu 
za ponovu (43), a izuzetno mali broj je pozitivno riješen (svega sedam). 
U drugom mahu, 22. kolovoza 1941. također je podnijet relativno mali 
broj molbi. Sveukupno gledajući iz logora u Capragu, prema karticama 
onih koji su otpušteni svojim kućama s prebivalištem u Zagrebu, 
otpušteno je 29 osoba. Za razliku od molbi pravoslavnih seljaka, ove su 
molbe pisali uvijek sami podnositelji molbe i u njima je moguće vidjeti 
znatno veću raznolikost u stilu pisanja i načinu moljenja.

Tako Joco Orobović, član Hrvatskog narodnog kazališta, piše 
molbu da ostane s obitelji u NDH, budući da se „veselio novom eu-
ropskom poretku“. Ujedno se „čudi što se nalazi u logoru“, a ističe 
kako želi nastaviti svoj nastavnički posao koji obavlja već 19 godina. 
Vidljivo je da je molba prekasno provjerena, budući da je prije nego 
li je vraćena u logor Sisak Orobović protjeran u Srbiju. Na molbi je 
napisan niz primjedbi (izgleda idealista, eventualno pustiti, jamči usta-
ša Vukšec i zamjenik intendanta dr. Dulčić, te na kraju bespredmetno 
i otpremljen).43

Jovanka Popović, profesorica, rođena 1902. u Garešnici, također 
se želi vratiti u Zagreb, u svoj stan u Šubićevoj 21. Ona svoju molbu, 
42 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1841, Popis unišlih u logor u srpnju 

1941. godine. U prvom transportu od 1. kolovoza 1941. prisilno je iseljeno 17 Srba 
iz Zagreba u Srbiju, s drugim transportom 31 Srbin iz Zagreba prisilno je iseljen u 
Srbiju, 7. kolovoza s trećim transportom protjerano je 217 Srba iz Zagreba u Srbiju, 
a u četvrtom transportu 10. kolovoza 1941. protjerano je 78 Srba iz Zagreba u 
Srbiju. Prema tome, ukupan broj protjeranih Srba iz Zagreba u Srbiju preko logora 
u Capragu iznosio bi 343 osobe. (HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 
1841, Transportne liste za Srbiju iz logora Sisak). 

43 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 454, 4524/41. 
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kao i Orobović, piše 1. kolovoza 1941. u logoru Caprag. Ističe kako je 
8. srpnja podnijela molbu za prijelaz na rimokatoličku vjeru te kako 
joj je taj prijelaz odobren 14. srpnja. Međutim, svega dan kasnije, 15. 
srpnja, Jovanka Popović je uhapšena i odvedena na Zagrebački zbor 
te odatle u logor Caprag. Iako se zapovjednik logora protivio njezinu 
puštanju, Jovanka Popović našla se među rijetkim sretnicima koji su se 
vratili kući.44

Molbu Ane Vujaklije iz Zagreba državni ravnatelj pozitivno je 
ri je šio te je ona puštena iz logora Caprag u Zagreb. Ona je, naime, 
izra zila želju da pređe na rimokatoličku vjeru, trebala bi se udati za ri-
mokatolika, a osim toga i majka joj je rimokatoličke vjere.45

Zapovjednik logora u Capragu Sesseglia preporučio je da se po-
zitivno riješi molba Smilje Bjelajac, krojačice iz Zagreba, koja je također 
spremna prijeći na rimokatoličku vjeru te se osjeća Hrvaticom. I ta je 
molba pozitivno riješena, pa je Smilja Bjelajac puštena iz logora kući.46

Kući je pušten i Boško Kaporc, kojemu je samo majka pra vo-
slavne vjere, a on je prešao na rimokatoličku vjeru. Za njega je molbu 
podnijela i njegova trudna buduća supruga koja ističe kako je sad „u 
očajnom položaju bez zaštite i bez ikoga“.47

Potpuno je neshvatljivo hapšenje Nikole Kadića koji iz logora 
Caprag moli da ga se pusti na slobodu. On je, naime, rođen u Glamoču, 
ali je ostao siroče kada je imao šest mjeseci te ga je othranio rimokatolik, 
zagrebački stolar Fabijan Tonković. Dakako da ga je njegov hranitelj 
Tonković odgajao u rimokatoličkom duhu te je, prema riječima Nikole 
Kadića, pohađao rimokatoličku crkvu i vjeronauk. „To je dokaz da ni 
ja, a ni moj hranitelj uopće nijesmo ni pomišljali na to da bi ja bio 
druge vjere nego li katoličke, pa sam to tek pravo doznao poslije moga 
uhapšenja i dovođenja u ovaj logor.“ 48 Kadić je pušten iz logora kući.

Socijalne slučajeve poput Dragice i Jelene Antonijević, dvije 
sestre iz Zagreba, koje nisu na vrijeme prešle na rimokatoličku vjeru, a 
koje su mjesečno od socijalne pripomoći dobivale tri kilograma graha, 
pet kilograma brašna i koji put po kilogram šećera, a za zimu i 400 
kilograma drva, ustaške su vlasti vratile kući. Iako se zapovjednik 
sisačkog logora protivio njihovu puštanju obje žene su puštene.49

44 Isto.
45 Isto.
46 Isto.
47 Isto.
48 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 456, 5252/41. 
49 Isto. Mnogo ovakvih molbi nalazi se u kutijama 454 i 456. 
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Vidljivo je, dakle, iz molbi da su parametri za otpuštanje nekoga 
iz logora uglavnom bili proizvoljni. Uvjet da bi netko uopće mogao 
podnijeti molbu čini se da je bio prijelaz na rimokatoličku vjeru ili barem 
najavljeni prijelaz na rimokatoličku vjeru, hrvatski korijeni jednog od 
roditelja ili predaka te po mogućnosti još neki drugi dobar razlog (kao 
na primjer trudna supruga ili zaručnica, važan položaj u poduzeću i 
slično). Ipak, čini se da je puštanje iz logora bilo poput igara na sreću 
gdje su neki uspjeli izaći, dok su drugi s istim preduvjetima za puštanje 
ostali u logoru i bili protjerani u Srbiju. Uspjeha su imale i molbe koje 
je potvrdio neki ustaša ili ustaški simpatizer, ali takvih je bilo malo, 
budući da su oni koji su već dospjeli do logora u Capragu uglavnom bili 
bez bilo kakvih veza u novim strukturama vlasti.

Uvjeti života u logoru Caprag

Koliko se čini, iz iskaza pojedinih svjedoka, u logoru Caprag nije 
bilo zlostavljanja zatočenika. O tome je iskaz Zemaljskoj komisiji za 
utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača dala Katica Brankov, 
inače otpuštena iz logora 22. kolovoza 1941. s pravom povrata u Zagreb. 
Ona je čak istaknula i dvojicu domobranskih časnika, kapetana Dogana 
i oficira Marinkovića, koji su, kad god je to bilo moguće, pomagali 
zatočenicima. U iskazu je kazala da ni zapovjednik logora Sesseglia 
nije zlostavljao zatočenike, a iz njezina iskaza se čini da je postojala 
grupna inicijativa u logoru da zatočenici koji nisu protjerani u Srbiju 
prijeđu na rimokatoličku vjeru i na taj način osiguraju svoj ostanak u 
NDH.50

Pojedinačna iseljavanja

Nakon masovnih protjerivanja koja su poduzele vlasti NDH, u 
Državno ravnateljstvo za ponovu pristizale su molbe za pojedinačna 
iseljenja. Naime, velik broj Srba u Zagrebu, a posebno oni koji 
su radili na Državnim željeznicama, izgubili su posao, pa su uslijed 
nemogućnosti za zaradu u NDH preseljavali u Srbiju. Tako Marija 
Glumac iz Paromlinske 81, 8. kolovoza 1941, podnosi molbu za seljenje 

50 HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 38503/46, C.G.K. 618/41. 
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svojem suprugu u Beograd koji je podnio ostavku na službi u Državnim 
željeznicama.51 Sve su molbe za iseljavanje bile sličnog sadržaja. 
Karakteristična je molba Branka Vasilića, pristava, koji moli iseljenje 
u Srbiju. „Kao samac u Zagrebu ne posjedujem osim mojih odjela, 
rublja i cipela ništa, pa molim da i ove stvari u svemu dva kofera 
mogu prenijeti. Sredstva za život nemam, a pošto sam pravoslavne 
vjere ne mogu opstati u državnoj službi te sam primoran napustiti 
Zagreb i potražiti sredstva za život na drugom mjestu. Otputovao bih 
po rješenju molbe u Beograd.“52

I obitelj Nikole Mrvoša, liječnika Središnjeg suda za osiguranje 
radnika u Zagrebu, dobila je dozvolu za iseljenje u Srbiju. Međutim, 
doktora Mrvoša uhapsili su ustaše i otpremili ga u Kerestinec, odakle je 
nakon neuspjele komunističke akcije proboja u srpnju 1941. otpremljen 
u logor Gospić (vjerojatno Jadovno). Boška Mrvoš, njegova šogorica, 
piše molbu da ga se iseli zajedno s njegovom obitelji u Beograd. 
Dakako, Boška u kolovozu 1941. godine nije mogla slutiti kakva je 
sudbina većine otpremljenih u logor Gospić.53

Supruga Branka Kalembera, odvjetnika, koji je bio zatvoren 
u Kerestincu, a potom je nestao (najvjerojatnije u logoru Jadovno), 
Kosara Kalember, tražila je 7. srpnja 1941, dakle nakon prvih masovnih 
protjerivanja Srba iz Zagreba, od Ministarstva unutrašnjih poslova 
dozvolu za iseljenje nje i njezine dvoje djece iz Zagreba budući da nije 
imala nikakve mogućnosti za održavanje obitelji.54

I Marko Džilitović, koji je u Zagrebu vodio trgovinu ženskim 
šeširima i priborom moli da mu se odobri da se preseli u Srbiju, gdje 
mu žive roditelji. On piše da mu posao vrlo loše ide, da je dužan već tri 
mjeseca za stanarinu, pa da se zbog lošeg poslovanja želi preseliti. Iza 
takve molbe zasigurno stoje brojni drugi razlozi koji su ovom čovjeku 
otežavali život u Zagrebu.55

Dragutin Mičić moli za iseljenje u Srbiju. On je bivši jugoslavenski 
oficir nastanjen u Ogrizovićevoj 2, a nakon osnutka NDH obustavljena 
mu je penzija, dok su njegova djeca izgubila posao.56

Interesantan je slučaj obitelji Bogdana Miljevića koja je podnijela 
molbu za izdavanje propusnice za iseljenje iz Zagreba u Beograd 

51 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 459, 6001/41. 
52 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 443, 923/41. 
53 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 457, 5411/41. 
54 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1184/41. 
55 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1523/41. 
56 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1321/41. 
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početkom srpnja 1941. godine. Prije nego što su stigle spomenute 
propusnice, ustaške su ih vlasti pohapsile i odvele na Zagrebački zbor. 
Njihova rođakinja Dragica Kopanja piše dopis Ravnateljstvu za ponovu 
u kojem traži da se u skladu s njemačkim propusnicama dozvoli 
iseljenje u Beograd obitelji Bogdana Miljevića te da im se omogući da 
ponesu sav svoj pokretni inventar. Vidljivo je, dakle, da su oni koji su 
se dobrovoljno iseljavali trebali imati povoljnije uvjete za iseljavanje 
od onih koji to nisu dobrovoljno činili, odnosno koji su bili prognani.57

Neki su i nakon uspješnog dobrovoljnog iseljavanja ostali bez 
svojih stvari. Tako je Milutin Simić, djelatnik Hrvatskih državnih že-
ljeznica, koji se preselio dobrovoljno 15. srpnja 1941. u Beograd 
pu  tovao vlakom u vlastitom vagonu. Međutim, njegova je pokretna 
imovina u Zagrebu ostala zaplijenjena. Njegova majka, Ljubica Simić, 
moli Državno ravnateljstvo za ponovu da se Milutinu Simiću omogući 
da dobije natrag svoje pokućstvo budući da drugo ne može nabaviti.58

Koliko je točno pravoslavnih Srba pojedinačno napustilo Zagreb 
teško je ustanoviti. Međutim znakoviti su popisi koje su dostavili drugi 
i četvrti zagrebački redarstveni kotar početkom rujna 1941. godine. 
Iz tih je popisa vidljivo kako su grad napuštali ne samo pravoslavci 
Srbi, koji su uglavnom odlazili u Srbiju, već i Bugari i Ukrajinci, pa i 
starokatolici, ali i rimokatolici koji su odlazili u Italiju, Mađarsku ili Treći 
Reich. Svima njima je odobrenje izdalo Ravnateljstvo za javni red i 
sigurnost. Između 206 osoba koje su napustile grad svojevoljno prije 
kraja kolovoza 1941. svega je 69 osoba pravoslavne vjeroispovijesti.59 
Ipak, čini se da je odlazaka Srba iz Zagreba bilo znatno više. Naime, 
u fondu Državno ravnateljstvo za ponovu pronašao sam dokument 
na kojem stoji broj „izselenih po molbi“. Takvih je, ponajviše Srba, 
bilo sveukupno 299. Od toga ih je 252 bilo iseljeno u Srbiju, 15 u 
Njemačku, 15 u Mađarsku i 17 u Italiju.60 U poimeničnom popisu 
iseljenih (koji se ne slaže s navedenim brojkama) vidljivo je da je 198 
osoba najvjerojatnije (zbog činjenice da uz svaku osobu ne piše od 
kuda je) vezano za grad Zagreb dok su drugi dobrovoljno iseljeni (na 
tom popisu) vezani za Kostajnicu, Hrvatsku Mitrovicu, Sarajevo i druge 
gradove u NDH.

57 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1221/41, 1222/41. 
58 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1425/41. 
59 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 476, 11965/41. 
60 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1776, Transporti Srba iz Zagreba.
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Pojedinačne molbe za neiseljavanje iz Zagreba

Protjerivanjem Srba iz Zagreba nastajao je vakuum na 
radnim mjestima. Neka radna mjesta, poput činovničkih, obrtničkih 
ili željezničarskih, mogli su popuniti Hrvati koji nisu bili zaposleni ili 
koji su ciljano doselili u Zagreb, ali jedan dio Srba nije bilo moguće 
protjerati jer bi na taj način bili oštećeni hrvatsko gospodarstvo ili 
znanost. Tako dr ing. kemije Matija Krajčinović, predstojnik zavoda za 
organsku kemijsku tehnologiju na Tehničkom fakultetu, pravoslavac 
iz sela Jabukovac kod Petrinje koji je prešao na rimokatoličku vjeru, 
piše molbu da ga se ostavi na njegovu radnom mjestu te navodi niz 
poslova koje obavlja za Nijemce, Ministarstvo šuma i ruda i neke druge 
hrvatske institucije.61 Dakako, takav je čovjek potreban NDH i on 
zbog svoje nezamjenjivosti ne može biti prognan.

Kasno je reagirano za dr Bogdana Šolaju62 za kojeg je molbu 
Državnom ravnateljstvu za ponovu podnio dekan Poljoprivrednog 
šumarskog fakulteta u Zagrebu. Šolaja je uhapšen 10. srpnja i prognan 
u Srbiju 11. srpnja u drugom transportu. Dekan piše kako je „za ovaj 
fakultet zaslužan kako po svom naučnom, tako i nastavnom radu, 
jer je hrvatskom narodu odgojio niz stručnjaka“. „Od sviju profesora 
ovoga fakulteta, on je najviše opterećeni nastavnik.“ Osim toga, prema 
pisanju dekana, po njegovoj se zamisli gradi u Maksimiru novi Kemijski 
zavod kojem bi Šolaja trebao biti predstojnik. Međutim, na samom je 
dokumentu olovkom kratko napisano odbiti.63

Za pojedine Srbe koji se uopće nisu isticali kao pravoslavci ili Srbi 
u međuratnom periodu molbe pišu i istaknuti pojedinci. Takvu molbu 
piše Zvonimir Lorković, sveučilišni profesor. Njegova intervencija odnosi 
se na njegove poznanike, suradnike ili prijatelje za koje ističe kako ni 
na koji način ne odudaraju od Hrvata i kako su odgajani u hrvatskom 
duhu. Tako moli za Ninu Selak, činovnicu POGODA, Dušana Bogojevića, 
asistenta Tehničkog fakulteta, Nadu Marjan, svršenu medicinarku, i 
Đorđa Bastaića, liječnika bolnice u Bjelovaru.64

61 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 457, 5381/41. 
62 Dr Bogdan Šolaja bio je predstojnik Zavoda za agrikulturnu kemiju od 1925. do 

1939. godine. (S. Paušek-Baždar, „Bogdan Šolaja (1883.–1956.)“, Udio Like u 
prirodnim znanostima i privredi, ur. V. Muljević, Gospić, 1978, str. 35–39. 

63 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 451, 3320/41. 
64 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 448, 2479/41. 
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Za sebe je molbu pisao i Aleksandar Binički, redatelj i glumac 
Hrvatskog državnog kazališta. On moli da se na njega i na njegova dva 
sina ne protežu zakonske odredbe koje su propisane za Srbijnce i da ih 
se ne isključi iz „hrvatske narodne zajednice“.65

Za četvoricu Srba reagirao je i sam Mladen Lorković. Radilo se o 
dr Dušanu Dokmanoviću, liječniku koji se nikada nije isticao kao Srbin, 
dr Gideonu Brakusu, također liječniku u bolnici Sestara milosrdnica, koji 
je član HSS-a od 1928. godine, i dr Stjepanu Ulmanskom, pravoslavcu, 
ali podrijetlom Ukrajincu, te njegovu bratu Ivanu, koji je za vrijeme 
Prvog svjetskog rata bio zapovjednik podmornice.

Molbe su pisali i manje značajni ljudi koji su se nadali da će 
uspjeti zadržati svoje trgovine, tvrtke i poslove. Veljko Bijelić, trgovac 
muškim odijelima, molio je također Državno ravnateljstvo za ponovu 
da ostane u Zagrebu. U molbi navodi da nikada nije sudjelovao u 
političkim organizacijama, da su mu majka i žena Hrvatice, da je uvijek 
glasao za hrvatske opcije, da sudjeluje u radu hrvatskih društava i 
slično. Svoju molbu završava rečenicom: „U Srbiji nisam nikada bio 
niti nikoga nemam tamo i nikada niti ne bi želio da idem tamo, jer ja 
osjećam da pripadam Hrvatskome Narodu i bit ću sretan, ako će mi 
se dati mogućnost, da ovdje sa time narodom radim, živim i da se 
borim u duhu današnjih državnih načela i da mi se kao takovom prizna 
ravnopravnost i sigurnost, kao i svima drugim spremnim Hrvatima.“66

Svjesni činjenice da u Srbiji nemaju osiguranu egzistenciju, 
mnogi su podnosili molbe u kojima su pokušavali dokazati da sa 
Srbima ionako nemaju nikakve veze te da se sasvim pogrešno nalaze 
na ustaškim popisima Srba pravoslavaca. Za ostanak u NDH molile su i 
Draginja, Leposava i Sofija Gerčakov koje su na tri i pol stranice molbe 
isticale kako su mađarsko-češko-rumunjsko-ukrajinskog, a nikako 
srpskog podrijetla. Tu je molbu Draginja Gerčakov, nakon hapšenja i 
iseljavanja svojeg sina i snahe Aleksandra i Grete Gerčakov u Srbiju, 
uputila Ravnateljstvu ustaškog redarstva, koje je molbu proslijedilo 
Državnom ravnateljstvu za ponovu.67

Pojedini Srbi bili su zaslužni za pravašku stranku, pa su u jeku 
deportacija molili da budu pošteđeni od protjerivanja u Srbiju. Emil 
Vukašinović, član Hrvatske stranke prava od 1924. godine i podstarješina 

65 MUP NDH, kutija 27, 29408/41. 
66 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 482, 14385/41. 
67 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 452, 3551/41. 
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Hrvatskog sokola, moli 14. srpnja 1941. da ga se zaštiti kao Hrvata „od 
žigosanja kao Srba što sam prije bio grčko-istočne vjere“.68

Neki, poput Nikole Bucala, gostioničara iz Draškovićeve ulice, bili 
su uhapšeni i odvedeni u zatvor u Petrinjskoj. Međutim, nakon plaćene 
otkupnine, pušten je kući.69

Pojedinci koji nisu bili protjerani zbog raznoraznih razloga željeli 
su ostati u svojim kućama. Obitelj Mihajlović Čubra, nastanjena u 
Strmoj cesti 55, u sjevernom dijelu grada Zagreba, moli da ih se ne 
iseli iz sjevernog dijela grada, u predio južno od pruge. Spomenuta 
obitelj bila je odvedena na Zagrebački zbor radi progona u Srbiju 14. 
srpnja 1941, ali su zbog prijelaza na rimokatoličku vjeru pušteni kući.

Vidljivo je, dakle, da je bilo mnogo onih koji su usprkos re pre-
sivnim mjerama koje su poduzete protiv Srba željeli ostati u NDH. 
Nekima je kao glavni razlog poslužio posao, nekim imovina, a ne-
kima dobra uklopljenost u zagrebačku sredinu. Strah od nepoznatog 
Beograda ili nekog drugog srpskog grada (ili možda još strašnije sela) 
kod zagrebačkih Srba bila je uvelike prisutna. Iako mnogi nisu o tome 
pisali u svojim molbama, vidljivo je da protjerivanje smatraju najgorom 
opcijom, koju na svaki način žele izbjeći. Zagrebački Srbi bili su uvelike 
spremni prijeći na rimokatoličku vjeru da sačuvaju svoj život, svoju 
obitelj, svoju imovinu i na kraju svoj položaj u društvu.

Problemi nakon protjerivanja Srba iz Zagreba

Kakav je nered nastao nakon progona Srba iz Zagreba govori 
dopis koji je uputila Odvjetnička komora u Zagrebu 9. srpnja 1941. 
godine Državnom ravnateljstvu za ponovu. Naime, kao i kod drugih 
zanimanja, oštećeni su u prvom redu ostali klijenti odvedenih. Tako niti 
jedan od privremenih zamjenika (pohapšenih i odvedenih odvjetnika) 
nije stekao mogućnost da na vrijeme preuzme dužnost i da se ozbiljno 
bavi slučajevima stranaka koje su preuzeli odvedeni odvjetnici. Naime, 
odvjetničke kancelarije prognanih Srba ostale su zapečaćene nakon 
njihova odlaska tako da su u njima ostali zatvoreni i spisi svih njihovih 
stranaka do kojih novopostavljeni povjerenici nisu mogli doći.70

68 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 447, 2009/41.
69 HDA, ZKRZ-ZH, kutija 486, 38489/46. 
70 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 443, 250/41. 
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Slično je bilo i s podržavljenim poduzećima. Tako je povjerenik 
Ministarstva za narodno gospodarstvo kod Glavnog saveza srpskih 
zemljoradničkih zadruga zatražio Uredu za ponovu da „ne iseljava ili 
otpušta“ devet Srba, neophodnih djelatnika toga saveza.71

Vrlo se često događalo da bi nakon pečaćenja srpske imovine, tj. 
odvođenja vlasnika u logor, odnosno progona u Srbiju, radnici dotične 
tvrtke ostajali ili bez posla ili bez plaće.72 Tako se radnici tvrtke Popov i 
drug u Frankopanskoj 7 tuže Državnom ravnateljstvu za ponovu da su 
ostali bez plaće za mjesec srpanj 1941. godine. Državno ravnateljstvo 
za ponovu isplatilo im je spomenutu plaću.73

Podržavljenje srpske imovine

Na židovski i srpski imetak protegnuta je Zakonska odredba o 
imovini osoba iseljenih s područja NDH koja je donesena 7. kolovoza 
1941. Prema toj odredbi sva je pokretna i nepokretna imovina iseljenih 
osoba proglašena imovinom NDH. Nekretnine tih osoba koje su bile 
namijenjene poljoprivredi ustupane su Zavodu za kolonizaciju, a 
stambene zgrade i poduzeća ustupale su se Državnom ravnateljstvu 
za ponovu. Postupak je započinjao stavljanjem napuštene imovine pod 
mjere osiguranja, a ukoliko se vlasnik ne bi pojavio u roku od petnaest 
dana, Državno ravnateljstvo je napuštenu imovinu proglašavalo 
vlasništvom NDH.74 Kako je to izgledalo u praksi? Nakon hapšenja 
pojedinaca dva izaslanika imala su zadatak da popišu cjelokupnu 
imovinu u stanu iseljenika, i to u dva primjerka. Originalan primjerak 
je slan Državnom ravnateljstvu za ponovu. Popisivana je sva imovina, 

71 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 461, 6666/41. 
72 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 1, PRS 283/41, 289/41. U spome-

nutim dokumentima nalazi se niz otkaza djelatnicima srpskih poduzeća u Zagre-
bu. Otkaz daje Državno ravnateljstvo za ponovu, a potpisuje ga Josip Rožanković, 
ravnatelj. 

73 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 452, 3712/41. 
74 N. Kisić-Kolanović, „Podržavljenje imovine Židova u NDH“, Časopis za suvre-

menu povijest, god. 30 (1998), sv. 3, str. 438. Za Židove je u listopadu 1941. po-
glavnik NDH obznanio Zakonsku naredbu o podržavljenju imetka Židova i židovskih 
poduzeća, a 30. listopada 1942. donesena je Zakonska odredba o podržavljenju 
židovske imo vine. Na taj je način sva židovska imovina dospjela u vlasništvo NDH. 
Tako nešto nije doneseno vezano za srpsku imovinu osim za imovinu solunskih 
dobrovoljaca. Već u travnju 1941. donesena je Zakonska odredba o nekretninama 
tzv. dobrovo ljaca, koja se odnosila na imovinu Srba, solunskih dobrovoljaca. Prema 
tome zakonu sva imovina tih dobrovoljaca proglašena je imovinom NDH. 
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dakle rađen je popis pokretne i nepokretne imovine. U dva primjerka 
se sastavljao i popis stoke s podacima kome je pripadala, a potom 
je razvrstana po vrsti i vrijednosti. Sve prehrambene namirnice su 
prevožene u magazin, tj. u mjesto gdje se nalazilo sabiralište. Imovina 
se iznosila iz stana i vršila se njezina procjena. Kućni inventar se 
stavljao u magazine - skladišta tako da bi ga zainteresirani mogli 
kupiti. Tako su, na primjer, posebno stavljane spavaća soba, a posebno 
kuhinja. Također su odvojene odjeća i obuća. Ustaške su vlasti, 
nakon popisivanja imovine, zapečatile stan uz prijetnju ukućanima ili 
susjedima kojima je predana imovina na čuvanje da oni snose moralnu 
i materijalnu odgovornost ako zapečaćene prostorije budu provaljene. 
Ključevi su ostavljani na sigurnom mjestu, najčešće u kotarskoj upravi ili 
u Državnom ravnateljstvu za ponovu kad je riječ o Zagrebu, a njima su 
mogli raspolagati samo oni kojima je imovina predana na čuvanje.75 Od 
30. kolovoza 1941. godine bilo je određeno da se ključevi zapečaćenih 
stanova u Zagrebu predaju Gradskom poglavarstvu.76 Imovina imućnih 
građana bila je prva na redu za oduzimanje. Tako su oduzimane 
trgovačke i obrtničke radnje, industrijska postrojenja i apoteke. Poslije 
obavljene inventure, ta su poduzeća davana na upravu odboru od tri do 
pet članova na čelu kojeg je stručnjak koji je po nacionalnosti morao 
biti Hrvat. Ponekada nije bilo stručnjaka koji bi bio Hrvat, pa se rad u 
poduzećima znao i obustavljati. Zato da bi imovinu sačuvale, ustaške 
su vlasti postavljale privremene upravitelje na posjedima prognanih 
Srba. Oni su postavljani po hitnom postupku u svim bivšim srpskim 
poduzećima i na crkvenim imanjima, i to kako na posjedima tako i 
u zgradama. Privremene upravitelje su postavljale gradske i kotarske 
vlasti na temelju odluke Državnog ravnateljstva za ponovu.77

Nakon protjerivanja Srba i Židova iz Zagreba nastao je trenutačni 
vakuum u brojnim zanatima. Vidljivo je kako je Udruženje zanatlija za 
grad i kotar Zagreb tražilo da se što prije postave povjerenici u srpskim 
i židovskim radnjama. Tako su isticali kako je glavni kapital dosada bio u 
rukama „ne narodnih elemenata, pogotovo Srba i Židova, a to naročito 
vrijedi za struke krznarska, kišobranarska, stezničarska, žensko kro-
jačka, pletačka i tkalačka…“ Sada Obrtni zbor predlaže Državnom 
75 Neki su od uprave nad tuđom imovinom radili business. Tako je Cvjetko Posarić 

iz Varšavske 2 imao upravu nad nekoliko srpskih i židovskih kuća u Zagrebu, a 
Državno ravnateljstvo za ponovu izvještavao je i o drugim napuštenim ili iseljenim 
srpskim ili židovskim objektima, o kojima je također želio preuzeti upravu uz mini-
malnu plaću. Posarić je naime od uprave nad tuđom imovinom živio sa ženom i troje 
djece. (HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 475, 11768/41). 

76 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 470, 9996/41. 
77 Milošević, n. dj., str. 177–183. 
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ravnateljstvu za ponovu da se upravo preko te organizacije postave 
povjerenici u židovskim i srpskim radnjama, budući da su oni najbolje 
upućeni u informacije o stručnjacima u pojedinim zanimanjima.78

Dobar je primjer postavljanje povjerenika u Knjižari, papirnici, 
antikvarijatu i trafici Ćelap na Kazališnom trgu 8. Vlasnica te tvrtke bila 
je Ana Ćelap, rimokatolikinja, Hrvatica iz Vrbanje kraj Županje, udana 
za pravoslavca. Kao povjerenik ove firme postavljen je 7. lipnja 1941. 
godine Ćiril Bromić, Hrvat koji je 11 godina radio kod Ćelapa. Ana Ćelap 
u svojoj molbi da joj se vrati Knjižara iznosi i podatke da se namjerava 
rastati od svojeg sadašnjeg supruga, da je prešla na rimokatoličku 
vjeru, da je u Kraljevini Jugoslaviji objavljivala hrvatske autore, da je 
zapošljavala u svojoj firmi Hrvate te da firmu namjerava dalje voditi 
pod svojim djevojačkim prezimenom Jurčević.79 Čest je slučaj da su 
povjerenici u srpskim tvrtkama bili zaposlenici tih firmi.

O neurednosti ustaških vlasti prilikom postavljanja povjerenika 
govori dopis koji je uputio Nikola Slavnić Državnom ravnateljstvu za 
ponovu. Njemu je 30. travnja 1941. godine zabranjen dalji rad trgovine 
koju je vodio pod imenom Malešević k.d. trgovina mješovitom robom i 
delikatesama u Zagrebu na Radićevom trgu 10. Odlukom Ministarstva 
Narodnog gospodarstva određen je povjerenik za trgovinu špeceraja i 
delikatesa Malešević Riste u Zagrebu Markov trg 10 koja ne postoji od 
1939. godine. Budući da ista trgovina ne postoji, a u trgovini Nikole 
Slavnića postavljen je povjerenik bez obzira na krive podatke koji su 
upisani u odluci, Slavnić nije mogao trgovinu odjaviti, pa je usprkos 
činjenici da nije dobivao uopće novaca iz trgovine, morao platiti porez 
za 1941. a dolazile su mu i tužbe vjerovnika, zavoda za osiguranje 
namještenika i okružnog ureda. Slavnić je predlagao da se trgovina 
nanovo procjeni i da mu se dozvoli da je proda.80

Neki su pribjegavali lukavstvima zato da bi sačuvali svoju imo-
vinu. Tako su Dušan i Ljubica Malbaša, vlasnici trgovine bombona u 
Jurišićevoj 26, odlučili da se privremeno razdvoje i to tako da je Du-
šan otišao voditi trgovinu u Šibenik, a Ljubica, koja je po rođenju bila 
rimokatolikinja, ostala je u Zagrebu voditi trgovinu u Jurišićevoj ulici. 
Ljubica je podnijela zamolbu Državnom ravnateljstvu za ponovu da 
joj se odobri da preuzme trgovinu od supruga zato da bi je mogla 
samostalno voditi.81

78 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 443, 1042/41. 
79 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 513, 27375/41. 
80 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 525, 33180/41. 
81 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 475, 14430/41. 
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Braća Vid i Marko Tomić, Srbi, vlasnici radnje krznarije i šešira 
u Marovskoj 13, oženili su jedan Šteficu Želimorski, Hrvaticu, a drugi 
Luizu Mihalitsch, Njemicu, te su im 18. srpnja 1941, dakle neposredno 
nakon velikih progona Srba iz Zagreba u Srbiju, darovali sve svoje 
nekretnine. U kolovozu 1941. obojica su uhapšeni, a njihova je radnja 
zapečaćena. Sada su obje žene podnijele molbu da se radnja otpečati 
budući da je ona njihovo vlasništvo, a ne vlasništvo njihovih muževa.82 
Radnja je vraćena.

Malobrojni su primjeri gdje je imovina vraćena vlasnicima. Takav 
je slučaj frizerske radnje Ankice Majdak. I ona je, čini se, pribjegla 
lukavstvu. Naime, Ankica je protjerana sa svojim suprugom i djetetom 
u Srbiju u prvom naletu 5. srpnja 1941. U Srbiji ju je, navodno, napustio 
suprug, te se ona sada, kao Hrvatica vraća u Zagreb i traži svoju radnju 
i stan. Ankici Majdak su, uz pomoć poznanika koji su bili zakleti ustaše, 
vraćeni i stan i frizerska radnja.83

Molbe za vraćanje srpske imovine bile su izuzetno mnogobrojne. 
Najveći broj pisama Državnom ravnateljstvu za ponovu uputili su 
najbliži rođaci prognanih Srba. U pojedinim pismima i molbama vidljivi 
su i unutarnji odnosi u obitelji. Tako supruga Marka Dragosavca Sofija 
Dragosavac, rođena Gumze, Slovenka iz Gorice kraj Trsta, zahtijeva 
da joj se vrate njezine stvari iz stana na Trgu N 10 b gdje je stanovala 
zajedno sa svojom djecom. Nju su, iako je po rođenju Slovenka, zajedno 
sa djecom protjerali u Beograd. Sofija je ishodila propusnicu za Zagreb 
te se vratila u NDH. U pismu ona objašnjava kako je u lošim odnosima 
sa suprugom koji uopće ne živi s njom i kako stoga ima pravo na stvari 
koje se nalaze u njezinu stanu budući da će se za nekoliko dana u 
taj stan useliti državni uredi. Na dokumentu je vidljivo da je Državno 
ravnateljstvo za ponovu dalo preporuku da se Sofiju odmah potjera 
natrag u Srbiju, a da se molbi nikako ne može udovoljiti.84

I neki nesređeni predratni međuljudski odnosi vidljivi su iz 
dokumenata koje je zaprimilo Državno ravnateljstvo za ponovu – 
Srpski odsjek. Tako je Zlata Sebastian, očito iz ljubomore, tražila da se 
zaplijeni čitava imovina Ljubice Martić, Srpkinje iz sela Buzeta, koja je u 
njezinoj kući služila kao kućna pomoćnica između 1936. i 1939. i u tome 
periodu postala ljubavnica njezina supruga. Suprug Zlate Sebastian, 
Vilko Sebastian, otišao je živjeti s Ljubicom u Klaićevu 74 i podnio je 
brakorazvodnu parnicu. O tome kolika je imovina Ljubice Martić Zlata 

82 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 457, 5516/41. 
83 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 466, 8454/41. 
84 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 459, 6073/41. 
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Sebastian je doznala preko redarstvenih agenata Žitkovića i Vukelića. 
Ljubica Martić je bila pritvorena kod Redarstvenog ravnateljstva u 
Zagrebu. Dakle, vidljivo je koliko su osobni odnosi u lošim vremenima 
mogli utjecati na sudbinu pojedinca.85

Nekima nije imovina direktno oduzeta. Imovina Đorđa 
Maksimovića u Ćirilometodskoj ulici 8 bio je šesterosobni stan sa sobom 
i kuhinjom za podvornika te više prostorija na prvom katu spomenute 
kuće. Đorđe Maksimović je tražio da njegova majka i dalje ima pravo 
ubirati stanarinu od podstanara u ovoj kući koja joj je jedini prihod koji 
joj služi za vlastito izdržavanje, izdržavanje kuće i plaćanje poreza. 
Naime, Maksimovići su cijeli gornji kat ispraznili za državne urede, a 
u donjem su katu imali i dalje pravo ubirati stanarinu. Iz dokumenata 
nije vidljivo da li je njihova molba uvažena.86

Iz dokumenata koji su sačuvani u fondu Državnog ravnateljstva za 
ponovu u Hrvatskom državnom arhivu i Gradskog poglavarstva Zagreb 
u Državnom arhivu u Zagrebu vidljivo je kako je nakon protjerivanja 
Srba došlo do grabeža za njihovom imovinom. Od malih do velikih 
zahtjeva, od malih do velikih ljudi koji su nešto tražili. Svega nekoliko 
dana nakon progona Melanije Manojlović, udovice Gavre Manojlovića, 
nekadašnjeg predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
iz njezina stana predsjednik HAZU za Akademiju traži knjižnicu 
nekadašnjeg predsjednika budući da se u njoj nalaze vrijedna djela koja 
bi mogla služiti hrvatskim učenjacima.87 I knjižnica Dušana Popovića, 
znamenitog zagrebačkog odvjetnika, predana je Sveučilišnoj knjižnici 
u Zagrebu,88 a slično je napravljeno i sa svim vrednijim predmetima 
(koje ustaše sami nisu za sebe rekvirirali) koji su bili predviđeni da 
se pohrane u Hrvatskom državnom muzeju za umjetnost i obrt u 
Zagrebu.89 Hrvatski državni tiskarski zavod tražio je otkup dva tiskarska 
stroja iz Srpske Zemljoradničke tiskare u Berislavićevoj ulici 10.90 Za 
iste strojeve bio je zainteresiran i Gremij Grafičkih poduzeća Nezavisne 
Države Hrvatske koji je cijelu tiskaru želio za potrebe Grafičke škole.91 
I pazikuće u srpskim kućama tražili su nakon progona Srba bolje uvjete 
za sebe i svoju obitelj. Tako Sofija Međurječan, koja je bila pazikuća 
u zgradi Olge Pavlović u Berislavićevoj 16, koja je protjerana zajedno 
85 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 507, 24094/41. 
86 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 517, 29891/41. 
87 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 442, 629/41; kutija 465, 8099/41. 
88 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 451, 3318/41. 
89 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 449, 2654/41. 
90 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 501, 21655/41. 
91 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 483, 14977/41. 
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sa svojim sinom u Srbiju, traži da joj se dodijeli bolji stan u kući, pa 
predlaže dvosobni stan u prizemlju koji bi „odgovarao mojoj svrsi“. 
Tvrdi da ga je i zavrijedila jer je „čistokrvna Hrvatica“, kao i njezin muž, 
te smo „dosta prepatili za Hrvatsku“ (samo ne piše na koji način).92 
Sličan je slučaj i sa Leopoldom Žnidarom koji je stanovao u podrumu 
kuće na Trgu kralja Tomislava 10 čiji su vlasnici bili Lazo i Joco Bačić. 
Lazo je umro, a Joco je protjeran, pa sada Žnidar „reflektira“ na stan 
koji je zapečaćen i njemu „neophodno potreban“ budući da stanuje s 
malim djetetom u podrumu.93 Molbe su, osim Državnom ravnateljstvu 
za ponovu, slane i Gradskom poglavarstvu, odnosno Stambenom uredu 
u Ilici 7. Takve su molbe najčešće bile vrlo sažete. Naime, u njima je 
bio naveden određeni stan i tražilo se da se on dodijeli reflektantu. 
Viktor Schulz, viši financijalni pristav, moli tako dodijeljenje stana u 
Mašićevoj 4, čiji je vlasnik pravoslavac Vucelić, a koji je odveden u 
Zagrebački zbor 14. srpnja 1941. Schulz je istoga dana podnio molbu 
za navedeni stan.94 Sličnu molbu šalje i Marijan Grčko, strojobravar 
sa suprugom i dvoje muške djece. On traži da bude upravitelj kuće u 
Preradovićevoj 18, koja je bila vlasništvo Srpskog Privrednika. Za posao 
upravitelja predlaže da mu se ustupi besplatan stan.95 Posebno često 
takve molbe za dodjelu stanova šalju pripadnici vojske ili mornarice 
i djelatnici državnih službi. Pa i pojedine državne institucije i organi 
traže za svoje djelatnike adekvatan smještaj. Tako Ravnateljstvo za 
javni red i sigurnost 21. svibnja 1941. traži od Gradskog poglavarstva 
– Socijalnog odsjeka da se ustašama Marku Čaviću, Stjepanu Ivandiću 
i Jerolimu Katiću „izda odgovarajući stan u napuštenim židovskim ili 
srpskim stanovima ili kućama“.96 I Dragutin Jernejc, gradski senator, 
drsko traži „četverosobni stan u zgradi s velikim staklenim prozorima, u 
kraju oko Medveščaka, jer imadem malu djecu, kojoj je potreban svježi 
zrak“.97 Takvih je molbi Stambenom odjelu Gradskog poglavarstva 
Zagreb poslano više tisuća, što je vidljivo prema urudžbenom zapisniku 
i velikom broju sačuvanih spisa.

Bilo je i sitnih krađa kao što su krađe ogrijevnog drva iz pojedinih 
napuštenih ili iseljenih kuća. Državno ravnateljstvo za ponovu načinilo 
je popis stanova i kuća u kojima su postojale određene količine uglja 

92 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1086/41. 
93 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 444, 1453/41. U kutiji 444 nalazi se 

posebno mnogo molbi za iseljenje. 
94 DAZ, Gradsko poglavarstvo Zagreb, Stambeni ured, sign. 15, 8652/41. 
95 DAZ, Gradsko poglavarstvo Zagreb, Stambeni ured, sign. 15, 8635/41. 
96 DAZ, Gradsko poglavarstvo Zagreb, Stambeni ured, sign. 13, 60/41. 
97 DAZ, Gradsko poglavarstvo Zagreb, Stambeni ured, sign. 13, 51/1941. 
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i drva za grijanje. Na popisu se nalazilo 34 objekta. Kada je 12. rujna 
1941. utvrđeno trenutačno stanje ogrijevnog drva i uglja na spomenutim 
lokacijama, čovjek koji je bio zadužen da to utvrdi napisao je u izvještaju 
da je svega na dvije lokacije ostalo drva.98 Krađe poput inventara 
pojedinih iseljenih srpskih stanova također su bile uobičajene. Tako je iz 
stana Milana Narančića u Radničkoj 29, tri tjedna nakon što je Narančić 
uhapšen i odveden u logor, nepoznati redarstveni agent iznio šivaću 
mašinu, tri velika omota u plahti, kolica za bebu, dvije bebe (igračke) 
i kišobran.99 Pojedinci su se zagledavali u radnje prognanih ili nestalih 
Srba. Tako je Pero Budimir, kojeg je dr Benzon okarakterizirao kao 
dobrog Hrvata i vrijednog čovjeka, zatražio od Državnog ravnateljstva 
za ponovu gostionicu u Gajevoj 3 koju je držao u najmu Đorđe Glišić, 
a koji je nestao u Aprilskom ratu.100 Isto tako je Slavko Trampetić, član 
Hrvatske stranke prava, zatražio pekarsku radnju Janka Pavkovića u 
Vodnikovoj 8,101 a Dragutin Mihaljević, električar, zatražio je da mu 
se da na otplatu Narodni kino na Trnjanskoj cesti kojem je vlasnik bio 
Rakijaš, a koji je protjeran u Srbiju.102 Posebno veliki interes postojao 
je za veletrgovinom engleskih štofova T.t. Anastas Pavlović, koja se 
nalazila u Praškoj ulici 4. Za trgovinu su molbe poslali Bojana Majnarić 
zajedno s Rudolfom Ljubićem, Dragutin Seljan i Ivan Maričić zajedno s 
Vladimirom Dvornikom. Rudolf Ljubić ističe svoje patnje koje je podnio 
pod kraljevskim režimom, o čemu čak donosi i potvrdu Ustaškog logora 
u Travniku; Dragutin Seljan traži da ga se postavi za povjerenika u 
spomenutoj trgovini koju je spreman i otkupiti; a Ivan Maričić i Vladimir 
Dvornik radili su dugi niz godina u spomenutoj tvrtki i sada smatraju da 
imaju pravo na prvootkup. Spomenuta dvojica imaju i preporuku Saveza 
hrvatskih privatnih namještenika.103 Ponekad se i među zainteresiranim 
stranama za neko srpsko poduzeće razvila polemika. Tako je Dragutin 
Mužević, dugogodišnji zaposlenik trgovine Milinov, bio zainteresiran za 
spomenutu trgovinu u Gajevoj. U svojem je dopisu prigovorio Zadruzi 
Hrvatskog radiše što dopušta da se takve trgovine dijele ne Hrvatima, 
tj. Slovencima „jer smo onda opet na istom kao i prije“.104 I općina 
Šestine polakomila se za srpskom i židovskom imovinom. Općinske 

98 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 479, 13302/41. 
99 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 453, 4062/41. 
100 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 459, 6033/41. 
101 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 520, 31350/41. 
102 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 474, 11405/41. 
103 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 476, 11808/41. 
104 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 455, 4874/41. 
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vlasti predlažu da se nova općinska zgrada sagradi od novca koji bi se 
dobio prodajom srpskog i židovskog zemljišta na području općine.105

Bilo je i očitih nasilnih prisvajanja tuđe imovine. Tako je bilo s 
Ritz barom kojem su vlasnici bili Židov Artur Glueck i pravoslavni Mađar 
Đorđe Suvajdžić. Glueck je nakon osnutka NDH napustio područje 
Zagreba, pa su bar vodili Đorđe Suvajdžić i njegova supruga Štefanija. 
Na mjesto Gluecka Suvajdžić je prihvatio Jure Bušića, koji se iskazivao 
kao ustaša, koji je dobio od gradskog obrtnog odsjeka obrtnicu da 
vodi Ritz bar. Zaradu su trebali dijeliti pola-pola. Suvajdžića su ustaše 
uhapsili 13. srpnja 1941. i prognali u Srbiju. Nakon toga je Bušić na 
silu zabranio Štefaniji Suvajdžić da ubire dobit. Štoviše, iako je ona po 
nacionalnosti bila Njemica, prisilio ju je da mu preda ključeve od bara 
i sav novac koji se nalazio u kasi. Štefanija Suvajdžić se žali Državnom 
ravnateljstvu za ponovu da su ona i suprug „postupkom Bušićevim 
protuzakonito potpuno uništeni“.106

Imovinu koja je ostala u NDH prognanima gotovo nikada nije 
uspjelo vratiti. Brojne su molbe iz Beograda slane u Zagreb Državnom 
ravnateljstvu za ponovu da se vrate pojedine stvari, predmeti iz kuća, 
a ponekad i nekretnine, ali državne su se vlasti redovito oglušile na 
te pozive. Karakterističan je i dirljiv slučaj Dušana Stojanovića koji 
je prognan iz NDH zajedno sa svojom djecom i suprugom. On iz 
Beograda, mjesec dana nakon progona, očito bez ikakvih mogućnosti 
zaposlenja, bez primanja, smješten kod poznanika, fizički i duševno 
potpuno uništen, moli da ga se vrati na posao u Hrvatske državne 
željeznice u Zagreb, a ukoliko to ne može, barem da mu se predaju 
stvari koje su ostale u njegovoj kući u Trebinjskoj 3. Na kraju, zapravo 
beznadno, moli da njegovom bratu, koji je ostao u Zagrebu, predaju 
makar posteljinu i odijela.107

Krajem studenog i početkom prosinca 1941. Privredni odio 
Državnog ravnateljstva za ponovu izvlastio je niz srpskih poduzeća.108 
Krajem prosinca načinjen je drugi popis na kojem se vidi u koja su 
srpska poduzeća postavljeni povjerenici, tj. poduzeća koja je preuzelo 
Državno ravnateljstvo za ponovu. Takvih je poduzeća bilo 29.109 Prema 
popisu koji je načinilo Državno ravnateljstvo za ponovu 14. listopada 
1941. u Zagrebu je čak 95 srpskih poduzeća bilo podržavljeno. 

105 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 513, 27374/41. 
106 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 502, 21984/41. 
107 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 455, 4800/41. 
108 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, Privredni odio, kutija 604. 
109 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 547, 42924/41. 
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Nažalost, ta nam poduzeća nisu popisana.110 Prema popisu Državnog 
ravnateljstva za ponovu likvidirano je 111 srpskih poduzeća u Zagrebu, 
ali se čini da je jedan dio njih prestao nakon likvidacije funkcionirati.111 
Prema popisu srpskih zgrada u gradu Zagrebu vidljivo je da je njih 86 
pod upravom Privrednog odjela Državnog ravnateljstva za ponovu.112 
Ustaške su vlasti popisivale i sve novčane uloge Srba koji su živjeli u 
NDH. Tako je Savez novčanih i osiguravajućih zavoda NDH popisao sve 
Srbe koji su posjedovali bilo kakve uloge u bankama. Dakako da je tim 
novcem raspolagalo Državno ravnateljstvo za ponovu.113

Zaključak ili bilanca prognanih

Točan broj prognanih Srba iz Zagreba nemoguće je ustanoviti. 
Međutim, postoje dobri pokazatelji koliko je Srba iz Zagreba 1941. godine 
moglo biti prognano što u masovnim transportima što pojedinačno. 
Samo poimenični popisi mogu dati približan broj protjeranih Srba iz 
Zagreba. Oni su djelomično sačuvani u Hrvatskom državnom arhivu 
u fondu Državnog ravnateljstva za ponovu. Međutim, oni su već u 
svojem startu nepotpuni, a ponekad i pogrešni. U svakom slučaju 
tek djelomična njihova sačuvanost upućuje nas da je prognanih bilo 
više nego što je to u popisima navedeno. Dana 20. rujna načinjen je 
sumarni popis prognanih po kotarevima te je iz njega vidljivo da je do 
toga dana, prema evidenciji Državnog ravnateljstva za ponovu, iz grada 
Zagreba bilo protjerano 1.110 Srba (bez pravoslavnih svećenika). Taj 
broj je vrlo blizak broju do kojeg dolazimo zbrajajući tri transporta iz 
Zagreba u Caprag ili direktno u Srbiju koji iznosi (261+80+343) osoba 
te 267 (198+69) pojedinačnih prognanika iz Zagreba u Srbiju, Italiju, 
Treći Reich i Mađarsku. Dakle, ukupan poimenični popis protjeranih 
može obuhvatiti 951 osobu. Evidentno je da taj popis nije potpun i da 
je prognanih u svakom slučaju bilo više.114 Što se srpske imovine tiče, 

110 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 504, 22697/41. 
111 Državno ravnateljstvo za ponovu, Poduzeća, Kazalo – srpske radnje u likvidaciji 

1941 A–Ž, knjiga 173. 
112 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 504, 22697/41. 
113 HDA, Državno ravnateljstvo za ponovu, kutija 460, 6403/41. 
114 U popis tako na primjer nisu uopće uračunati ilegalni iseljenici, tj. oni koji su otišli 

iz Zagreba ne javivši se državnim vlastima. Zato da bi izbjegli progon iz grada Za-
greba, pravoslavni su masovno prelazili na rimokatoličku vjeroispovijest. Manji je 
broj onih koji su prešli na grkokatoličku vjeroispovijest, a još manji broj onih koji su 
prešli na starokatoličku vjeroispovijest, evangeličku vjeroispovijest i islam. Prema 
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iz dokumenata je vidljivo da je ona bila velikim dijelom podržavljena, 
ali da su pojednci, uz pomoć prijateljskih i poslovnih veza, uspijevali 
zadržati svoju imovinu. Razmjere podržavljenja te imovine nije u 
potpunosti moguće utvrditi, ali ako je vjerovati statistikama koje su 
provele državne vlasti, čini se da je najmanje 95 srpskih poduzeća i 86 
srpskih zgrada u Zagrebu bilo podržavljeno.

Summary

Filip Škiljan, Ph. D.

Expulsion of Serbs from Zagreb and Confiscation  
of their Property in 1941

Key words: World War II, 1941, Serbs, Independent State 
of Croatia, Zagreb, concentration camps

The Orthodox population of Zagreb numbered 13 279 people 
(7.2%) according to the census of 1931. In the first period after the 
founding of the Independent State of Croatia, the Ustaša regime 
wanted to take revenge on all „enemies” who in any way took part in 
or supported the former monarchist regime and were „enemies of the 
Croatian people”. The first to be persecuted by the Ustaša regime were 
the Serbs. The actual preparations to expel the Serbs from Zagreb were 
made after passing Legislative provisions for the protection of people 
and state, legislative provisions banning the use of Cyrillic alphabet, 

evidenciji vjerozakonskih prijelaza samo je na području Zagreba između 1941. i 
1945. izvršeno 7.070 (od toga 6.714 između 1941. i 1943, 275 u 1944. i 81 u 
1945. godini) vjerozakonskih prijelaza. Od toga ih je, koliko sam ih ja izbrojio, bilo 
3.385 prijelaza s „grčko-iztočne“, odnosno „pravoslavne“, „bugarsko-pravoslavne“, 
„pravoslavno-istočne“, odnosno „rusko-pravoslavne“ vjeroispovijesti na neku drugu 
vjeroispovijest. Od toga ih je svega 24 bilo u 1944. i 8 u 1945. dok su između 1941. 
i 1943. izvršena 3.353 vjerska prijelaza. Prijelazi s rusko-pravoslavne i bugarsko-
pravoslavne vjeroispovijesti dosežu brojku od svega dvadesetak osoba. (HR-DAZG 
– 24 GPZ, politički odsjek, Polit 14, Iskaz vjerozakonskih prijelaza (1941– )). Prvi 
vjerski prijelaz s pravoslavne na rimokatoličku vjeroispovijest u NDH izvršen je 15. 
travnja 1941. kada je Viktor Višnovac primljen natrag u rimokatoličku vjeroispo-
vijest. (NAZ, Registar Nadbiskupskog duhovnog stola za 1941. godinu, 3616/41).
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legislative provisions on converting from one religion to another and use 
of hate speech that was so widespread in the media and public Ustaša 
assemblies. The preparations were arranged with the representatives 
of the German authorities in June. Ustaša authorities made a list of 
Serbs and then the expulsion of 684 people from Zagreb to Serbia was 
conducted in three waves while 267 people individually left Zagreb for 
Serbia. Serbs arrested in the first two waves were expelled directly to 
Serbia, while Serbs who remained for the third wave were deported 
first to the Caprag camp and then 343 of them to Serbia. A small 
number of Serbs managed to leave the Caprag camp by submitting 
pleas. It is evident that this list is not complete and that the number 
of expelled Serbs was larger. As far as Serbian property is concerned, 
documents show that it was largely confiscated by the state, however 
some individuals through business or friendly connections, managed 
to keep their property. It is not possible to establish the extent of 
confiscated property, however the government statistics show that at 
least 95 Serbian companies and 86 Serbian buildings in Zagreb were 
confiscated.
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Др Младенка ИВАНКОВИЋ

ЈЕВРЕЈСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И СТУДЕНТСКА 
ОМЛАДИНА МЕЂУ ПРВИМ ЖРТВАМА 

МАСОВНИХ ЕГЗЕКУЦИЈА У НДХ*

АПСТРАКТ: Текст се бави националном и културном 
по литиком Независне Државе Хрватске и бележи прве 
жртве Холокауста на просторима бивше Југославије. Го-
вори о аријанизацији културе у НДХ и њеним после ди-
цама на јеврејску заједницу на територији државе. Ари-
јанизација у хрватској култури и угао под којим ће се 
гледати остварење идеје о „здравом народном колективу“ 
били су последица везивања за идеологију Трећег 
рајха. Здрава нација се могла изградити тако што би се 
физички уништили унутрашњи и спољашњи непријатељи 
који „трују“ хрватску нацију. Први кораци у извршењу 
„чишћења“ нације били су уништење културне елите и 
омладине „непријатеља хрватске нације“. Нарочито место 
је посвећено жртвама Холокауста из редова јеврејских 
интелектуалаца, студената и омладине који су страдали 
у логору Јадовно.

Кључне речи: Независна Држава Хрватска, геноцид, 
Холокауст, јеврејски интелектуалци, јеврејски студенти

У корену настанка Независне Државе Хрватске је било 
пре крајања света по вољи њеног политичког „ментора“, Трећег 
рајха. На тај начин, посматрано историјски и правно, наста-
нак ове државе није био везан за неке одређене правне принци-
пе, те је она у историографији називана „марионетском државном 

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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творевином“.1 Независна Држава Хрватска у оквиру форми поли-
тичког организовања нема легитимитет и ефективну власт.

У свим државама које се формирају постоје политички усло-
ви који су једнаки за све грађане који признају границе те држа-
ве. Политички услови су одређени и они служе као претпоставке 
формирања правног система државе. Према важећој терминологији, 
држава се може одредити као ентитет који кумулативно одређују 
три конститутивна елемента: постојано становништво, утврђена 
територија и суверена власт.

Ако занемаримо начин на који су реализовани елемен-
ти територије и суверене власти, први од ових елемената, ста-
новништво државе, у круговима хрватске политичке елите, која 
је пројектовала независну државу хрватског народа, апсолут-
но је сматран као не(довољно)важећи. Постојано становништво 
државе каква је требало да буде Независна Држава Хрватска је 
из основе морало да буде преуређено, како би одговарало њеном 
пројектованом принципу нације.

Независна Држава Хрватска је била формирана на националној 
основи. У новој држави НДХ је постојао образац и принцип којим је 
била одређена пожељна нација.2 Она је, углавном, била присутна, 
али су њену националну монолитност нарушавали и други грађани 
различитих народносних група. Њих је требало „уобличити“ како 
би одговарали здравом народном колективу3 или једноставно од-
странити, како је то у државној теорији било навођено, „на миран 
начин“. Као прво и основно правило о прихватању некога да жи-
ви као становник и грађанин Независне Државе Хрватске било је 
испуњење идеолошких принципа о чистоћи расе и државне вере. 

1 Руководство Независне Државе Хрватске „u ostvarenju nacionalne države ne 
sprečava ništa više, čak ni nepostojanje pravne osnove, sa stanovišta međunarodnog 
prava“. Đuro Zatezalo, Jadovno, knjiga I: Kompleks ustaških logora 1941, Beo-
grad, 2007, str. 41. Пунији увид у усташко законодавство може се стећи кроз 
објављене изворe (Zakoni NDH, Zagreb, 1941) i оновремену периодуку (посебно 
Hrvatski narod).

2 У Независној Држави Хрватској нико од становника није могао бити по 
националности Хрват „tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskog naroda“. Đ. 
Zatezalo, n. d., I, str. 55.

3 Да би се намере политичке елите испуниле, било је неопходно да се изврши 
хомогенизација појединачних свести грађана и да им се свима идеја „хрватског 
народног колектива“ наметне као њихова сопствена. Чисти Хрвати су морали 
да се схватају као једно тело, да буду окупљени у једну целину, у национални 
и одговарајући политички тоталитет.
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Ако лице није имало један од ових услова, нису могла да му буду 
загарантована сва права као грађанину.4

Основе у унутрашњој политици нађене су у искључивом 
на ционализму и одлучном расизму. Пред овом идеологијом, која 
је популарно названа „идеологија народног колектива“ и коју 
су пропагирали и хрватско политичко руководство и католички 
клер, захтевана је расна и национална чистоћа и јединство. Здра-
ва нација се могла изградити тако што би се физички уништили 
унутрашњи и спољашњи непријатељи који „трују“ хрватску на-
цију.5 Најпогубнији за хрватску нацију су били њени унутрашњи и 
спољашњи непријатељи: Срби, Јевреји, интелектуалци, комунисти.

Као најкооперативнија у спровођењу мера политичког „мен-
тора”, Трећег рајха, показала се Независна Држава Хрватска. Она је 
формирана истог дана када су у Загреб ушле снаге немачке војске, 
10. априла 1941. године. Спремност НДХ за кооперативност и го-
товост да на територијама на којима се протезала њена власт до-
следно спроведе све одредбе „расног закона” су имале дубље коре-
не који су сезали у пројектовану слику о поновном „успостављању“ 
„правог порекла“ хрватске нације.6 За Хрвате су нове политичке 
елите говориле да они нису народ словенског порекла7 већ готског, 
још од старина.8

4 Сви они којима је било признато хрватско грађанство, то јест „расно чисти 
Хрвати“, имали би иста права и обавезе, али би њихов основни задатак био да 
стварају у интересу националне заједнице, а никако против ње. Национална 
заједница има прво место у политичким вредностима. Појединац се сводио тек 
на њен делић, да би јој служио.

5 Овим „чињеницама“ је била створена основа за пуну хрватску националну 
интеграцију. Пресудну улогу у процесу заокруживања процеса националне 
интеграције је имала Католичка црква. Као катализатор за што потпуније 
остваривање националне интеграције је била истицана супериорност 
над наводно фаворизованим „бизантинским“ српским фактором и утицај 
антисемитизма. Антисемитизам, односно антијудаизам је био схватан као 
извесна врста испуњења свете, божански оправдане мисије да се свет ослободи 
„људског талога“ и „апсолутног зла“.

6 Анте Павелић је посебно нагласио „da su Hrvati gotskog, a ne slovenskog pori-
jekla“. Đ. Zatezalo, n. d., I, str. 41.

7 У владајућој савременој науци, Хрвати су познати као „južnoslavenski na-
rod“, даље се о њему наводи: „Govori hrvatskoga naroda pripadaju istom 
južnoslovenskom jeziku“, а о раној историји на просторима НДХ владајућа наука 
говори: „U predaji ranoga srednjeg vijeka sačuvalo se sjećanje na doseljenje nekih 
slovenskih plemena iz Bjele Hrvatske na gornjoj Visli.“ Enciklopedija Jugoslavije, 
Zagreb, 1988. str. 1–2, 12. Видети и нову Hrvatsku enciklopediju, одговарајућу 
јединицу.

8 „Mi nismo Slaveni. (…) Eugen Kvaternik (je) rekao da ime Hrvat dolazi od arhaičnog 
izraza ‚Hroatang‘, što na gotskom zači radnik.“ Đ. Zatezalo, n. d., I, str. 39.
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Као држава са профашистичком идеологијом Независна 
Држава Хрватска је по облику уређења постала диктатура. Фаши-
зам је на челу имао човека коме су се сви морали покорити без об-
зира на личне заслуге или способности. Кохезију фашизма чини 
строга дисциплина, заснована на оданости вођи. Вођа је био лич-
ност која је у својим рукама држала целокупну државну политику.9 
Вођа у НДХ је био Павелић, челник усташког покрета. Као што је 
Немачка имала свог фирера, а Италија свог дучеа, и НДХ је имала 
свог поглавника.

Анте Павелић је преузео власт 16. априла 1941. године, у 
Загребу. „Njegovo formalno preuzimanje vlasti bilo je objavljeno (...) 
u ‚Odredbi o imenovanju Prve Hrvatske Državne Vlade‘, u kojoj se 
proglasio poglavnikom i uzeo mjesto predsednika vlade i ministra za 
vanjske poslove“.10 Павелић је, као стварни вођа политичке елите, 
упркос обуци у Италији, био изразити германофил.11

Прихватањем чињенице о германском пореклу хрватског 
народа, којем је и он припадао, Павелић је све радње и сву по-
литику у држави спроводио како је то било рађено у Трећем 
рајху.12 Нетрпељивост према разликама и наглашавање монолитне 

9 Према: Андреј Митровић, Време нетрпељивих, Беогад, 1974.
10 Đuro Zatezalo, n. d., I, str. 41.
11 Bogdan Krzman, Pavelić između Hitlera i Musolinija, Globus/Zagreb, 1980, str. 27; 

isti, Ustaše i Treći Rajh, Zagreb, 1983.
 „Razgovarajući o položaju nove države, očekujući pozitivnu odluku Berlina, Pavelić 

je posebno naglasio ... (u noći 15. aprila, u Karlovcu) ... da je Hrvatska i u prošlosti 
bila saveznik Njemačke, ... pa će i sada biti lojalni Trećem Rajhu.“ Đ. Zatezalo, n. 
d., I, str. 41.

 Жан-Батист Дирозел, познати историчар, наводи једну, писаним изворима 
непотврђену информацију, али се на основу дела учесника може казати да 
је до атентата на краља Александра Карађорђевића, у том времену које није 
спољнополитички одговарало Италији, дошло на наговор Немачке: „У октобру 
1934. године, Дуче је био забринут због Аншлуса и није имао интерес да одобри 
(усташама) атентат у Марсеју (...) Атентат у Марсеју је изведен само уз немачки 
наговор и подршку. (...) Познато је да је ноћ пред атентат, Павелић боравио у 
Берлину и журно га напустио да би отишао у Милано.“ Jean-Baptiste Duroselle, 
Histoire dipolomatique de 1919 à nos jours, Paris, 1990, str. 176. Сам писац текста 
каже „да је ова хипотеза непроверљива“ (превод М. И.).

12 У људском друштву и човековој историји, гласи суштина тих ставова, кључну 
улогу имају расе, а задатак двадесетог века је да обезбеди расну чистоту 
човечанства. Расистичко „тоталитарно откровење“ донело је свету тврдњу 
да универзумом влада победа бољег над горим. Германска раса је та која 
представља највиши израз најбоље људске расе и њима зато припада право 
на водеће место у свету. Они треба да заснују своју империју. Супротно томе, 
Јевреји су нижа раса и они прљају германску расу. Велики циљ, расна чистота, 
тоталан је, највреднији, чак једини. Према: Ernst Nolte, Fašizam u svojoj epohi, 
Beograd, 1990.
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јединствености били су одређени помоћу термина расе или нације. 
Грађанин може бити само онај ко је сународник. Сународником се 
сматрао само онај ко има „аријску крв“. У народну заједницу хрват-
ског народа могао се уклопити само припадник неког другог европ-
ског народа, док сви они који то нису били, нарочито Јевреји, били 
су непријатељи режима. Самом том чињеницом, Јеврејин не може 
бити сународник, односно грађанин, и он нема ни грађанска права. 
Независна Држава Хрватска је добила категорију нижих грађана, 
то јест грађана које је требало „уобличити“, у најранијим данима 
државе или их, што је касније урађено, одстранити. Прихватањем 
расног антисемитизма за један од кључних политичких ставо-
ва, марионетска држава је „брже напредовала“ и у њиховом 
извршавању.13 По мишљењу Милана Ристовића, у почетку прити-
сака на Јевреје у Немачкој, требало је да то „изазове њихово ма-
совно исељавање што је до средине 1941. године био део немачке 
званичне политике решавања ‚јеврејског питања‘. Исељавање (по-
ступку који је примењиван више би одговарао појам избацивање 
или протеривање), ‚подстицано‘ је мерама државног тероризма 
према својим ‚неаријевским‘ грађанима.“14 Поглавнику „treba samo 
pet dana kako bi Židovi u NDH, u novinama ‚Hrvatski narod‘ od 21. 
travnja, pročitali da su nepoželjni u javnosti“.15

 „Tomas Man je smatrao da je, fašizam sveprisutna bolest vremena, a ‚ponosno 
poslušni Nemci‘ su lako oboleli.” Boško Telebaković, „Osobine nacizma“, Godišnjak, 
2007, Beograd, 2007, str. 170. 

13 „Pavelić je znao da je Nova Europa, u stvari veliki Treći Reich. Svoj je politički 
položaj trebao tek učvrstiti stvaranjem prvog ‚političkog utiska‘ koji će biti jasno 
viđen i odobren u Njemačkoj. Poglavnik je odmah shvatio da se od njega očekuje 
nedvosmileno isticanje protužidovske politike.“ Boško Zuckerman, Psihologija Holo-
kausta, Zagreb, 2011, str. 90. 

14 Милан Ристовић, У потрази за уточиштем, Београд, 1998, стр. 24. 
15 B. Zuckerman, n. d., str. 3.
 Јевреји су били непожељни на територији Независне Државе Хрватске у било 

ком занимању и старосном добу. Чињеница коју су политичке елите наводиле 
о „заштити аријске крви“, подразумевајући особе у пуној полној снази које би, 
неком вероватноћом, могле „непромишљеношћу аријки“ пренети јеврејску крв 
у германски народ, на основу података је оповргнута. На основу непотпуних 
података којима располажемо (из књиге: Đuro Zatezalo, I, „Djelimični imenični 
popis žrtava ubijenih u kompleksu ustaških logora Jadovno“, Beograd, 2007, str. 
421–730) дало се утврдити да су у процесу егзекуције нестале и особе старије 
од шездесет година живота, њих најмање двадесет и троје. Оне су завршиле 
свој радни век и живеле мирно, као домаћице и пензионери, саме и у браку, у 
разним градовима НДХ. Најстарији брачни пар на списку логораша је из места 
Крижевци. Tо су Нојман Берта од 65 година и њен муж Нојман Мијо од 77 
година.
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Павелић није радо гледао Јевреје у Хрватској јер су, по ње-
говом схватању, они противдржавни елемент који се богати хрват-
ским капиталом16 и има снажну улогу у друштву, привреди и кул-
тури.

Јевреји су били организовани у бројна културна, уметнич-
ка и спортска друштва. Поједина од њих су настала у времену које 
претходи стварању Краљевине СХС. Највећи број друштава је фор-
миран тридесетих година двадесетог века.

Вековима насељни на тој територији и принуђени да у сва-
кодневном животу прихватају обичаје хрватске средине, Јевреји су 
осећали и лојалност према хрватској држави и народу. Владајућа 
идеологија Независне Државе Хрватске то уклапање у хрватску сре-
дину изједначава са дубоким „хрватским националним осећањем“. 
Управо ово срастање Јевреја у хрватску нацију је будило велико 
огорчење антисемита, а посебно усташа.17

Тежња да се култури наметне служење неким чистим ци-
љевима тоталитаризма је носила јасне и видљиве знаке сагла-
сности са важећим идеолошким догмама. „Законска одредба о 
заштити народне и аријске културе хрватског народа у НДХ“ се 
састојала од три члана. У првом се назначава да: „Židovi po rasi 
ne smiju nikakvom suradnjom utjecati na izgradnji narodne i arijske 

16 Разрези порезa „u Židovskoj općini u Zagrebu mnogo govore o privrednim akti-
vostima i socijalnoj stratifikaciji lokalne židovske zajednice. (…) porez za 1940, do 
svote od 950 dinara razrezan za 2.414 osoba ili za 78,1% svih porezovnika. (…) 
Zagrebačka je Općina nedvojbeno bila, i u apsolutnim i u relativnim pokazateljima, 
najbogatija i u Kraljevini Jugoslaviji, pa i širem prostoru, od Graza do Soluna. (…) 
bogatih je bilo mnogo, ali su bili manjina. Pa ipak, siromašniji nežidovi, koji su 
mogli biti pod utjecajem antisemitskih teza, uočavajući u židovskoj zajednici samo 
bogate, stvarali su na taj način lažnu sliku o imovinskom stanju svih Židova. (…) 
Kada se predvidjeni prinosi za 1940. godinu razvrstaju po profesijama, dobiva se 
sljedeća slika: na dnu su ljestvice činovnici (…) Tek nešto bolje stoje zanatlije (…) 
koji spadaju u ‚slabije imućne‘ (…) Liječnici, njih 111 (…) večina ih je pripadala sred-
njem sloju (…) odvjetnici (…) su bili, poput lječnika, relativno konzistentna skupina, 
iako ne u tolikoj mjeri. U relevantnim omjerima, bilo ih je više ‚slabijeg imovinskog 
stanja‘ nego li liječnika, a bilo ih je (iako samo dvojica) među ‚bogatima‘. Kategorije 
‚trgovaca‘ i ‚kućevlasnika‘ plaćaju u prosjeku gotovo isto. (…) Na imovinskoj ljest-
vici još su bolje stajali ‚ravnatelji‘, s prosječnim prihodom od 2.508. dinara. Potom 
sljedi skupina ‚industrijalaca‘ i proizvođača i trgovaca i trgovaca papirom, tekstilom, 
drvetom i kožom.“ Ivo Goldštajn, Židovi u Zagrebu 1918–1941, Zagreb, 2004, str. 
272–274.

17 Да би се то и законски регулисало, издате су законске одредбе које су 
регулисале три најзначајније области: „Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti 
u NDH“ od 30. aprila; „Zakonska odredba o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog 
naroda u NDH“ od 30. aprila i „Zakonska odredba o zaštiti narodne i arijske kulture 
hrvatskog naroda u NDH“ od 4. juna. Видети: B. Zuckerman, n. d.



Др Младенка ИВАНКОВИЋ ЈЕВРЕЈСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И СТУДЕНТСКА ОМЛАДИНА 
 МЕЂУ ПРВИМ ЖРТВАМА МАСОВНИХ ЕГЗЕКУЦИЈА У НДХ

123

kulture, pa im se zabranjuje svako sudjelovanje u radu, organizacijama 
i ustanovama društvenog, omladinskog,18 športskog i kulturnog života 
hrvatskog naroda uopće, a napose u književnosti, novinarstvu, likovnoj 
i glazbenoj umijetnosti, urbanizmu, kazalištu i filmu.“ Овај члан је 
основа закона. У другим двама члановима се наводи: „Provadba obe 
zakonske odredbe povjerava se nadležnim ministarstvima bogoštovlja 
i nastave, udružbe i unutarnjih poslova“ и у члану три: „Ova zakonska 
odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama.“ 19

Од јеврејске интелигенције се захтевало да напусти своју 
слу жбу. Болнице су чишћене од Јевреја лекара и медицинских ра-
дника.20 Школе су отпуштале професоре, а правосуђе је било очи-
шћено од судија, тужилаца и адвоката.21 Студентима и ђацима је 
било забрањено похађање наставе. Према узору из Трећег рајха, 
„културна аријанизација“ Независне Државе Хрватске је била 
у брзана, а расизам уоквирен.

Јевреји су, на тлу од којег ће касније настати НДХ има-
ли организације националног и политичког предзнака. Оснивач-
ки конгрес Савеза циониста је одржан у Загребу 1919. године. 
Он је обухватао целу територију Југославије и деловао у целом 
међуратном периоду. Савез је окупљао интелектуалце и привред-
нике. Исте те године је била организована централна јеврејска 
омладинска организација под именом „Савез жидовских омла-
динских удружења“. Већина осталих јеврејских омладинских 
удружења која формално нису припадала овој организацији су би-
ла ционистичка и левичарска. Веома снажна је била ционистичка 
студентска организација на Загребачком универзитету. Најбројнија 
и најорганизованија је била омладинска организација „Hašomer 
hacair“, део истоимене међународне ционистичке омладинске 
организације чији је циљ био да припрема омладину за одлазак у 

18 Када је реч образовању, Јевреји се проглашавају главним креаторима погубних 
и штетних навика код деце. Овако затроване дечије душе су најбољи објекат за 
даље јеврејске експерименте. Према: B. Zuckerman, n. d.

19 B. Zuckerman, n. d., str. 95.
20 У оптужбама медицинских радника је преовладао став да Јевреји не лече, 

већ остављају болеснике без лекова, а најтежа је била оптужба „kako židovski 
liječnici planski vrše pobačaje i tako ubijaju nerođenu hrvatsku decu”. B. Zucker-
man, n. d., str. 21.

21 „Nijemci su u Zagrebu već 10. i 11. travnja 1941. uhapsili nekoliko javnih i kulturnih 
radnika Židova, a ustaše su zatim od 25. do 28. istog mjeseca uhapsili veću grupu 
odvjetnika, odvjetničkih pripravnika (...) i sve ih internirali u logor na Kerestin-
cu“. Narcisa Lengel Krizman, „Logori za Židove u NDH“, Antisemitizam, Holokaust, 
Antifašizam, Zagreb, 1996, str. 96.
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Палестину.22 Најјачу јеврејску омладинску,23 студентску и циони-
стичку организацију су имали јеврејски омладинци и студенти у 
Загребу. Студенти су временом преузели сва јеврејска удружења 
на Свеучилишту и формирали Свеучилишни комитет јеврејске ко-
мунистичке организације.24 Ширење комунистичког утицаја међу 

22 „Hašomer hacair (’mladi stražar’) je jevrejska omladinska organizacija formirana 
u godinama posle Prvog svetskog rata u Poljskoj, a da bi postepeno obuhvatila 
jevrejsku omladinu u nizu zemalja. (...) Osnovni zadatak Hašomera hacaira bio je 
da vaspitava, da pripremi jevejsku omladinu za halučki, pionirski rad, na izgradnji 
jevrejske domovine u Palestini, kao binacionalnoj domovini Jevreja i palestinskih 
Arapa. Taj rad, smatralo se u Hašomeru hacairu, može da se obavi samo u kolekti-
vima, u kibucima, (...) gde nema privatne svojine. (...) Polazilo se od toga, i to bes-
kompromisno, da izgradnja zemlje Izraela (...) traži celog čoveka, prožetog u pot-
punosti jevrejskim vrednostima. (...) Jevrejska omladina u Hašomer hacairu, pored 
nedvosmislenog cionističkog vaspitanja, dobijala je (...) i ozbiljno marksističko 
vaspitanje.“ Teodor Kovač, „Nešto o Hašomer hacairu i njegovom ‚gnezdu‘ u Novom 
Sadu“, Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919–1941, Beograd, 1995, 
str. 27–29.

23 Спортско друштво „Макаби“ је настало 1919. године уједињењем „Жидовског 
шпортског и гомбалачког друштва“ с Омладинским шпортским друштвом 
„Макаби“. „Broj članova je tjekom godina rastao (...) do 1941. Broj članova narastao 
je do 1400, što je ‚Makabi‘ činilo jednim od najjačih sportskih društava u Hrvatskoj. 
(…) Nastarija, najvažnija i najmasovnija disciplina u Društvu bila je gimnastika. (…) 
Nogometna sekcija te nogometni klub osnovani su 1919. godine i odmah je počela 
s radom juniorska i seniorska momčad s više od 30 igrača. (…) ‚Makabijeva‘ sek-
cija zimskih sportova osnovana je 1920, u njoj su najzastupljeniji bili skijaši (…) a 
ostali su bili ‚rodlaši‘ i sklizači. Neki članovi Židovske općine bili su pioniri skijanja u 
Zagrebu. (…) Atletska sekcija osnovana je 1921. godine. (…) Održavane su i cross-
country utrke za zagrebačke klubove u organizaciji ‚Makabija‘. (…) Teniska sekcija 
počela je s radom 1921, mačevalačka sljedeće godine – mačevalaca ima u prosjeku 
12 po treningu, vježbaju ‚po talijanskoj školi s lahkim sabljama‘. Četiri ‚Makabijeve‘ 
mačevateljke bile su momčadske prvakinje Jugoslavije u floretu. Teška atletika, 
hrvanje i boks pokrenuti su 1923. godine. (…) Stoni se tenis počeo igrati vjerovatno 
još 1928, a već početkom 1929. nastupilo je 10 stolnotenisača na prvenstvu Za-
greba. (…) Šahovska je sekcija osnovana 1934. Najkasnije je, 1940. počela s radom 
sekcija hokeja na travi. Zna se da je bilo organizirano i plivanje i vesljanje, jer je 
već 1920. postojala kabina ‚Makabija‘ na kupalištu na Savi. (…) ‚Makabi‘ dugo vre-
mena nije imao igrališta. (…) U veljači 1926. ‚Makabi‘ seli iz ‚neugledne podrumske 
vježbaonice Evangeličke škole u Gundulićevoj ulici u novu prekrasnu gimnastičku 
dvoranu u Palmotićevoj‘. (…) Oko 1926. osnovna je i sekcija za hazenu, kojom su 
se bavila žene. (…) U okviru Društva osnovan je 1922. pjevački zbor. (…) Djelat-
nost ‚Makabija‘ ukazuje na ravnotežu – s jedne strane, sport kao izraz mo dernih 
društvenih trendova sve je prisutniji u židovskoj zаjednici, s druge, zagebački 
Židovi i dalje drže do svojega identiteta. Upravo zbog potrebe ‚kulturno-prosvjetnog 
cionističkog rada‘ sportaši-makabejci su bili podsticani da se izobražavaju u raznim 
znanjima o judaizmu i Palestini – potkraj 1932. osnovana je prosvjetna sekcija 
zagrebačkog ‚Makabija‘, a već početkom 1933. organizirani tečajevi – iz ‚područja 
palestinografije‘ i ‚osnova cionizma‘“. I. Goldštajn, n. d., str. 247–258.

24 Zbornik radova, Jevrejska omladinska društva na tlu Jugoslavije 1919–1941, Beo-
grad, 1995.
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омладинцима Јеврејима би се могло објаснити бескомпромисном 
осудом расизма и антисемитизма.

„Teško je ustanoviti kojim su se redom represivne mjere u 
svim dijelovima Nezavisne Države Hrvatske počele provoditi. Prve su 
na udaru bile osobe koje su potpadale pod udar rasnih zakona (od 
30. travnja 1941), zatim jugoslavenski orjentirani pojedinci, poznatiji 
‚ljevičari‘,25 istaknuti sindikalni funkcionari i neki komunisti, jer opća 
hajka na komuniste započinje tek nakon njemačkog napada na Sovjetski 
Savez (22. lipnja 1941), budući da ustaše iz taktičkih razloga do tog 
vremena (još je bio na snazi pakt o nenapadanju između nacističke 
Njemačke i Sovjetskog Saveza) nisu počeli sustavno hapsiti i progoniti 
komuniste.“26

Становништво са расним и, наравно, политичким предзна-
ком на које су примењиване мере репресије је било јеврејско. 
Већ 25. априла била је ухапшена велика група адвоката, адво-
катских чиновника и индустријалаца и интернирана у логор Ке-
рестинец, затим у сабирни логор на загребачком сајмишту, ода-
кле су транспортовани у Госпић, у логор на Јадовном и на острво 
Паг. Према изјави једног преживелог интелектуалца „sveučilišni 
profesori, namještenici, suci, odvjetnici, liječnici i drugi intelektualci,27 
muškarci i žene, odvođeni su u prepune policijske zatvore. (...) Svaki 
je intelektualac kod kuće pripremao opremu za zatvor.“28

Према подацима из књиге Ђура Затезала, Јадовно. Комплекс 
усташких логара 1941.29 и подацима које смо пронашли у фонду 
„Жртве“ у Архиву Јеврејског историјског музеја, при чему смо као 

25 Розенцвајг (Rosenzweig) Виктор, студент ветерине; Фридман, Беле, Бранимир, 
студент права; Маутнер, Макса, Драган, студент права; Бергер, Мише, Миливој; 
Фертиг, Самуела, Хајнрих, студент права.

 Виктор Розенцвајг је био рођен у Руми. „Studirao je prvo u Beogradu, ali je morao 
da napusti grad zbog levičarske aktivnosti, pa je prešao u Zagreb. Tamo je nastavio 
sa svojim političkim radom pa ga je jugoslovenska policija, 30. marta 1941. uhap-
sila, pre nego što su ustaše preuzele vlast i zatvorile ga u logor Kerestinec, gde je 
streljan 9. jula 1941. godine sa ... i još sedmoricom intelektualaca. Bio je najmlađi 
od njih, imao je 27 godina.“ Ivan Ninić, „Nestanak najdražih“, Mi smo preživeli, 
knjiga 4, Beograd, 2007, str. 304.

26 Narcisa Lengel-Krizman, Mihael Sobolevski, „Hapšenje 165 jevrejskih omladina-
ca u Zagrebu u maju 1941. godine“, časopis Novi Omanut, novembar–decembar 
1998/5759, Zagreb, 1998, str. 3–4. 

27 Забележена је смрт карловачког наткантора Мајсела (Јосипа) Давида. Архив 
Јеврејског историјског музеја (АЈИМ), фонд „Жртве“, број жртве 16195.

28 Edo Neufeld, „Progon židovskih advokata u NDH“, Mi smo preživeli, knjiga 3, Beo-
grad, 2005, str. 155–156.

29 Đuro Zatezalo, n. d., I, „Djelimični imenični popis žrtava ubijenih u kompleksu 
ustaških logora Jadovno“, Beograd, 2007, str. 421–730.
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интелектуалце, у општем значењу, сматрали и индустријалце, ди-
ректоре творница, привреднике, наставнике музике, сликаре, вер-
ске службенике, полицијске инспекторе и државне чиновнике, који 
су за то радно место морали имати гимназију, дошли смо до бројке 
од 108 интелектуалаца који су нашли смрт у комплексу усташких 
логора Госпић-Јадовно. При томе морамо нагласити да је у питању 
далеко већи број жртава, јер није увек остао траг о страдалима. 
Уколико су, у време рата или непосредно после рата док се није 
пришло организованом сакупљању доказа, сродници нестали, са-
мим тим није остао нико ко би дао податке о жртвама.

Уследило је хапшење, 29. и 30. маја у Загребу, групе од 165 
јеврејских омладинаца, од седамнаест до двадесет и пет година ста-
рости. Били су то студенти,30 ученици гимназија и средњих струч-
них школа, углавном чланови разних секција спортског друштва 
„Макаби”, које је окупљало сву јеврејску омладину.31

„Svi su 31. svibnja 1941. ukrcani u tri željeznička vagona, s 
pratnjom od desetorice redarstvenika ‚kojima se izdaju besplatne 
željezničke karte za Koprivnicu i natrag‘, odvedeni u Koprivnicu uz 
obrazloženje da odlaze na ‚vršenje đačke radne službe‘ u trajanju 
od osam tjedana. Prvih desetak dana bili su smješteni u objektima 
Tvornice kemijskih proizvoda ‚Danica‘ (pokraj Koprivnice) koja je prije 
rata obustavila proizvodnju i gdje je već 15. travnja 1941. osnovan prvi 
logor ograđen žicom i pod ustaškom stražom. (...)

Ustaško povjereništvo za grad i kotar Koprivnicu uputilo je 
dvadesetak dana kasnije (30. lipnja) Ustaškom redarstvenom po-
vjereništvu – Židovskom odsjeku u Zagrebu – opširno obrazloženje 
koje navodimo (bez ispravaka) u cjelosti: 'Prije svega se naslov 
upozorava na poznatu činjenicu, da je samo mjesto Koprivnica tzv. 
židovski eldorado', pa da u tom gradu, obzirom na broj stanovništva, 
imade razmjerno najveći broj židova, koji su do sada imali svu privredu 
i vodeće uloge u svojim rukama. Židovima imade grad Koprivnica i 
njegova okolica zahvaliti, da je sva ovdašnja industrija prešla u Srbiju, 
30 Према подацима из књигe: Đurо Zatezalо, Jadovno. Kompleks ustaških logara 

1941, и подацима које смо могли да проверимо у фонду „Жртве“ у Архиву 
Јеврејског историјског музеја, набројали смо шездесет и осам имена са 
занимањем студент. Врста факултета није била увек назначена. Најбројнију 
групу смо пронашли код студената медицине и ветерине, агрономије, права, 
архитектуре и хемије. Било је и других струка, али нисмо нашли податке. 

31 Хапшења су била организована, али је било и појединачних хапшења. На 
спомен-плочи жидовским омладинцима убијеним 1941. у логору Јадовно није 
забележно једно од, нажалост, многих имена, јер студент Блау Златко није био 
у групи која је организовано ухапшена. АЈИМ, „Жртве“, број жртве 16.149.
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a radništvo i sirotinja ostali bez kruha. Ovdašnji su židovi ugnjetavali 
domaće pučanstvo i građane, svojim spekulativnim poslovima mnoge 
i mnoge natjerali na prosjački štap, pa i još danas imaju smjelosti 
prijetiti se Hrvatima najgorim stvarima! K svemu tomu, opaža se 
posljednjih dana sumnjivo kretanje ovdašnjih židova, tajni sastanci i 
dogovori, koji se tako brižljivo priređuju, da nam uz najpomniju pažnju, 
nije moguće ući u trag, o čemu se tu radi i s kakvim namjerama. Uz 
to ovo povjereništvo ne raspolaže niti sa dovoljnim brojem spretnog i 
povjerljivog osoblja, koje bi bilo u stanju provesti izvide i toj tajni ući u 
trag. Uvaživši gornje, odluka naslova, tj. židovskog odsjeka Ispostave 
Utaškog redarstva, kojom se odobrava preseljenje židovskih omladinaca 
iz Zagreba u ovdašnju uljaru, otvaranje židovske Bogoštovne općine 
(koja uostalom u Koprivnici postoji), izdanje trajne propusnice za 
pomenuti logor ovdašnjim židovima (najistaknutijim propagatorima i 
protivnicima N. D. H. i danjašnjeg poredka) Reichu Milanu, dr. Slavku 
Hirschleru i Jakobu Rosenbergu i uvođenje telefona!? pa ma i pod 
redarstvenom paskom, nikako se ne može kod ovog povjereništva 
primiti sa odobravanjem. Ovo povjereništvo je slobodno izraziti svoje 
mišljenje, da bi bilo najuputnije sav taj židovski živalj, bez razlike spola 
i dobi, strpati u ovdašnji koncentracioni logor ‚Danica‘ u jednu posebnu 
zgradu i staviti pod najstrožu pasku Ustaške straže, gdje bi imali ostati 
sve dotle dok se ne bi pružila mogućnost da ih se iz Države Hrvatske 
uopće odstrani.”32

Почетком јуна 1941. затвор окружног суда у Госпићу претво-
рен је у концентрациони логор. У овај логор масовно су присти гли 
затвореници почетком јула, што се наставило до расформира ња 
логора, 21. августа 1941. године. Из логора у Копривници преба-
чена је у Госпић на почетку јула и група јеврејских омладинаца из 
логора ‚Даница’, а из Госпића су били одведени у логор Јадовно.

Родитељи су, не знајући за трагичну судбину деце, упућивали 
молбе индивидуално или групно Министарству унутрашњих посло-
ва да им се „дјеца ослободе“. Тако је нпр. 20. септембра 1941. 
укупно 41 родитељ33 упутио министру следећу молбу:
32 N. Lengel-Krizman, M. Sobolevski, n. d., str. 5–6.
33 „Za besprikorno vladanje naše djece i da će učiti i marljivo raditi, jamčimo solidarno 

kao njihovi roditelji svojim životima.“ Đuro Zatezalo, n. d., I, str. 390. На једном 
месту у молби, родитељи моле власти државе НДХ да омладинце отпусте кући, 
да привремено наставе науке и занате.

 „Molbu su vlastoručno potpisali: Maria Schlenger, Marija Abraham, Ljubica Frohlich, 
Etuška ud. Berger, Adela Deutsch, Maria Hirš, Mirko Pichler, Marija Abend, Leni 
Winter, Elsa Reiss, Nada Svećenski, Berta Levinger, Julija udova Weinberger, Ol-
ga Pollak, Ana Leitner, Katica Lichtner, Dara Taussig, Julija Mandlović, Rosenzweig 
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„Dne 31. svibnja o.g. odpremljeno je 165 židovskih omladinaca, 
glasom priloženog popisa, na đačku radnu službu u logoru ‚Danica‘, 
Koprivnica. Sva su djeca otišla sa velikim veseljem, jer su znala, da 
će raditi i da će se nakon 8 tjedana vratiti kući. Radi toga obskrbila su 
se djeca samo na ljetnim i najpotrebnijim stvarima. Nakon 8 tjedana 
logorovanja u Koprivnici nadala su se djeca da će se vratiti kući, te da 
će ih drugi zamijeniti, ali otpremljena su u logor Jadovno na Velebitu. 
Svi su ti dječaci odgojeni za cijelo vrijeme školovanja u hrvatskom 
duhu, te su dušom i tijelom osjećali se Hrvatima. Bili su članovi samo 
hrvatskih i športskih društava, a družili su se samo svojim hrvatskim 
školskim drugovima.34 Bili su većinom dobri učenici i dobrog vladanja. 
Poznato je, da je velik broj imućnih židovskih đaka stalno podupirao 
svoje siromašne kolege i podupiralo sve hrvatske školske ustanove. To 
sve mogu posvjedočiti njihovi profesori.”35

Десеторица омладинаца који су били пребачени из Јадовна 
у Госпић неколико дана пред масовну ликвидацију затвореника 
у Јадовном, непосредно при коначног расформирања логора би-
ли су: Ivo Wollner, Boris i Viktor Rosenwasser, Dragan Mautner, Saša 
Blivajs, Emil Frojndlih, Ervin Guttmann, Srećko Tkalčić, Božo Schwarz 
i Aleksander, коме није утвређено презиме. Саша Бливајс36 је био 

(ime nečitko), Berta Walter, Stella Berger, Marga Dragić, Hedy Klein, Mici Wusler, 
Đeri (ime nečitko), Ana Schreiber, Margita Fuchs, Ida Braun, Olga Geselin, Gizela 
Blühweiss, Ignatz Katz, Olga Schotten, Hela Weill, Frida Krešić, Berta Kraus, Jelka 
Kraus, Robert Hercog, Elizabeta (prezime nečitko) i Eugen (prezime nečitko) s na-
pomenom: djed za unuka“. Đuro Zatezalo, n. d., I, str. 391.

 „Molba je protokolirana u Ministarstvu unutarnjih poslova NDH 2. listopada 1941. 
(pod r. br. 732) s naznakom: Za Ravnateljstvo za javni red i sigurnost – E. Kvater-
nik. U arhivskim izvorima nismo pronašli ni jedan podatak da li je uslijedio odgovor.“ 
N. Lengel-Krizman, M. Sobolevski, n. d., str. 6.

34 „Čak i da nisu bili osuđeni i većinom bila izvršena egzekucija, kod nekih, roditelji 
su tim rečima izjavljivali da su im deca odgojena s pravim hrvatskim nacionalnim 
osećajem. Protiv svoje volje roditelji su ‚odobravali‘ za svoju decu da oni ‚srastu u 
hrvatsku naciju‘. Ta ‚izvesnost‘ je budila posebno ogorčenje atnisemita, a posebno 
ustaštva“. N. Lengel-Krizman, M. Sobolevski, n. d., str. 6.

35 Đuro Zatezalo, n. d., I, Beograd, 2007, str. 390.
36  „Dr Aleksandar Blajsvajs (Bleisweiss) u svojoj izjavi spominje da je i on kamionom 

vraćen iz Jadovna u Gospić.” Đuro Zatezalo, n. d., I, Beograd, 2007, str. 101. Изјава 
Александар Блајсвајса је дата 30. октобра 1987. године. У њој је он дао своје 
име, и у словенској верзији изговора и у немачком оригиналу, како се то име 
писало. Тиме је оно потврђено.

 Истраживачима који траже податке о жртвама било би неопходно, уколико 
су оне са другог језичког подручја или им се презиме пише другачијом 
ортографијом, навести увек презиме како га је писала жртва, ако је то могуће. 
У наведеном тексту Нарцисе Ленгел-Кризман и Михаела Соболевског није увек 
правилно назначено презиме. У њиховом чланку и на спомен-плочи жидовским 
омладинцима убијеним 1941. године у логору Јадовно, наведено је презиме под 
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ослобођен захваљујући његовом оцу, који је раније лечио једног 
усташу.37 Од ове групе, која је била задужена да чисти улице у 
Госпићу, рат је преживео Емил Фројндлих. Преостала осморица 
из Госпића су била одведена у логор у Јастребарском, а затим у 
Јасеновац.38

У Јадовно, први логор уништења „елемената који трују хрват-
ску нацију“ формиран на самом почетку постојања Независне Држа-
ве Хрватске, довођени су на почетку првих масовних егзекуција 
јеврејски ученици, студентска омладина и интелектуалци. Поред 
интелектуалаца, који су били најпродуктивнији у националној 
култури, посебно је индикативно хапшење и каснија ликвидација 
јеврејских студената и омладинаца у Загребу. Био је то нарочито 
тежак ударац, јер је намера била да се њиме потпуно униште пред-
ставници културне елите Јевреја са простора НДХ.

редним бројем седамнаест Бливајс Саша. Пошто је он пуштен кући, није био на 
списку у фонду „Жртве“ у Архиву Јеврејског историјског музеја у Београду. Под 
редним бројем шеснаест на истој тој плочи се налази Бливајс Јосип.

 Упоређујући списак жртава из Архиву Јеврејског историјског музеја у Београду 
и онај из књигe Đurа Zatezala, Jadovno, knjiga I: Kompleks ustaških logara 1941, 
Beograd, 2007. пронашла сам презиме Бливајс Јосипа у немачком оригиналу – 
Bluhweiss (nemačko ü). У словенском изговору се, значи, најмање два презимена 
са немачком ортографијом изговарају – Бливајс.

 У усташком комплексу логора Јадовно, страдале су многе фамилије. На пример: 
Bluhweiss Bruno, лекар, страдао на Пагу; Bluhweiss Veljko, студент, страдао у 
Јадовну; Bluhweiss Ida, домаћица, страдала на Пагу; Bluhweiss Josip, трговац, 
страдао у Јадовну; Bluhweiss Oto, трговац, страдао у Јадовну. Подаци се могу 
пронаћи у АЈИМ, „Жртве“.

37 „Blajsvajsa je oslobodio Juco Rukavina, kojeg je liječio njegov otac još u vrijeme 
Jucinih emigrantskih dana. Iz Gospića je otišao u Zagreb 15. augusta, prije no što 
su pogubljeni logoraši u Jadovnu.“ Đuro Zatezalo, n. d., I, str. 118.

38 Доносимо сведочење јединог преживелог омладинца: „Kada sam se jednog dana 
kretao po gradu (on je bio u logoru u Gospiću) ugledao sam grupu mojih prijatelja 
iz Zagreba. Pričali su mi da su bili u logoru na Jadovnu, sa svim ostalim omladincima 
iz Zagreba. Prilike su tamo bile užasne. Oko deset dana nakon njihovog dolaska 
u logor, stigao je tamo ustaški oficir Janko Mihajlović i prepoznao nekoliko svojih 
židovskih znanaca i školskih drugova. Naredio je da se desetorica prebace u Gospić i 
tamo rade na čišćenju ulica. To su većinom bili moji prijatelji i znanci. Nekoliko dana 
nakon njihovog dolaska u Gospić, pušten je na slobodu jedan od njih (Saša Blivajs) 
intervencijom svog oca. Ostali su zatražili da im se popuni broj i da im se doda još 
nekoliko zatočenika iz njihove grupe, da bi ih tako doveli na lakši rad. Bilo je odo-
breno da im se priključi samo još jedan, ali to ne sa Jadovna. I tako su odlučili da 
zatraže mene iz logora u Gospiću. (...) Tako sam bio priključen maloj grupi ‚gradskih 
smetlara‘, kako smo se sami zvali. Tek mnogo vremena kasnije bilo mi je jasno da 
ustaše nisu odobrile priključak jednog zatvorenika iz Jadovna jer su ti zatočenici već 
početkom kolovoza svi bili ubijeni.“ Emil Freundlich, „Tragedija židovskih omladi-
naca u Zagrebu“, Mi smo preživeli, knjiga 3, Beograd, 2005.
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Јеврејска културно-уметничка друштва у Загребу39

Категорија Име Година 
осни вања

Омла динска

Савез жидовских омладинских удружења 1919.
Јеврејски сефардски клуб „Есперанса“ 1926.
Литерарни састанци жидовске омладине 1897.
Омладински покрет „Дрор“ 1897.
Удружење јеврејских средњошколаца 
„Литерарни састанци“ 1897.

Савез омладинског удружења „Гидеон“ 1919.
Жидовско омладинско „Коло“ 1925.
Дилетантска секција жидовске омладине 1924.
Јеврејска радничка омладина 1927.

Омладинско друштво „Макаби“ 1926.

Јеврејски сефардски студентски клуб 1926.
Савез жидовских омладинских удружења „Ханоар“ 1927.
Омладинско коло 1921.

Средњо
школска

Удружење јеврејских средњошколаца  
„Литерарни састанци“ 1897.

Жидовска основна школа 1922.

Литерарна

Жидовски академски литерарни клуб 1922.
Израелско хрватско литерарно друштво 1918.
Жидовско литерарни клуб „Борохов“ 1919.
Литерарни састанци жидовске омладине 1897.
Јеврејски течајеви 1920.

Читаонице

Хартманова посудбена библиотека 1856.
Жидовска читаоница 1920.
Центални уред за посуђивање књига 1925.
Јеврејска централна библиотека 1925.
Жидовска књижевна задруга 1936.

Сефардски 
клубови

Сефардски клуб „Есперанса“ 1914.
Јеврејски сефардски студентски клуб 1925.

Девојачка 
удружења

„Бенот Цион“ 1908.

Хорови

Жидовски пјевачки збор 1918.
Пјевачка и тамбурашка секција „Макаби“ 1921.
Мјешовити хор 1925.
„Оманут“ – друштво за подстицање јеврејске музике 1932.
Пјевачки збор „Ханигун“ 1933.
Јеврејско пјевачко друштво „Ахдут“ 1933.

Оркестри Глазбена секција „Макаби“ 1923.

39 Архив Јеврејског историјског музеја, фонд „Рукописи“, Јеврејска култу рно - уме-
тничка друштва и њихов значај за одржавање јеврејства у Југославији.
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Радничка 
удружења

Група чиновника и намјештеника 1933.
Удружење јеврејских занатлија 1933.
Јеврејска радничка омладина 1933.

Хуманитарна 
удружења

„Друштво човјечност“ 1846.
Жидовско академско потпорно друштво 1905.

Културно 
просветна 
удруж.

Жидовски академски клуб „Јудеја“ 1914.
Друштво „Тарабут“ 1919.
Друштво човијечности 1846.
Друштво „Јеврејски дом“ 1934.
Јеврејски течајеви 1920.
Савез ционистичке омладине 1920.
Клуб „Заједница“ 1920.
Друштво „Макаби“ 1920.
Друштво „Бар Цион“ 1920.
Друштво „Есперанса“ 1920.
Жидовско народно друштво (музика) 1919.
Одбор хрватских израелитских  
свеучилишних грађана 1903.

Феријално 
друштво

Израелска феријална колонија 1926.

Високо
школска

удружења

Савез јеврејских високошколаца краљевине СХС 1925.
Есперанса – секција „Маварец Цијон“ 1925.
Жидовски академски културни клуб „Јудеја“ 1914.
Жидовско академско потпорно друштво 1905. 
Жидовско академско друштво 1905.
Савез сениора академског друштва „Бар Гиопа“ 1905.
Друштво „Бар Гиора“ 1905.
Јеврејски сефардски студентски клуб 1925.
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Summary

Mladenka Ivanković, Ph. D.

Jewish Intellectuals and Students  
among the First Victims of Mass Executions

Key words: Independent State of Croatia (ISC), genocide, 
Holocaust, Jewish intellectuals, Jewish students

The creation of the Independent State of Croatia has roots in 
the changes of the world map instigated by its „mentor“ the Third 
Reich. Historically and legally, the creation of this state was not based 
on defined legal principals, and consequently, in historiography, this 
state is called „a puppet state“. The political and organizational form 
of the Independent State of Croatia (ISC) did not have legitimacy and 
effective authority. The Independent State of Croatia was founded on a 
national basis. A pattern and a principle were established for defining 
a desirable nation in the new NDH (ISC) state.

Explicit nationalism and decisive racism were the basis 
of domestic policy. Such an ideology, popularly named „national 
community ideology“, propagated both by the Croatian political 
leadership and Catholic clergy, demanded racial and national purity 
and unity. Healthy nation could be raised only by physical destruction 
of internal and external enemies who were „poisoning“ the Croatian 
nation. The most dangerous for the Croatian nation were its internal 
and external enemies: the Serbs, the Jews, intellectuals, communists. 
Readiness of NDH (ISC) to consistently and cooperatively carry out, 
within its territories, all stipulations of the „racial law“ had deeper 
roots, which reached into the projected aspects of reestablishment of 
the real origin of the Croatian nation. The new political elite spoke of 
the Croats as being a nation of Gothic, and not of Slavic, origin from 
ancient times. Accepting the facts of the German origin of the Croatian 
peoples, to which he himself belonged, Pavelić carried out all facts and 
entire policy in the state following everything that was being done in 
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the Third Reich. The domestic policy was based on explicit nationalism 
and decisive racism.

The Aryanization process of the cultural environment was 
accelerated following the example of the Third Reich, and the process 
of creating a „clean and healthy nation“ started with the arrest and 
subsequent liquidation of Jewish intellectuals, students and young 
people in Zagreb, as the first goal was to eliminate the representatives 
of the Jewish cultural elite from the territory of Independent State of 
Croatia.

The Gospić group of camps and camp Jadovno, founded at the 
very beginning of the formation of the Independent State of Croatia 
as the first camps for destruction of „elements poisoning the Croatian 
nation“ were places where Jewish pupils, students and intellectuals 
were taken at the start of mass executions. Beside the intellectuals 
who were the most productive force in national culture, the arrest and 
later liquidation of Jewish student and youth in Zagreb is particularly 
indicative. It was a specially heavy blow, because the aim was to 
completely destroy representatives of the Jewish cultural elite within 
the territory of the Independent State of Croatia.
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PLANNING A SOCIAL TRANSFORMATION:  
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WWII COLLABORATION IN SERBIA*

ABSTRACT: During the occupation of Serbia in WWII a 
group of intellectuals in the Ministry of Education and Religion 
tried to conceive a new cultural policy and impose it on the 
Serbian people. While some elements of this policy were 
implemented during the war and affected mostly cultural 
production under occupation, several extensive long-term 
projects for a thorough transformation of Serbian society 
were also made. This article aims at showing and describing 
these projects and putting them in adequate historical 
context, thus providing a contribution to the research of the 
WWII collaboration in Serbia.

Key words: collaboration, Milan Nedić’s government, cultural 
policy, Serbian civil/cultural plan, peasant cooperative state, 
concept of the „New Serbian Man“, Velibor Jonić, Vladimir 
Velmar-Janković

Introduction

The study of a broader range of issues related to the local 
government in Serbia under Nazi occupation started in Yugoslav 
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historiography six decades ago.1 These issues were studied by historians 
in Serbia and in exile, as well as by a number of foreign scholars.2 
During the first three decades of this period, scholarly principles were 
heavily influenced by political circumstances. Local historiography was 
controlled by the government established by the victorious communist 
movement and was forced to adopt an imposed ideological point of 
view, i.e. to acknowledge the victors of the Yugoslav class revolution.3 
The basic idea of political rhetoric was that the Communist Party of 
Yugoslavia led the liberation war against the occupation, and that any 
participation in local government during the occupation was treason 
against the country and the people. On the other hand, Serbian 
historians in exile who had taken an active role in the events they 
described, present an entirely different picture of the internal situation 
in the occupied country, trying to justify their reasons for participating 
in the government at the time of the occupation. On the wave of 
anti-communist euphoria during the Cold War in Western Europe and 
America, Serbian historians in exile accused the communists of being the 
reason for all Serbian misery during the occupation, which conformed 
to the ideology of the countries that gave them refuge. Authors in exile 
justified their collaboration with the Nazis with political pragmatism, 
the need of having to fight the common enemy – the Communists. At 
the same time they expressed their patriotism more rationally and had 
more political tact than both resistance movements in the country, i.e. 
1 WWII history has been one of the topics in Yugoslav and Serbian historiographies 

that have been best researched. Among numerous studies dedicated to this prob-
lem, several important ones dealing with the Serbian collaborationist government 
stand out: The Third Reich and Yugoslavia, Collection of Papers, ed. by Anić, Dekker, 
Udovički & Vujović, Beograd, 1977; Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji, I–II, 
Beograd, 1979; Milan Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa 1940/41–
1944/45. Planovi o budućnosti i praksa, Beograd, 1991; Branko Petranović, Srbija u 
Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd, 1992; Dragan Aleksić, Privreda Srbije 
u Drugom svetskom ratu, Beograd, 2002; Stevan K. Pavlović, Hitlerov novi anti-
poredak – Drugi svetski rat u Jugoslaviji, Beograd, 2009. 

2 So called „Serbian historiography in exile“ comprising a number of authors, mostly 
collaborationists and members of the „Zbor“ movement, developed extensive pub-
licist production during the past six decades. Majority of its publications represent 
memoirs and apologetics of their own participation in the war; however, sever-
al studies offer valuable information (ideological interpretation aside): Boško N. 
Kostić, Za istoriju naših dana – odlomci iz zapisa za vreme okupacije, Lille, 1949; 
Đoko Slijepčević, Jugoslavija uoči i za vreme Drugog svetskog rata, Munich, 1970; 
Ratko Parežanin, Drugi svetski rat i Dimitrije V. Ljotić, Beograd, 2001; Borivoje M. 
Karapandžić, Građanski rat u Srbiji 1941–1945, Cleveland–Valjevo, 2010. 

3 Political instructions for evaluation and writing the history of Yugoslav nations were 
set from the very top of the state and party nomenclature (Josip Broz Tito, Politički 
izveštaj CK KPJ, V. kongres Komunističke partije Jugoslavije 21.–28. jula 1948: 
stenografske bilješke, Beograd, 1948, pp. 9–112). 
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Partisans and Chetniks. The main thesis launched by the historiography 
in exile was that collaborationists were better able to help the Serbian 
people who were biologically compromised due to the Nazi reprisals. 
In the past few years a new generation of historians free of ideological 
bias and political constraints did significant research based on historical 
sources. The latest developments are based on new, until recently, 
unknown sources (the Security Information Agency handed extensive 
documentation to the Archives of Serbia) and memoirs of the most 
important participants in these events and various writings. The results 
of this research broke the old stereotypes about the nature and extent 
of collaboration and made room for a much broader and more detailed 
interpretation of this, probably the most complex, phenomenon of the 
Second World War.

This research is focused on three extensive projects dealing 
with the transformation of Serbian society in almost all its aspects: 
the Serbian Civil/cultural plan, Peasant Cooperative State and the 
concept of the national education, the so called New Serbian Man. 
These were launched in two different centers of Serbian collaborationist 
administration, independently of one another, and they represent the 
utopian alternative: the new social and economic organization of Serbia.4 
Remarkably, the new concepts of radical transformation were offered 
in the period while the country was occupied at the time a provisional 
government was in office, and the main legal state administrative 
bodies, the parliament and the government, as well as the sovereign 
himself were de facto missing. Particularly intriguing was the fact that 
they were initiated in late 1942, and that major accomplishments in 
these projects were achieved in the final stages of the war, when it 
was already clear that the Third Reich and Nazism were near their 
end. That is why the initiative for the development of these three 
extensive projects was particularly unusual and interesting. In order to 
understand the reasons for launching them, it is necessary to analyze 
their authors and not only their content. In order to achieve the goal of 
the research it was necessary to put the central object of the research in 
its appropriate political context. This issue is insufficiently explored and 
little known even to the academic community in the country, making 

4 During the war, the Kingdom of Yugoslavia, with its internal organization and in-
stitutions, become an unacceptable frame for post-war life and development in the 
eyes of practically all active political participants in war (both resistance move-
ments, King’s government in exile and collaborationists in the country). At some 
point, all of them begun developing their own concepts of state reorganization and 
society transformation. 
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this article a modest contribution to the process of WWII collaboration 
in Serbia. 

Character of Collaboration in Occupied Serbia 1941–1944

In the spring of 1941 Serbian people lost their state(hood) and 
in the autumn of the same year they suffered an ideological split that 
caused resistance and led to a bloody civil war and brutal German 
reprisals. At the time when the Third Reich was at the height of its 
power, it seemed that Europe would have a new shape mirrored in 
the „new world order“ of the future. A number of the most active and 
ambitious participants in local collaborationist government went public 
with a strategy to bring most of the Serbian people together and to 
pacify them, even by offering unrealistic socio-political concepts. The 
Nazi occupation program planned no ideological actions in Serbia.5 The 
overriding priority of the occupation administration was the security 
of the German armed forces and the smooth economic exploitation 
of the occupied territories. The Germans were willing to leave some 
freedom to the local collaborationist government in creating public 
awareness and cultural transformation, while retaining the possibility 
of intervention if an act of local administration was felt to be potentially 
harmful to the major interests of the occupiers. In practice, this meant 
that the work of state and public institutions had to be devoted to 
maintenance of public peace and order, unobstructed movement and 
actions of the German occupation troops and smooth operation of 
commercial and industrial facilities of the country. Public word was 
subject to censorship, property to confiscation and expropriation, and 
economy to systematic exploitation by the occupiers.

5 This was confirmed by numerous statements of high-rank Nazi occupation officers, 
such as Dr Georg Kiessel and Herman Neubacher. In his statement before the State 
Commission for Determining Crimes of Occupiers and their Collaborators, Georg 
Kiessel pointed out: „apart from our standing point that introduction of National-
Socialist form to foreign countries was of no use to us, we had the opinion that Ser-
bian people, with its internal divisions, is highly incompatible for conduction of such 
an experiment“ (Archives of Yugoslavia /AJ/, holding: State Commission for Deter-
mining Crimes of Occupiers and their Collaborators /110/ – 2603/I). Some broader 
studies indicate that Serbian future in Hitler’s „New Europe“ would not be bright (Mi-
lan Ristović, Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa 1940/41–1944/45. Planovi 
o budućnosti i praksa, Beograd, 1991; Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi rule in 
occupied Europe, Penguin Books, 2009).
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Collaboration with the occupiers in Serbia 1941–1944 went 
through two very distinct phases that were institutionally shaped: the 
period of the Council of Commissioners and the period of Milan Nedić’s 
government (the so called: „The Government of National Salvation“). 
The first Serbian administration under occupation, the Council of 
Commissioners, was formed on April 30th, and publicly announced on 
May 16th 1941. The Germans allowed a small government with very 
narrow prerogatives, comprising originally of only ten commissioners. 
They were deprived of any political decisions-making powers and were, 
de facto, just administrators of the pre-war ministries, in technical 
and administrative sense.6 In order to create the false image of wide 
public support for collaborationist government, the occupiers included 
in Council of Commissioners persons from almost all important pre-war 
political parties. This also had a moral effect and encouraged many 
to work with and for the Germans. The behaviour of the occupiers 
toward the Serbian people in Serbia during the first several months 
of the occupation was, to a certain extent, in accordance with the 
international law and rules of war.7 The change in this attitude came 
with the beginning of the uprising, that, combined with events on other 
frontiers, produced numerous and horrific crimes committed by the 
occupier against local population. Swift and unexpected spread of the 
uprising and the failure of the Serbian authorities to end it brought on 
the fall of the Council of Commissioners. Faced with ideological and 
total war waged on the Eastern front, the Nazi occupiers started to pick 
personalities who were ideologically closer to them, which was also 
reflected in the composition of Milan Nedić’s government. 

6 A number of experts were engaged to work in the Council of Commissionaires, will-
ing to perform their professional and patriotic duty and to help the suffering people. 
Well documented is the case of Dr Gojko Grđić, a prominent economist and statisti-
cian who became a Commissioner for Prices and Salaries. He believed that, being 
a proven expert and German doctoral student, he would be granted freedom in his 
field of work, but he was disappointed due to constant interventions of occupier 
and resigned (Archives of Serbia/AS/, holding: Commissariat for Prices and Salaries 
/G-6/ f. 24). After the war he was not prosecuted and continued his work at the 
University. 

 Serbian administration was supervised by special elements of the occupation sys-
tem during the entire occupation (Military archives /VA/ holding: German archives 
/ Na/ – 27-12/1; AJ, 110-f2603). Cf. Lj. Škodrić, „Odnos nemačkog okupatora pre-
ma domaćim saradnicima u Srbiji 1941–1944“, Oslobođenje Beograda 1944 (ed. 
by: Aleksandar Životić), Beograd, 2010, pp. 82–94. 

7 Occupying forces helped repair the disastrous consequences of bombardment and 
their troops in Serbia were disciplined. However, systematic prosecution of Jews, 
communists and free masons started in Serbia as early as the end of April 1941, 
while Germans did next to nothing to prevent genocide on Serbian people in Inde-
pendent State of Croatia. 
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Historical sources clearly indicate that the motives for colla-
boration were almost entirely personal, which is additionally confirmed 
by the fact that the occupiers had personal connections with all leaders 
of the collaborationist government (both in the period of the Council 
of Commissioners and afterwards). The collaborationist government 
did not have the support of neither organized political parties and 
movements, with the exception of the „Zbor“ movement, nor of the 
majority of any class of the Serbian people (although ideologically 
burdened Yugoslav historiography often maliciously claimed that 
most of the Serbian bourgeoisie sided with the occupiers). Being 
appointed by the occupiers, in extraordinary circumstances, Milan 
Nedić’s government had no proper legitimacy, since it was not elected 
by the people, and was not responsible to its people, but to the Nazi 
authorities.

The discrepancy between various groups of Serbian colla bora-
tionists was obvious even in the period of the Council of Commissioners. 
The only compact and politically focused group was the „Zbor“ 
movement, an extreme pro-fascist party with few supporters in the 
country (approximately 1% of the voters at the parliamentary elections 
in Yugoslavia). Collaborationists included other smaller groups that 
were connected through personal and family ties and joint political 
actions in the past, but their motives for collaboration were different, 
thus they engaged individually in collaboration with the occupying 
forces.8 From the very beginning of the occupation, local administration 
engaged a group of intellectuals acting primarily in the Ministry of 

8 Among the Serbian collaborationists there were many right-wing political activists 
from inter-war era, prominent members and ideologists of right-wing political orga-
nizations, such as the Narodna odbrana (National Defense), Jugoslovenska akcija 
(Yugoslav Action) and ORJUNA (Organization of Yugoslav Nationalists). The most 
obvious examples are Velibor Jonić, collaborationist Minister of Education and Reli-
gion, former Secretary-General of the Yugoslav action and „Zbor“, and his assistant-
minister Vladimir Velmar-Janković, high-ranking official of the National defense and 
the Yugoslav action before the war. During the post war interrogations, it has been 
established that Jonić personally offered his services to occupiers, which was the 
main reason for the positive attitude they had towards him till the end of the war 
(Military archives /VA/, holding: Chetnik archive /Ča/ – unit: 269-3/17; Historical 
archives of Belgrade /IaB/ – holding: BdS, unit J-87). Close personal connections 
also existed in security circles, with several important police officials (Dragomir 
Dragi Jovanović, Božidar Boško Bećarević, Radan Grujičić) being set to lead the 
Special Police, with Milan Aćimović as the Head of Ministry of Internal Affairs as their 
superintendant (Cf. Branislav Božović, Beograd pod komesarskom upravom 1941, 
Beograd, 1998; Branislav Božović, Specijalna policija u Beogradu 1941–1944, Beo-
grad, 2004). 
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Education and Religion.9 Between the wars some of them had modest 
political careers in the Yugoslav right-wing political organizations and 
state administration, but their ambitions were much larger. Driven 
by personal frustration, ambition and adventurism, they felt that 
their historical opportunity has come, and devoted themselves to 
collaboration with Nazi occupiers, firmly connecting their destiny to the 
expected Axis’ triumph in the war. Relying on the occupiers, this group 
of Serbian collaborationists tried to launch new cultural and national 
policy and to impose it on the Serbian people during the occupation.10 
However, new research indicate that above mentioned policy was also 
created as a long-term national program, with much of its realization 
left for after the war. 

Cultural Policy of Milan Nedić’s Government and the Socio
political projects for Transformation of Serbian Society

Starting from the assumption that Yugoslavia as a state 
was irrevocably destroyed (historical sources show that many co-
llaborationists believed the Axis powers would win the war, although 
some of them were proven Anglophiles and Francophiles), and that in 
the period between the wars the Serbian people had made too many 
compromises on its nationality and identity, a specific national and 
cultural policy was developed including a return to patriarchal and 
conservative Serbian national and social values. This meant affirmation 
of the traditional way of life, agricultural production, national motives 
in art, patriarchal family relations, Orthodox religion and so on.11 

9 Some of more active intellectuals in this group were: Dr Svetislav Stefanović, ex-
treme-right ideologist, a medical doctor, translator and a poet; Dr Branimir Maleš, 
anthropologist and Gestapo informer; Dr Vladimir Vujić, philosopher, translator and 
Nazi supporter from the first days of the NDSAP; Damnjan Kovačević, writer and 
extreme-right ideologist and others. Most of them were, at some point, active as 
high-rank officials in Ministry of Education and Religion. 

10 Cultural policy of Milan Nedić’s government has been only partly researched in Ser-
bian historiography. Basic elements of this policy have been described and pointed 
out in recent studies: Boro Majdanac, Pozorište u okupiranoj Srbiji, Beograd, 2011; 
Bojan Đorđević, Srpska kultura pod okupacijom, Beograd, 2008; Ljubinka Škodrić, 
Ministarstvo prosvete i vera u Srbiji 1941–1944: sudbina institucije pod okupaci-
jom, Beograd, 2009; Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan Vlade Mi-
lana Nedića, Beograd, 2012. 

11 Ideology and propaganda of Milan Nedić’s government is still inadequately researched 
in Serbian historiography. Prof. Milan Ristović published several articles on percep-
tion of women and city in collaborationists propaganda: M. Ristović, „Izopačeni grad 
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Some Serbian national values, like Saint Sava’s legacy, Serbian 
nationalism and history have been abused and perverted by ideologists 
of the new cultural policy and their propaganda.12Recent research on 
theatre and literary production under occupation indicate that art was 
subordinated to war goals of occupiers and ideological intervention 
of collaborationists. Many theatres and theatre companies were very 
active, playing some of their shows even several times a day; however, 
they mostly played comic shows of very little artistic value, and were in 
fact degraded to cheap entertainment for wide audiences.13 The quality 
of literary production hit the absolute bottom (in 20th century Serbian 
history), due to intensive ideological pressure and censorship. Famous 
and established authors, like Ivo Andrić, refused to publish or act 
publicly during the occupation, leaving the spotlight to obscure writers 
eager to modify their works to the standards of the newly-imposed 
national culture.14 With participation of Serbian Literature Cooperative 

u ideologiji srpskih kolaboracionista 1941–1945“, Nova srpska politička misao, Vol. 
IX, No. 1–4, pp. 67–79 and M. Ristović, „Položaj žena u ideološko-propagandnom 
rečniku kolaboracionističkog režima u Srbiji u Drugom svetskom ratu“, Tokovi isto-
rije, 3/2009, pp. 20–32. Contours of ideology and propaganda of Milan Nedić’s gov-
ernment were also shown in: Ariton Mihailović, Uspomene iz okupacije 1942–1945, 
edited by B. Đorđević, Beograd, 2004; Olivera Milosavljević, Potisnuta istina: Ko-
laboracija u Srbiji 1941–1944, Beograd, 2006; Bojan Đorđević, Srpska kultura pod 
okupacijom, Beograd, 2008, A. Stojanović, „The City and Urban Culture in Serbian 
Right-Wing Ideology“, Architecture & Ideology, Edited by: Vladimir Mako, Mirjana 
Roter Blagojević, Marta Vuković Lazar, CD proceedings/digital edition, Beograd, 
2012, pp. 216–223, etc. 

12 Collaborationist propaganda maliciously misused many Serbian national values dur-
ing the war. Maybe the most notorious one was statement of Mihajlo Olćan, member 
of „Zbor“ and Minister of Industry in the Nedić’s government, that „Saint Sava was 
the first Serbian national-socialist“ (IaB, BdS, O-39). Serbian nationalism has been 
perverted by radical xenophobia, anti-Yugoslavism and promotion of utter servil-
ity to Nazi occupiers as an act of national heroism (Cf. perception of servility as a 
Christian virtue in: Velibor Jonić, „Svetosavski nacionalizam“, Srpski narod, 22. 1. 
1944). Also, there were many misinterpretations of Serbian history coming from 
collaborationist leaders, especially Nedić, Ljotić and Velmar-Janković. 

13 More on Serbian theatre under occupation: Vasilije Marković, Teatri okupirane pre-
stonice 1941–1944, Beograd, 1998; Boro Majdanac, Pozorište u okupiranoj Srbiji: 
pozorišna politika u Srbiji 1941–1944, Beograd, 2010. 

14 Ivo Andrić strictly banned publication of all his works (in whole or part) during the 
occupation, refused to sign the „Appeal to the Serbian People“ and to participate 
in Radio broadcasts. Some of the greatest Serbian writers, like Rastko Petrović 
and Miloš Crnjanski, were not in Serbia, so they did not participate in public life 
(although their works were enlisted in school program and anthologies published 
under the occupation). Absence of greatest authors, combined with new cultural 
model promoted in literature by Velmar-Janković and Svetislav Stefanović (com-
missar of SKZ), brought obscure and untalented authors like Dragutin Ilić - Jejo 
to spotlight (Bojan Đorđević, Srpska kultura pod okupacijom, Beograd, 2008, pp. 
68–140). 
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(Srpska književna zadruga, SKZ), Ministry of Education and Religion 
organized several public literary competitions, offering valuable prizes 
and promoting new motives in literature.15

Important part of the new cultural policy was transformation of 
the Serbian society that was mostly discussed and contemplated in the 
Ministry of Education and Religion. Long-term plans of collaborationist 
cultural policy were best reflected in three socio-political projects for 
transformation of the Serbian nation and society, which, in time of 
occupation, were elaborated in detail: the Serbian civil/cultural plan, 
the project of Serbian peasant cooperative state and the concept of the 
„new Serbian man“.

The Serbian civil/cultural plan was an ambitious project whose 
aim was to reorganize Serbian society in almost all its segments.16 
The author and chief promoter of this interesting and in many ways 
controversial initiative was Vladimir Velmar-Janković, a prominent 
interwar writer, the Assistant Minister of Education and Religion in 
the collaborationist government. It was a draft of a national program 
that should solve major problems of the Serbian people, through 
decades of professional engagement, and significantly raise their 
civilization level. Vladimir Velmar-Janković together with professors 
of the Belgrade University, defined some 200 burdensome problems 
hindering the development of the Serbian people (in the fields of 
finance, economy, health, science, culture, education, and partly in the 
state administration), and then engaged the most prominent experts in 

15 Winner of the first prize for the best short story was Dragutin Ilić - Jejo, with text: 
„Death of the Serbian Host“ (Dragutin Ilić Jejo, „Smrt srpskog domaćina“, Srpski 
narod, 31st July 1943). All awarded stories celebrated peasantry, traditional way 
of life and patriarchal moral, but their artistic value was modest. Ariton Mihailović, 
playwrite, wrote in his diary that competition was rigged for Jejo to win it (Ariton 
Mihailović, Uspomene iz okupacije 1942–1945, edited by B. Đorđević, Beograd, 
2004). 

16 One of the first mentions of Serbian Civil (cultural) Plan was made in: Branko 
Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd, 1992. The Plan 
featured in the research of Slobodan Kerkez, Ljubinka Škodrić, Ljubica Kandić and 
unpublished PhD thesis of Danilo Kilibarda (Faculty of Philosophy, Belgrade Uni-
versity). However, most of the above mentioned authors were confused by vari-
ous names used for the Plan during its making, which misled them to believe that 
the Serbian Civil Plan and the Serbian Cultural Plan were two separate projects. 
Because of this, the term the „Serbian Civil/cultural plan“ was introduced in: A. 
Stojanović, „Projekat industrijalizacije zemlje po Srpskom civilnom/kulturnom planu 
(1942–1944)“, Tokovi istorije, 3/2010, pp. 55–73. For insight in genesis and na-
ture of the Plan see: A. Stojanović, „Srpski civilni/kulturni plan: geneza i prilog 
proučavanju“, Istorija 20. veka, 1/2012, pp. 89–108.
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the field to work out their solution.17 The two-year work on this project 
resulted in a series of studies and specific solutions for about two-
thirds of defined problems. The economic sector of the Plan offered 
numerous solutions for financial and economic recovery, with a set of 
measures to be conducted immediately and after the war.18 Some of 
them dealt with credit reforms, reform of public sector, etatisation and 
nationalization of important economic resources in the country. The 
Biological Sector of the Serbian civil/cultural plan was mostly focused on 
the improvement of general health care and health culture, in order to 
help national development and to compensate some of great biological 
losses that struck the Serbian people in the first half of 20th century.19 
However, this sector contains one project that could be recognized as 
a part of eugenic praxis.20 The so-called „Technical Sector“ consisted 
of large number of projects focused on specific problems of national 
industry, organization of labor and urbanism.21 Apart from several 
very practical solutions, it offered a new concept of organization of 
national industry and the organization of labor within it. Idea was to 
transform Serbian economy in order to be more efficient: vast majority 
of labor force and resources should be assigned to agricultural and 
raw-material production that have been pin-pointed as comparative 
advantages of Serbia’s geographic position in the project analysis. 
The whole process of production and distribution of gained goods 
was supposed to be overseen by the state; economic base formed 
over time on this premises should be used for introduction of more 
sophisticated technologies allowing industrial growth above the level of 
primary production. The author of these ideas was Milosav Vasiljević, 

17 The original schematism of Serbian civil/cultural plan is kept in the Military Archives 
in Belgrade (VA, holding: Nedić’s archive /Nda/, 35-2-2/2); another blueprint of 
distribution of Plan’s individual projects at the University is kept in the Archives of 
Serbia (AS, holding: Ministry of Education and Religion 1941–1944 /G-3/, separated 
materials). 

18 Selection of archival records of the Economic Sector has been organized and inte-
grally published in: Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan Vlade Milana 
Nedića, Beograd, 2012, pp. 315–338. 

19 Selection of archival records of the Biological Sector has been organized and inte-
grally published in: Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan Vlade Milana 
Nedića, Beograd, 2012, pp. 162–238.

20 This individual project called „Protection of Serbian Blood and Healthy Progeny“ rep-
resents one view on the use of eugenic praxis in Serbian society (AJ, 110-551-13). 
Not containing any racial doctrine, it mainly suggests formation of Eugenic Institute 
and conducting of a series of socio-anthropological researches. 

21 Selection of archival records of the Technical Sector has been organized and inte-
grally published in: Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan Vlade Milana 
Nedića, Beograd, 2012, pp. 339–391. 
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former member of the Council of Commissioners and prominent „Zbor“ 
member and ideologist. Fourth part of the Serbian civil/cultural plan, 
named the Spiritual Sector, was larger and more connected with general 
cultural policy of Nedić’s government than the others.22 It consisted 
of large number of individual projects, mainly dealing with national 
history, culture, preservation of identity, education, science and art. 
As a part of a long-term project, the authors of the Plan established 
several lists of important editions to be edited and published, among 
others three versions of Serbian national history, several editions of 
Serbian dictionary, national theatre repertoire, and a list of 100 books 
every Serb should read. Some of the proposed measures were focused 
on building the foundation for development of various sciences, trough 
establishing scientific institutes connected with the Academy of Science 
and Art or the University. By close analysis of all Spiritual Sector projects 
broad national policy can be discovered in the background: at its focus 
were preservation of national identity (especially because of uncertain 
national future at the time), promotion of cultural heritage and national 
history and establishment of foundations for further intellectual growth. 

The Serbian civil/cultural plan was generally apolitical and 
professional, and the proposed solutions were applicable within almost 
any type of state organization. Furthermore, its implementation was 
initially planned for the period after the war and was not time-restricted. 
For still unknown reasons, General Nedić refused to raise this plan to 
the state level, so when the operations for the liberation of Serbia 
intensified, the plan was put aside.

Closely related to the Serbian civil/cultural plan was the concept 
of the „New Serbian Man“ as a new concept of national education 
strategy.23 It was also developed by the Ministry of Education with 
significant involvement of Velmar-Janković and the Minister Velibor 
Jonić himself, but also with major propaganda support from Nedić 
and several „Zbor“ ideologists. The main agenda was education of the 

22 Selection of archival records of the Spiritual Sector has been organized and inte-
grally published in: Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan Vlade Milana 
Nedića, Beograd, 2012, pp. 239–314.

23 This concept has only been touched upon in the Serbian historiography, in already 
mentioned works of Slobodan Kerkez, Bojan Đorđević, Ljubinka Škodrić and Alek-
sandar Stojanović, and it is still almost completely unexplored. Like the Serbian 
Civil/cultural plan, it was conceived by Velmar-Janković. The crucial document for 
understanding the nature of this concept and its place in the complex cultural policy 
of Nedić’s government is Velmar-Janković’s text: „Polazne tačke za Državni pro-
svetni plan“, which highlights importance of national duty and favors interest of the 
community over individual ones (VA, Nda, 35-30/2-2/11). 
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youth in accordance with national values   and traditions, excluding any 
kind of internationalism. In both collaborationist’s classified analysis 
and public critique of youth education in the Kingdom of Yugoslavia 
the main points were highlighting of suppression of Serbian national 
identity and values in education process, giving way to Yugoslav or 
other international identity that was imposed on the youth. This, in 
the perception of the ideologists of new cultural policy, has created 
ideal conditions for spread of communist propaganda, free masonry 
and other internationalist ideas, confusing young generations in regard 
of their national identity and patriotic feelings. Collaborationists also 
criticized too much private initiative in education during the 1920s and 
1930s, and too little state control in this field. Because of this, they 
were proposing strict state control over the education processes on all 
levels, aiming at long-term creation of new generations of nationally 
aware and active youth, embodied in the „New Serbian Man“. Special 
place in this educational plan belonged to a decades-long promotion of 
the Serbian Civil/cultural plan as a common national program. However, 
Nedić’s government showed great interest in immediate actions 
aimed at winning trust and support from youth, and directing young 
generations to follow collaborationist’s policy. The young, especially 
those from agricultural families, have been publicly praised as the 
foundation of the new Serbia and the greatest treasure of the Serbian 
people;24 also, much effort has been invested in deterrence of young 
Serbian men from entering resistance movements. Youth have been 
massively engaged in public works organized by the National Service 
for Renewal of Serbia, while several contingents of village youngsters 
and workers were sent to work in Germany.25 

The peasant cooperative state, in which cooperatives would 
become not only an economic but also a political system, was ideologically 
and politically the most specific concept of social transformation 
promoted by the collaborationists during the occupation.26 Although 

24 Good illustration of such practice is Nedić’s Message to Peasant Youth: „Poruka pret-
sednika vlade seoskim omladincima“, Srpski narod, July 19th 1942.

25 National Service for Renewal of Serbia (NSOS) was established in late 1941. Al-
though it has been formally mandatory for men between 17 and 45 years of age, 
practically, only youngsters served. Collaborationist propaganda gave explanation 
that purpose of youth labor was to take young people away from the streets, vices 
and temptations of leisured everyday life. New researches indicate that NSOS was 
organized more like a military service, with strict discipline, subordination and or-
ganization of life (Zoran Janjetović, U skladu sa nastalom potrebom: Prinudni rad u 
okupiranoj Srbiji 1941–1944, Beograd, 2012, pp. 187–208). 

26 The Serbian peasant cooperative state has been much more researched in Yugo-
slav historiography than the Serbian civil/cultural plan or concept of „New Serbian 
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it never materialized in political practice, this socio-political project is 
interesting as the product of political and economic factors that initiated 
it. The main protagonist of the idea of a peasant cooperative state 
in Serbia was Milan Nedić, the president of Serbian collaborationist 
administration, but he was not its author.27 The idea of   peasant 
cooperative state has its roots in a movement and ideology that were 
present on the political scene of the Kingdom of Yugoslavia between 
two world wars, but without significant impact on the society.28 The 
concept of cooperative state was founded on the economic base of 
cooperatives that had a rather fruitful tradition in Serbian history 
(mainly developed by Milorad Nedeljković and Agrarian Thought) and 
on the ideological concept of a class system, which started from the 
negation of parliamentary democracy and the progressive ideas of 
the French Revolution (developed by Dimitrije Ljotić and other „Zbor“ 
movement ideologists). Cooperatives had a long tradition and primarily 
economic function in Serbia before the war.29 By joining a cooperative, 
which worked on the principles of profit distribution, many people 

Man“. See: Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beo-
grad, 1992, pp. 455–470; Ž. Jovanović, „Srpska seljačka država u ratnom programu 
Milana Nedića“, Vojnoistorijski glasnik, 1–2/1996, pp. 118–128; Ž. Jovanović, Nova 
vlast u Srbiji 1941–1945, Beograd, 1997; Dragan Aleksić, Privreda Srbije u Drugom 
svetskom ratu, PhD thesis in manuscript, Faculty of Philosophy, Belgrade. However, 
some important questions, considering ideological roots and historical circumstanc-
es that influenced creation of this project for social transformation, are still left 
unanswered. 

27 Highlighting the Serbian peasantry was an important part of both collaborationist 
ideology and propaganda. Numerous text promoting Serbian peasantry and idea of 
Cooperative state were published during the occupation: „O zadružnoj državi“, Srp-
ski narod, January 23rd 1943; „Ka novoj seljačkoj zadružnoj državi“, „General Nedić 
o ulozi zadrugarstva“, Srpski narod, May 8th 1943; „Udaren je kamen-temeljac 
Srpske seljačke zadružne države“, Srpski narod, May 29th 1943; Milan Nedić, „U 
novom uređenju Srbije zadrugarstvo ima da postane temelj nove seljačke zadružne 
države“, Novo vreme, May 4th 1943; „Narodno zadrugarstvo biće kičma i oslonac 
budućeg poretka u Srbiji“, Novo vreme, May 25th 1943; „Novo doba srpskog zadru-
garstva“, Obnova, September 5th 1944, etc. 

28 The so-called „Agrarian Movement“ lead by Milorad Nedeljković, owner and edi-
tor of the journal Agrarna misao (Agrarian Thought) promoted ideas of expanding 
cooperative economy during the difficult years that followed Great Depression. At 
the same time, Dimitrije Ljotić, Milosav Vasiljević, Stevan Ivanić and other promi-
nent ideologists of „Zbor“ offered their own version of corporative state, with sig-
nificant role planed for cooperatives too. Cf. Đorđe Davidović, Ideološke osnove 
našeg zadrugarstva, Beograd, 1940; Đorđe Davidović, Jugoslovensko zadrugarstvo, 
Beograd, 1940; Milosav Vasiljević, Pravci sutrašnjice u etici, političkoj ekonomiji i 
politici, Beograd, 1934. 

29 For history of cooperatives in Serbia see: Mihailo Vučković, Zadrugarstvo juče i da-
nas, Beograd, 1945, and Mihailo Vučković, Istorija zadružnog pokreta u Jugoslaviji 
1918–1941, Beograd, 1966. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

148

improved their economic status and secured their existence. Apart 
from the agrarian movement, Dimitrije Ljotić and his „Zbor“ also had a 
clear idea of   the peasantry and cooperatives. By the middle of 1930s, 
Ljotić produced a clear concept of a new economic and political system 
similar to the corporate system which was advocated by totalitarian 
states such were Nazi Germany and Fascist Italy.30 

The political strategy of collaborationist government in Serbia 
had pragmatic importance for politically and ideologically divided 
Serbian society, trying thus to gather the majority of the Serbian 
people around this idea. The Nedić government invested much effort 
in gaining as wide public support as possible, trying at the same time 
to improve its position with the leadership of the occupation system 
and Nazi Germany. Especially after the uprising was crushed, and both 
resistance movements practically forced out of occupied Serbia, the 
collaborationists turned to internal development of their institutions.31 
Nedić became eager to enlarge his prerogatives, asking Nazi officials 
for territorial enlargement of Serbia, requesting permission to set 
up some kind of national assembly, strengthening of military forces 
and reactivating institutions of national importance, such as the 
University.32 Highlighting the peasantry as the „foundation of Serbian 

30 Ljotić built his ideology starting from ultra-conservative foundation, and under 
strong influence of French „Organic political thought“, Russian Slavophile move-
ment and philosophy of Berdyaev and very specific perception of Christianity (for 
early influences on Ljotić see: Christian Kurzydlowski, „The early ideological influ-
ences on Dimitrije Ljotić: the makings of fascist and traitor?“, Srbi i rat u Jugoslaviji 
1941 (ed. by Dragan Aleksić), Beograd, 2013, pp. 31–57). Critique of the Enlight-
enment and progressive values of the French revolution were roots of his ideology 
that has been later upgraded with corporative political and economical thought. As 
a result of these influences came the idea of corporate/class state, with peasantry 
as a dominant class, and the Serbian version of the so-called „divine triad“: God-
King-Landlord. Other ideologists of „Zbor“, like Milosav Vasiljević, Stevan Ivanić 
and Momir Nikolić, followed Ljotić’s ideas and shared his vision of class/corporate 
state without political parties, democracy, with state organized economy and strong 
public influence of the clergy. 

31 It is worth noticing that almost all long term projects of the Nedić government 
were launched during 1942, especially those conceived by the Ministry of Educa-
tion and Religion. Also, some complex institutions, such as Institution/Reformatory 
for Compulsory Education of Youth (Zavod za prinudno vaspitanje omladine) in 
Smederevska Palanka and Nedić’s „Children City“ in Obilićevo (near Kruševac) have 
been established during 1942 and 1943.

32 Nedić tried to establish all elements of traditional Serbian statehood, by trying to 
organize or get support from main national state symbols: the Assembly, the Uni-
versity, the Army and the Serbian Orthodox Church (SPC). While he, after some 
time, managed to regain control over the armed forces in the country and re-open 
the University, he failed to establish a representative body and to gain support from 
SPC. Church leaders deprived him of public support, in spite of his numerous pleads 



Aleksandar STOJANOVIĆ PLANNING A SOCIAL TRANSFORMATION: A CONTRIBUTION 
  TO THE RESEARCH OF WWII COLLABORATION IN SERBIA

149

society“ Serbian collaborationists intended to win the vast majority of 
Serbian population, pacify it, and keep it away from joining resistance 
movements. Milan Nedić got involved in developing and implementing 
the project of Serbian peasant cooperative state by emotionally 
speaking in favor of introducing this type of organization. In the words 
of a historian „It became his preoccupation“. He commissioned Ilija 
Pržić and Ceka Đorđević to produce a draft of the new state organization 
on cooperative basis, and they delivered an extensive document: „The 
main goal of national-cooperative state regulation“.33 The new Serbian 
state should have been formed on the idea of family, house community 
and state, as the three main elements and levels of national spirit. Built 
on patriarchal values, each administrative level would have one leader, 
solely responsible for making decisions, while all other members of 
the community would have only consultative role. The existence of 
political parties was not part of the plan: the only party would be the 
Fatherland, individual interests should be realized trough numerous 
cooperatives. Representative bodies were supposed to be organized on 
local, county and national levels, but without any real political power, 
with merely consultative role. On the top of the state organization stood 
the „National Leadership“, the executive government with legislative 
power, with its president acting as the leader of whole nation. Nedić 
marked this complex system as a „People’s Serbian Socialism“, truly 
believing in the possibility of class harmony, seeing it as the only way 
to building the new Serbian society and state. After all preparations 
had been completed, Nedić engaged himself in seeking support from 
General Paul Bader, the chief of the German occupation apparatus, 
but was met with cold reception.34 German rejection of the Serbian 

and pressure that followed (Archive of the Holy Synod of Bishops, Record of the 
Holy Synod held in 1947, documents in possession of Radmila Radić, PhD). 

33 Draft of the Serbian cooperative state project is kept in the Archives of Yugosla-
via (AJ, holdings: Zbirka Ilije Pržića, f. 2). On the idea of the Serbian cooperative 
state and the preparations for its introduction during the occupation Cf. Branko 
Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd, 1992, pp. 464–
470; Slobodan Kerkez, Društvo Srbije u Drugom svetskom ratu 1941–1945, Niš, 
2004. 

34 On January 1st 1943 Milan Nedić, acting as the president of the collaborationist gov-
ernment, sent two memoranda to General Paul Bader: „Explanation of the necessity 
to organize the Serbian people on basis of national community“ and „Development 
of Serbia on basis of national community“, practically asking for permission and 
support to introduce the Peasant Cooperative State. After internal discussion, Nazi 
administration in occupied Serbia rejected Nedić’s requests (VA, holding: Mikroteka, 
NAV-N-Т-501, r. 256, mf. 955/962: letter of P. Bader to M. Nedić, January 29th 
1943). High ranking military officials such as generals Alexander Löhr and August 
Mayszner offered strong opposition to these requests, stressing that strengthening 
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cooperative state did not stop further efforts to develop and promote 
this idea. It was in public focus especially during May of 1943 and at 
the beginning of 1944. However, it is still unclear whether this was only 
propaganda, or collaborationists held hopes to reverse the German 
decision due to the altered war situation. 

Instead of a Conclusion

Military defeat of the Axis powers and the revolution that followed 
in Yugoslavia put an end to the concepts of social transformation 
developed by Serbian collaborationists. The Peasant cooperative state, 
a utopian and anachronistic project, never came to life: new authorities 
in Serbia favored working class over peasantry. Some of the solutions 
contained within the Serbian civil/cultural plan were later implemented 
by the new authorities, but it remained unclear whether they were the 
result of the studies made during the occupation, or of the general 
wave of post-war development. The concept of the „New Serbian Man“ 
has been marked as a fascist indoctrination of the Serbian youth, 
although communist authorities also insisted on strict state control over 
education and ideological indoctrination of young generations. Almost 
all individuals involved in the development of these socio-political 
projects were prosecuted by the new authorities for war crimes, treason, 
collaboration with occupiers and fascist indoctrination of Serbian youth. 
Among the accused were some proven collaborationists, pro-fascists 
and pro-Nazis and persons who have committed various war crimes; 
but among the prosecuted there were also many Serbian intellectuals 
engaged in development of the Serbian civil/cultural plan and other 
scientific activities during the occupation, their only fault being their 
patriotic, professional or anti-communist stand. Destiny was cruel in 
many such cases: some of the most notorious collaborators managed 
to escape from the country and lived in peace and prosperity for 
several decades, while some of the prominent intellectuals who were 
in contact with occupiers by way of professional duty were imprisoned, 
deprived of national honour and forced to retire from public life after 

of Nedić’s authority and improvement of the Serbian position in the „New Europe“ 
could be potentially harmful for interests of Germany and her allies in the Bal-
kans (VA, Mikroteka, NAV-N-Т-501, r. 256, mf. 924/26, Letter of A. Mayszner to 
Commanding military officer in Serbia; VA, Mikroteka, NAV-N-Т-501, r. 256, mf. 
927/937, Letter of A. Löhr to P. Bader, January 22nd 1943). 
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the liberation of Serbia. Deep divisions of national being, rooted in the 
Second World War, still heavily burden the Serbian nation. 

Резиме

Александар Стојановић

Планирање друштвеног преображаја: прилог проучавању 
колаборације у Србији у Другом светском рату

Кључне речи: колаборација, влада Милана Недића, 
културна политика, Српски цивилни/културни план, 
Сељачка задружна држава, Нови Србин, Јонић, Велмар-
Јанковић

Темама из Другог светског рата посвећена је, у југословенској 
и српској историографији, велика пажња. Међу проблемима који су 
само фрагментарно истраживачки дотакнути налази се и културна 
политика владе Милана Недића, а посебно друштвено-политички 
пројекти за друштвени прображај који су били њен интегрални 
део. На основу најновијих истраживања српске историографије и 
нових историјских извора може се закључити да је током окупације 
група колаборациониста, окупљених углавном у Министарству про-
свете и вера, покушала да створи нову културну политику и намет-
не је народу у Србији. Путем снажне државне интервенције у кул-
тури, просвети и уметности, требало је створити систем вредности 
који почива на екстремном национализму, негацији свих тековина 
југоловенства, митским интерпретацијама историје, фаворизовању 
сељаштва и традиционалног живота и саборности. Захваљујући 
таквој политици још током окупације је драстично оборен квали-
тет уметничке продукције (што се најбоље уочава на примерима 
позоришта и књижевности), а за послератни период развијани су 
обимни концепти за преображај друштва: Српски цивилни/кул-
турни план, пројекат Сељачке задружне државе и концепт но-
вог васпитања: „Нови Србин“. Идеја задружне државе – стале шки 
уређеног друштва са доминацијом сељаштва, коју је заговарао 
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и сам Недић, није реализована јер није добила подршку окупа-
тора. Српски цивилни/културни план такође није остварен, али 
због одбијања Недића да га издигне на ниво националног прио-
ритета, док се са васпитавањем омладине у циљу стварања „Но-
вог Србина“ није стигло далеко, услед ослобођења Србије и ратног 
пораза Осовине. Сама чињеница да се изради три овако сложена 
и екстензивна пројекта приступило у условима окупације и свет-
ског рата изазива велико истраживачко интересовање, те ће поме-
нути друштвено-политички пројекти сигурно бити тема и будућих 
истраживања.
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Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ

ПОРТРЕТ ЖЕНЕ НА СЕЛУ У СРБИЈИ  
У ДОБА СОЦИЈАЛИЗМА*

АПСТРАКТ: У раду се идентификују чиниоци који су у 
вре ме социјализма у Србији значајно утицали на по ло-
жај жене на селу и у сеоској породици. Указано је на по-
једине сегменте свакоднeвице сеоске жене и на неке од 
разноврсних показатеља који је откривају. Трагано је за 
променама у приватности, породичном животу жене на 
селу, те родним улогама у оквирима социјализма. 

Кључне речи: жена, село, Србија, социјализам, 
породица, патријархат

Пракса социјализма није била иста све време постојања 
партијске државе у Југославији, различите фазе у њеном развит-
ку и друштвене промене одсликавале су се и на свакодневни живот 
жене. Друштвени статус жене на селу у Србији током друге поло-
вине двадесетог века и њену свакодневицу детерминисали су и об-
ликовали различити чиниоци и противуречни утицаји. 

Међу факторима који су се најснажније преламали на положај 
жене на селу и у сеоској породици после Другог светског рата, и 
који доприносе његовом разумевању, били су: однос државе пре-
ма пољопривреди и сељаштву у склопу укупног развојног модела 
друштва, еманципаторска идеологија Комунистичке партије пре-
ма жени и често непољуљан патријархат и традиција као стожер 
живота на селу. У стварности сеоске жене, сусретале су се многе 
друштвене контрадикторности. 

* Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Егалитарност мушкарца и жене, коју је социјалистички по-
редак на нивоу начела прокламовао, од самог почетка је промови-
сана као једна од упоришних тачака модернизације целог друшт-
ва. Промена правног положаја жене, тј. дефинисање предуслова и 
законских поставки родне равноправности учињено је већ у првим 
послератним годинама. Равноправност у наследном и породичном 
праву, политичка права, право на рад и једнаку плату за исти рад, 
права из домена социјалне заштите жена – тековине су које се на 
овим просторима везују за социјалистичку власт. 

Аграрна и економска политика социјалистичке државе по-
сле рата одредила је сељаштво као ону привредну снагу која је 
највећим делом стварала и из чије производње је црпљена држав-
на акумулација. Тежњу да се у сиромашној, аграрној земљи оства-
ри убрзани развитак, и то на плану укупног привредног развоја, 
партијска држава је конкретизовала у протежирању инду стри ја-
лизације, са максималним улагањем у индустрију, на рачун по љо-
привреде. Положај сељака био је дефинисан том политиком и све 
промене у њој одражавале су се на економски и политички статус 
сељаштва. 

Преображај пољопривреде и села, у контексту друштвених 
промена уоквирених социјализмом, као и конкретне мере које је 
држава спроводила на селу,1 рефлектовале су се и на живот жене. У 
склопу настојања партијске државе да протежира колективистички 
својински однос у пољопривреди,2 испрва с крајњом обазривошћу 
и постепено, а од 1949. године и свом силином апарата тоталне 
моћи којом је располагала, били су и покушаји да се у сељачке 
радне задруге укључи што више жена. У марту 1945. у жабаљском 
срезу жене су основале једну од првих сељачких радних задруга 
у Војводини.3 Све послове обављале су саме, а до краја те године 
оствариле су око 2.200 радних дана. Штампа је о овим примерима 
радо извештавала стварајући представе о жени на селу, задругар-

1 Аграрна политика пролазила је кроз различите фазе, које су прилагођаване 
економским условима и политичким приликама. У прво време, на неповољан 
економски положај сељака утицале су мере обавезног откупа пољопривредних 
производа, политика цена, прогресивно опорезивање и друго. 

2 Форсирано стварање сељачких радних задруга посебно је било наглашено 
током 1949. године, али их је држава, уз покушаје реорганизације, одржавала 
до 1953. Тада је напуштен колхозни модел у организовању пољопривреде. Од 
тог времена смањен је државни интервенционизам у пољопривреди. 

3 Самоиницијативно формирање сељачких радних задуга у Војводини везује се 
за колонисте и сиромашније сељаке. У прво време у сељачке радне задруге 
укључивале су се и удовице.
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ки, као пожељну слику. У времену колективизације пољопривреде 
Антифашистички фронт жена4 је за један од својих основних зада-
така формулисао што масовније укључивање жена у задруге. Да би 
задругарке имале помоћ у чувању и нези деце, те тако добиле вре-
ме за рад на пољопривредним пословима, организована је и шко-
ла за дечије неговатељице у сељачким радним задругама. Почет-
ком 1948. у школи је било око 70 жена и девојака.5 У неким радним 
задругама отваране су установе за чување деце, али су се време-
ном гасиле и затварале.6 

Многи сељаци су на различите начине пружали отпор 
колективизацији. Некада би им се придружиле и жене. Активно-
сти жена најчешће су се сводиле на агитовање, „ширење паро-
ла“ против сељачких радних задруга.7 Ангажовање жена у отпо-
ру колективизацији превазилазило је вербалне нападе. Примери 
из појединих крајева у земљи сведоче о томе да су жене физич-
ки насртале на „представнике народне власти“ и председника за-
друге. Забележени су и случајеви да се сељаци и њихове жене 
сукобљавају са задругарима који су кретали на обрађивање земље 
која је после арондације припала задругама.8 Од колективизације 
на селу убрзо се одустало.

Истовремено са увођењем уставних и законских гаранција 
о правној једнакости жене, у социјалистичкој држави је постојала 
и пракса „револуционарног законодавства“. Оно се у суштини сво-
дило на репресивно законодавство према појединим категоријама 
становника.9 Управо у првом послератном раздобљу, када је држа-
ва елиминисала правне одредбе из претходних времена којима је 
била легализована дискриминација жене, права и слободе човека 
и грађанина била су кршена на различите начине. То је било вре-

4 Основана током рата, 1942. године, ова масовна друштвено-политичка 
организација жена постојала је до 1953, када је укинута. 

5 В. Гудац Додић, „Анализа текстова о жени у листу Политика 1945–1953“, Србија 
у модернизацијским процесима 19. и 20. века, 2, Београд, 1998, стр. 401, 402.

6 Према писању Слободне Војводине, јануара 1950, у 26 срезова по Војводини 
је у СРЗ било уписано 18.632 жене, док их је у земљорадничким задругама 
било 66.608. Г. Стојаковић, „Антифашистички фронт жена Југославије (АФЖ) 
1946–1953: поглед кроз АФЖ штампу“, Род и левица, циклус трибина, Женски 
информационо-документациони центар, Београд, 2012, стр. 30. 

7 Архив Србије, (даље АС), Комисија за село, к. 2, Извештај о раду на 
омасовљавању и стварању СРЗ, 14. V 1949.

8 В. Гудац Додић, „Колективизација у Југославији, узроци и последице“, 
Истраживања 19, Нови Сад, 2008, стр. 152.

9 М. Митровић, „Жене и репресивно законодавство у Србији 1944–1952“, Србија 
у модернизацијским процесима 19. и 20. века, 2, стр. 41–53. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

156

ме у којем је Комунистичка партија била окренута стабилизацији 
и учвршћивању своје политичке владавине, време разрачунавања 
државе са људима који су сматрани непријатељима политичког по-
ретка, са политичким противницима и онима који су заговарали 
другачија политичка решења, са лицима која су квалификована 
као „класни противници“, „шпекуланти“, „лица која не испуњавају 
обавезе према држави“ итд. У првим послератним годинама цело-
купан правни систем био је подређен интересима „револуционар-
не власти“ и партијске државе, што је у пракси сужавало грађанска 
права. Непоштовање основних права је било видљиво, поред оста-
лог, током реализације привредних мера државе. То се првенстве-
но односи на спровођење мера аграрне политике на селу, када су 
нарушавана права и елементарне слободе људи, посебно током 
1949. и 1950. године.10 

Таква репресија није мимоилазила ни жене,11 а истраживање 
мањег узорка у Србији показује да су се и оне налазиле пред 
комисијама за ратне злочине, на судовима части, на селу су 
кажњаване због неизвршавања привредних државних мера, пре 
свега везаних за обавезни откуп пољопривредних производа, про-
глашаване су за информбироовке. „Патријархални положај жене 
је, међутим, доприносио да су оне биле обухваћене овим мерама у 
далеко мањем броју од мушкараца.“ Жене углавном нису поседо-
вале имовину, нису биле „основни носилац домаћинства“ тако да 
је репресивно законодавство примењивано на знатно мањи број 
жена.12 

Наслеђене, патријархалне вредности, традиционални морал, 
обичаји и правила понашања која су налагали, дуго су на селу има-
ли велику моћ. Живот на селу понекада је био далеко од утицаја 
идеологије и званично прокламоване, начелне родне равноправ-
ности. Стварност и свакодневица сељанке често је била регулиса-
на обичајним нормама и традиционализмом, а промовисана еман-

10 Промовисањем државних интереса и циљева привредне политике као це-
нтралног, општедруштвеног интереса, у пракси су релативизована лична и 
грађанска права. До педесетих година политичко насиље је било израженије 
него у другим раздобљима владавине Комунистичке партије у Југославији.

11 Приказујући искуства жена - политичких затвореница на Голом отоку, из 
времена сукоба са Информбироом, Рената Кирин је записала: „Парадоксално 
или не, једна од првих тековина женске политичке еманципације у новој 
државној заједници, била је њихово равноправно укључивање у казненоправни 
сустав кажњавања политичких затвореника“. Р. Ј. Кирин, Дом и свијет, Загреб, 
2008, стр 88.

12 М. Митровић, н. д., стр 53.
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ципаторска идеологија социјалистичке државе тешко је допирала 
до ње. 

За сељанку је породица била централно место живота. Соп-
ствени идентитет пројектовала је и утапала у децу, мужа, живела 
је за њих. 

Живот сеоске жене13 значајно се разликовао од живота же-
не која је живела у граду, услед изражених супротности између 
градских и сеоских средина. Проблеми провинције, поготово се-
ла у заосталим крајевима, послови које су жене обављале, услови 
у којима су живеле и становале, често су драстично одударали од 
живота у граду, условљавајући оштре разлике у начину живота же-
на. Обичаји су више чувани на селу него у граду, у селу су имали 
снажан утицај, понекад и снагу закона. Повезаност са прошлошћу 
и традицијом код сеоских жена била је наглашена. Чување ста-
рих народних обичаја и схватања имало је посебно снажан утицај 
на женску децу. Старије генерације, првенствено баке, унукама су 
преносиле свој вредносни код и начин размишљања заснован на 
патртијархалном наслеђу. Сељанка је још дуго била утопљена у 
традиционални морал.  

Положај жене у сеоској породици у Србији није био исти у 
свим крајевима. У сваком случају, живот жене на селу био је специ-
фичан и тежак. Систем норми и понашања својствен патријархалној 
идеологији имао је већи значај и утицај на селу него у варошима и 
по градовима. Жена је често била оптерећена до крајњих граница 
радом на њиви и у пољу, пословима око стоке, уз то је обављала 
све кућне послове, водила домаћинство, гајила децу и бринула о 
њима. Одмора за њу готово да и није било. У руралним срединама 
опстајао је патријархални културни образац, а закони су често би-
ли потиснути пред обичајним правом. Патријархални односи, очу-
вани у многим сеоским породицама, формирали су идентитет жене, 
везујући је, пре свега, за породицу, родитељство, рад у кући и на 
њиви. Домаћинство, послови у кући и васпитавање деце у потпуно-
сти су били препуштени женама.14 

Жене су на селу масовно радиле у пољу, учествовале у мно-
гим пољопривредним радовима, а током послератних година све ви-
13 У овом раду није указано на сву разноликост свакодневице жена у појединим 

деловима Србије, планинским селима, равничарским крајевима, развијенијим 
или заосталим подручјима, која је била веома изражена, већ на неке опште 
показатеље и карактеристике живота жене на селу. 

14 М. Исић, В. Гудац Додић, Жена је темељ куће. Жена и породица у Србији током 
двадесетог века, Београд, 2011, стр. 117–120.
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ше су се ангажовале у пољопривредној производњи. Интензивније 
бављење жена пољопривредним пословима било је условљено 
миграцијама претежно мушког становништва са села у градове, 
које је подстицала убрзана индустријализација. Почетком шездесе-
тих година жене су у укупном броју активног пољопривредног ста-
новништва чиниле 41,5%. У многим сеоским домаћинствима оне су 
биле једина радна снага у пољопривредној производњи. То је ка-
рактерисало углавном она домаћинства у којима су мушкарци били 
запослени у индустрији и другим делатностима.15 Процене су би-
ле да у 30% сеоских домаћинстава жене чине главну радну снагу 
у пољопривреди. У селима смештеним у непосредној близини гра-
дова тај проценат је био још већи. Ту су жене чиниле и до 65% ак-
тивног пољопривредног становништва.

Пораст учешћа жена у пољопривредној производњи био је 
приметан у свим сеоским подручјима у Србији, и тамо где пре рата 
није било жена пољопривредних произвођача или их је било веома 
мало. Тако је на Косову учешће жена у активном пољопривредном 
становништву повећано са 18,4% у 1953. години на 29,2% у 1961.16

Такав тренд настављен је и наредних година и посебно је 
био карактеристичан за мешовита домаћинства.17

Ограничена економска самосталност жена, упркос високом 
учешћу у пољопривредној производњи, била је, поред осталог, 
условљена чињеницом да су оне ретко биле власнице земље и дру-
ге имовине. Ретко су располагале новцем и одлучивале о томе како 
ће се трошити, што је било у складу са њиховим општим положајем. 

15 Мешовита домаћинства углавном су заступљена у приградским насељима. 
Таква домаћинстава нису била ретка. Многе сеоске породице су имале чланове 
који су били запослени ван пољопривреде. Доходак који су на тај начин 
остваривали често је био већи него онај који су имали од пољопривреде и 
рада на сопственом имању. Обично су се у граду запошљавали мушкарци, 
док су жене остајале на пољопривредном газдинству и на њему производиле 
претежно за потребе своје породице. Историјски архив Београда, (даље ИАБ) 
Градска конференција ССРН, Конференција за друштвену активност жена, к. 5, 
Друштвени положај жене на селу, 1966.

16 АС, ђ-75, ф. 92, Конференција за друштвену активност жена Србије, Неки 
актуелни проблеми у вези са друштвеним положајем жена на селу, Београд, 
1962.

17 Од укупног броја домаћинстава која су статистички регистрована, седамдесетих 
година, око 45% пољопривредних газдинстава имало је и сталне приходе од 
рада ван газдинства. Архив Југославије (даље АЈ), Савезна конференција 
ССРНЈ, 142, 468, Нека актуелна питања друштвено-економског положаја жене 
у пољопривреди и на селу, Београд, 1977.
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Живот жене на селу обликовало је традицијом оковано пра-
вило да жена мора да слуша мужа.18 Родне улоге у породици, дефи-
нисане у прошлости, одговарале су односима у патријархалној по-
родици и доминацији мушкарца над женом. 

Брак се на селу углавном склапао из интереса, економских 
рачуница, а одлуку о томе често су доносили родитељи. У сеоској 
популацији на брак се гледало као на прилику да се повећа имање. 
Долазак снаје за укућане је, у руралним срединама, значио и дола-
зак нове, свеже радне снаге. Уз девојку се и даље давао мираз. То је 
био велики терет за породицу девојке која се удавала. „Путем мира-
за врше се најразличитије уцене родитеља девојке и доводи често 
до економског упропашћавања мање имућне породице.“19 Мираз се 
по селима дуго задржао, у послератном раздобљу попримао је ра-
зличите видове, који су се временом „мењали и модернизовали“.20 
Педесетих и шездесетих година двадесетог века, девојке су у ми-
раз21 доносиле шиваће машине, кревет, сто, столице и др. Осамде-
сетих, често су доносиле спаваће собе, што је тада било веома по-
пуларно, или пак новац у тој вредности.22 Током друге половине 
двадесетог века, до краја осамдесетих, девојке су у форми мира-
за и као своју девојачку спрему доносиле намештај и друге пред-
мете за кућу, али и веш, који су често саме шиле и везле.23 Обичај 
давања мираза ћерки приликом удаје представљао је неку врсту 
замене за наследство.24

Сачувана документација из различитих извора25 сведочи 
да је у неким крајевима постојала продаја женске деце, удаја ве-
18 АЈ, Кабинет председника Републике, II-2/16, к. 39.
19 АЈ, КПР, II-2/16, к. 39.
20 АС, ђ-75, ф. 92, Конференција за друштвену активност жена Србије, Неки 

актуелни проблеми у вези са друштвеним положајем жена на селу, Београд, 
1962.

21 Разлика између мираза и девојачке спреме која је постојала у време када се 
мираз појавио постепено је нестајала, па су се та два садржаја најчешће обје-
дињавала у једном термину. Стриктно разграничење би појам мираз довео у везу 
са непокретностима, а спрему са покретном имовином. Ј. Ђорђевић-Црнобрња, 
Наслеђивање између обичаја и закона, с посебним освртом на област Врања, 
Београд, 2011, стр. 160. 

22 Ј. Ђорђевић, „Ко кога наслеђује? врањски крај у другој половини двадесетог 
века“, Култура у трансформацији, Зборник радова Етнографског института 
САНУ, 23, Београд, 2007, стр. 55.

23 А. Павићевић, На удару идеологија. Брак, породица и полни морал у Србији у 
другој половини 20. века, Београд, 2006, стр. 295.

24 О томе шире видети: Ј. Ђорђевић-Црнобрња, Наслеђивање између обичаја и 
закона, с посебним освртом на област Врања, стр. 164. 

25 АЈ, КПР 837, II-2/16.
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ома младих девојака, девојчица за старце. У другим срединама, 
међутим, супротно томе женили су још недорасле мушкарце, деча-
ке са старијим женама. Млади момци су склапали бракове пре од-
ласка у војску. Појава куповине девојака на селу посебно је било 
на Косову. Продаја и куповина девојака урушавала је настојања 
државе да ублажи друштвену неравноправност жене и сведочила 
колико је некада свакодневни живот на селу био у супротности са 
сваком идејом модерности.

Бракови малолетника били су учестали, у послератним годи-
нама бивало их је све више. По правилу, такве брачне заједнице 
лако су се раскидале и биле су веома нестабилне. На селу су мно-
ге младе мајке остајале саме са децом, што је била једна од после-
дица раскида малолетничких бракова.26 Чести су били тзв. дивљи 
бракови на селу, односно животне заједнице лица које нису закон-
ски регистроване, невенчаних парова. 

Избор брачног партнера под контролом родитеља и у складу 
са њиховом вољом, као саставни део патријархалних односа, био 
је присутан у Србији и у послератном раздобљу. У различитим де-
ловима такви, договарани бракови нису били једнако заступљени 
и карактеристични за све средине. Свакодневни живот некада је 
брисао јасну границу између бракова које су уговарали и на које 
су одлучујуће утицали родитељи и оних које су бирали будући су-
пружници. Постојале су и неке прелазне форме, када је контрола 
родитеља над склапањем брака била присутна у већој или мањој 
мери. Истраживања која су обухватила становнике из дванаесет 
различитих насеља (села, већих села, варошица и градова)27 у 
различитим рејонима на територији уже Србије указала су на не-
ке тенденције. У узорку од 3.141 особе, њих 24,7% одговорило је 
да нису сами бирали свог супружника, већ су то учинили њихови 
родитељи. Они су се чешће уплитали у брачне изборе када су уда-
вали ћерку (29,5%) него када су женили сина (19,6%). Разлике су 
постојале и у зависности од тога где су родитељи и њихова деца 

26 Током 1959. године на територији Србије рођено је око 10.000 деце малолетних 
мајки.

27 Анкетирани су становници из различитих рејона по Србији. Били су из Ваљева, 
села Поскурице код Крагујевца, варошице Ковачевац код Младеновца; Краљева, 
села Драмиће код Новог Пазара и Чићевца код Сталаћа; у источној Србији, 
Бора, села Вирине код Ћуприје и Грљана код Зајечара и у јужној, Ниша, села 
Бошњаце код Лебана и Дољевца. Патријархални и савремени видови избора 
брачног друга на подручју уже Србије, Хрватски државни Архив, Загреб, (даље 
HR-HDA-1234), Конференција за друштвену активност жена Хрватске, 1943–
1990.
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живели. „Значајно више родитељи на селу бирају брачног партне-
ра своме сину, односно кћери него они у граду.“28 Најчешће су деци 
бирали партнере родитељи из пољопривредних домаћинстава, по-
том из мешовитих домаћинстава, а најмање из оних чији се чланови 
нису бавили пољопривредном производњом. Уколико су будући су-
пружници били школованији утолико је опадало директно уплитање 
родитеља у избор брачног партнера. Чињеница да су родитељи би-
рали животне сапутнике чешће својим ћеркама него мушкој деци, 
и то више на селу, још једном сведочи да је патријархат, односно 
поједине његове манифестације, највише погађао жене на селу. 
Треба рећи, међутим, да су се у послератном раздобљу такви избо-
ри значајно смањивали и нагло губили. 

Истраживање које је третирало избор брачног партнера, 
спроведено на селу у Србији педесетих, показало је да су мушкар-
ци бирали супруге из свог сеоског окружења, док су девојке сма-
трале да је пожељније удати се за неког ван аграрног сектора.29

Статус сељанке није се много променио ни по питању преки-
да брачних веза и развода. Број развода на селу бивао је све већи, 
али то није било последица урушавања доминантног образца те 
промењеног односа жене према супругу, браку, брачним обавеза-
ма. Разводи су најчешће били условљени одласком мужа из села и 
напуштањем породице, жене и деце.30

Немање деце је на селу био један од уобичајених разлога за 
прекид брачне везе.31 

Након сеоског развода, жену која је углавном остајала без 
ичега, без сопствених извора финансирања и без издржавања од 
бившег супруга, често родитељи нису прихватали назад. После 
развода ћерке, они нису увек примали у свој дом ни унуке, те су 
разведене жене остајале и без своје деце.32 

 Изразито негативан однос према ванбрачно рођеној деци 
у сеоским срединама одсликавају и многа погрдна имена којима 
су била обележена и називана. Конзервативизам и неподељена 

28 HR-HDA-1234. 
29 K. Kazer, Porodica i srodstvo na Balkanu, analiza jedne kulture koja nestaje, Beo-

grad, 2002, str. 447, 448.
30 АС, ђ-75, ф. 92, Конференција..., Неки актуелни проблеми у вези са друштвеним 

положајем жена на селу.
31 Џ. М. Халперн, Српско село, Друштвене и културне промене у сеоској заједници 

1952–1987, Београд, 2006, стр. 186. 
32 И. Добривојевић, „Слика једног друштва. Животне прилике на српском селу“, 

Историја двадесетог века, 2/11, Београд, 2011, стр. 155.
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јавна осуда сеоске средине, оговарања, разне забране, доводили 
су невенчане мајке у веома тежак друштвени положај, те поне-
када доприносили очајничким поступцима тих жена, чедоморству. 
Инкриминисање неудатих мајки и јавни презир условаљавали су и 
доводили до напуштања тек рођене деце. Ванбрачно рођење је, по 
селима у Србији, још увек велика срамота.33 Чаршијске приче и ге-
нерално негативан однос према мајци ванбрачног детета задржа-
ли су се на српском селу и у другој половини двадесетог века. Да 
је таква друштвена пракса истрајавала, сведоче и записи из педе-
сетих година, из којих се види да родитељи према својој деци из 
ванбрачних веза и из разведених бракова, „па и када су комуни-
сти“ понашају веома неодговорно, на различите начине избегавају 
да им дају издржавање, или их се одричу. Чедоморства је у Србији 
било и у послератном раздобљу.34 Неки судови одбијали су да 
истражују очинство,35 мада су таквим судским поступцима жене на 
селу ретко прибегавале и избегавале их. Искуства неудатих мајки 
сведочила су о понижењима која су доживљавале и различитим 
осудама јавности. Упркос повећаном броју ванбрачно рођене деце, 
она углавном нису имала исти друштвени статус као деца рођена 
у традиционалној породици.36 Амбивалентан однос према неуда-
тим мајкама постојао је и међу комунистима. Третман жене која је 
родила децу ван брака показивао је њену инфериорност, откривао 
сву конзервативност сеоске средине. 

Законодавство социјалитичке државе није могло да промени 
устаљене форме наслеђивања на селу, по којима су женска деца 
била у другом плану и наслеђивала своје родитеље само онда ка-
да није било мушке деце. Систем наслеђивања карактеристичан за 
прошла времена, готово нерпромењен дуго је опстајао. Неокрњена 
традиција одсликавала се управо у овом сегменту живота жене на 
селу. 

Развитак села утицао је и на сеоску породицу и живот жене. 
Две деценије по ослобођењу, међутим, већина жена на селу месила 
је хлеб у кући, доносила воду за пиће и кућне потребе из бунара. 
Сељанке су, мада ређе него раније, саме ткале, а производи тек-

33 М. Новаков, „Однос према неплодности и ванбрачном рађању у српском селу“, 
Социолошки преглед, бр. 2, 2010, стр. 342–346.

34 Чедоморства су се углавном дешавала на селу. У извештају АФЖ-а из 1949. 
године констатовано је да чедоморство „у великој мери постоји“. ИАБ, 
Конференција..., Стање дечије заштите у Београду, 1949.

35 АЈ, АФЖ, 141, 33, Извештај о стању дечије заштите у ФНРЈ, 1948.
36 АЈ, ССРНЈ, 142, А-471, 1966.
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стилне индустрије за многе од њих били су недоступни. Масовнијег 
коришћења конфекције, према документацији с почетка шездесе-
тих година, још увек није било. У многим селима није било устано-
ва за дневни боравак деце, па ни оних које би биле повремено, се-
зонски организоване у време највећих радова на пољима. 

Недовољна заступљеност продавница, пекара, месара, ре-
сторана, па чак и чесми и јавних купатила, била је карактеристич-
на за сеоске средине. Наглашене су биле разлике у појединим 
подручјима и крајевима по Србији, али и у оквирима једне исте 
општине. Приградска села су била у повољнијем положају. Утицај 
града и градског начина живота ту је био најјачи. Постојали су, 
међутим, велики парадокси у организацији живота. Забележено 
је да у појединим приградским селима има више аутомобила него 
електричних пегли, више радио-апарата и телевизора него решоа 
и ваљаних шпорета.

Градња нових кућа37 од солиднијег, тврдог материјала, није 
увек значила и квалитенији живот за њихове укућане, а нарочито 
жене. „Посебан је проблем што оне често и не служе за свакоднев-
ни живот породице, него онако намештене обично служе за госте 
и репрезентацију угледа и економске моћи домаћина, док чланови 
породице и даље живе у старим кућама, без основних хигијенских 
услова. Није ретка појава да у великим новим сеоским кућама нема 
воде, а купатила су права реткост. Дворишта око ових нових кућа 
су најчешће неуређена, прљава са неограђеним ђубриштима, пу-
на изливених фекалија из штала и импровизованих нехигијенских 
клозета.“38 Поред веома ниског степена културе становања, при-
митивна схватања у многим сеоским срединама, као и недовољна 
свест о сопственим потребама и приоритетима рефлектовали су се 
и на свакодневни живот жене. 

Квалитет живљења није био исти у свим селима и крајевима 
по Србији. Упадљиве су биле различитости у начину живота. Би-
ло је села у којима су њихови житељи, поред одржаваних и окре-

37 До почетка Другог светског рата, на србијанском селу најчешће сеоске куће 
у којима се живело биле су чатмаре, у равничарским деловима и од набоја и 
ћерпича, а у брдовитим, брвнаре. М. Исић, Сељанка у Србији у првој половини 
20. века, Београд, 2008, стр. 168. 

38 АС, ђ-75, ф. 92, Конференција..., Неки актуелни проблеми у вези са друштвеним 
положајем жена на селу.
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чених кућа, водили бригу и о својој околини, баштама са цвећем, 
уређивали су дворишта.39

Хигијенске услове живота на селу, који су често били испод 
сваког минимума, није било могуће променити све дотле док првен-
ствено жене нису имале барем основна знања о здравственој кул-
тури и хигијени. Она су била претпоставка свим другим промена-
ма. Излаз из заосталости и конзервативизма у сеоским средина-
ма, тражен је, поред осталог, у просвећивању жене. Концепт еле-
ментарног, најнужнијег едуковања и просвећивања одраслих же-
на и девојака на селу социјалистистичка држава је реализовала 
путем бројних курсева који су одржавани из године у годину. Не-
ки од њих били су веома амбициозни и имали велики значај за 
крајеве у којима су спроведени. Организоване су и масовне акције 
за здравствено просвећивање жена на селу, посебно у заосталим 
крајевима.40 До 1953. године, већину је осмислио и по селима ре-
ализовао АФЖ. 

Предавањима, практичним вежбама везаним за хигијену, 
здравље, негу деце, исхрану, настојало се променити постојеће 
стање на селу, односно подићи ниво знања и обавештености сеоских 
жена. Велики број таквих курсева спроведених у првим послерат-
ним годинама постепено се смањивао и опадао. Тако је нпр. 1957. 
Главни одбор Црвеног крста организовао по Србији 4.173 курса и 
семинара са више од 64.000 полазница, Хигијенски завод Србије 
1.119 са 15.000 полазница, Институт за здравствено просвећивање 
шест курсева са 500 полазница и 200 домаћичких течајева. Не-
колико година касније, 1961. у Србији су покренута 662 курса са 
нешто преко 14.000 полазница и то само у организацији Црвеног 

39 То је карактерисало староседелачка села по Војводини, делове Шумадије, кра-
јеве око Шапца и Ваљева, нека села у ужичком и моравском крају, али и ко-
лонистичка села на Косову. Од севера ка југу и запада ка истоку по селима је 
опадао квалитет живљења. И. Добривојевић, н. д., стр. 144.

40 Велику хигијенско-здравстевну акцију организовао је Главни одбор АФЖ-а 
Србије 1951. Акцијом је обухваћено пет најзаосталијих срезова на Косову, 
а трајала је месецима. Спроводило је око 200 чланица АФЖ-а, бабица и 
медицинских сестара, али и многе жене из места у којима се акција одигравала. 
Формиране екипе од по двадесетак чланова обилазиле су сваку кућу, па и оне 
у најзабаченијим деловима. Прегледане су труднице, а укућанима су даване 
сугестије и подучавани су о томе како да негују децу, одржавају хигијену, 
припремају храну. Кречене су куће, пробијани прозори на многима од њих, 
рушени су нехигијенски клозети и прављени нови итд. Екипе су обишле око 
9.000 кућа. Исте године на подручју уже Србије организовано је још пет 
сличних акција здравственог просвећивања жена. ИАБ, Конференција..., к. 3, 
Извештај извршног одбора Централног одбора АФЖ-а од 3. до 4. конгреса. 
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крста. Основни разлог због којег је дошло до опадања тих курсева 
био је проблем њиховог финансирања, који нији био решен. 

Такаве животне околности условиле су да најчешћа обољења 
сеоских жена буду управо последице нехигијене и одсуства неге у 
трудноћи и током порођаја. То су показивали подаци о њиховом 
лечењу. Почетком шездесетих годна тек нешто више од половине 
трудница (52,5%) користило је стручну помоћ бабице или лекара 
на порођају. Остале жене то нису имале и у великој већини биле су 
са села. Поређење са женама у Хрватској, где су мајке рађале де-
цу без помоћи стручног лица у 24,7% случајева, или у Словенији 
у 1,7% случајева, открива суморну слику о животу пре свега сео-
ских жена у Србији. Појава тетануса код новорођенчади је била „у 
Србији већа него у свим другим републикама заједно“.41

Законом о основном осигурању пољопривредних произво-
ђача, осим тога што је било предвиђено бесплатно коришћење 
услуга у диспанзерима и лечење деце до годину дана уз присуство 
мајке, за медицинску помоћ и негу у време порођаја предвиђено је 
да осигураник партиципира 30% од трошкова. Учешће у трошкови-
ма везаним за порођај у пракси је било различито. У неким кому-
нама помоћ је пружана бесплатно, у другим је висина учешћа ва-
рирала, али нигде није прелазила 30% од укупних трошкова. Ска-
ла у плаћању усаглашена је са величином фондова и конкретном 
ситуацијом у општинама.42

Међу сеоским женама абортус је био веома раширен, у пркос 
схватањима сеоске средине, која га је генерално осуђивала. 
Повећање броја извршених абортуса било је континуирано. Ста-
тистички подаци о броју побачаја указују на стални пораст. 
Либерализација абортуса, који је социјалистичко законодавство 
увело као још једну од слобода жене, смањивала је праксу илегал-
них прекида трудноће, присутну на селу још пре рата.43

Анализирајући српско село на примеру села Орашца, пе-
десетих година двадесетог века, амерички антрополог Халперн је 
забележио да је најчешћи начин регулисања рађања био прекид 
трудноће, да се o савременој контрацепцији слабо знало. Оптима-

41 АС, ђ-75, ф. 92, Конференција..., Неки актуелни проблеми у вези са друштвеним 
положајем жена на селу.

42 Исто.
43 О раширености абортуса на србијанском селу и примитивним начинима на које 

је сељанка пре Другог светског рата прекидала трудноћу, често опасним по 
њен живот, видети у: М. Исић, н. д., стр. 236–243.  
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лан број деце кретао се од двоје до четворо, поготово ако је прве-
нац или другорођенче био дечак. Речи којима се један сељак об-
ратио својој снаји пуно говоре: „Како то, родићеш још једно дете!? 
Па већ имам унука.“44 

Неписменост је највеће упориште имала на селу и то посебно 
међу женским становништвом.45 Масовно организовани течајеви за 
описмењавање у великој мери су обухватали жене које су живеле у 
сеоским срединама. Полазнице аналфабетских курсева су најчешће 
биле са села (70%). У време социјализма, неписменост станов-
ништва у Србији није била искорењена, али је значајно смањена. 
Многе девојке нису завршиле основну школу.46 У сеоским средина-
ма родитељи су некад пружали отпор описмењавању и школовању 
своје женске деце, јер су сматрали да им то за рад у пољу, на њиви 
и у домаћинству, дакле за улоге које су им намењене, није ни по-
требно. Упркос недовољном школовању, образовање је генерално 
било онај сегмент живота у којем су жене у другој половини дваде-
сетог века учиниле помак у односу на прошла времена и претходне 
генерације. Тако су и девојке са села, више него раније, биле усме-
рене ка школовању на различитим нивоима. То је доприносило од-
ласку девојака из родитељских кућа и, најчешће, напуштању села.

Учешће жена сељанки у органима власти и руководствима 
друштвено-политичких организација било је веома мало и поцр-
тавало је њихову друштвену маргинализацију.47 У месним одбори-
ма шездесетих је било 3,2% жена, 3% у задружним саветима итд.48 
Заосталост села и снажно деловање патријархата били су непремо-

44 Џ. М. Халперн, н. д., стр. 187. 
45 Социјалистичка држава сусрела се са високом неписменошћу становништва, 

великим разликама између градова и села, као и између мушког и женског 
становништва. У Србији је најмањи проценат неписмених жена био на подручју 
Војводине, а највећи на Косову.

46 АЈ, 142, 468, Задружни савез Југославије, Београд, 3. 4. 1980.
47 Учешће жена у органима власти у раздобљу социјализма, мада је варирало од 

године до године, генерално је било слабо. Примера ради, крајем четрдесетих и 
почетком педесетих година, и поред високог учешћа жена на изборима, њихова 
заступљеност у органима власти била је мала. У среским, градским и месним 
народним одборима проценат изабраних жена у Србији био је 7,5%. Подаци за 
1952. годину откривају још неповољније стање јер је тада за среске, градске и 
месне народне одборе изабрано 2,08% жена. ИАБ, Конференција..., Извештај 
Извршног одбора Централног одбора АФЖ-а Југославије Четвртом конгресу.

48 У сеоским партијским организацијама у Србији је 1962. године било 2,5% 
жена „непосредних пољопривредних произвођача“. АС, Конференција..., Неки 
актуелни проблеми у вези са друштвеним положајем жена на селу.
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стива препрека друштвеној афирмацији жена на селу у послерат-
ном периоду. 

Млади људи су масовно напуштали села. Све чешће су од-
лазили у већа насеља и градове. То су чиниле и девојке. Годинама 
су многе од њих после завршетка основне школе одлазиле у гра-
дове на даље школовање или пак да би се запослиле у услужним 
и другим делатностима. Малобројне девојке које су остајале на се-
лу, а завршиле су основну школу, или макар неколико разреда, ни-
су могле снажније утицати на промену родних односа и начина жи-
вота сеоских жена.

Деаграризација и интензиван одлив радне снаге у градове, 
посебно мушке, довели су до тога да су жене са великим уделом 
биле ангажоване у пољопривредној производњи газдинстава и до 
феминизације пољопривредне делатности. 

Економски развитак, технолошки прогрес и модернизацијски 
процеси допирали су и до сеоских подручја. У послератном раздобљу 
асфалтирани су и изграђени путеви, у многа сеоска домаћинства 
уведене су струја и вода, квалитетније и савременије су грађене 
зграде за становање. Многа села добила су школе, амбуланте, до-
мове културе, поште, библиотеке, продавнице. Одевни предмети 
који су до Другог светског рата и у првим послератним годинама 
у великој мери шивени у оквиру газдинстава, били домаће изра-
де, већ седамдесетих година масовно се набављају у продавница-
ма, преко 80% одеће и ципела сеоско становништво куповало је у 
њима. Напредак се уочавао у различитим сегментима живота.

Многи показатељи, међутим, сведоче да процес модерниза-
ције сеоске породице и промене у том правцу нису једнозначне, 
нити су у потпуности превладале патријархални поредак. Свршет-
ком социјалистичког раздобља, заједничка домаћинства и проши-
рене породице нису реткост у сеоским срединама.

Према истраживању о породици и положају жене у ру-
ралној Србији,49 у сеоским породицама у централној Србији још 
увек постоји патријалхални систем односа. Манифестације па три-
јархалности, посебно изражене у родним односима, у многим се-
оским срединама могу се пратити на неколико нивоа. Резултати 
истраживања откривају високу заступљеност сложених облика по-
родице, заједничких домаћинстава; у испитаном узорку породице 
49 Љ. Рајковић, Породица и положај жене у руралној Србији, Асоцијација за 

женску иницијативу, 2006, www. awin.org.rs. Истраживање је спроведено на 
узорку од 600 посматраних јединица.
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нуклеарног типа чиниле су само 20,6%. Проширене породице пре-
тежно су усмерене на сроднике по мушкој линији, жене су углавном 
живеле у патрилинеарном браку. У оним породицама где није било 
мушке деце, у кућу је долазио зет, али и тада се имање најчешће 
преносило на њега, а не на ћерку. Посебно је неповољан однос 
према ванбрачној деци. Околност да су социјалистичким законо-
давством у првим послератним годинама укинута ограничења и по 
правима изједначена деца рођена у браку са оном рођеном ван 
брака, те да је дозвољено доказивање очинства, није променила 
много у реаговању сеоске средине. Истраживање показује да се на 
ту децу „гледа са презиром“, услед „ниског прихватања очинства“, 
и да је „однос према ванбрачној деци катастрофалан“.50

Друга истраживања такође показују да реакције околине на 
ванбрачно рађење нису биле повољне ни крајем двадесетог ве-
ка. Случај младе жене води нас у село удаљено од главног гра-
да тек седамдесетак километара. Неудата жена је родила дете и 
наставила да живи код својих родитеља, који су их прихватали. У 
сеоској средини, међутим, тај догађај наилазио је на осуду. Крити-
ци су били изложени посебно њени родитељи, који су у потпуно-
сти прихватали унуче и околности под којима се родило. „Већина 
сељана је сматрала да је девојка требaло ‚некако да се реши бре-
мена‘ или да са њим, као што је раније био обичај, ‚оде негде где 
је нико не зна‘. Одговорност ванбрачних очева углавном нико не 
помиње, мада, када се постави питање, сви сматрају да би мушка-
рац у таквој ситуацији требало да се ожени мајком детета.“51 Од-
нос сеоске средине према женама које су родиле децу ван брака 
рефлектује укорењена друштвена вредновања. 

Обичајно право по селима још увек има велику снагу и 
ограничава право жене у наслеђивању. Имовину и кућу најчешће 
наслеђују синови, или браћа. Женска деца постају наследни-
ци онда када у породици нема мушке деце или у оним породица-
ма у којима жене саме живе.52 Упркос законским прописима, го-
тово пола века после установљавања правне једнакости жене у 
наслеђивању, још увек је присутна пракса која је онемогућава. 
Ра зличита истраживања потврђују да је уобичајена пракса да се 
ћерке одричу свог дела имања у корист брата, односно онога који 

50 Исто.
51 А. Павићевић, „Брачни и породични живот“, Приватни живот код Срба у 

двадесетом веку, Београд, 2007, стр. 85.
52 Љ. Рајковић, н. д. 
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је остао у родитељској кући. Одступања од тога има, обично су ве-
зана за женску децу, сестре које живе у градовима и које се свог 
дела ређе одричу од оних које су остале на селу. Кућа се и даље 
најчешће преписује сину, а ћерки тек неки мали део имовине.53 
Процене да се припаднице женског пола одричу у веома висо-
ком проценту свог наследног дела, чак око 90%, наводе се и у 
истраживањима везаним за јужну Србију. Уколико нема мушке де-
це, већ су наследници само ћерке, наследство се дели на пола, 
односно на онолико делова колико има ћерки. Изузетак је случај 
у којем једна од њих са супругом и децом остаје у заједничком 
домаћинству са родитељима. Тада у пракси, она наслеђује цело-
купну имовину, или барем највећи њен део. То обичајноправно на-
чело засновано је на устаљеном понашању да ћерка која остаје са 
родитељима треба да води бригу о њима, да их сахрани итд.54

Све жене обухваћене наведеним истраживањем о положају 
жене у руралној Србији, као основни разлог заснивања брака 
на водиле су рађање деце и обезбеђење потомства. Након обе-
збеђења жељеног броја деце, при чему је рођење сина приори-
тет и њему се већ тада даје предност над женским дететом, основ-
ни начин регулисања фертилитета је прекид трудноће. За испи-
тане жене, абортус је још увек доминантни вид контроле рађања, 
а контрацепција није прихваћена. Према броју намерних прекида 
трудноће, међу испитаницама је било највише оних које су имале 
четири или више абортуса.55 У послератном раздобљу жене на селу 
рађале су мање деце него раније. Број деце, мада их је најчешће 
у породици било двоје, условљен је полом првог детета. У рурал-
ним срединама остали су непромењени ставови о пожељном полу 
детета. Рођење дечака за сеоску породицу било је посебно важно. 
Многе жене после рођења сина нису више рађале, односно уколи-
ко су као прворођено дете имале ћерку, одлучивале су се на још 
порођаја.56 

Током друге половине двадесетог века у сеоским породи-
цама није се много тога променило у односу мужа и жене. Жене 

53 А. Павићевић, На удару идеологија. Брак, породица и полни морал у Србији 
у другој половини 20. века, Београд, 2006, стр. 258. Ауторка је савремено 
србијанско село, поред осталог сагледала и на примеру села Дубона у северној 
Шумадији.

54 Ј. Ђорђевић, Ко кога наслеђује, врањски крај у другој половини двадесетог 
века, стр. 53, 54.

55 Љ. Рајковић, н. д.
56 А. Павићевић, н. д., стр. 260.
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су укалупљене у своје традиционалне улоге у породици, па и он-
да када су запослене. Већа слобода коју у односу на претходне 
генерације жена сељанка има, није променила схватања да „мора 
да се зна ко је газда у кући“ и представе да је њена основна улога 
везана за „репродуктивну функцију“.57

У социјализму давање мираза уз девојку било је уобичајена 
пракса, а тај обичај понегде се задржао и до данас. Деведесетих го-
дина, у условима економске кризе и сиромаштва, многи родитељи 
нису успевали да обезбеде ћеркама мираз приликом удаје.58 

Различит третман и друштвене неједнакости међу полови-
ма открива и развод на селу. Осуда жена које су се након развода 
поново удавале, а нису у нову брачну заједницу са собом водиле 
своју децу, остала је став сеоског јавног мњења до данас. Ра злози 
који су довели до тога нису много утицали на разумевање сеоске 
средине, такве жене се и данас „посматрају као велике грешнице, 
које нису биле у стању да срећу своје деце ставе изнад сопстве-
не“. Жене су након развода некада децу одводиле код родитеља, 
а у новије време све је више оних који прихватају своју разведе-
ну ћерку.59

Друштвена неједнакост жене и њена потчињеност мушкар-
цу била је посебно изражена на селу. Начин живота, организација 
сеоске породице и свеукупан положај сељанки сведочи о то-
ме да су жене на селу биле и остале друштвено маргинализова-
не. Време социјализма у Србији, упркос многим променама и 
трансформацијама, те модернизацијским помацима, није донело 
суштински преокрет вредносног система и представа у родним од-
носима. Подршка коју је социјалистичка држава пружала женама 
манифестовала се на различите начине, кроз промењене законе, 
правну егалитарност, увођење бесплатног обавезног осмогодишњег 
школовања за сву децу и доступност школовања, популаризацију 
запошљавања и економске самосталности жене, многе социјалне 
олакшице и друго, али није била довољна да уруши патријархални 
поредак ствари и утиче на промену традиционалних улога, погото-
во у сеоским срединама. Партијархални систем вредности дуго је 
имао снажан утицај на породични и приватни живот жене на селу. 

57 А. Павићевић, н. д., стр. 265, 266.
58 Ј. Ђорђевић, Ко кога наслеђује, врањски крај у другој половини двадесетог 

века, стр. 55.
59 А. Павићевић, н. д., стр. 326.



Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ ПОРТРЕТ ЖЕНЕ НА СЕЛУ У СРБИЈИ  
 У ДОБА СОЦИЈАЛИЗМА

171

Између традиционализма и односа који су из њега происти-
цали, елемената патријархата снажније присутних у руралним сре-
динама и посебно у сеоској породици, те еманципаторских вред-
ности новог поретка и учинака модернизације, у доба социјализма 
најтеже су се мењали традиционални обрасци живота на селу, а ти-
ме и свакодневица жене. 

Summary

Vera Gudac Dodić, Ph. D. 

Portrait of a Woman Living in a Village in Socialism

Key words: woman, village, Serbia, socialism, family, 
patriarchy

During the second half of the twentieth century contradictory 
processes were taking place in the villages of Serbia. The ideology of 
women’s emancipation which was part of the general modernization 
of society was often emphatically opposed to traditionalism during 
the socialist period. Among many factors that had an impact on the 
daily life and social status of women in agrarian communities specially 
significant were: policy of the party state on agriculture and village, 
emancipatory ideology regarding women and socialist legislature, 
however the patriarchal heritage was not insignificant. A woman’s life 
in the peasant family was often regulated by customs and traditional 
norms. Tradition was reflected in many segments of life. Patriarchal 
elements could particularly be seen in the peasant woman’s family and 
private life. The peasant women continued to be a marginalized social 
group.
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Др Милан ГУЛИЋ

БЕОГРАДСКА ДУНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 1948. ГОДИНЕ*

АПСТРАКТ: У чланку се говори о Београдској дунавској 
конференцији из 1948. године и околностима које су јој 
претходиле. Београдска конференција је установила нови 
поредак на Дунаву према начелу „Дунав – дунавским 
народима“. На конференцији је донијета Конвенција о 
режиму пловидбе на Дунаву, која је и данас важећа и 
према којој је установљена Дунавска комисија, која и 
данас постоји. Београдска конференција је представљала 
прву међународну конференцију коју је организовала 
нова Југославија. Рад је заснован на архивској грађи из 
фондова Дипломатског архива Министарства спољних 
послова и Архива Југославије, објављеним документима 
са конференције и стручној историографској литератури.

Кључне ријечи: Дунав, Дунавска конференција, 
Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву, Југославија, 
Совјетски Савез, Информбиро, пловидба, Алеш Беблер, 
Андреј Јануарјевич Вишински

Једно од важнијих отворених питања у посљератној Евро-
пи било је и питање уређења пловидбе на Дунаву. Несумњива ва-
жност ове саобраћајнице додатно је порасла у специфичним при-
ликама разорене Европе. О проблему Дунава разговарало се већ 
на Потсдамској конференцији. Ово питање је било тема разговора 
на засједањима Савјета министара иностраних послова, а о томе се 
дискутовало и на Мировној конференцији у Паризу и засједањима 
Економско-социјалног савјета Организације уједињених нација. 
Међутим, до његовог коначног рјешења није дошло у прве три по-
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ратне године. Расправе на овим конференцијама и засједањима 
јасно су показивале да, што се тиче Дунава, није могло бити по-
вратка на старо, не само у институционалном погледу већ ни у по-
гледу тога ко ће нове институције чинити. Стара Међународна ду-
навска комисија (МДК) није функционисала још од 1940. године, 
а Савјет ријечног Дунава, настао као израз њемачке доминације 
у Подунављу, нестао је сломом Трећег рајха. Совјетски Савез, 
као једна од сила побједница и као држава која је своје интере-
се итекако имала на Дунаву и у Подунављу, настојао је да у по-
гледу управљања овом ријеком заигра пресудну улогу. Совјети су 
јасно истакли намјеру да подрже начело да о Дунаву одлучују са-
мо приобалне државе, које је деценијама разматрано, али ника-
да примјењено.1 Због чињенице да су недунавске државе (Вели-
ка Британија, Француска и Италија) чиниле стару МДК о њеној об-
нови није могло бити говора. Управо због тога дунавско питање 
је након Другог свјетског рата постало саставни дио сукоба Исто-
ка и Запада, али и извор неслагања унутар совјетског блока. Док 
су три западне државе настојале да остану присутне у дунавском 
питању, Сједињене Америчке Државе, које су у својој окупационој 
зони у Њемачкој стајале на обали Дунава, настојале су да постану 
његов дио. Како би се могло кренути путем нормализације прили-
ка на овој ријеци, договорено је сазивање нарочите конференције. 

 Коначна одлука о сазивању конференције са циљем уређења 
прилика на Дунаву донијета је на њујоршком савјетовању министа-
ра иностраних послова (4. новембра – 12. децембра 1946. годи-
не). Према тој одлуци, конференција је требало да буде одржана 
шест мјесеци након ступања на снагу мировних уговора са поду-
навским државама Мађарском, Румунијом и Бугарском. Договоре-
но је да учесници конференције буду приобалне државе (Украјина, 
Румунија, Бугарска, Југославија, Мађарска и Чехословачка) и држа-
ве чланице Савјета министара иностраних послова (САД, Францу-
ска, Велика Британија и СССР). Мировни споразуми потписани 10. 
фебруара 1947. ступили су на снагу 15. септембра исте године, на-
кон што су их ратификовале четири велике силе.2 

Вријеме и мјесто одржавања Дунавске конференције предло-
жио је Совјетски Савез. О намјери да Београд буде мјесто одржавања 

1 Борба за такво начело провијавала је дунавским питањем више од једног 
вијека, још од Бечког конгреса 1815. године.

2 Дипломатски архив Министарства спољних послова (ДАМСП), Политичка архива 
(ПА), 1947, Дунав – разно, фасцикла 86, досије 7, 427432; ДАМСП, ПА, 1947, 
Дунав – међународне конференције, ф-76, досије 1, 411275.
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конференције совјетски амбасадор у Југославији Анатолиј Јоси-
фович Лаврентијев обавјестио је потпредсједника Владе ФНРЈ Ед-
варда Кардеља на састанку у његовом кабинету 4. марта 1948. го-
дине. О томе је амбасадор Лаврентијев 7. маја разговарао и са 
југословенским министром иностраних послова Станојем Симићем. 
Том приликом је министар Симић скренуо пажњу на нужност „да се 
предложи такво време састанка те конференције које би нам да-
ло времена за решење свих практичних питања: смештај делегата, 
зграда за конференцију, преводиоци, стенодактилографи...“3 

Иако је Београд фигурирао као мјесто одржавања конфе-
ренције о Дунаву, погоршани односи унутар совјетског бло-
ка представљали су пријетњу за остварење тог приједлога. Ју го-
словенски амбасадор у Чехословачкој Маријан Стилиновић оба-
вјештавао је Министарство иностраних послова (МИП) ФНРЈ о 
томе да је, према подацима до којих је дошао у чехословачком 
МИП-у, „СССР узео иницијативу да се Дунавска конференција не 
држи у Београду, већ у Букурешту, Пешти или Братислави“. Због 
ових информација и Станоје Симић је 16. јуна позвао на разго-
вор отправника послова совјетске амбасаде и отклонио све сумње 
о спремности Београда да организује конференцију. Истог да-
на је спремност Београда потврдио и пред британским и америч-
ким амбасадором. Сумње у совјетску жељу да се мјесто одржавања 
конференције ипак промјени износио је и амерички амбасадор у 
Београду. Постоје мишљења да је управо питање Београда као 
мјеста одржавања конференције представљало први тренутак када 
је САД постао свјестан да између ФНРЈ и СССР-а постоје озбиљна 
размимоилажења. Лорејн М. Лис наводи у својој књизи да је отправ-
ник послова америчке амбасаде у Београду Роберт Борден Римс, у 
извјештају Вашингтону, написао да је одлучност Југославије да се 
у њеној престоници одржи Дунавска конференција била „први ди-
ректни и непоправљиви изазов неког сателита врховном ауторите-
ту комунистичких господара у Кремљу“. Бура око мјеста одржавања 
конференције се смирила, а њен настанак је приписан најобичнијем 
неспоразуму. Прецизније, објашњено је да су совјетске дипломате 
погрешно разумјеле исказану бојазан министра Симића да ли ће све 
потребно за конференцију на вријеме бити спремно, с обзиром на 
конгрес Комунистичке партије Југославије (КПЈ). Министар Симић 
се потпуно оградио, рекавши да је и та његова бојазан била лично 

3 Архив Југославије (АЈ), фонд Канцеларија маршала Југославије (КМЈ), I-3-б/659, 
Забелешка о разговору са совјетским амбасадором на дан 7. маја 1948. године.
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његов став и да није имала никакве везе са ставом његове владе. 
Извориште „неспоразума“ био је разговор министра Симића са от-
правником послова совјетске амбасаде Армјањиновим 28. маја, ка-
да је Симић, између осталог, рекао: „Из стране штампе видимо исто 
тако да се помиње датум 30. јули за састанак конференције у Бео-
граду. Нама овај датум не би конвенирао с обзиром на Конгрес Ко-
мунистичке партије, којом ће приликом бити заузете све хотелске 
просторије у Београду. Нама би конвенирао датум 7. август, који 
ћемо предложити у случају добијања предвиђених писама од стра-
не четири велике силе.“ Оправдано се поставља питање да ли је 
случајно совјетска страна инсистирала да се конференција баш од-
ржи у вријеме када и V конгрес КПЈ (почео 21. јула, а завршен 28. 
јула), на коме се утврђивало колику подршку међу чланством, на-
кон оптужби из Москве, има Јосип Броз Тито.4

Припремајући се за Дунавску конференцију, Совјетски Са-
вез је израдио нацрт нове конвенције. Он је 15. јуна, заједно са 
пројектима споразума о специјалним ријечним администрацијама 
на Ђердапу и на ушћу Дунава, упућен на разматрање Југославији. 
Након што је проучила совјетски приједлог, Југославија је изнијела 
низ примједби на поједине чланове и ставове нацрта. Министру 
Симићу је поменуте пројекте уручио отправник послова совјетске 
амбасаде Армјањинов и позвао га на консултације у Москву за 25. 
јун. Министар Симић је, затим, 20. јуна разговарао са совјетским 
амбасадором о предстојећем састанку у Москви. Важно је нагла-
сити да је том приликом амбасадор Лаврентијев поставио питање: 
„Да ли је потребно и удвоје претходно дискутовати ова питања?“, 
мислећи при том на издвојени састанак југословенских и совјетских 
представника, без присуства представника осталих подунавских 
земаља. Амбасадор Лаврентијев је, на тај начин, показао колико 
је за Совјетски Савез било важно да у погледу Дунава наступи са 
заједничких позиција са Југославијом.5

4 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 2, 416165; АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Забелешка о 
разговору министра Симића са совјетским отправником послова Армјањиновом; 
АЈ, КМЈ, I-3-б/659, Забелешка о разговору министра Симића са совјетским 
отправником послова Армјањиновим на дан 28. маја 1948. године; АЈ, КМЈ, 
I-4-е/3, Нота амбасаде СССР-а; Dragica Mugoša, „Sjedinjene Američke Države i ju-
goslovenska 1948“, Istorija 20. veka, br. 2/1983, str. 59–89; Анатолий Семенович 
Аникеев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный 
период ‚холодной войны’ (1945–1957), Москва, 2002, стр. 137; Lorejn M. Lis, 
Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija i hladni rat, Beograd, 
2003, str. 79–80.

5 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-38, досије 5, 38/164; АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Забелешка 
о разговору министра Симића са совјетским отправником послова; АЈ, КМЈ, 



Др Милан ГУЛИЋ БЕОГРАДСКА ДУНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЈА  
 1948. ГОДИНЕ

177

Почевши од 26. јуна 1948. године одржан је низ састана-
ка (по два дневно) представника приобалних држава у Москви, на 
којима се разговарало о совјетском приједлогу нове конвенције. 
Највећа неслагања са одредбама совјетског приједлога Југославија 
је исказала у вези са надлежношћу будуће управе на Ђердапу 
према објектима регулационих радова, као и са предложеним 
укључивањем ријеке Тисе у оквире интернационализоване ду-
навске ријечне мреже. Неслагања је било и у погледу сједишта 
будуће Дунавске комисије, јер се Југославија залагала да то, ипак, 
буде Београд, као „једина савезничка престоница на Дунаву“. 
Југославија је инсистирала и на томе да сједиште будуће ђердапске 
управе мора бити и у Оршави и у Текији, а не само у Оршави, ка-
ко је то било предвиђено совјетским нацртом. Такође, мишљење 
југословенских стручњака је било и да се границе Ђердапског сек-
тора, на којима је нова управа требало да има надлежност, морају 
мијењати. Југословенски амандман је „скраћивао“ сектор на про-
стор од Добре до Кладова на десној, и од Дренкове до Турну Севе-
рина на лијевој обали. Представник Југославије на разговорима у 
Москви био је помоћник министра иностраних послова др Алеш Бе-
блер, који је у совјетску престоницу ишао „строго законспирисан“.6

На савјетовању у Москви учествовали су и представници дру-
гих подунавских држава, осим Аустрије и Њемачке. Савјетовање је 
било незванично, а на његовом отварању присутнима се обратио 
совјетски министар иностраних послова Вјачеслав Михаилович Мо-
лотов. Он је тада говорио о „истрајној борби“ која је „око дунавског 
питања, по завршетку Другог светског рата, започета“ и у којој су 
на једној страни САД, Велика Британија и Француска, а на другој 
Совјетски Савез и земље народне демократије. Нагласио је да је у 
основу совјетског нацрта конвенције унијет принцип „да режим на 
Дунаву морају регулисати подунавске државе, а да неподунавске 
државе не могу претендовати на учешће у органима који регулишу 
управљање Дунавом“.7

Непосредно пред почетак првог засједања у Москви Алеш 
Беблер је био позван на разговор код замјеника министра ино-
страних послова Андреја Јануарјевича Вишинског. Тада је иска-

I-3-б/659, Забелешка о разговору са амбасадором СССР-а на дан 20. јуна.
6 Југословенско-совјетски односи 1945–1956, Зборник докумената, приредили: 

Љубодраг Димић, Миладин Милошевић, Ђорђе Борозан, И. В. Бухаркин, Л. В. 
Внукова, Ј. А. Зеленко, М. К. Кравченко и В. А. Сољански, Београд, 2010, док. 
бр. 158, стр. 362–363.

7 Исто, док. бр. 160, стр. 366–367.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

178

зао југословенски став о томе да је совјетски приједлог конвенције 
прихватљив, али уз измјену појединих одредби. Како је то у 
извјештају Ј. Б. Титу писао, А. Ј. Вишински је остављао могућност 
за дискусију „код мање важних промјена“, али се оштро противио 
искључењу Тисе из интернационализоване дунавске пловне мре-
же и југословенском инсистирању да војни бродови морају затра-
жити дозволу односне државе за пролазак кроз њен сектор Дунава. 
Намјера за укључење Тисе у интернационализовани Дунав оправ-
дана је потребом повезивања Чопа у Закарпатској Украјини, као 
важног жељезничког чворишта, преко Тисе и Дунава, са Црним мо-
рем. На опаску Беблера да совјетски бродови могу рачунати на до-
зволу за пролазак њених ратних бродова и без изричитог уношења 
те одредбе у конвенцију Вишински је одговорио: „Тако сам и ја 
мислио прије годину дана, а данас мислим да је све могуће.“ У 
погледу укључења Тисе у пловни систем Дунава Совјети су сма-
трали да су одлуке њујоршког савјетовања министара иностраних 
послова и одредбе мировних уговора са Румунијом, Бугарском и 
Мађарском подразумјевале читав дунавски систем. Истицали су да 
би искључење Тисе било „неприхватљиво за Запад“ и повлачили 
паралелу говорећи да „дрво не може да живи ако се посеку све гра-
не“. Око Тисе је врло искључива била и југословенска страна. Ед-
вард Кардељ је у упутству Алешу Беблеру од 1. јула написао: „Ни 
под коју цену пристати на укључење Тисе или других притока и ка-
нала у Конвенцију. У том погледу истрајати на билатералним спора-
зумима ван оквира Конвенције као пријатељских споразума између 
самих народно-демократских земаља и Совјетског Савеза. Пози-
вати се да би укључивање Тисе значило пустити империјалисте да 
шврљају по нашој земљи.“8 

Очигледно да су поједини проблеми Дунава довели атмос-
феру на савјетовању у Москви на ивицу сукобљавања. Оштре 
ријечи су размјењене приликом разговора о југословенском аманд-
ману којим је предлагано да се тражи сагласност од сваке држа-
ве за извођење радова на њеној територији. Будући да је ово би-
ло питање од највеће важности приликом одређивања надлежно-
сти Дунавске комисије, Алеш Беблер је истакао потребу да се сви 
радови на југословенском дијелу Дунава ускладе са њеним плано-
вима. На то је, судећи према његовом извјештају, Вишински врло 
оштро упитао: „Ко смета вашим плановима, да ли СССР? Погреши-

8 АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај бр. 1 и бр. 2 Титу и Кардељу; АЈ, фонд Централни 
комитет Савеза комуниста Југославије, IX, 119/V-48.
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ли сте адресу, ко да сте пошли у Лондон, а дошли сте у Москву. 
То је шовинизам код вас.“ Очигледно је да су неслагања у погле-
ду појединих одредби совјетског нацрта додатно била продубљена 
с обзиром на то да је током трајања савјетовања у Москви сти-
гла вијест о доношењу Резолуције Информбироа. Наредног јутра 
је сједница „била под утиском објављене одлуке Коминформби-
роа, што се конкретно изразило у сухом и резервисаном држању 
Вишинског“.9

Из извјештаја Молотова и Вишинског упућеног Стаљину ви-
ди се колико је ситуација била заоштрена на са мом савјетовању. У 
извјештају од 1. јула писало је: „Током ди ску сије испоставило се да 
се Југословени (Беблер) труде да у тој мери умање значај Дунавске 
комисије да улога ове Комисије у обезбеђењу одговарајућих услова 
пловидбе буде сведена на ну лу.“ И у југословенским извјештајима 
видјели су се обриси сукобљавања. Алеш Беблер је писао да је 
приликом њиховог првог разговора „Вишински био у почетку при-
лично хладан, а касније љубазнији“, као и да је, по завршетку прве 
сједнице, „атмосфера доста непријатна“. Неколико пута је Вишин-
ски, приликом неслагања са југословенским приједлозима, кори-
стио врло карактеристичне формулације, оптужујући Беблера за 
„југословенски национализам“ (приликом расправе о могућности 
да и страни пилоти буду спроводници кроз Ђердап) и за „фило-
лошки патриотизам“ (приликом југословенског инсистирања на 
коришћењу аутентичних топонима у Ђердапском сектору).10

Неколико дана у Москви није било разговора (30. јуна увече, 
1. јула и 2. јула прије подне), а онда је 2. јула Вишински позвао Бе-
блера и саопштио да се Совјетски Савез слаже са искључењем Тисе 
и осталих дунавских притока из конвенције, са двојним сједиштем 
будуће администрације на Ђердапу, са тражењем дозволе за про-
лазак ратних бродова, као и да пристаје на југословенске аманд-
мане у осталим спорним питањима. Саопштивши ово, Вишински 
је рекао да је у питању „стаљинско решење“ и „изразио је своје 
уверење да ћемо се на овој бази заједнички са успехом борити у 
Београду“. Очигледно да је Совјетском Савезу било важно да на 
конференцији Источни блок иступи јединствено. Савјетовање у Мо-
скви је истог дана било завршено. Совјети су се и дефинитивно са-

9 АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај бр. 6 Титу и Кардељу; АЈ, ЦК СКЈ, IX, 119/V-48.
10 АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај бр. 1, бр. 2 и бр. 5 Титу и Кардељу; АЈ, ЦК СКЈ, IX, 

119/V-48; Југословенско-совјетски односи 1945–1956, док. бр. 163, стр. 381–
384.
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гласили са свим важнијим југословенским амандманима, па су они 
међу присутним представницима подунавских земаља примљени 
једногласно. Југословенски представник је изразио захвалност 
Совјетском Савезу, земљи домаћину „на организацији саветовања 
којим нам је омогућила израђивање заједничког става“.11

Консултације између Београда и Москве довеле су до тога 
да је коначни совјетски пројекат, у који су унијети и југословенски 
амандмани, Југославија потпуно подржала. Прихваћен је југо-
словенски приједлог о искључивању Тисе из интернационализова-
ног пловног пута Дунава, због њеног сразмјерно малог и превасход-
но локалног значаја за трговачку пловидбу. Није усвојен приједлог 
о потреби да комисија одлучује двотрећинском већином, као ни то 
да њено сједиште буде у југословенском главном граду. Ни сама 
југословенска делегација није до краја инсистирала на Београду 
као сједишту будуће Дунавске комисије, пошто је таква упутства 
дао Е. Кардељ. У депеши од 1. јула он је навео: „У погледу Београ-
да као центра не треба истрајати, али апсолутно треба истрајати на 
Текији као равноправном центру Ђердапске комисије.“ Прихваћено 
је мишљење Југославије о потреби да Ђердапска управа има два 
сједишта – Оршаву и Текију, али не и „скраћивање“ сектора за три-
десетак километара.12

Четири велике силе (СССР, САД, Велика Британија и Францу-
ска) донијеле су коначну одлуку да конференција о Дунаву отпочне 
30. јула 1948. године и да домаћин конференције буде југословенска 
престоница. О томе су совјетска, америчка, британска и францу-
ска амбасада у Београду званично обавијестиле југословенског 
министра иностраних послова Станоја Симића 6. јула, затражив-
ши пуну сарадњу.13 Већ 8. јула Југославија је обавијестила чети-

11 АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај бр. 9 и бр. 10 Титу и Кардељу; АЈ, ЦК СКЈ, IX, 119/V-
48.

12 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-38, досије 5, 38/164; АЈ, ЦК СКЈ, IX, 119/V-48.
13 Од Југославије је тражено да изда дозволу за слијетање и полијетање авиона 

свих земаља учесница, као и да организује курирску службу током одржавања 
конференције. Такође, затражено је да југословенске власти обезбиједе 
одговарајуће услове за рад представника медија (штампе и радија), који су 
подразумјевали и ослобођење од било какве цензуре приликом извјештавања 
о току конференције. Од Југославије се очекивало и да пошаље званичне 
позивнице земљама учесницама конференције у форми која јој је достављена 
(ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 3, 418270; ф-36, досије 4, 418275; 
ф-36, досије 4, 418271; ф-36, досије 4, 418419; Југословенско-совјетски односи 
1945–1956, док. бр. 146, 155, 166–167, 177, стр. 345–346, 358–359, 388–391, 
410–411; Советский фактор в Восточной Европе 1944–1953, Документы, I 
(1944–1948), приредили: Татьяна Викторовна Волокитина, Галина Павловна 
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ри велике силе да „са задовољством“ прихвата да организује Ду-
навску конференцију у Београду. По први пут је конференција о 
уређењу режима пловидбе на Дунаву одржана у једном граду на 
Дунаву, а ово је била и прва међународна конференција одржана 
у Југославији након Другог свјетског рата. Конференција је има-
ла изузетну важност за западне земље јер је отпочела са радом 
само мјесец дана након доношења Резолуције Информбироа. Ис-
тупи југословенске делегације могли су показати Западу каква је 
природа тог сукоба и колико је расцјеп дубок. Конференција је, 
због свега наведеног, била од великог значаја за Југославију. Нова 
држава је имала прилику да покаже своју спремност да организује 
међународне конференције великог значаја, а пред очима цијелог 
свијета могла је показати и своју наклоњеност Совјетском Савезу, 
која је у том тренутку била доведена у питање.14 

Убрзо су земље учеснице почеле обавјештавати Југославију 
о саставу својих делегација, на основу чега се већ могла видјети 
важност дунавског питања, саме конференције и политичких окол-
ности у којима се одржавала. Амбасада Уједињеног Краљевства Ве-
лике Британије и Сјеверне Ирске у Београду прва је, већ 13. јула, 
обавијестила Југославију о саставу своје делегације на Дунавској 
конференцији. Амбасадор у Београду Чарлс Пик, који је службо-
вао у Југославији још од 1946. године, налазио се на челу бри-
танске делегације која је имала укупно 17 чланова.15 Делегацију 
Француске предводио је Адријен Тијери, некадашњи амбасадор у 
Грчкој и Румунији, члан Комисије за Одру и предсједник Централ-
не комисије за пловидбу на Рајни.16

На чело делегације САД-а био је постављен Кавендиш 
Кенон,17 амерички амбасадор у Југославији, док је за његовог 

Мурашко, Альбина Федоровна Носкова, Москва, 1999, док. бр. 193, стр. 558–
559; Мomir Stojković, Dunavska komisija, Beograd, 1970, str. 50).

14 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 3, 418270; Алберт Вајс, „Дунавска 
конференција у Београду“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1948, 
стр. 439–444.

15 С обзиром на распламсавање југословенско-совјетског сукоба и нове односе 
Југославије и Велике Британије, улога Чарлса Пика у наредним годинама била 
је изузетно значајна (ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 36/142; ф-36, 
досије 7, 418391; ф-36, досије 7, 420237; Дунайская конференция, Белград 
1948/Conference Danubiene, Beograd 1948. Сборник документов/Recueil des doc-
uments, Белград/Beograd 1949, стр. 16).

16 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 5, 419279; Дунайская конференция, стр. 
18–20.

17 Кавендиш Кенон (Cavendish Wells Cannon, 1895–1962), амерички дипломата. 
Предао је акредитиве као амбасадор у Југославији 14. јула 1947. На том мјесту 
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замјеника постављен Волтер Радијус, директор Управе за сао-
браћај и везе Стејт департмента. Сам састав делегације нам 
свједочи о жељи САД-а да има цјеловит увид у проблем Дунава, 
развој конференције и односа између југословенске и совјетске 
делегације. Међутим, примјетно је било да у делегацији нема дипло-
мата и стручњака највишег ранга (осим амбасадора Кенона).18 Аме-
рички иступи у погледу Дунава по завршетку рата, њихова стална 
присутност у свим разговорима о посљератном режиму пловидбе на 
овој ријеци, учешће на Дунавској конференцији, али и сам састав 
њихове вишечлане делегације и присуство 20 америчких новина-
ра19 показују врло озбиљну заинтересованост за проблем једног од 
најзначајнијих европских саобраћајних коридора. Тешко да би смо 
ово могли образложити чисто економским ра злозима. Американци 
нису улагали новац у дунавска паробро дарска друштва, пловила 
са њиховом заставом нису саобраћала овом ријеком, а трговина 
са земљама Подунавља обављана је другим видовима транспор-
та. Сасвим је јасно да су у питању били чисто политички и стра-

је остао до 19. октобра 1949. Након Југославије био је амбасадор у Сирији, 
Португалу, Грчкој и Мароку. У дипломатији је остао све до 1958. године. Имао 
је врло важну улогу у обавјештавању Вашингтона о томе колико је сукоб 
између Југославије и СССР-а заиста озбиљан и колико је било важно упутити 
помоћ Југославији. У једној депеши је јавио: „у Југославији постоје не три него 
двије могућности: Тито или московски пијун“. Цитирано према: Darko Bekić, 
Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silama 1949–1955, Zagreb, 1988, 
str. 61 (Биографски подаци: http://history.state.gov/departmenthistory/people/
cannon-cavendish-wells).

18 У једном телеграму југословенске амбасаде у Паризу за бројну америчку 
делегацију се каже да „са изузетком 3 или 4 члана, сви су остали у првом реду 
чланови обавештајне службе“ (ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 5, 419384; 
ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 419952; Дунайская конференция, стр. 
16).

19 За Дунавску конференцију у Београду укупно су била акредитована 83 домаћа 
и страна новинара. Новинари америчких медија били су најбројнији. Они су 
долазили из врло утицајних медија, као што су: New York Daily News, Life, As-
sociated Press, United Press, Chicago Daily News, Chicago Tribune, Christian Sci-
ence Monitor, New York Times, New York Herald Tribune. Укупно акредитованих 
југословенских новинара је било 14. Они су извјештавали неке од најугледнијих 
листова у Југославији (Борба, Политика, Ослобођење, Слободна Далмација, 
Слободна Војводина), а ту су били и дописници Танјуга. Из Велике Британије 
је стигло 12 новинара (Sunday Times, Observer, Manchester Guardian, Times, 
Daily Herald, BBC, Daily Express, Reuters, Daily Telegraph, News Chronicle), а из 
Француске осам. Већу новинарску делегацију имали су и Совјетски Савез (седам 
новинара) и Мађарска (пет). Представнике медија на лицу мјеста имали су и: 
Бугарска, Чехословачка, Италија, Швајцарска, Румунија, Аустрија, Канада, 
Норвешка, Пољска и Слободна територија Трста (АЈ, фонд Министарство 
саобраћаја Владе ФНРЈ, 162-5, Спискок журналистов акредитированных при 
Дунайской конференции в Белграде). 
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тешки разлози. Приликом боравка мађарске државне делегације у 
САД-у, генерални секретар КП Мађарске Маћаш Ракоши је, у раз-
говору са америчким новинарима, на питање о слободи пловидбе 
на Дунаву рекао: „Десет година сам седео у тамници Вач на обали 
Дунава. Са прозора моје ћелије могао сам да посматрам све бродо-
ве који су пловили реком. Морам напоменути да у току свих десет 
година нисам међу њима опазио ниједан амерички брод и с тога не 
разумем зашто Американци показују тако огроман интерес за пло-
видбу на Дунаву.“20

Народна Република Бугарска је одредила за шефа своје де-
легације проф. Евгенија Каменова, замјеника министра иностра-
них послова, а у саставу делегације био је и амбасадор у Београ-
ду Пело Пеловски.21 Бивши министар иностраних послова Републи-
ке Мађарске Ерик Молнар је био шеф делегације ове земље на 
конференцији о режиму пловидбе на Дунаву. Чланови делегације 
су били и Золтан Санто, мађарски амбасадор у Београду, Пал 
Себешћен, замјеник министра иностраних послова, и Иш тван 
Ђенђеши, савјетник министра иностраних послова.22 Будући да Ре-
публика Аустрија није имала статус пуноправног учесника, њена 
делегација је била једна од малобројнијих. Делегацију Аустрије 
је предводио опуномоћени министар др Феликс Орсини Розен-
берг. У дипломатском смислу она није била посебно јака, али у 
стручном погледу су је чинили изузетни стручњаци из неколико 
министарстава.23 

Посебно јаку делегацију послала је у Београд Народна Репу-
блика Румунија. Довољан доказ за то је чињеница да се на њеном 
челу налазила Ана Паукер, тадашњи министар иностраних посло-
ва. Уз њу делегацију су чинили и Александар Барладеану, замјеник 
министра индустрије, и Теодор Руденко, румунски амбасадор у 
Београду.24 И на основу састава румунске делегације видимо да је 

20 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-38, досије 5, 432149.
21 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 419861; Дунайская конференция, стр. 

12.
22 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 419862; Дунайская конференция, стр. 

12–14.
23 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 419385; ф-36, досије 4, 418973; 

Дунайская конференция, стр. 12.
24 Свједочећи о свом сусрету са Аном Паукер на једном елитном савском ку па-

лишту, током трајања конференције, Владимир Дедијер је написао: „Никад 
нисам могао да помислим да ће Ана Паукер, министар спољних послова суседне 
Румуније, та стара револуционарка која је тако нежно оно послеподне на плажи 
на Сави, где сам је видео, чешљала своју косу радити хладно и промишљено 
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ова држава била једна од најзаинтересованијих по питањима Ду-
нава. Изузетна важност Дунавској конференцији придавана је и у 
Чехословачкој Републици. Четрнаесточлану делегацију предводио 
је министар иностраних послова др Владимир Клементис, док су из-
ванредни посланици и опуномоћени министри др Иван Хорват и др 
Вавро Хајду били његови замјеници.25

Врло бројну делегацију послао је у Београд и Совјетски Са-
вез. На њеном челу налазио се замјеник министра иностраних 
послова Андреј Јануарјевич Вишински. Уз њега су у совјетској 
делегацији били и А. Ј. Лаврентијев, амбасадор у Југославији, и 
С. П. Кирсанов, опуномоћени министар и амбасадор у Бугарској. 
Четири члана украјинске делегације били су, фактички, чланови 
совјетске делегације. Њих је предводио Анатолиј Максимович Бара-

на обарању југословенске владе, у чијој је земљи уживала гостопримство.“ 
Владимир Дедијер је сматрао да је управо Ана Паукер „пренела директиву“ 
за Арсу Јовановића, након чега је он, како се то званично наводи, покушао 
пребјећи у Румунију. Он, затим, пише: „Оно исто јутро када су југословенски 
листови објавили коминике о погибији Арсе Јовановића, у дворани Коларчевог 
универзитета Ана Паукер је у име Румуније потписивала нову Дунавску 
конвенцију.“ Постојала је сумња да је планирано да Арсо Јовановић и 
Радоња Голубовић постану предводници изгнаничке владе, која је требало 
да буде формирана у Букурешту. Муж Ане Паукер, Марсел Паукер је страдао 
у стаљинистичким чисткама, оптужен за учешће у „Зиновљевој опозицији“, а 
сама Ана Паукер (1893–1960) је касније пала у немилост, била смјењена са 
мјеста министра иностраних послова и искључена из ЦК 12. септембра 1952. 
До тада је, како је назива Иван Караиванов, била „најглавније активно лице 
и највернији Стаљинов агент у Румунији“. Кратко је била у кућном притвору 
током 1953. године (АЈ, ЦК СКЈ, IX, 119/IV-69; Дунайская конференция, стр. 
14; Vladimir Dedijer, Izgubljena bitka J. V. Staljina, Sarajevo, 1969, str. 201–205; 
Ivan Karaivanov, Ljudi i pigmeji. Političko-biografski eseji, Beograd, 1953, str. 112, 
116–117; Андрей Борисович Едемский, От кофликта к нормализации. Советско-
югославские отношения в 1953–1956 годах, Москва, 2008, стр. 34–35; Bio-
graphical Dictionary of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century, Edited 
by: Wojciech Roszkowski and Jan Kofman, New York/London, 2008, str. 755–756). 
Опширније о Арсу Јовановићу: Иван Матовић, Војсковођа с ореолом мученика. 
Повест о генералу Арсу Р. Јовановићу начелнику Врховног штаба НОВЈ и 
његовој трагичној судбини, Београд, 2001; Ivan Matović, „Tragom sudbine Arsa 
R. Jovanovića“, Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948 (zbornik radova sa naučnog 
skupa), Beograd, 1999, str. 183–194.

25 Владимир Клементис (1902–1952) је касније постао жртва репресивне политике 
у совјетском лагеру. Ухапшен је у јануару 1951. „због шпијунаже и велеиздаје“ 
и искључен из Партије. Нашао се на оптуженичкој клупи на процесу Рудолфу 
Сланском, генералном секретару КП Чехословачке, и осуђен је на казну смрти. 
Објешен је 12. децембра 1952, а рехабилитован 1963. године (Дунайская 
конференция, стр. 20; Vladimir Dedijer, Dokumenti o 1948, III, Beograd, 1980, 
dok. br. 262, 290, 297–298, str. 144–145, 406–447, 458–463; V. Dedijer, Izgu-
bljena bitka, str. 289–294, 301–305; Biographical Dictionary of Central and Eastern 
Europe, str. 163; Encyclopedia of Eastern Europe. From the Congress of Vienna to 
the Fall of Comunism, Edited by: Richard Frucht, New York, 2000, str. 119).
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новски, замјеник предсједника Савјета министара Украјинске ССР. 
За Украјину је, „као црноморску и подунавску државу“, питање Ду-
нава било њен „насушни интерес“.26

Избором Вишинског за предводника делегације Совјетски 
Савез је показао колики значај је конференција, вријеме у које 
је падало њено одржавање и само мјесто одржавања имало за 
њега. Некадашњи државни тужилац у чисткама из 30-их годи-
на постао је један од најважнијих људи режима Јосифа Висари-
оновича Стаљина у чијим рукама се нашло, како је писао Дарко 
Бекић, спровођење у дјело читаве нове политике сукобљавања са 
Југославијом. Нова политика према Југославији подразумјевала је 
њено економско исцрпљивање, војносубверзивне акције на грани-
цама и подстицање унутрашњих нереда и насиља у земљи. Читаву 
нову совјетску политику, чији је експонент био Вишински, Бекић је 
називао „Планом Вишински“.27

Врло бројну и пажљиво одабрану делегацију имала је Југо-
славија. На њеном челу је био помоћник министра иностраних по-
слова др Алеш Беблер.28 Остали чланови делегације били су: др 
Милан Бартош, директор Института за међународну политику 

26 Дунайская конференция, стр. 16, 156.
27 А. Ј. Вишински (1883–1954) је био врховни тужилац СССР-а 1935–1939. године 

у вријеме жестоког вала Стаљинових чистки. Између осталих, доминирао је 
и на чувеном процесу Лаву Камењеву и Григорију Јевсејевичу Зиновјеву. Од 
1940. до 1949. је био замјеник народног комесара иностраних дјела. Министар 
иностраних послова је постао 1949. и на том мјесту остао све до 1953, након чега 
је до смрти био први замјеник министра иностраних послова и стални делегат 
при ОУН-у. Учествовао је на више међународних конференција и савјетовања 
током и након рата (Московска, Кримска и Потсдамска конференција и засједања 
Савјета министара иностраних послова). Био је доктор правних наука и члан 
Академије наука СССР-а (D. Bekić, n. d., str. 31–32; Giuseppe Boffa, Povijest 
Sovjetskog Saveza, I, Opatija, 1985, str. 386–388, Donald W. Treadgold, Herbert J. 
Ellison, Twentieth Century Russia, Boulder, 2000, str. 211–216; Дипломатический 
словарь, I, Москва, 1984, стр. 231).

28 Алеш Беблер (Идрија, 1907 – Љубљана, 1981) студирао је права у Љубљани и 
Паризу, гдје је и докторирао. Члан је КПЈ од 1929, учествовао је у Грађанском 
рату у Шпанији, гдје је два пута рањаван, а по повратку у Југославију провео 
је годину дана у затвору. Од 1941. учествује у рату, а од самог почетка је 
био члан Главног штаба за Словенију, а касније и АВНОЈ-а. Био је министар 
финансија НР Словеније, стални делегат ФНРЈ у ОУН-у, амбасадор у Француској, 
Индонезији и Индији. Био је члан ЦК СКЈ и ЦК СК Словеније. Средином 60-их 
је радио као судија Уставног суда Југославије. Носилац је више одликовања 
(Партизанска споменица 1941, орден народног хероја, орден југословенске 
заставе са лентом, орден заслуге за народ са златном звијездом, орден братства 
и јединства са златним вијенцем) (Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 62; 
Narodni heroji Jugoslavije, I, Beograd/Titograd, 1982, str. 65–66; Biographical Dic-
tionary of Central and Eastern Europe, str. 69).
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и привреду, Иво Вејвода, начелник одјела у МИП-у, др Велизар 
Нинчић, опуномоћени министар и стални делегат ФНРЈ у Привреме-
ном комитету за управљање пословима Ђердапске администрације, 
и Жарко Матијашевић, савјетник у МИП-у. Групу савјетника и ек-
сперата у делегацији предводили су Милутин Перишић, генерал-
ни директор Главне дирекције унутрашње пловидбе, и инж. Ра-
дован Драговић, референт за унутрашњу пловидбу Министарства 
саобраћаја ФНРЈ, као један од најбољих југословенских познава-
лаца дунавског питања. Коначну одлуку о саставу делегације, а на 
приједлог МИП-а, донио је предсједник владе Јосип Броз Тито.29 

Вече пред почетак Конференције у посјети министру Симићу 
био је шеф совјетске делегације Вишински. Чинило се да је ње-
гова посјета представљала посљедњи договор два сарадника 
пред заједнички наступ. Том приликом је Вишински изразио на-
ду да „и поред наших свађа у којима свако задржава своје гле-
диште, о држимо заједнички став који је утврђен у Москви“. Он је 
предложио и „потребу повременог саветовања између делегација 
народних демократија, како би се током Конференције ускладио 
рад“. Један такав састанак је и одржан у приватном стану мини-
стра Симића. Односи југословенске и совјетске делегације су се 
развијали у складу са процјеном америчког отправника посло-
ва Римса да ће Тито на конференцији бити „нестрпљив да иска-
же своју марксистичку правоверност и спремност да се супротста-
ви Западу“.30

Дунавска конференција је отворена 30. јула 1948. годи-
не у Београду говором југословенског министра иностраних по-
слова Станоја Симића, који је, према приједлогу шефа бугарске 
делегације Каменова, једногласно изабран за предсједавајућег 
на првом засједању. Конференција је одржана у великој сали 
на првом спрату Коларчевог народног универзитета, специјално 
преуређеног за ту прилику. У поздравном говору министар Симић је, 
пожељевши добродошлицу свим учесницима у југословенску „му-
ченичку и херојску престоницу“, рекао да ће Дунав у будућности 

29 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 6, 420133; ф-36, досије 10, 431965; 
ф-36, досије 10, 431972; ф-36, досије 6, 419496; ф-36, досије 12, 432105; 
АЈ, фонд Председништво Владе ФНРЈ, 50-47-103, пов. бр. 2400; Дунайская 
конференция, стр. 20–22.

30 АЈ, КМЈ, I-3-б/659, Забелешка о разговору министра Симића и помоћника 
министра Беблера са помоћником министра иностраних послова СССР другом 
Вишинским 30. јула 1948. године; Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 
док. бр. 179, стр. 413–414; L. M. Lis, n. d., str. 90–91.
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служити као „магистрала мира“ и бити коришћен за „мирну трго-
винску размјену међу свим мирољубивим народима“. Такође је ре-
као да ће „земље народне демократије, предвођене Совјетским Са-
везом, у својству приобалних држава на највећем и најважнијем 
дијелу Дунава“, бити чврста гаранција за то. Конференција је за 
своје званичне језике усвојила француски и руски, али се као 
„радни језик“ („рабочий язык“) користио и енглески. Захтјеви бри-
танске и америчке делегације да и енглески буде званични језик 
конференције нису усвојени. Југословенски представник Лео Ма-
тес, начелник Одељења за међународне организације при МИП-у, 
једногласно је изабран за генералног секретара конференције, на-
кон приједлога чехословачке делегације да је, из практичних ра-
злога, корисно да земља у којој се конференција одржава форми-
ра њен секретаријат.31 

Пленарна засједања одржавана су уз учешће шефова деле-
гација свих земаља заступљених на Дунавској конференцији. На 
сваком засједању представник друге земље је био предсједавајући, 
а бирани су према имену земље по редосљеду из руског алфабета.32 
Кворум се постизао присуством већине од десет делегација. Одлу-
ке су доношене простом већином гласова. Правила по којима су 
се одржавала пленарна засједања усвојена су на петом засједању 
4. августа. Усвојена правила била су заснована на југословенском 
пројекту, уз мање измјене у његовом тексту учињене на трећем 
пленарном засједању. Током рада конференције биле су форми-
ране двије нарочите комисије – Мандатна и Редакциона. Мандатну 
комисију, чији је задатак био да провјери пуномоћја свих учесни-
ка, чинили су представници Украјине, САД-а и Румуније, а Редак-
циону представници СССР-а, Чехословачке, Мађарске, Бугарске и 
Југославије.33

Осим основног проблема о праву неприбрежних држава да 
одлучују о питањима Дунава, током трајања конференције отво-

31 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431969; ф-36, досије 12, 432144; 
ф-36, досије 12, 36/345; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 10, 27/523; 
АЈ, 162-5, Путеводитель Дунайской конференции; Дунайская конференция, 
стр. 38–53; Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugo-
slavije 1948, priredili: Pavle Despotović, Stevan Jovanović i Konstantin Obradović, 
Beograd, 1989, dok. br. 101, str. 275–277; Југословенско-совјетски односи 1945–
1956, док. бр. 178, стр. 411–413; Тридесет дана, август–септембар 1948, стр. 
32–33.

32 Дунайская конференция, стр. 26.
33 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431971; ф-36, досије 10, 431977; 

ф-36, досије 11, 432001; Дунайская конференция, стр. 26–28, 80–97, 228–230.
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рен је и низ других проблема, почевши од протоколарних па до 
суштинских питања о новом режиму на Дунаву. Већ на другом пле-
нарном засједању аустријски делегат је тражио да његова земља 
има пуноправно учешће у раду конференције и прекид са њеном 
„неоправданом дискриминацијом“. Подршку овом захтјеву дао је 
Кенон, рекавши да „није само Дунав важан за Аустрију, већ је 
и Аустрија важна за Дунав“. Уз Аустријанце су стали и делегати 
Француске и Велике Британије, али је приликом гласања усвојен 
совјетски приједлог да Аустрија остане без права пуног учешћа на 
конференцији. Критикујући аустријске захтјеве шеф југословенске 
делегације је рекао: „Господо, када Вам се пружа један прст, 
немојте тражити целу руку.“ Тако је желио указати да се Аустрији 
већ довољно изашло у сусрет тиме што је она уопште укључена 
у рад конференције. Противећи се америчком инсистирању на 
укључењу Аустрије у будућу комисију, Беблер је, осврћући се на 
Монроову доктрину, поручио: „Дозволите, господо, да и ми приме-
нимо нешто слично тој доктрини за наше земље, а то је принцип: 
Дунавски басен – подунавским земљама.“34 

Једно од главних питања током рада Конференције било је 
питање тзв. стечених права. Шеф француске делегације Тијери је 
говорио о томе да „никаква већина гласова приликом одлучивања 
на овој Конференцији не може да поништи стечена права Францу-
ске“ и да се Статут Дунава никако не смије одбацити без сагласно-
сти свих земаља које су учествовале у његовом доношењу.35 Ана 
Паукер се питала да ли се под „стеченим правима“ подразумјевала 
„експлоатација румунског и богатства других прибрежних наро-
34 Алеш Беблер је том приликом алудирао на тзв. Монроову доктрину, која је 

представљала основ америчке спољне политике још од 1823. године (ДАМСП, 
ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431974; Дунайская конференция, стр. 54–60, 
76–78; Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1948, dok. br. 107, str. 294–296).

35 Статут Дунава је произашао са конференције одржане у Паризу од 2. августа 
до 16. новембра 1920. и од 5. априла до 21. јула 1921. Њиме је прокламована 
потпуна слобода пловидбе на току Дунава од Улма до Црног мора и на читавој 
интернационализованој дунавској ријечној мрежи, која је подразумјевала и 
ријеке Мораву, Тају, Тису, Драву и Мориш, као и све пловне канале који се граде 
и који ће се саградити. Статутом Дунава од 23. јула 1921. године утемељена 
је Међународна дунавска комисија, задужена за „ријечни Дунав“ и потврђено 
постојање Европске дунавске комисије, задужене за „приморски Дунав“. Уз 
приобалне државе, чланице МДК су биле и Велика Британија, Француска и 
Италија, а те три државе су, уз приобалну Румунију, ушле и у састав ЕДК. 
Статут Дунава је само потврдио поредак на обалама Дунава утемељен мировним 
уговорима из Париза (АЈ, фонд Стална делегација Краљевине Југославије при 
Међународној дунавској комисији, 369-2-1/I, Conférence internationale du Dan-
ube, Paris, Protocole № 9-67; Службене новине Краљевине Југославије, 12. 
август 1931, бр. 189-LXI).
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да“ и „потчињење подунавских држава иностраној власти“. Према 
мишљењу совјетског делегата, однос три велике западне силе пре-
ма осталим учесницима конференције био је однос кроз „језик ул-
тиматума“, а свака одбрана Статута Дунава била је неумјесна, с об-
зиром на чињеницу да су и поједине државе Запада учествовале 
у доношењу Синајског аранжмана, који је представљао директно 
кршење Статута Дунава.36 У крајњем случају, сматрао је Вишин-
ски, сам статут Дунава је био у супротности са слободом пловидбе 
прокламованом на Париском конгресу 1856. и потврђеном 1878. и 
1883. године. Једноставно, „прибрежне државе морају имати пра-
ва, а не придошлице, уљези, који се налазе хиљадама километа-
ра далеко“.37

Анализирајући записнике са пленарних засједања видимо да 
су сукоби између Истока и Запада обиљежили ову конференцију. 
Препирке, спочитавања и надмудривања били су примјетни наро-
чито у говорима совјетског делегата. Говорио је врло често, а није 
пропуштао прилику да спомене „империјалистичке тежње“ великих 
сила на Дунаву. Његови иступи су били нарочито запажени због 
изузетних способности за полемику, свакаква поређења и често 
допуњавање говора пословицама и изрекама. Посебно је британ-
ског делегата погодило када је Вишински упоредио однос великих 
сила према дунавском проблему у вријеме доношења Статута Ду-
нава са односом кувара према кромпиру у кухињи. Нешто касније 
му је британски делегат одговорио да је ова његова фраза и даље 
жива и запитао се: „Ко је сада тај кувар?“ Да су у совјетском бло-
ку са пажњом посматрани говори Вишинског у Београду, свједочи 
и кратка забиљешка коју је у свом дневнику оставио Георги Дими-
тров: „Дунавска конференција засједа. Сјајно аргументован говор 
Вишинског.“38

36 Синајским аранжманом престали су да важе сви правни акти којима је уређиван 
дјелокруг рада ЕДК. Румунији је дозвољено оснивање Самосталне дирекције 
приморског Дунава, која је преузела највећи дио надлежности ЕДК. На тај 
начин је са приморског Дунава, фактички, скинут специјални режим, а ЕДК 
је остављена само надзорна улога. Иако уговорен на конференцији у Синаји, 
Синајски аранжман су потписали 18. августа 1938. у Букурешту представници 
земаља чланица ЕДК, а већ почетком септембра исте године са тиме су се 
сагласили и представници Њемачке и Италије (АЈ, КМЈ, I-4-е/1, Историско-
правни преглед дунавског проблема од 1921. до краја Другог светског рата).

37 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431974; ф-36, досије 10, 431979; 
ф-36, досије 12, 36/345; Дунайская конференция, стр. 54, 60, 64–66, 70; Milan 
Bartoš, Međunarodno javno pravo, III, Beograd, 1958, str. 122–123.

38 Дунайская конференция, стр. 64–66, 104; Георги Димитров, Дневник (9. март 
1933 – 6. февруари 1949), София, 1997, стр. 620.
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Совјетски делегат је у више наврата понављао да Статут из 
1921. године „не налази за себе никаквог оправдања, особито не 
у данашњим условима“, зато што је он давао широке привилегије 
неприобалним државама. У намјери да се поредак на Дунаву који 
је овај статут створио и формално поништи, совјетска делегација 
је поднијела свој приједлог нове конвенције о режиму пловидбе 
на Дунаву. О тексту совјетског приједлога почело се дискутовати 
од петог пленарног засједања (4. августа), када је шеф совјетске 
делегације, у опширном уводу, образложио потребу за промјеном 
стања на Дунаву. Требало је да нова конвенција обезбиједи пот-
пуну слободу пловидбе, али у складу са интересима и сувјереним 
правима подунавских земаља, те да допринесе јачању економ-
ских и културних веза међу подунавским државама, али и са дру-
гим земљама. Совјетски пројекат нове конвенције јасно је ишао у 
смјеру прекидања традиције административне подјеле на ријечни 
и морски Дунав и увођења једне, јединствене дунавске комисије. 
Са укидањем дуалности у управи Дунавом постизало би се да се у 
рукама једне комисије нађе уређење јединственог пловидбеног си-
стема, унификација права ријечног надзора, координација хидро-
метеоролошких служби, вођење статистике пловидбе, издавање 
свих врста приручника и навигационих карата.39 

Пуну подршку совјетском пројекту нове конвенције, у свом 
дужем излагању, дао је и шеф југословенске делегације др Алеш 
Беблер. Он је врло јасно рекао из којих разлога је Југославија 
стала иза совјетског пројекта, истичући да је он у сагласности 
са одлукама Мировне конференције и Савјета министара; да од-
говара југословенским интересима зато што „предаје Дунав ду-
навским народима“, као и да одговара интересима међународне 
сарадње зато што гарантује слободу пловидбе свим застава-
ма на бази једнакости. Све примједбе на совјетски пројекат нове 
конвенције представљале су, по Беблеру, противљење цјелокупној 
совјетској политици „која уважава националне интересе и сувере-
нитет свих држава“. Усвајање совјетског пројекта пружало је широ-
ке могућности за економску сарадњу међу свим државама и „дава-
ло је пуне гаранције да принцип слободе пловидбе буде примјењен 
тако да допринесе јачању економских веза подунавских држава са 
остатком свијета“.40

39 Дунайская конференция, стр. 118–122, 318–330.
40 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-38, досије 5, 431981; Дунайская конференция, стр. 

130–132; Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1948, dok. br. 104, str. 282–286.
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Шеф чехословачке делегације Владимир Клементис је по-
здравио совјетски пројекат конвенције због тога што је доносио 
„пуно уважавање и осигурање права подунавских народа“. Овај 
пројекат је, према Клементису, значио дефинитиван завршетак 
једног периода развитка подунавског басена испуњеног мјешањем 
неприобалних држава, „не само у управљање дунавском пловид-
бом, већ и у друге послове подунавских земаља“. Нова конвенција 
је поштовала ситуацију у Европи након Другог свјетског рата и 
достигнућа ослободилачких борби подунавских народа. Слично је 
говорио и шеф украјинске делегације А. М. Барановски, према ко-
ме је „нова Конвенција лишавала недунавске државе привилегија 
и преимућства на Дунаву и предавала управу и контролу над пло-
видбом на Дунаву у руке дунавских држава“.41

Учествовање неприобалних држава у новој дунавској коми-
сији шеф америчке делегације Кенон сматрао је потребним, ка-
ко не би дошло до „злоупотребе Комисије у корист ограниченог 
броја држава“. Он је сматрао да је на конференцији требало да 
буде присутан и један представник Уједињених нација, а зало-
жио се и да Њемачка, као приобална држава, што прије приђе 
рјешавању проблема Дунава. Критиковао је систем мјешовитих 
друштава за дунавску пловидбу, који је Совјетски Савез начинио у 
Источној Европи, због њиховог привилегованог положаја и „ефек-
тивне совјетске контроле“ која је постојала у њима. Према његовом 
мишљењу, та друштва „не господаре“ толико дунавском флотом ко-
лико најважнијим лукама и лучким постројењима на Дунаву. Као 
један од главних разлога због чега је за разорену Европу потребно 
присуство САД-а на Дунаву навео је олакшавање њиховог учешћа 
у обнови европских земаља путем Маршаловог плана. Због свега 
тога и САД је дао свој пројекат нове конвенције о Дунаву.42 

Амерички приједлог нове конвенције о режиму пловидбе на 
Дунаву разликовао се од совјетског приједлога у неколико кључних 
питања. Американци су се залагали за интернационализацију чита-
вог пловног система Дунава, али није прецизирано које ријеке и ка-
нале би ово укључило. Све државе учеснице конференције треба-
ло је да уђу у нову дунавску ријечну комисију. Амерички пројекат 
није предвиђао оснивање специјалних ријечних администрација ни 
на једном сектору Дунава. Комисија је требало да буде повезана са 

41 Дунайская конференция, стр. 132, 162.
42 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 11, 431984; Дунайская конференция, 

стр. 144–148, 182, 186, 336–350.
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ОУН-ом, коме би достављала информације и документацију, а пред-
ставник ОУН-а могао је бити присутан на засједањима комисије. 
У цјелости гледано, имала је већа овлашћења него комисија 
предвиђена совјетским пројектом.43

Током расправе о неким од најспорнијих питања, британска 
делегација је поднијела двије резолуције, „А“ и „Б“, које су се ти-
цале обраћања Међународном суду правде у Хагу са питањем који 
су међународни уговори у погледу Дунава на снази и које државе 
ови уговори обавезују. Већином гласова резолуције су биле одба-
чене, а британски приједлог су подржале само америчка и фран-
цуска делегација. Земље совјетског блока су сматрале да је упра-
во ова конференција одговарајуће мјесто за одлучивање о том 
питању, као и да британски приједлог има за циљ „одуговлачење и 
отежавање решења проблема Дунава“. Према мишљењу совјетског 
делегата, постављање питања важности Статута из 1921. године је 
покушај да се „мртво назове живим“.44

Иако је совјетски блок на конференцији наступао у потпуној 
слози у погледу питања Дунава, обриси заметнутог међудржавног 
сукоба видјели су се у појединим тренуцима. Говорећи на седмом пле-
нарном засједању, шеф бугарске делегације Каменов је, истичући 
улогу Црвене армије у стварању тадашњих прилика у Подунављу, 
рекао: „Нажалост, људи често сувише брзо заборављају указану им 
помоћ“, чиме је, очигледно, направио алузију према Југославији. 
Он је том приликом дао сликовито објашњење важности Дунава за 
цијелу совјетску сферу утицаја: „Дунав игра и играће водећу улогу 
у повезивању наших народа. Дунав не представља у толикој мјери 
симбол заједништва међу народима дунавског басена, колико он, 
фактички, игра одлучујућу улогу у стварању тог заједништва.“ О 
проблемима у односима Југославије и СССР-а ра зговарали су и ше-
фови југословенске и украјинске делегације. Како је извјештавао 
Беблер, приликом њиховог разговора „Бара новски је сам покре-
нуо разговор о резолуцији Информбироа и доказивао да је основна 
грешка што нисмо (југословенско руководство, прим. аут.) ишли на 
заседање Информбироа“.45

43 Дунайская конференция, стр. 336–350; M. Stojković, n. d., str. 53–54.
44 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 11, 431987; Дунайская конференция, 

стр. 210–226, 270.
45 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431980; АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај 

са заседања Дунавске конференције на дан 5. августа од 18–20 часова и 6. 
августа 8.30–14 часова; Дунайская конференция, стр. 162–164.
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Лорејн Лис је, међутим, анализирајући депеше америчке де-
легације са Конференције и америчке амбасаде у Београду дошла 
до важних закључака. Сигурно да мишљење Џона Кембела, чла-
на делегације, који је засједање у Београду назвао „травестијом 
међународне конференције, на којој ништа што смо рекли није 
имало утицаја“, не треба да чуди. Стејт департмент је, на основу 
југословенских иступа на конференцији, закључио: „Југословенска 
иступања на Дунавској конференцији и у Савету безбедности ука-
зала су на то да су они још увек верни подржаваоци совјетске 
спољне политике.“ Међутим, дијелови депеша шефа делегације Ке-
нона осликавају нешто другачије односе са Југословенима. Његова 
тактика „да Југословене стави у жижу и види да ли постоји неки 
начин на који би они могли да се поставе против Совјета“ није да-
ла директне резултате, али је на маргинама конференције учини-
ла да му Југословени искажу жаљење „због неких од увредљивих 
опаски њихове делегације“, као и да комуникација између њих 
остане отворена током читавог трајања конференције. Иако су 
југословенски иступи дали „нове доказе да је она најенергичнији 
сарадник Совјетског Савеза“, Кенон је закључио да сукоб између 
Југославије и Совјетског Савеза није никаква тактичка варка.46

Чланови југословенске и совјетске делегације састајали су 
се у паузама разговарајући о Тропроцентном ђердапском зајму, 
посљератним зајмовима Југославије и Румуније Привременом ко-
митету за управљање пословима Ђердапске администрације, аме-
ричком приједлогу за нову конвенцију. Док је говор Вишинског 
на пленарном засједању превођен, шеф совјетске делегације са-
стао се са Беблером „у посебној просторији“ гдје су разговарали 
о приједлозима да се питање важења предратних текстова изне-
се пред ОУН или некакав арбитражни суд. Према шефу совјетске 
делегације приједлози западних земаља су били „бесмислени“ и 
требало их је „једноставно надгласати“. Управо се у овим ријечима 
совјетског делегата најбоље видјела сурова политика надгласавања 
коју је совјетски блок користио, како на самој конференцији (про-
тив западних земаља) тако и касније на засједањима Дунавске 
комисије (против Југославије). О сусретима Беблера и Вишинског 
писао је и члан југословенске делегације Жарко Матијашевић у 
својим извјештајима слатим Титу. У извјештају од 3. јула он је за-
писао: „Данас је друг Беблер дуго разговарао са другом Вишинским 
у фоајеу (њих двоје сами), тако да су их фото-репортери неколи-

46 L. M. Lis, n. d., str. 91–92; D. Mugoša, n. d., str. 70.
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ко пута снимали. На Конференцији је запажено од стране других 
делегација да Вишински радо и дуго говори са Беблером.“47

У част делегација земаља из совјетског блока уприличен је 
био и нарочити банкет на Авали, недалеко од Београда. Том прили-
ком је југословенски министар иностраних послова Станоје Симић 
посебно наздрављао „Стаљину као вођи источних народа“, док је 
шеф совјетске делегације истицао „неразрушиво јединство на-
ших народа“ које показују на Конференцији „пред заједничким 
непријатељем“. За чланове делегација земаља народне демократије 
уприличен је био и излет у Орашац, гдје је „окупљена маса на-
рода клицањем“ поздравила чланове делегација.48 Шеф совјетске 
делегације је пред окупљеним народом говорио о вези између наро-
да која је учвршћена „гробовима совјетских војника“ и поручио да 
„никакве грешке и заблуде“ не могу нарушити ту блискост. Истицао 
је и „јединство на дипломатском пољу“. Присутни су узвикивали 
познате пароле „Стаљин–Тито“, „Београд–Москва“ и „Совјетски Са-
вез“. Цјелокупна атмосфера приликом боравка делегација у Ораш-
цу навела је Вишинског, Барановског, Ану Паукер и Клементиса да 
заиграју козарачко коло.49 

У част Вишинског био је приређен и пријем у Друштву за 
културну сарадњу Југославија–СССР. Овом пријему је присуство-
вао велики број званица и са совјетске и са југословенске стране. 
Осим чланова совјетске и украјинске делегације на конференцији, 
присуствовали су и чланови совјетске амбасаде у Београду, као и 
совјетски војни аташе генерал Сидорович. Велики број највиших 
југословенских државних функционера био је присутан на пријему. 
Ту су били представници Народне скупштине ФНРЈ (Јосип Рус, Вла-
димир Симић и др Синиша Станковић), министри (Станоје Симић, 

47 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 10, 431980; ф-36, досије 11, 431999; 
ф-37, досије 10, 432204; АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај са заседања Дунавске 
конференције дана 3. јула.

48 На путу од Авале до Орашца министар Симић се возио у аутомобилу заједно 
са Вишинским. У извјештају Титу, Симић је навео садржај њиховог разговора. 
Совјетском госту је причао о крајолику, његовој историји, српским устаницима, 
партизанском ратовању, а овај је запажао степен обрађености плодне земље 
и домете индустријализације. У повратку није било пуно разговора. Како је 
то Симић примјетио: „С обзиром на веће количине алкохола и добре хране 
коју је апсорбовао (мислећи на Вишинског, прим. аут.), до Авале је углавном 
дремао“ (АЈ, КМЈ, I-3-б/659, Забелешка о разговору министра Симића са другом 
Вишинским 8. августа 1948. године).

49 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 11, 431987; ф-36, досије 11, 431989; 
ф-36, досије 11, 431993; АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај са заседања пленума 
Дунавске конференције 7. августа 1948.
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Тодор Вујасиновић, Добривоје Радосављевић, Љупчо Арсов и Заим 
Шарац) и предсједници комитета (др Павле Грегорић и Владислав 
Рибникар). Уз чланове југословенске делегације и чланове управе 
Друштва за културну сарадњу, присутни су били и представници 
Општесловенског комитета и Словенског комитета Србије Божидар 
Масларић и Сретен Вукосављевић, као и велики број књижевника, 
умјетника и научних радника. У част двије земље чланови београд-
ске опере Меланија Бугариновић, Зденка Зикова и Лаза Јовановић 
отпјевали су неколико пјесама карактеристичних за Совјетски Са-
вез и Југославију.50 

Цјелокупан однос југословенске делегације према совјетској 
и наступ „на истој линији“ на самој конференцији Владимир Де-
дијер је назвао „кратким, лажним примирјем“. Двије деценије 
касније, у књизи Изгубљена битка Ј. В. Стаљина, он је критико-
вао југословенски став на конференцији. О томе је записао: „Наша, 
југословенска делегација је бранила позиције прибрежних држава 
и владала је потпуна сагласност са ставовима совјетске и других 
источноевропских држава. Али, у духу пароле ‚да ћемо делима до-
казати неоправданост оптужби Информбироа’, ми смо ишли у дру-
гу крајност. Све смо совјетске предлоге изгласавали без икакве ре-
зерве, чак и такав предлог да службени језици конференције буду 
само руски и француски, а не и енглески.“51

Слична Дедијеровој критици била је и она у листу југосло-
венских емиграната Порука, који је у издању Југословенског на-
родног одбора излазио у Лондону. Југословенско држање на 
конференцији је окарактерисано на сљедећи начин: „Конференција 
за оснивање Дунавске комисије одржана је у августу 1948. Било је 
то већ после одлуке Коминформа, којом су наши комунисти изба-
чени из њихове заједнице. Совјетску делегацију водио је сам Ви-
шински. Наши комунисти су се онда још надали да ће наново задо-
бити милост и опроштење Москве. Нико на Конференцији није био 
бучнији бранитељ совјетске тезе о задатку Комисије него наши ко-
мунисти. Они су били чак толико дрски, да су показивали врата 
представницима западних сила.“52 

Закључцима Владимира Дедијера иде у прилог и хвалоспјев 
југословенском држању из пера Јакова Левија, објављен недуго 
по завршетку конференције. Он је на страницама мјесечника Три-

50 ДАМСП, ПА, 1948, СССР, ф-132, досије 4, 431386.
51 V. Dedijer, Izgubljena bitka J. V. Staljina, str. 209.
52 Poruka, br. 4–5, oktobar 1951, str. 2.
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десет дана написао: „Дунавска конференција је отворена једва 
месец дана после објављивања Резолуције Информбироа. За 
оне који су све своје знање о Југославији црпли раније из импе-
ријалистичке штампе и пропаганде, па сада још и прочитали Ре-
золуцију, Југославија је могла да буде ‚мистериј’ од кога су се мо-
гла очекивати ‚изненађења’ на Конференцији. Али, као што бе-
ло неће постати црно макар колико га неко таквим проглашавао, 
тако ни Резолуција није могла да измени Југославију, није могла 
да једну земљу социјалистичког фронта преко ноћи прогласи за 
империјалистички прирепак, а да то уједно не буде клевета, увре-
да и историјска неправда и неистина, штетна по читав покрет чији 
је путоказ истина и правда.“53 Дајући овај дужи извод из текста Ј. 
Левија нисмо имали намјеру да занемаримо чињеницу да је основ-
но исходиште заједничког југословенско-совјетског наступа ле-
жало понајприје у истовјетности њихових погледа на посљератно 
уређење управе Дунавом, затим из идеоло шке и политичке блиско-
сти међу државама, која је, доиста, већ била на умору, па тек онда 
из жеље Југославије да искористи прилику и докаже да слиједи пут 
„прве државе социјализма“.

Након деветог пленарног засједања (7. августа) конференција 
је наставила свој рад кроз генерални комитет. Према југословенском 
приједлогу он је формиран са циљем разматрања совјетског 
пројекта конвенције о режиму пловидбе на Дунаву.54 Приликом ра-
зговора о готово сваком ставу из приједлога конвенције развијала 
се полемика и била примјетна супротност између два блока држа-
ва. Највећи број приједлога држава из оба блока усвајан је или 
одбијан омјером гласова од 7:3. Седам „гласајућих“ држава из ис-
точног блока наспрам три државе из западног свијета. Кавендиш 
Кенон је то називао „циничном солидарношћу већине учесника, 
јединственом у историји међународних преговора“ и „компактном 
фалангом седам држава“.55 

Током расправе Чарлс Пик је предложио да Београд буде 
сједиште нове дунавске комисије, умјесто Галца. Југословенски де-
легат је признао да „има извесне логике у том предлогу“, али да 
је Југославија већ прихватила совјетски пројекат у цјелости, а са-

53 Тридесет дана, бр. 32–33, август–септембар 1948.
54 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 12, 36/345; Дунайская конференция, 

стр. 270–271.
55 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 11, 431995; ф-36, досије 11, 431999; 

ф-36, досије 12, 432063; ф-36, досије 13, 432186; Дунайская конференция, 
стр. 244, 250–252.
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мим тим и одредбу о сједишту комисије. У разговору са Беблером, 
неколико дана по завршетку конференције, Пик је напоменуо да 
је овај приједлог дао „без директиве своје владе, а из чисте зло-
бе“. Занимало га је, како преноси Беблер детаље разговора, ко ће 
да одговори на то његово питање. Очигледно, радило се о некој 
врсти „пробног балона“.56 Члан совјетске делегације и амбасадор 
у Југославији Лаврентијев бранио је приједлог о одређивању Гал-
ца за сједиште комисије, истичући да овај румунски град на Дуна-
ву има традицију сједишта једне дунавске комисије – Европске ду-
навске комисије, али и сву потребну инфраструктуру за нормално 
функционисање једне међународне организације.57

Посљедњег дана Београдске дунавске конференције одржа-
не су двије пленарне сједнице. На њима су своје извјештаје по-
днијеле Мандатна и Редакциона комисија. Мандатна комисија 
је установила да су све државе, осим Француске, имале уредна 
пуномоћја састављена у уобичајеној форми, која су им давала пра-
во да учествују на конференцији, да потпишу нову конвенцију, 
као и друга документа. Редакциона комисија је учинила посљедње 
измјене на пројекту конвенције. Посљедњег дана засједања Совјети 
су донијели одлуку да их у будућој комисији представља само 
један делегат, који ће заступати интересе и СССР-а и УССР-а. Ше-
фови британске, америчке и француске делегације су још једном 
поновили да немају намјеру потписати нову конвенцију, а ни шеф 
аустријске делегације није благонаклоно гледао на њу, понајвише 
зато што је донијета без равноправног учешћа његове делегације. 
Нагласио је да Аустрија задржава могућност да касније саопшти 
свој став у погледу конвенције.58 

На Београдској дунавској конференцији укупно је одржа-
но 26 засједања, од чега је било 12 пленарних и 14 засједања 
Генерелног комитета. Прво пленарно засједање одржано је 30. 
јула, а посљедње 18. августа. Прва сједница Генералног коми-
тета одржана је 9, а посљедња 17. августа. Конвенција о режи-
му пловидбе на Дунаву (Конвенция о режиме судоходства на Ду-
нае/Convention relative au régime de la navigation sur le Danube) 
усвојена је на посљедњој сједници Београдске конференције 18. 

56 АЈ, КМЈ, I-4-е/3, Извештај са поподневне седнице Генералног комитета 12. 8. 
и преподневне 13. 8. 1948; АЈ, КМЈ, I-3-б/940, Забелешка о разговору друга 
Беблера са британским амбасадором Пиком 24. августа 1948.

57 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 11, 431995; ф-36, досије 11, 431999.
58 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 12, 432004; Дунайская конференция, 

стр. 238–242, 248–250.
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августа 1948. године. Најприје је њен текст изгласан по чланови-
ма, а затим у цјелости. Свих седам држава совјетског блока гласало 
је за усвајање конвенције; британска и француска делегација нису 
учествовале у гласању, док је америчка делегација била уздржана. 
Она је уздржаност прекинула једино приликом изгласавања текста 
конвенције у цјелости, када је гласала против. Након завршетка 
гласања, Конвенцију је свечано потписало седам земаља уче сница 
конференције.59

Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву састојала се од 
47 чланова, два прилога и Допунског протокола. У оквиру свог 
првог члана садржала је одредбу о слободној и отвореној пловид-
би на Дунаву за држављане, трговачке бродове и робу свих држа-
ва „на бази равноправности у погледу лучких и пловидбених так-
са, као и у погледу услова трговачке пловидбе“, преузету из ми-
ровних уговора са Мађарском, Бугарском и Румунијом. Конвенција 
је прецизно одредила да се слобода пловидбе односи на ток Дуна-
ва од Улма до Црног мора, са излазом на море кроз Сулински ка-
нал. Конвенција се није односила на читаво ушће Дунава, као ни 
на његове пловне притоке и канале. Њоме су била дефинисана сва 
права, али и обавезе приобалних држава. Оне су биле обавезне да 
предузимају све неопходне радове у циљу одржавања пловности 
Дунава за ријечне, а на појединим дијеловима и за морске бродо-
ве. Уколико нека подунавска држава није била у могућности да из-
врши неопходне радове, њихово обављање је на себе преузимала 
Дунавска комисија.60 

Први пут у историји уређења прилика на Дунаву било је 
предвиђено оснивање дунавске комисије коју су чиниле искључиво 
приобалне државе. Свака од приобалних дунавских држава имала 
је по једног представника у комисији. Било је предвиђено да се ду-
навска комисија конституише најкасније шест мјесеци по ступању 
на снагу нове конвенције. Основни циљеви комисије су били: 
старање о извршењу одредаба ове конвенције, израда генерал-
ног плана великих радова који су у интересу пловидбе, а „на ба-
зи предлога и пројеката које подносе подунавске државе“, давање 
савјета и препоруке подунавским државама у погледу извршења 
радова, успостава „једнообразног система одржавања пловних пу-

59 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 12, 432004; ф-36, досије 12, 432009; 
Дунайская конференция, стр. 6, 34, 266–268.

60 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ДАМСП, ПА, Дунав, 1949, 
ф-27, досије 7, 23320; Дунайская конференция, стр. 372–374; Службени лист 
ФНРЈ, 26. јануар 1949, стр. 98. 



Др Милан ГУЛИЋ БЕОГРАДСКА ДУНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЈА  
 1948. ГОДИНЕ

199

тева“ на цијелом пловном току Дунава, координирање рада хидро-
метеоролошких служби на Дунаву, прикупљање статистичких пода-
така који се односе на пловидбу Дунавом, објављивање приручни-
ка, саобраћајних и пловидбених карата и атласа. За прво сједиште 
нове дунавске комисије одређен је румунски град Галац, али је би-
ла предвиђена могућност промјене сједишта у случају да то већина 
држава чланица одлучи.61 Службени језици у комисији, баш као и 
на конференцији, били су руски и француски.62 Чланови комисије 
и „лица која она опуномоћи“ уживала су пуни дипломатски имуни-
тет, а службене просторије, архива и документа, која су својина 
комисије, била су неповредива.63

Осим за сједиште Дунавске комисије, Галац је предвиђен и 
за сједиште специјалне ријечне администрације за ушће Дунава 
(од ушћа Сулинског канала до Браиле), која је требало да обавља 
хидротехничке радове који су раније били у надлежности Европске 
дунавске комисије. Ову ријечну администрацију требало је да тво-
ре двије најзаинтересованије државе – Румунија и Совјетски Са-
вез. Специјална ријечна администрација била је предвиђена и за 
Ђердапски сектор (од Винце до Костола, на десној обали, и од Мол-
дова Веке до Турну Северина на лијевој обали). Она је требало да 
наслиједи Ђердапску администрацију, која је, под управом Привре-
меног комитета, радила и у вријеме доношења нове конвенције. И 
нову администрацију требало је да чине двије приобалне државе 
на Ђердапу – Румунија и Југославија, а сједиште је требало да бу-
де у два града – Оршави и Текији.64

Ратни бродови подунавских држава могли су пловити са-
мо у оном дијелу Дунава који им припада, док се евентуално 
кретање територијалним водама других подунавских држава мо-
рало регулисати нарочитим споразумом. Ова одредба је особи-
то била важна због кретања совјетских ратних бродова према 
совјетској окупационој зони у Аустрији. Југославија је дозволи-
ла кретање совјетских ратних бродова њеним дијелом Дунава за 
читаво вријеме постојања совјетске окупационе зоне у Аустрији. 
61 Године 1954. Дунавска комисија је премјестила своје сједиште из Галца у 

Будимпешту, гдје се и данас налази.
62 Тек је Допунским протоколом из 1998. године, када је СР Њемачка постала 

чланица Дунавске комисије, и њемачки језик постао службени у тој међународној 
организацији.

63 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ДАМСП, ПА, Дунав, 1949, 
ф-27, досије 7, 23320; Дунайская конференция, стр. 374, 376; Службени лист 
ФНРЈ, 26. јануар 1949, стр. 98–100. 

64 Исто. 
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Могућност кретања совјетских ратних бродова кроз румунски, бу-
гарски и мађарски дио Дунава није довођена у питање. Кретање 
ратних бродова недунавских држава Дунавом било је забрањено. 
Овим чланом је коначно била стављена ван снаге одредба Пари-
ског уговора из 1856. године којом је силама потписницама би-
ло омогућено да стационирају „две лаке ратне јединице“ на ушћу 
Дунава.65

У случају спора између двије државе у „погледу приме-
не и тумачења ове Конвенције“, проблем није изношен пред ме-
ђу народне судове, како су предлагале западне државе учеснице 
конференције у Београду, већ пред Комисију за мирење. Комисију 
за мирење требало је да чине представници сваке од страна у спо-
ру и један представник државе која није у спору а кога одреди 
предсједник Дунавске комисије или сама Дунавска комисија уко-
лико је предсједник долазио из једне од земаља учесница у спо-
ру. Одлука Комисије за мирење била је „дефинитивна и обавезна 
за све стране“. Југославија је представљала својеврсног гаранта 
ове конвенције. Њени потписани оригинални текстови (на руском 
и француском језику), као и каснији ратификациони инструменти, 
чувају се у Београду, а свака од држава потписница добила је по 
једну овјерену копију конвенције.66

Први прилог у оквиру конвенције односио се на будући 
пријем Аустрије у Дунавску комисију, а њиме је било предвиђено 
да Аустрија може ући у Дунавску комисију „после регулисања“ ми-
ровног уговора са њом. Други прилог тицао се сектора Габчиково–
Гоњу (од 1.821. до 1.791. км Дунава), пограничног сектора између 
Мађарске и Чехословачке. Све потписнице конвенције сагласиле 
су се да је терет извођења радова потребних за нормално одвијање 
пловидбе на том сектору превелики за прибрежне државе на секто-
ру. Дунавска комисија је била дужна да, током свог рада, процјени 
да ли је цјелисходније да се и на том сектору направи посебна 
администрација (као на Ђердапу и на ушћу) или да се нађу наро-
чити модалитети за исплату потребних радова.67

65 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ф-38, досије 5, 431958; 
ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 6, 4713; Дунайская конференция, стр. 
380; Службени лист ФНРЈ, 26. јануар 1949, стр. 102; Југословенско-совјетски 
односи 1945–1956, док. бр. 199, стр. 451–452.

66 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ДАМСП, ПА, Дунав, 1949, 
ф-27, досије 7, 23320; Дунайская конференция, стр. 384; Службени лист ФНРЈ, 
26. јануар 1949, стр. 104.

67 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ДАМСП, ПА, Дунав, 1949, 
ф-27, досије 7, 23320; Дунайская конференция, стр. 386–390; Службени лист 
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Допунски протокол конвенције је регулисао (не)важност ста-
рих докумената о Дунаву. Њиме је било јасно назначено да „режим 
који се раније примењивао на пловидбу Дунавом као и акта која 
су предвиђала успостављање тог режима и, посебно, Конвенција 
потписана у Паризу 23. јула 1921. године нису више на снази“. 
Сва имовина некадашње Европске дунавске комисије пренијета је 
на нову администрацију за ушће Дунава, док су све њене обаве-
зе, на име кредита које је добијала од Велике Британије, Францу-
ске и Русије, сматране угашеним. Угашеним су сматране и све зао-
стале обавезе Међународне дунавске комисије (МДК) и Ђердапске 
администрације. Сва „неликвидирана“ имовина МДК пренијета је на 
Дунавску комисију, док је сва имовима Ђердапске администрације, 
као и имовина МДК која јој је била на располагању, пренијета на 
нову администрацију на Ђердапу.68

Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву ступила је на сна-
гу 11. маја 1949. године, након што је шест од седам земаља потпи-
сница ратификовало њен текст и поднијело ратификационе инстру-
менте југословенској влади. Прва је то учинила Чехословачка (21. 
фебруара), затим Бугарска (22. фебруара), Југославија (23. фебру-
ара), Румунија (5. марта), Мађарска (14. марта), Совјетски Савез 
(11. маја) и као посљедња Украјина (14. маја 1949. године).69 Иа-
ко је Конвенција заживјела са 11. мајем 1949. године, она је у пу-
ном обиму могла бити остварена тек када су јој пришле и преостале 
двије приобалне државе – Аустрија (1960) и Њемачка (1998). Бе-
оградском конференцијом завршена је једна а отпочела другачија 
ера у историји дунавске пловидбе. Нестало је оног најдиректнијег 
уплитања недунавских држава у питање уређења прилика на овој 
ријеци, а о дуготрајности промјена најбоље свједочи чињеница да 
је Конвенција о режиму пловидбе на Дунаву и данас на снази и да 
се о уређењу прилика и данас стара Дунавска комисија утемељена 
на тој конвенцији и конституисана 1949. године. 

ФНРЈ, 26. јануар 1949, стр. 104–105.
68 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-37, досије 15, 432104; ДАМСП, ПА, Дунав, 1949, 

ф-27, досије 7, 23320; Дунайская конференция, стр. 394; Службени лист ФНРЈ, 
26. јануар 1949, стр. 105.

69 ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-36, досије 9, 36/223; ф-36, досије 9, 430317; ф-36, 
досије 9, 427468; ДАМСП, ПА, 1948, Међународни речни саобраћај, ф-111, 
досије 10, 432008; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-26, досије 13, 43552; ф-26, 
досије 14, 44190; ф-26, досије 14, 43429; ф-26, досије 14, 45164; ф-26, досије 
15, 48644; ф-26, досије 15, 49014; ф-26, досије 15, 48983; ф-26, досије 15, 
48269; ф-26, досије 16, 411069; ф-26, досије 16, 416244; АЈ, фонд Президијум 
Народне скупштине ФНРЈ, 15-16-291; Дунайская конференция, стр. 6.
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Summary

Milan Gulić, Ph. D. 

Belgrade Danube Conference 1948

Key words: Danube, Danube Conference, Danube Navi-
gation Convention, Yugoslavia, Soviet Union, Cominform 
(Informbiro), navigation, Aleš Bebler, Andrei Januarievich 
Vishinsky

The complex Danube river issue was opened in its full extent 
after the end of World War II. The old International Danube River 
Commission no longer existed, and the Consultative Commission for 
Danube which represented the German breakthrough into the Danube 
Basin ceased to exist after the collapse of German domination. The 
task of the Belgrade Conference of 1948 was to finally work out new 
international navigation regulations for this European traffic artery 
of prime importance. However the issue of the Danube became an 
issue of East – West relations, relations between two block of countries 
headed by the USA and the USSR as well as an issue of relations within 
the Soviet block since it was held only a month after the Resolution 
of Cominform (Information Bureau) Concerning the Communist Party 
of Yugoslavia. This conference was the first international conference 
organized by the new Yugoslav state and at the same time the last 
occasion where Yugoslavia and the Soviet Union appeared together on 
the international scene. Due to these circumstances this conference 
was much more than an international meeting on the regulation 
of navigation on one river. However, by passing the Convention on 
the Regime of Navigation on the Danube, proclaiming principles on 
freedom of navigation and especially the principle Danube – to the 
Danubian Peoples, this conference was a turning point in the solution 
of the Danube issue. Its significance can best be seen in the fact that 
it is still in effect today 60 years later.
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УДК 37.035:329.78(497.1)”1946/1951”

Иван ХОФМАН

„ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ  
И ВАСПИТАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ  

НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.

АПСТРАКТ: Рад посматра образовно-васпитну улогу 
омла  динских радних акција у Југославији у периоду 
1946–1951. и даје преглед најважнијих активности чији 
је циљ васпитање младих Југословена у духу марксизма- 
-ле њинизма, како би се припремили за улогу будућих гра-
дитеља и бранилаца социјализма. 

Кључне речи: омладинске радне акције (ОРА), обра-
зовање и васпитање, аналфабетски течајеви, зидне но-
вине, радио-емисије, библиотеке, логорске ватре, при-
редбе, филмске пројекције

Године 1948. објављена је монографија Омладинске радне 
акције – школа социјализма. Написао ју је Батрић Јовановић, ко-
мандант Главног штаба омладинских радних бригада на изградњи 
пруге Шамац–Сарајево. Наслов, из перспективе почетка XXI ве-
ка, делује патетично, али је аутор био у праву – сврха омладин-
ских радних акција у Југославији била је двојака: да се изграде ве-
лики инфраструктурни објекти (саобраћајнице, фабрике, хидрое-
лектране и др.) неопходни за покретање планске, социјалистичке 
привреде и да се кроз тај тежак физички рад изгради профил но-
вог младог човека, особе која ће свесно и одлучно градити и бра-
нити социјализам у Југославији и допринети његовом ширењу као 
светске појаве. Зато су свакодневни физички рад на акцијама 
употпуњавале различите културне и просветне активности, чији је 
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крајњи циљ био идеолошко и политичко образовање и васпитање 
омладине.1

Као полазна основа целокупног образовно-васпитног ра-
да на радним акцијама узета је претпоставка да се социјализам, 
као напредно и научно засновано друштво, не може градити ако 
су градитељи неписмени. Зато су на градилиштима организовани 
аналфабетски и стручни течајеви, одржавана политичка, опште-
образовна и стручна предавања, колективно су читани и анали-
зирани дневна штампа, одабране књиге и брошуре, слушане ра-
дио- емисије, организоване логорске ватре, концерти, позориш-
не представе и биоскопске пројекције. Распоред свих ових ак-
тивности био је веома згуснут, и није, након тешког вишечасов-
ног физичког рада, давао младим људима много простора за од-
мор и забаву, што може да се види на примеру недељног програма 
културно-просветног рада југословенске бригаде на изградњи ау-
топута Кукс–Пишкопеја, у Албанији, 1946. године: 2 

16–17 h 17–18 h 18–19 h 19.00–
19.30 h

19.30–
20 h

20.30–
21.30 h

Поне-
дељак

Читалачке 
групе Фискултура Читање 

штампе
Проба  
хора Вечера Радио-

вести

Уторак Предавање Читалачке 
групе

Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера Одмор

Среда Читалачке 
групе

Индивиду-
ални рад

Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера Усмене  

новине

Чет-
вртак Предавање Индивиду-

ални рад
Аналфабет-
ски течај

Проба  
хора Вечера За остале 

потребе

Петак Читалачке 
групе Фискултура Индивиду-

ални рад
Проба  
хора Вечера За остале 

потребе

Субота Предавање
Индивиду-
ално чи-

тање

Дискусио-
ни час

Проба 
фолклора Вечера Весело  

вече

Недеља Одмор, излет, конференција, приредба, игранка

1 О омладинским радним акцијама до сада је писано у оквиру различитих 
монографија и расправа. Поменимо: B. Petranović, Istorija Jugoslavije III, Beo-
grad, 1988; П. Ј. Марковић, Београд између истока и запада 1948–1965, Београд, 
1996; М. Митровић, Изгубљене илузије. Прилози за друштвену историју Србије 
1944–1952, Београд, 1997; С. Селинић, „Омладина гради Југославију. Савезне 
омладинске радне акције у Југославији 1946–1963“, Архив, часопис Архива 
Србије и Црне Горе, година VI, бр. 1–2, Београд, 2006; С. Селинић, „Живот 
на омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1963“, Архив, часопис 
Архива Србије и Црне Горе, година VII, бр. 1–2, Београд, 2007.

2 Архив Југославије (АЈ), Савет социјалистичке омладине Југославије (ССОЈ), 
фацикла 125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946.



Иван ХОФМАН „ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
 ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.

205

Идеолошка основа читавог образовно-васпитног рада на 
радним акцијама била је теорија марксизма-лењинизма, а најра-
ширенији метод рада „социјалистичко такмичење“ – стално надме-
тање у брзини извршавања и у количини извршених задатака, при 
чему је неретко био занемарен квалитет урађеног. 

На следећим страницама покушаћемо да представимо најва-
жније видове културно-просветног рада на омладинским радним 
акцијама којима су васпитавани будући градитељи и браниоци 
социјализма у Југославији. 

Аналфабетски и стручни течајеви

Социјалистичку Југославију оптерећивало је бреме врло ви-
соке неписмености, коју просветне власти Краљевине, упркос на-
стојањима, нису успеле да искорене. И рат је учинио своје, уни-
штивши или тешко оштетивши бројне институције просвете и ку-
лтуре. Зато се као прворазредни задатак културне политике КПЈ 
поставило искорењивање неписмености и ширење културе и про-
свете међу најширим слојевима становништва.3 

Аналфабетски течајеви су били основни вид педагошког ра-
да са становништвом. Одржавали су се по селима, у фабрикама, 
али су омладинске радне акције биле место где је о њима вођена 
нарочита пажња и где су били нарочито добро организовани.4 
Њиховом спровођењу приступало се практично одмах – дан-два 
након доласка бригаде у логор. Цео поступак почињао је дола-
ском инструктора-описмењивача и представника Одсека за култу-
ру и просвету при штабу деонице на којој је бригада била смеште-
на. Они би, са културно-просветним референтом бригаде, тражи-
ли да се јаве сви неписмени и полуписмени, после чега би их по-
писали. Али у пракси, јављали су се и поједини писмени бригади-
ри, који су се надали да ће, похађајући аналфабетски течај, бити 

3 Lj. Dimić, Agitprop kultura. Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945–1952, 
Beograd, 1988; Д. Бонџић, „Просвета и наука у Србији и Југославији 1945–
1990“, Историја 20. века, бр. 2, 2008, стр. 390–436. 

4 Према истраживањима С. Селинића („Живот на омладинским радним акцијама 
у Југославији 1946–1963“, Архив, година VII, бр. 1–2, Београд, 2007), на 
различитим градилиштима је у периоду 1946–1952. описмењено око 70.000 
девојака и младића. Овај број не може да нам одговори на питање колики је 
био квалитет наставе и стеченог знања, али нам сведочи о чврстој вољи КПЈ да 
се искорени неписменост. 
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ослобођени различитих непријатних дужности. Истовремено, неки 
заиста неписмени нису се одазивали, можда због осећања стида, а 
можда и зато што нису ни имали вољу да уче. Девојке и младићи 
који су се лажно представљали као неписмени били су обично брзо 
откривени и удаљени са течаја, као и они коју су своју неписме-
ност крили, јер би се увек нашао неки ревносни омладинац који 
би их пријавио и они би одмах били укључени у наставу. Пракса је 
показала да прозивка није била најпоузданији метод за откривање 
аналфабета (а и руководиоци течаја су се жалили да је њихово 
накнадно укључивање у рад, када је већ био пређен део гради-
ва, успоравало планирани ток течаја). Зато су штабови тражили од 
сваког бригадира да нешто напише и тако су једноставно открива-
ли ко је писмен, а ко није. 

Након што су неписмени пописани, били су подељени у гру-
пе, пазивши да у једној не буде више од 15-20 омладинаца. Гру-
пе неписмених које су биле формиране на почетку нису нужно мо-
рале да опстану до краја течаја: временом би се издиференцира-
ли бољи и лошији полазници и нове групе би се формирале по том 
критеријуму.5 

Поред течајева за неписмене, постојали су још и течајеви за 
полуписмене. Према упутствима, полуписменима су сматрани они 
који су раније у школи или на аналфабетском течају научили да 
читају и пишу, али су то у мањој или већој мери заборавили. У 
пракси, као полуписмени третирани су и они који су познавали са-
мо једно од два писма српскохрватског језика. Течајеве на којима 
се учило друго писмо похађали су најчешће Словенци и Хрвати 
који су желели да науче ћирилицу, односно Срби који су желели да 
савладају латиницу.6 У бригадама у којима је био велики број не-
писмених (60 и више) „а то су редовно сучајеви у босанскохерце-
говачким и косметским бригадама“, течајеви за полуписмене ни-
су ни били одржавани, јер је било закључено да је, у недостатку 
описмењивача и расположивог времена, боље сву пажњу посвети-

5 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 
Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.

6 На пример, 70 девојака и младића из птујске, 33 из прекомурске и 50 
из загребачке бригаде учило је ћирилицу, а 87 бригадира из космајске 
бригаде учило је латиницу (АЈ, ССОЈ-128, Десетодневни извештај о раду на 
културнопросветном пољу Штаба омладинских радних бригада Прве секције 
ОРА Шамац–Сарајево, Модрича, 21. април 1947).
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ти потпуно неписменима него онима који колико-толико читају и 
пишу.7 

Рад на описмењавању младих градитеља није био могућ без 
руководилаца аналфабетских течајева, односно описмењивача. Они 
су, у општој оскудици после Другог светског рата били малобројни 
и нису били довољно обучени за рад. Зато су главни штабови, шта-
бови деоница и бригада најчешће ангажовали ученике учитељских 
школа, гимназија и студенте. 

Ученици учитељских школа били су послати на градилиште 
пруге Шамац–Сарајево у великом броју, али штабови нису обрати-
ли довољно пажње на њихов правилан распоред по бригадама. Ме-
стимично се дешавало да је читав разред једне учитељске школе 
био у истој бригади. Понегде је било више описмењивача него не-
писмених. Штавише, ученици учитељских школа су се у великој ме-
ри показали као недисциплиновани, као млади људи који су скло-
ни да свој положај искористе како би избегли тежак физички рад. 
Они су се, нарочито када су у маси долазили у једну бригаду, пона-
шали као изолована група која се није мешала са осталом омлади-
ном. Да би се тај проблем решио, били су раздвајани и премештани 
у друге чете, у друштво ученика неких других учитељских школа. 
Раздвојени, они су показали боље резултате у раду и били су бли-
жи осталим бригадирима.

У случајевима када су недостајали ученици учитељских шко-
ла, улогу описмењивача обављали су ученици осталих средњих 
школа и студенти. Они су углавном добро радили, мада је било и 
оних који нису показали вољу да троше енергију у раду са непи-
сменима и њихове су групе подбациле.

У појединим бригадама било је учитеља. Није их било мно-
го и углавном су дошли као обични бригадири. Они су тек на са-
мом градилишту били позвани у штаб, где им је дат задатак да ру-
ководе аналфабетским течајевима. Неки су то радо прихватили и, 
као професионалци, остварили су одличне резултате. С друге стра-
не, поједини учитељи су потпуно подбацили: они нису ни желели 
да руководе течајевима, већ су дошли да се, кроз физички рад, од-
море од наставе.8 

У великом броју бригада није било ни учитеља ни учени-
ка учитељских школа, гиманзијалаца или студената, па су штабо-
7 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 

Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.
8 Исто.
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ви били принуђени да бирају руководиоце аналфабетских течаја 
међу најшколованијим девојкама и младићима у бригади. Било је 
пожељно да се нађу они који су имали бар завршену основну шко-
лу, али било је и оних који су завршили тек 2-3 разреда. У не-
достаку бољег, прихватани су и они, с тим што су били обавезни 
да прођу петодневни курс за описмењиваче. Њима су руководили 
учитељи и током тих пет дана полазници су били ослобођени од фи-
зичког рада. На почетку курса, слушали су предавања по следећим 
тезама: Стање и узроци неписмености у старој Југославији; На-
пори нове народне државе за ликвидацију неписмености; Народ-
на власт, планска изградња и неписменост; Наше обавезе на Пру-
зи („Ни један градитељ неће отићи са Пруге а да не зна читати 
и писати“). У наставку течаја, слушали су предавања из дидакти-
ке и методике наставе. Један сегмент дидактичко-методичког дела 
курса био је веома идеолошки обојен – у питању је била методика 
упућивања ученика у „правилну примену и увежбавање наученог“ 
при читању омладинских листова, зидних новина и прорађивања 
материјала при групном читању.9 Петодневни курсеви за руково-
диоце аналфабетских течајева били су организовани за сваку нову 
смену на Омладинској прузи.

Аналфабетски течајеви у ФНРЈ, како они који су се одржа-
вали у сеоским и градским срединама тако и они са омладинских 
радних акција, имали су утврђен наставни план и програм. Основ-
ни задатак течаја био је да полазнике научи правилном и тачном 
читању и писању, правилном усменом и писаном изражавању, да 
код њих развије потребу за читањем и да их научи да врше основ-
не рачунске операције. Али, саставни део описмењавања био је 
и рад на идеолошком васпитању омладине у духу учења маркси-
зма- лењинизма. Зато је наставни план предвиђао да полазници, 
чим стекну елементарну писменост, започну са читањем и анализом 
(„прорадом“) одабраних текстова из буквара и читанки за основне 
школе. Требало их је упознати са „догађајима и тековинама народ-
ноослободилачке борбе“, као и са садржајима из прошлости сло-
венских народа. Од наставе се тражило да пробуди код полазни-
ка „здраву националну свест кроз народну песму и књижевност на-
родноослободилачке борбе“. Такође, требало им је, кроз обраду 

9 АЈ, ССОЈ-128, План кратког курса за руководиоце аналфабетских течајева, 
1947.
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предвиђених текстова, објаснити географски положај домовине и 
упознати их са њеним природним богатствима.10

Наставни програм аналфабетских течајева предвиђао је да 
укупан број часова буде 50: 25 часова за наставу матерњег језика 
и 25 часова за наставу математике. Настава матерњег језика подра-
зумевала је савладавање слова, основних знакова интерпункције, 
основе правописа и граматике и увежбавање пређеног градива кроз 
читање и писање диктата. Било је планирано да на крају четврте 
седмице течаја полазници самостално напишу своје име и прези-
ме. Да би тако обиман програм био саваладан, било је предвиђено 
да се обрађују два слова по часу, а у четвртој недељи по три сло-
ва. При том, требало је оставити један до два дана у недељи ка-
да би се увежбавало и утврђивало пређено градиво. Према прво-
битном плану један час је трајао као у школи – 45 минута, али се 
убрзо закључило да то није довољно и час је био продужен на 70 
минута.11 

Наставни програм је предвиђао да полазници током пете 
недеље увежбавају читање и писање народних пословица и му-
дрих речи, читање краћих текстова Чему нам треба писменост и 
Неписмен као слеп. Такође, почев од пете недеље, полазници би 
започели обраду одређених већих наставних тема, што је подразу-
мевало и њихову анализу. Прва у низу је била насловљена Народ-
ни устанак и чинила ју је „прорада“ следећих прозних текстова и 
стихова: Наш народ су издали, Хтјели су нас уништити, Издајници, 
Живела нам слога и слобода, Ој народе Лике и Кордуна, Рађање 
наше војске, Голема рана, Личком вођи устанка и Црвени мако-
ви. Следеће наставне теме биле су: Омладина у борби (Омладина, 
Листај горо и Јединица); Нема повратка на старо (Како живи на-
род, Друже дођи дома и Писмо моје мајке) и Изградња земље (Ми 
ћемо изградити земљу, На градилишту и Народна власт). Паралел-
но са обрадом наставних тема, наставни програм је предвиђао да 
пола зници увежбавају вештину писања пишући пароле, различита 
пи сма и састављајући зидне новине. При крају течаја писао би се 
самосталан рад на тему Поруџбина новина за читоницу, читале на-
родне песме и приповетке Еро са онога свијета, Магарац и хајдуци, 
Стари Вујадин, Матија Губец, Ропство Јанковић Стојана, Косово и 
Косовка девојка и текстови из природних наука.

10 АЈ, ССОЈ-124, Наставни план аналфабетских течајева, 1947.
11 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 

Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

210

Наставни програм из математике предвиђао је да полазни-
ци науче правилно изговарање и писање свих природних бројева 
до 1.000, четири основне рачунске операције до истог броја, да на-
уче напамет таблицу множења до 100 и савладају основне мерне 
јединице.12 

Аналфабетски течајеви завршавали су се полагањем испита 
„који треба да имају свечани карактер“, 4-5 дана пре одласка бри-
гаде са градилишта. Полагали су се пред комисијом коју су чини-
ли по један учитељ, руководилац течаја, културно-просветни ре-
ферент бригаде и још један члан штаба. Полазници су били оба-
везни да прочитају један текст из буквара и да пишу по диктату 
комисије. Следила су питања из математике: течајци су морали да 
покажу умеће у писању бројева и да реше постављене задатке. На 
крају би се сабрала оцена и полазници би добили диплому о завр-
шеном аналфабетском течају. 

Званично је критеријум за оцењивање био врло строг, јер је 
испит могао да положи само онај који је научио у потпуности да чита 
и пише, али у пракси често није било тако. Поједини култу рно- про-
светни референти, понесени „социјалистичким такмичењем“, на-
стојали су да пропусте што већи број полазника, без обзира на то 
што нису савладали програм, како би они или бригада у целини до-
били звање ударника (а то би им била добра препорука за даљу по-
литичку каријеру).13 

 Извештаји о аналфабетским течајевима на омладинским 
радним акцијама, поред тога што читаоцима дају слику о томе ка-
ко су замишљени, што наводе различите нумеричке податке („Дру-
га даруварска бригада: потпуно неписмених 25; пређено 14 слова; 
уче рачун до 100“),14 приказују нам и многе проблеме који су се 
јављали у њиховом раду. Учестала је, на пример, била појава да се 
часови скраћују или не одржавају, због нагомиланих обавеза бри-
гадира (када су се бригаде такмичиле у извршавању неког задат-
ка, па су штабови терали омладину да ради до изнемоглости). Били 
су раширени неоправдани изостанци бригадира са наставе. Неки су 

12 АЈ, ССОЈ-128, Наставни програм аналфабетских течајева на ОРА Шамац–
Сарајево, 1947.

13 Архив Србије (АС), Омладинска радна акција Кучево–Бродице, фасцикла 3, 
Упутство за културно-просветни рад и агитацију у бригадама, 1948.

14 АЈ, ССОЈ-128, Десетодневни извештај о раду на културнопросветном пољу штаба 
омладинских радних бригада прве секције ОРА Шамац–Сарајево, Модрича, 21. 
април 1947.
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изостајали зато што, једноставно, нису хтели да уче и ништа их није 
могло натерати да дођу, или нису били способни да прате наставу 
због недовољних умних способности. Појединци су изостајали или 
су трајно напуштали течај зато што су били упућивани на одређене 
специјалне задатке или у специјалне бригаде, као што су минерска 
или зидарска. Неки су претрпели тешку повреду или су се озбиљно 
разболели, па су добар део или читав течај провели у болници. Та-
ко су се многи вратили са радне акције неписмени.

Места на којима су се одржавали аналфабетски течајеви би-
ла су често проблем и доводила су у питање успех читавог посла. 
Оне бригаде које су биле смештене крај неке школе или јавне згра-
де имале су срећу, јер су имале учионице. Они који то нису има-
ли, сналазили су се како су знали: под ведрим небом, за столови-
ма од бригадне трпезарије и др. Наравно, у пракси је често искрса-
вао проблем када би полазници неког стручног курса заузели исте 
столове. Близина кухиње, гужва око ње и мириси, свакако су де-
концентрисали полазнике, а било је и случајева да су се аналфа-
бетски течајеви одвијали поред самог градилишта, у прашини, по-
ред колица и вагонета, камиона и сл. Часови под ведрим небом су 
често пропадали због кише. 

Наставна средства су углавном недостајала. На прузи Ша-
мац–Сарајево поједине бригаде биле су снабдевене букварима, и 
ћириличним и латиничним, које бригадири нису враћали по завр-
шетку курса, већ су га носили кући како би и даље учили. За Маке-
донце је набављен македонски, а за Албанце албански буквар. Све-
ске су редовно недостајале, као и оловке (које нису дистрибуиране 
целе, већ преполовљене, ради штедње). Од укупног контингента 
свески и оловака део је остављан течајевима, а део је узимао штаб 
за своје административне послове и, самим тим, недостајали су сви-
ма. Оскудевало се у таблама за писање. Било је бригада у којима је 
била по једна табла на групу полазника течаја. У појединим брига-
дама, курсисти су писали угљеном по даскама које би се затекле на 
градилишту, или на пак-папиру. Редовно одржавање наставе често 
су спречавале несугласице и отворени сукоби између фискултур-
них референата, руководилаца предвојничке обуке и руководила-
ца аналфабетских течаја око тога ко је коме узурпирао термин или 
простор за одржавање наставе.15

15 АЈ, ССОЈ-128, Извештај и искуства у раду са аналфабетским течајевима на 
Омладинској прузи Шамац–Сарајево, 1947.
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Поред аналфабетских течајева, на радним акцијама би-
ли су организовани различити стручни течајеви. Наиме, основ-
ни задатак Првог петогодишњег плана, започетог у пролеће 1947, 
био је изградња базичне, тешке индустрије и са њом повезана 
електрификација земље и изградња саобраћајне инфраструктуре. 
Укупан број индустријских радника није био довољан и један од 
најважнијих циљева омладинских радних акција био је да бројну 
сеоску омладину обучи за рад у индустрији. Зато су на свим рад-
ним акцијама били организовани курсеви за зидаре, бетонирце, те-
саре, рударе, механичаре, шофере и др. У складу са спровођењем 
колективизације пољопривреде, основани су течајеви за баштова-
не, ратаре, сточаре и трактористе. Најзад, били су основани и по-
себни курсеви „народне технике“, који су обучавали будуће ра-
дио- оператере, фотографе и моделаре.16 

Омладинске радне акције служиле су и као школа будућих 
партијских кадрова, јер су на њима били одржавани течајеви за 
организаторе културних активности на селу, пионирске руководи-
оце, инструкторе предвојничке обуке, фискултурнике и руководи-
оце културно-уметничких друштава. Блиски овим течајевима су и 
они који су обучавали будуће библиотекаре, хоровође, дописнике, 
кино-оператере и др.17

Предавања

Предавања су била схваћена као „основа идеолошко-поли-
тичког васпитања омладине на радним акцијама“. Требало је, према 
плану ЦК НОЈ да се одржавају једном у десет дана у свакој брига-
ди. Постојали су стални предавачи – студенти филозофског, прав-
ног и економског факултета сва три универзитета у ФНРЈ, који су 
боравили на радној акцији колико и једна смена и били су обаве зни 
да испуне раније утврђен план предавања. По позиву долазили су 
на градилишта повремени предавачи – стручњаци за поједине об-

16 АЈ, ССОЈ-152, Рад омладинских радних бригада на изградњи Београда 1949. 
године. 

17 АЈ, ССОЈ-124, Омладински курсеви на већим радним акцијама, 1948; АЈ, 114-
214, Билтен омладинских курсева на аутопуту „Братство и јединство“, 1948. 
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ласти (професори универзитета, културни и јавни радници, руко-
водиоци КПЈ и НОЈ).18 

Које су биле теме предавања? Значајне податке пружају 
нам документа са пруге Кучево–Бродице: од марта до маја 1948. 
о држано је на овом градилишту укупно 314 предавања, и то 182 
политичка, 86 научно-популарних и 46 стручних. Редовна поли-
тичка предавања била су: О другом конгресу НФ Србије, Тежње 
америчког имеријализма, О народној омладини, Борба КПЈ за 
стварање нове Југославије, Улога земљорадничког задругарства, 
Задаци На родне омладине у повећању пољоприредне производње, 
Шта ће народнима ФНРЈ донети остварење Петогодишњег плана и 
О социјалистичком друштву. Ванредна политичка предавања била 
су: О везаним ценама, О значају пруге Кучево–Бродице, О Дану по-
беде и О Титовом рођендану. Као научно-популарна спомињу се: 
Географско-економски положај наше земље и њена природна богат-
ства, Природне појаве и људи, О постанку земље и живота на њој, 
О постанку и развитку човека, О сујеверју и О агрикултурним мера-
ма у пољопривреди. Стручна предавања односила су се на питања 
грађевинарства али и проблеме хигијене и здравствене заштите.19 
Из наведених наслова види се да су предавања била прилагођена 
омладини из неразвијених подручја источне Србије (одакле је до-
шао највећи број бригада), чији је културни и образовни ниво био 
прилично низак. Дотле су средњошколској и студентској омлади-
ни била намењена следећа, озбиљнија предавања: Основне карак-
теристике комунистичке партије – партије новог типа, Руководећа 
улога КПЈ у револуционарном преображају нове Југославије, По-
литика наше Партије на селу, Развитак омладинског покрета у 
Југославији, Међусобни односи империјалистичких држава и О 
социјалистичком реализму.20 

Сукоб Југославије са Информбироом је проширио теме пре-
давања на омладинским радним акцијама. Кључна новина била је 
да се целокупан културно-просветни и агитационо-пропагандни 
рад усмерио у правцу јачања свести омладине да гради социјализам 
сопственим снагама, без подршке СССР-а и „народних демократија“. 
Од предавања се тражило да објасне омладини „суштину спора КПЈ 

18 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године, Београд, 1949. 

19 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Извештај Одељења за агитацију и пропаганду о 
раду прве смене, Кучево, мај 1948. 

20 АС, ОРА Панчевачки Рит, Упутство за агитационо-пропагандни рад у студентским 
и средњошколским бригадама, Београд, 1948. 
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и СКП(б)“, да развијају њен југословенски социјалистички патрио-
тизам и, с тим у вези, да је систематски упознају са постигнутим ре-
зултатима Првог петогодишњег плана и наредним задацима. Наро-
чито је наглашено да омладина мора да се детаљно упозна са свим 
аспектима „социјалистичког преображаја села“, како је у партијској 
терминологији била названа насилна колективизација којом је КПЈ 
настојала да докаже неоснованост оптужби Информбироа.21 

Штампа и зидне новине

Штампа је виђена као „моћно средство за васпитање омлади-
не и њену мобилизацију у извршавању задатака“.22 Од бригадира 
се током боравка на радној акцији тражило да редовно прате днев-
не новине, како би им њихово читање постало свакодневна потре-
ба. Било је планирано да свака бригада добија партијске, фрон-
товске и омладинске листове, као што су Борба, Омладина и Млади 
задругар.23 Такође, на великим радним акцијама штампане су но-
вине које су уређивали сами бригадири: Омладинска пруга (Брчко–
Бановићи), Борба на омладинској прузи (Шамац–Сарајево), Брат-
ство и јединство (на градилишту истоименог аутопута) и Звишка 
пруга (Кучево–Бродице). 

Основни метод праћења штампе био је колективно читање, 
кроз тзв. читалачке групе, што је подједнако било последица и сла-
бе писмености бригадира и недовољног броја примерака новина на 
радној акцији. Руководиоци читалачких група имали су задатак да 
бирају онај чланак „који ће нешто учити омладину, на њу васпитно 
деловати“. То би био неки текст везан за Први петогодишњи план, 
радне акције, различите активности омладине, актуелну политичку 

21 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године, Београд, 1949.

22 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.

23 Једна илустрација о томе колики је заначај Партија придавала редовном 
читању новина на радним акцијама: основни заплет у роману Синови равнице 
Богдана Чиплића (Нови Сад, 1952), о једној војвођанској средњошколској 
бригади на ОРА Бања Лука – Добој (1951), настао је када члан штаба, задужен 
за редовно прибављање штампе, једног јутра није донео новине. Бригадири 
су могли да му опросте изостанак штампе на српскохрватском језику, али не 
и оне на мађарском! Младић је на бригадној конференцији био одмах оптужен 
за великосрпски шовинизам, што, ако имамо у виду да је роман писан у јеку 
сукоба са Информбироом, даје заплету посебну димензију. 
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ситуацију (нарочито након објављивања Резолуције Информбироа, 
јуна 1948) и др. Након читања сваког појединачног чланка уследи-
ло би „прорађивање“ – дискусија чланова читалачке групе о оно-
ме што је било прочитано. Руководиоци читалачких група су били 
обавезни да чувају поједине текстове из старијих бројева новина 
и да се на њих враћају по потреби, да их надовезују на теме нових 
дискусија. 

У тесној вези са читањем дневне штампе било је организовање 
дописничке мреже. Она је схваћена као школа за будуће новина-
ре и репортере и, што је још важније, као прилика да сами брига-
дири, пишући репортаже о животу и раду на ОРА, стварају доку-
ментарну грађу о њима, чувају од заборава стечена искуства и дају 
материјал који би послужио као агитационо и пропагандно сред-
ство за будућа прегнућа омладине. Било је пожељно да теме допи-
са буду разнолике: о раду на самом градилишту, течајевима, култу-
ри и просвети, спортским активностима, о уклањању лоших навика 
(као што је псовање) или о потреби да поједини млади људи стекну 
основне хигијенске навике. Од дописа се није тражило да бележе 
само успехе и позитивна искуства, већ да редовно извештавају и о 
негативним појавама, како би оне биле регистроване и уклоњене. 
Дописе је требало слати народнофронтовским листовима Омлади-
ни и Борби. 

Зидне новине су биле следеће битно средство агитације и 
пропаганде на градилишту. Све бригаде су биле обавезне да их 
издају недељно, десетодневно или петнаестодневно. Уређивала их 
је редакција састављена од три до пет за то способних омлади-
наца. Њени чланови прикупљали су прилоге бригадира, правили 
њихов одабир или сами пратили рад бригаде и писали о различи-
тим појавама. Редакција је могла саветодавно да делује на омла-
дину, како би их упутила о којим темама и на који начин би тре-
бало да пишу. Један члан редакције био је задужен за ликовну 
страну зидних новина. Он би исписивао наслове и илустровао их. 
Редакција је требало да се потруди да један број покрива разнород-
не теме, да има и критичких осврта, да има одељак за хумористич-
ке текстове, фотографије (макар исечене из новина), шеме, графи-
коне, илустрације.24 Од зидних новина се тражило да имају неки 
ефектан назив, на пример Муња, како су се звале оне које је изда-

24 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитaционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.
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вала југословенска бригада на изградњи пруге Кукс–Пишкопеја, у 
Албанији 1946. године.25 

А како је изгледала Муња? За реконструкцију послужиће нам 
илустрације из бригадног дневника. Грубо речено, Муњини прило-
зи могу да се поделе на оне који се односе на живот бригаде и оне 
који се односе на актуелну политичку ситуацију у ФНРЈ и свету. У 
прву групу спадају графикони који приказују радни учинак брига-
де, чете, десетине или појединца у одређеном периоду. На пример, 
имамо обавештење да је десетина извесног Мује Бећировића дала 
обавезу да ће за четири дана ископати одређену количину земље, 
али и да је у датом року ископала више, тј. премашила задату оба-
везу за прецизно наведен проценат. Следи обавештење да је десе-
тина извесног Ахмеда Далића, у краћем временском периоду, ис-
копала више од десетине Мује Бећировића и прецизно је наведе-
но колико је то у кубним метрима земље, радним часовима и про-
центима. 

У другу групу прилога спада цртеж Истре са предимензиони-
раним Трстом, представљеним као црвена звезда петокрака. Према 
звезди се гибају масе које су кренуле из правца оближњих истар-
ских и словеначких градова. Изнад њих вију се југословенске за-
ставе и транспаренти Тито, Трст је наш, Хоћемо слободу и Нећемо 
бити робови. Око Истре поређани су бели правоугаоници са од-
ломцима различитих говора, вести и др. текстова о тршћанском 
питању, чији су наслови: Тито је рекао, Молотов је рекао, Нећете 
успети империјалисти! и др.26 

Бригадне библиотеке

Колективно и, ређе, индивидуално читање књига сматрано 
је веома важним видом образовања и васпитања на омладинским 
радним акцијама. Циљ је био да омладина стекне потребу да чита. 
Због слабе писмености бригадира, књиге су, као и новине најчешће 
читане у читалачким групама. Свака бригада је била обавезна да 
поседује библиотеку са идеолошки провереним књигама, којом ру-
ководи библиотекар. Његов задатак је био да подстиче бригадире 

25 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946. 

26 Исто. 
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да узимају књиге на читање, да истиче на огласној табли који се 
наслови препоручују, води евиденцију колико је књига прочитано 
у одређеном периоду и шта се највише чита. Библиотекар је јавно 
похваљивао оне омладинце који су се истицали у читању и крити-
ковао оне који су избегавали ту обавезу.

Како је изгледао књижевни фонд типичне библиотеке на 
омладинској радној акцији? Потпунијих пописа нема, али за ре-
конструкцију може да нам послужи штури списак књига које су 
биле предвиђене да се пошаљу у бригадне библиотеке на прузи 
Брчко–Бановићи 1946.27 Списак је пун грешака: имена појединих 
аутора су написана нетачно, као и многи наслови; код појединих 
дела није ни наведено име писца. Упркос томе, можемо да стекне-
мо приближну представу о томе шта се читало (или је требало да 
буде читано) на омладинским радним акцијама. 

Најзаступљенија је била политичка литература – директивни 
чланци и реферати совјетских и југословенских партијских лиде-
ра и идеолога, сакупљени у различите зборнике и брошуре; одлуке 
и закључци раличитих партијских тела, правни акти и др. Преве-
дени совјетски наслови били су следећи: Историја СССР; Историја 
СКП(б); Прича о Лењину; Детињство и школске године Лењина; 
Какав треба да буде комсомолац; Јосиф Висарионович Стаљин, О 
основама лењинизма; Г. М. Свјердлов, Материнство, брак, породи-
ца у совјетском закону; Вјечеслав Молотов, Реферат поводом 28 
годишњице Октобарске револуције; Михаил Калињин, О омладини; 
Косевљев, Колхозни систем; Пољански, Суд у СССР-у; Г. Влахов, 
Уређење Совјетског Савеза; Васиљев, Државно уређење у СССР; 
Колисов, Беседе младих комуниста. Домаћа партијска литература 
била је заступљена следећим насловима: Јосип Броз Тито, Борба за 
ослобођење Југославије, Четири говора и Најдемократскији избори 
које је носила Југославија; Едвард Кардељ, Пут нове Југославије 
и Експозе пред Народном скупштином; Милован Ђилас, Дволични 
рад опозиције, О данашњим задацима Партије; Моша Пијаде, Нацрт 
Устава ФНРЈ; Мартин Менцеј, Систем општег школског образовања. 
Следе: Устав ФНРЈ; Закључци Другог пленума УСАОЈ и брошуре не-
познатих аутора Народни фронт Југославије, Јединство радничке и 
сељачке омладине и Наша млада армија.

На поменутом списку налази се један број совјетских на-
учно- по пуларних монографија и брошура: Александар Опарин, По-

27 АС, ОРА Брчко–Бановићи, Списак књига које су предвиђене за бригадне 
библиотеке, 1946. 
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станак живота на Земљи; М. Иљин и Ј. Сегал, Како је човек постао 
див; Ж. Оролов, О поретку у васиони; Серјирев, Необичне небеске 
појаве и Стобин, Зашто биљке имају зелену боју.

Списак заокружују одабрана југословенска и совјетска књи-
жевна дела, класична и она инспирисана револуционарним ра-
том. Дела југословенских аутора била су: Драгојло Дудић, Днев-
ник 1941, Владимир Дедијер, Дневник, Бранко Ћопић, Приче пар-
тизанке и Огњено рађање домовине. Следе изабране приповетке 
Радоја Домановића, Борисава Станковића и Петра Кочића и поезија 
Јована Јовановића Змаја. Од класичних руских писаца заступљен 
је Лав Толстој романом Хаџи Мурат и одабраним новелама и припо-
веткама. Следе класици књижевности социјалистичког реализма: 
Како се калио челик Николаја Островског, Чапајев Дмитрија Фур-
манова и Непокорени Бориса Горбатова. На списку се налазе још 
Милосрђе бога Марса, збирка приповедака три аутора „нове Бугар-
ске“, буквар и читанка за народне школе.

У дневнику југословенске бригаде која је учествовала у 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја у Албанији 1946. налази се 
цртеж на коме су представљене насловне стране типичних књига 
из библиотеке ове бригаде.28 Поред већ поменутих наслова, овде 
се могу наћи романи: Син пука Валентина Катајева, Ход по му-
кама Алексеја Толстоја и Цитадела Арчибалда Кронина, поезија 
Мајаковског, часописи Наша књижевност, Југославија–СССР и 
Тридесет дана, политичка литература: Стварање новог света М. 
Иљина, О улози и задацима синдиката у условима нове економске 
политике В. И. Лењина и Двадесетпетогодишњица велике октобар-
ске револуције Ј. В. Стаљина. 

Садржајне податке о библиотекама и читању књига на омла-
динским радним акцијама налазимо у грађи о радној акцији Куче-
во–Бродице, 1948. године.29 Укупан број књига и брошура у свим 
бригадним библиотекама био је 3.082. Неке од њих је набавио 
Главни штаб бригада, неке су бригаде донеле са собом, а поједине, 
као звишка и поречка, нису донеле ниједну. Број књига у брига-
ди био је 120–180. У почетку је број читалаца био мали. Потом је 
проглашено такмичење у читању и бригадири су се обавезали да 
ће у одређеном року прочитати одређен број књига. Захваљујући 

28 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946.

29 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Нека питања о стању на градњи пруге Кучево–
Бродице, Кучево, 8. јуна 1948.
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такмичењу број читалаца и прочитаних књига (бар формално 
прочитаних) се повећао. Бригадири су најрадије читали брошу-
ре из едиције Наука и живот, али и приповетке југословенских и 
совјетских писаца. Када је о прози реч, највише су читани Срца 
смелих М. Котова и В. Љасковског, о револуцији у Русији, и Осам 
богатира (збирка приповедака о совјетским пилотима из Другог 
светског рата). Различитих статистичких података о укупном броју 
прочитаних књига у једној бригади, током неког утврђеног перио-
да, има више и налазе се у различитим архивским фондовима, али 
нам ти бројеви не дају одговор на најважније питање – да ли су 
књиге биле заиста прочитане и да ли су читаоци разумели прочи-
тано? 

Слушање радиоемисија

Агитпроп ЦК КПЈ је рано почео да користи радио у полити-
чко- пропагандне сврхе: „Данас, када имамо широко развијену мре-
жу емисионих станица, потребно је систематски искористити преко 
радија живу реч, која се обраћа милионима слушалаца, за држа-
вајући при том сву сугестивност фамилијарног говора.“30 

Већ је априла 1945. Одељење за народно просвећивање 
при Министарству просвете ДФЈ покренуло акцију сакупљања ра-
дио- апарата за потребе домова културе, како би „најширим народ-
ним масама“ било омогућено слушање едукативних радио-емисија.31 
Колективно слушање радија било је схваћено као основни вид упо-
требе овог медија у сврхе народног просвећивања, како на селу 
и у граду тако и на омладинским радним акцијама. Од радио- ста-
ница се тражило да емитују емисије о пољопривреди, задругар-
ству, хигијени, уметности, науци, у форми популарних предавања, 
ра зговора и дискусија у студију, савета, писама слушалаца, реце-
пата, анегдота и „све то [да буде] проткано народном музиком“.32 

Радио-емисије су биле нарочито присутно средство агитације 
и пропаганде на аутопуту „Братство и јединство“ и приликом 
изградње Београда 1948. и 1949. године. Било је предвиђено да 

30 Културна политика Југославије 1945–1952, зборник докумената, приредили Б. 
Докнић, М. Петровић, И. Хофман, I, Београд, 2009, стр. 295. 

31 Исто, стр. 292. 
32 Исто, стр. 296.
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се на обе радне акције емитују по три редовне дневне емисије 
(јутарња, подневна и вечерња) и неколико специјалних, у трајању 
од 3-4 часа. Од свих емисија се тражило да имају агитационо- про-
пагандни карактер и посебно да буду усмерене „ка питањима бор-
бе за социјалистички преображај села“. Редовне емисије је треба-
ло да садрже: краће политичке прегледе (вести из унутрашњег по-
литичког живота ФНРЈ, спољнополитичке информације и, нарочи-
то, преглед резултата социјалистичке изградње); вести са гради-
лишта (резултате такмичења, информације о културно-просветном 
и фискултурном раду у бригадама); репортаже о животу и раду 
бригадира; популарна предавања о изградњи социјализма у ФНРЈ 
и научно-популарна предавања; музичке нумере преузете из дис-
котека великих радио-станица и оне које су биле снимљене при-
ликом различитих манифестација на градилишту; снимљене го-
воре ударника, командира, читање писама упућених кућама или 
јавним установама и личностима; читање литерарних радова ин-
спирисаних радним акцијама и директивна писма и говоре омла-
динских и партијских руководилаца. Специјалне емисије требало 
је да емитују: снимке типичног читалачког часа (аутентичног или 
одглумљеног); бригадне конференције; снимке типичног часа на 
једном курсу; краће драме и скечеве; музички програм; књижевне 
емисије; „веселе вечери“ са музиком за плес и око логорске ва-
тре. Штабови бригада били су обавезни да обавештавају бригади-
ре о дневном садржају радио-програма и да чувају радио-апарат 
и звучнике (за то је био задужен један члан штаба). Штабовима је 
било забрањено да држе радио-апарате у својим канцеларијама – 
они су морали да буду на домету ушију свих бригадира. 

Како би план пропаганде путем радија био остварен, агит-
проп је наложио да се изврши озвучавање терена, односно просто-
ра бригадних логора и градилишта, да се набави довољна количина 
радио-апарата, звучника, каблова и др. опреме. Такође, тражили 
су се оператери, који би опрему поставили и касније одржавали.33 

У пракси, много тога што је било предвиђено планом ра-
дио- про паганде није било остварено. На ОРА „Братство и јединство“ 
радила је радио-станица са звучном мрежом (разгласна стани-
ца). Поред тога Главни штаб је располагао са неколико апара-
та на батерије и струју. Домет станице је био слаб и није могао 
да покрије целу трасу аутопута. Редакција није имала довољно 

33 АЈ, ССОЈ-124, Упутства за пропагандно-агитациони рад на омладинским радним 
акцијама 1949. године.



Иван ХОФМАН „ШКОЛА СОЦИЈАЛИЗМА“ – ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  
 ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОМЛАДИНЕ НА РАДНИМ АКЦИЈАМА 1946–1951.

221

људи – исти омладинци били су и новинари и спикери. Зато ни-
су успевали да припреме више од пола часа-час програма днев-
но. Значајан проблем се јавио након што је извршено наређење да 
се повуку из програма совјетске грамофонске плоче, јер домаћих 
ни је било. Главни штаб је тражио да му се обезбеде снимци музи-
ке југословенских народа и аутора, али домаћа предузећа се ни-
су одазвала на молбу, јер су имала лоше искуство са односом бри-
гадира према носачима звука. Преноси наступа различитих ансам-
бала и солиста углавном су заказали, јер је преношење опреме за 
њихово емитовање било прилично компликовано. Стога у закључку 
извештаја стоји да радио-станица на Аутопуту није добро одради-
ла свој посао.34 

На градилиштима Београда је, судећи према извештају, 
ситуација са коришћењем радија била боља. Јака разгласна ста-
ница је озвучавала све логоре и градилишта на Новом Београду, а 
у центру града и у Панчевачком риту успешно су радиле мале ра-
згласне станице. Оне су имале своје редовне и ванредне емисије 
и показале су се као „добар мобилизатор омладине за решавање 
најважнијих задатака [и] као добро организационо средство за 
отклањање свих грешака“.35

Програм радио-станице на Омладинској прузи Бања Лука 
– Добој 1951. имао је све садржаје који су били карактеристич-
ни за претходне радне акције. Али било је и нечег новог, што се 
појавило као резултат либерализације друштва после Трећег пле-
нума ЦК КПЈ, децембра 1949. Тражило се да претежан део програ-
ма чини музика, и то (поред уобичајених масовних песама из на-
родноослободилачке борбе и обнове и изградње) тзв. лака музи-
ка, музика за плес, оперске арије и лакше композиције уметнич-
ке музике.36 Несумњиво су омладински и партијски активисти схва-
тили да добра музика далеко више подстиче на рад од стереотип-
них говора различитих функционера и монотоног навођења днев-
ног учинка бригада, чета и појединаца.

Када говоримо о употреби радија у пропаганди омладин-
ских радних акција, требало би и да напоменемо да су државне ра-
дио- станице редовно извештавале југословенску јавност о резулта-
34 АЈ, ССОЈ-152, Извештај о агитационо-пропагандном раду у омладинским радним 

бригадама на Аутопуту у 1949. години, Београд, 1949.
35 АЈ, ССОЈ-152, Рад омладинских радних бригада на изградњи Београда 1949. 

године. 
36 АЈ, ССОЈ-128, Пропагандно-агитациони рад на прузи Бања Лука – Добој, Бања 

Лука, 1951.
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тима рада на градилиштима широм земље. С тим у вези обратићемо 
пажњу на синопсис радио-емисије о Омладинској прузи Брчко–
Бановићи. Целокупну емисију требало је да чине карактеристич-
ни звуци, опис онога што се чује и коментар. Синопсис је следећи: 

1) Карактеристични звуци које производи рад: ударци пијука 
и лопате, бука приликом зидања насипа и полагања железнич-
ких прагова, усклици при раду, песма, дозивање, звук воза. 

2) Штаб бригаде: „Приказати штаб као артерију једне омла-
динске акције“; снимак уласка и изласка омладинаца, давања 
саопштења и директива; снимак расправе о проблему и његовом 
решавању.

3) Свестраност живота и рада у логору: снимци делова пре-
давања, приредби, фискултурних такмичења, рада аналфабет-
ских течајева, рада редакције, снимци омладинских весеља; 
читање одломака из зидних новина.

4) Омладина за време одмора: снимак за време ручка, пред 
спавање; снимак како бригадири препричавају доживљаје са 
рада или из логора, како се дописују са друговима; снимак 
„специјалног логорског хумора“.

5) Јутарњи живот у логору: звуци устајања, умивања, збора, 
читања дневних заповести, поделе рада и распореда јединица. 

6) Изјаве ударника и представника најбољих бригада: изјаве 
омладинаца из сваке федералне јединице и изјаве странаца, 
пре свега Чеха.

7) Снимак проласка воза кроз прву деоницу коју су омладин-
ци саградили.

Детаљи емисије требало је да буду разрађени на терену, 
али је било посебно наглашено да снимање може да се обави са-
мо у околини Брчког, због тога што на другим местима није било 
поуздано напајање електричном енергијом.37 Синопсис је врло 
ле по разрађен. Када се чита, по својој динамици неодољиво 
подсећа на конструктивистичке филмове Дзиге Вертова, али остаје 
непознаница да ли је емисија икад снимљена и, ако јесте, да ли је 
емитована.

37 АС, ОРА Брчко–Бановићи, 1, Предлог плана за звучно снимање радова на 
„Омладинској прузи“, 1946. 
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Логорске ватре

Логорске ватре су биле саставни део живота на омладин-
ским радним акцијама у Југославији, њихов незаобилазни ритуал. 
Оне су замишљене као подсећање на партизанске дане, када су се 
уморни борци окупљали око великих ломача и, дружећи се, јачали 
веру да заједничким снагама доприносе победи над фашизмом и 
успешном револуционарном преображају.38 

Логорске ватре су замишљене као „најомиљенија форма ко-
рисног одмора и културне забаве градитеља“.39 Требало их је ор-
ганизовати једном недељно (обично суботом увече) и то као за-
једнички подухват две-три суседне бригаде. Програм логорске ва-
тре требало је да буде „прожет духом народноослободилачке бор-
бе и борбе за изградњу социјализма“, да буде интересантан и раз-
новрстан и да се разликује од програма приредбе. Било је пожељно 
да неки бивши борац, романтично седећи поред велике буктиње, 
прича о својим искуствима из рата или да неки бригадир који 
је учествовао и на ранијим радним акцијама (нарочито оним из 
1944/45) преноси своја искуства. Омладинци су били подстицани 
да приповедају о успесима изградње социјализма у свом крају, о 
томе како се некад, за време „протународних режима“, тешко жи-
вело, а како се лепо живи у „данашњици“. Билo је препоручено и 
читање одломака из „проверених“ књига (из Дневника Владимира 
Дедијера и Младе гарде Александра Фадејева, поезија Владимира 
Назора, поезија и проза Бранка Ћопића, чланци из Борбе, Борбе на 
омладинској прузи, Братства и јединства, Новог Београда, Омла-
дине, одломци из брошуре Батрића Јовановића Омладинске рад-
не акције – школа социјализма). Приповедањем доживљаја из ра-
та и са ранијих радних акција, као ни читањем није био исцрпљен 
садржај логорских ватри. Било је пожељно да се на логорским ва-
трама држе пригодна предавања о значајним историјским лично-
стима, као што су Матија Губец, Петар II Петровић Његош, Вук 
Караџић и Светозар Марковић, затим о народноослободилачким 
традицијама југословенских народа (хајдуци, ускоци) и, најзад, да 
се омладини читају чланци о успесима социјалистичке изградње. 
Сувопаран програм је био допуњен певањем масовних песама, ка-

38 Окупљање уморних ратника или трудбеника око ватре није, наравно, обичај 
настао у народноослободилачком рату и револуцији, већ је то ритуал који 
постоји још од палеолитских дана.

39 АЈ, ССОЈ-124, Основни облици агитционо-пропагандног рада на Омладинским 
радним акцијама, 1948.
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ко оних о борби, тако и оних о обнови и изградњи земље. Певала 
се и свирала народна музика и организатори су настојали да се по-
стигне „опште весеље бригадиста“. 

Руководство НОЈ сматрало је да успех логорске ватре као 
средства агитације и пропаганде (а не само као вида обичне заба-
ве) зависи пре свега од припреме. Од штабова бригада се тражи-
ло да бар недељу дана раније саставе програм, одреде омладин-
це који ће говорити, певати или рецитовати. Штабови су такође би-
ли обавезни да „помогну“ изабраним омладинцима да се што боље 
припреме, како не би садржај кренуо у непланираном смеру. 

Приредбе

Приредбе су биле саставни део културно-просветних актив-
ности на омладинским радним акцијама. Могу се поделити на оне 
које су организовали и изводили сами бригадири другим бригади-
рима, односно становницима насеља у околини градилишта и на 
приредбе које су одржавали различити гости – уметнички ансам бли 
и солисти.

Какав је био садржај појединих приредби? Навешћемо три 
примера.

Југословенска бригада, формирана на прузи Брчко–Бановићи, 
градила је током лета и јесени 1946. аутопут Кукс–Пишкопеја, на 
северу Албаније. Једне вечери, она је албанским домаћинима пред-
ставила изразито идеолошки и политички обојен програм, о коме је 
надахнуто писао аутор бригадног дневника.40

Бина је била једноставна, направљена од ћебади, украше-
на југословенском и албанском заставом и сликама Тита, Енвера 
Хоџе и Стаљина. Програм је почео интонирањем југословенске и 
албанске химне. Потом је „млад и чврст Љубишин глас“ рецитовао 
следеће стихове: 

„Свесни смо добро тешкоћа многих, 
Што нас на путу чекају том. 
Ал шта то мари, сви смо ми млади, 
Одани раду, чврсти као гром.“

40 АЈ, ССОЈ-125, Дневник радне бригаде Народне омладине Југославије на 
изградњи аутопута Кукс–Пишкопеја, 1946. 
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Уследио је сплет песама са пруге Брчко–Бановићи. По завр-
шетку наступа хора, омладина је рецитовала још неколико пригод-
них песама. Следећа тачка је била фолклорна: босоноге девојке, 
„обучене у зелене блузице и шарене сукње с црвеном марамом на 
глави“ извеле су сплет југословенских кола, уз пратњу хармонике. 
Њихов наступ је био тако топло прихваћен да су неколико пута из-
лазиле на сцену и играле „на бис“. Врхунац вечери био је скеч, на-
писан на самом градилишту. Његов заплет био је потпуно у складу 
са актуелном политичком ситуацијом на Балкану: тројица капита-
листа – мистер Џон, мистер Сем и мистер Грекос ковала су плано-
ве како да поделе Албанију. Мистер Грекос, како му само име ка-
же, прототип грчког капиталисте, тражио је од британског (Џон) и 
америчког (Сем) „колеге“ да му уступе албански град Корчу, а овај 
ће њима да уступи руднике и остала блага своје домовине. Наш из-
вор нам нажалост не говори какав је био расплет овог, по свему 
судећи, прилично баналног скеча. 

Други пример: извори о омладинској радној акцији Панче-
вачки рит 1948. пружају нам информације о приредбама које су 
биле на знатно вишем нивоу, пре свега зато што су их извеле бри-
гаде састављене од средњошколаца и студената. Прва пирот-
ска средњошколска бригада планирала је да изведе програм који 
би чиниле музичке нумере, рецитације, драмски комад и наступ 
фолклорне групе. Приредбу би отворио хор композицијама Пе-
сма градитеља Омладинске пруге, Песма аутостради и Здравствуј 
Расија. Потом би вокални дует извео једну руску народну песму, а 
вокални солиста соло песму Путовање. На крају музичког дела при-
редбе хор би извео једну српску народну песму. У наставку програ-
ма рецитатори би извели следећи програм – песме Цветају руже, 
Три пролећа и Путовање. Као ударна тачка програма предвиђена 
је комедија Бранислава Нушића Власт, а на крају би фолклорни ан-
самбл извео „чешки танц и казачок“. Не располажемо подацима на 
основу којих бисмо знали да ли је приредба са таквим програмом 
била изведена.41

Трећи пример: Београдска радна бригада „Драго Станојевић“ 
је у оквиру исте радне акције извела приредбу поводом Дана устан-
ка у Србији (7. јул) и поновила је још четири пута у мање свеча-
ним приликама. Програм су чиниле рецитације из збирке Лирика 
борбе и победе, одабране песме Радована Зоговића и Владимира 

41 AС, ОРА Панчевачки Рит, Записник са састанка културно-просветног одбора 
Прве пиротске средњошколске радне бригаде, Панчевачки Рит, 26. 7. 1948.
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Мајаковског, сплет југословенских и бугарских народних игара, ма-
совне песме Полет младости и Московски марш, али и композиције 
уметничке музике Серенада од Франца Шуберта и Чежња од Сеза-
ра Франка.42

Током летњих месеци, када су радови на акцијама били нај-
интензивнији, велика омладинска градилишта обилазили су профе-
сионални и аматерски уметнички ансамбли и појединачни уметници 
и културни радници. Тако су јула 1946. Омладинску пругу Брчко–
Бановићи посетили српски књижевници Десанка Максимовић, Оскар 
Давичо, Жак Конфино, Гвидо Тартаља и Сретен Марић и хрватски 
књижевник Петар Шегедин. Обишли су градилишта, логоре разли-
читих бригада и одржали су неколико књижевних вечери.43

Годину дана касније, градилиште Омладинске пруге Шамац–
Сарајево посетили су ансамбли Народног позоришта из Београда, 
Народног позоришта из Сарајева, Хрватског народног казалишта, 
Народног позоришта из Ниша, Хор и Оркестар Радио Сарајева и ви-
ше аматерских ансамбала (КУД „Абрашевић“ из Мостара, „Синди-
кални и пјевачки хор“ из Љубљане, ансамбл Централног дома ин-
валида из Земуна, КУД „Пелагић“ из Бања Луке, студентски позо-
ришни ансамбл из Љубљане и др.). Било је више пропуста при-
ликом ових гостовања: ансамбли су долазили независно од пла-
на, а често је Главни штаб бивао обавештен о њиховом доласку 
тек након два-три дана. Програми појединих ансамбала нису били 
прилагођени маси слабо образованих бригадира, или су гости зах-
тевали одређене реквизите, као што је клавир, чак и тамо где се 
није могао набавити.44 

Филмске пројекције

Филм је изразито сугестивна уметност. Зато је добио широку 
политичко-пропагандну примену у тоталитарним државама, какве 
су биле СССР и Трећи рајх, али и у парламентарним демократијама, 

42 АС, ОРА Панчевачки Рит, Извештаји о културно-просветном раду у 139 бео-
градској радној бригади „Драго Станојевић“, Баваниште, 26. 7. – 3. 8. 1948.

43 АЈ, ССОЈ-127, Извештај о доласку делегација на Омладинску пругу од 16. 7. до 
23. 7. 1946, Букиње, јули 1946. 

44 Културна политика Југославије 1945–1952, зборник докумената, приредили Б. 
Докнић, М. Петровић, И. Хофман, II, Београд, 2009, стр. 53. 
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нарочито за време Другог светског рата.45 КПЈ је у примени фил-
ма следила совјетско искуство и биоскопске пројекције посматра-
не су као једно од најважнијих средстава за васпитање омладине.46 
Било је планирано да се на радним акцијама одржавају филмске 
пројекције једном у десет дана. Пошто велики број младих људи 
није никада раније био у прилици да посматра неки филм, би-
ло је потребно упутити их у оно што ће да гледају. Пре почетка 
пројекције би неки омладински активиста одржао кратко излагање 
о садржају и поруци филма и, за време паузе (док би киноопера-
тери мењали ролне), пружао би потребна објашњења о ономе што 
је било приказано. У случају да је на програму страни филм, један 
омладинац је обавезно читао титл. После пројекције била је ор-
ганизована дискусија. Било је пожељно да се неко унапред при-
преми и изнесе своја запажања, како би она могла да се развије у 
жељеном правцу.47

Какав је био биоскопски репертоар на омладинским рад-
ним акцијама? Располажемо са неколико мање или више детаљних 
спискова, при чему у њима нису наведена имена аутора, а често 
ни тачни називи филмова. Упркос томе, можемо да закључимо да 
су у почетку били приказивани превасходно совјетски филмови, 
набављени преко Друштва за културну сарадњу Југославије са 
СССР-ом.48 На прузи Шамац–Сарајево приказани су, између оста-
лих, мјузикл Здравствуј Москва Сергеја Јуткевича, ратни филм 
Син пука Василија Пронина (по већ поменутом роману Валентина 
Катајева), историјски спектакл Петар Велики Николаја Симонова и 
Младост наше отаџбине, непознатог жанра и аутора.49 

Девојке и младићи који су градили пругу Кучево–Броди-
це гледали су, осим Младости наше отаџбине, и совјетске ратне 

45 Сетимо се филмова Oлимпијa Лени Рифенштал (о летњим Олимпијским играма 
у Берлину 1936), Александар Невски Сергеја Ејзенштајна или цртаног филма 
Фирерово лице, из продукције Волта Дизнија, који приказује Пају Патка као 
жртву немачког новог поретка. 

46 О идеолошкој употреби филма у СССР-у, „народним демократијама“ и соци-
јалистичкој Југославији: П. Љубојев, Европски филм и друштвено насиље (свет 
минулог колективизма), Београд, 1994. 

47 АЈ, ССОЈ-124, Упутство за пропагандно-агитациони рад у омладинским радним 
бригадама, око 1950.

48 М. Пејовић, „Совјетски филмови приказани у Југославији у организацији 
Друштва за културну сарадњу Југославије са СССР-ом 1945–1948. године“, 
Годишњак за друштвену историју, год. XVII, свеска 1, 2010, Београд, 2011. стр. 
98–101.

49 АЈ, ССОЈ-128, Извештај штаба VII секције Омладинске пруге Шамац–Сарајево о 
одржаним биоскопским представама, Зеница, 3. мај 1947. 
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филмове Задатак мајора Булочкина (аутор непознат) и Наше срце 
Александра Столпера и (југословенски?) филм Трагом Четврте и 
Пете офанзиве. Осим тога, припадници звишке бригаде су у кучев-
ском биоскопу гледали: У планинама Југославије Михаила Рома, 
Фискултурну параду у Москви и Пругу Брчко–Бановићи.50 

Почев од 1949. преовлађивали су филмови југословенских 
аутора, како документарни тако и играни. Совјетски су претход-
но били скинути са репертоара, а њихово место су постепено поче-
ли да преузимају амерички. Омладина је на ОРА Бања Лука – Добој 
1951. гледала следеће домаће филмове: На својој земљи Франце 
Штиглица, Живјеће овај народ Николе Поповића, Славица и Бар-
ба Жване Вјекослава Афрића, Бесмртна младост и Чудотворни мач 
Војислава Нановића, Црвени цвет Густава Гаврина, Застава Бран-
ка Марјановића и Плави 9 Крешимира Голика. Осим тога, прика-
зивани су различити документарни и наставни филмови. Од стра-
них споменути су Тарцан (Тарзан), На Дивљем западу и Алиба-
ба и 40 хајдука. Несумњиво, сва три филма припадају холивудској 
продукцији.51 

* 
* *

На омладинским радним акцијама у Југославији 1946–1951. 
нису били грађени само велики инфраструктурни објекти, неоп-
ходни за убрзани развој југословенке привреде, већ је на њима 
изграђиван и профил новог младог човека, особе која ће свесно 
и одлучно градити и бранити социјализам у домовини и допри-
нети његовом ширењу као светске појаве. Зато је свакодневицу 
на градилиштима употпуњавао систематски рад на образовању 
и васпитању градитеља. Хиљаде девојака и младића, углавном 
са привредно и културно заосталог села, градило је пруге, путе-
ве и фабрике и паралелно стицало елементарну писменост, учи-
ло поједине занате, по први пут слушало радио-емисије, гледа-
ло филмове или позоришне представе. Сеоска омладина се убр-
зано припремала за одлазак у велике индустријске центре, где је 
требало да представља темељ будуће политички свесне раднич-
ке класе, а поједине девојке су схватиле да могу равноправно да 
живе и раде са мушкарцима. Педагошки рад на градилиштима је 

50 АС, ОРА Кучево–Бродице, 3, Нека питања о стању на градњи пруге Кучево–
Бродице, Кучево, 8. јуна 1948.

51 АЈ, ССОЈ-128, Пропагандно-агитациони рад на прузи Бања Лука – Добој, 1951. 
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био површан, идеолошки искључив, заснован на крајње догмат-
ски схваћеној теорији марсксизма-лењинизма. Њиме су управљали 
млади људи који су често били приучени и који су веровали да се 
у неколико књига и брошура налазе одговори на сва питања. Али 
упркос свим недостацима, морамо да закључимо да је на омладин-
ским радним акцијама учињен значајан напор да се превазиђе кул-
турна заосталост великог броја Југословена, како би земља крену-
ла путем убрзане модернизације. А модернизација друштва била је 
један од неопходних предуслова будуће активне међународне уло-
ге Југославије. 

Summary

Ivan Hofman 

„School of Socialism“ – Education and Upbringing  
of Yugoslav Youth at the Youth Work Actions 1946–1951

Key words: Youth Work Action (ORA), education and up-
bringing, literacy courses, wall newspapers, radio program, 
libraries, campfires, shows, cinemas

The volunteer youth work actions that took part in the rebuilding 
of Yugoslavia 1946–1951 did not only build large infrastructure projects 
necessary for the accelerated development of the Yugoslav economy 
but it was also the place where the profile of the new young person was 
engineered, a person who would consciously and decisively build and 
protect socialism and contribute to its dissemination as a worldwide 
phenomenon. Thus, the daily life of the brigadiers was supplemented 
by the systematic activities in education and upbringing. Thousands 
of young men and women coming mostly from the economically and 
culturally backward villages, built railroads, roads and factories and at 
the same time took literacy courses, acquired certain skills and trades, 
heard radio programs, watched films and saw theater performances 
for the first time in their lives. The young people from the rural areas 
were rapidly preparing to leave their villages for the large industrial 
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centers, where they would become the corner stone of the future 
politically aware working class and certain young women realized that 
they could live and work with men on equal terms. The pedagogical 
work at the building sites was superficial, ideologically single minded, 
based on an extremely dogmatic understanding of Marxism-Leninism. 
It was conducted by young people who were often hastily trained 
and who believed that all answers could be found in a few books and 
pamphlets. However, despite all the shortcomings we must conclude 
that a significant effort was made at the volunteer youth work actions 
to overcome the cultural backwardness of a great number of Yugoslavs 
so the country could move towards an accelerated modernization. 
Modernization was one of the necessary preconditions for the future 
international role of Yugoslavia.
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Мр Данијел КЕЖИЋ

ПИСАНИ МЕДИЈИ ИЗ ВРЕМЕНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА 

(1945–1976)

АПСТРАКТ: У периоду између 1945. и 1991. године 
Југославија је била социјалистичка земља и медије је 
контролисала држава, тако да се поставља питање у којој 
мери историчари могу писане медије из овог периода 
користити као историјске изворе и колико су информације 
и слика коју кроз њих добијамо идеолошки обојени? 
Да ли су писани медији кроз читав овај период били у 
истој мери контролисани или је са развојем политичког и 
економског система кроз самоуправљање дошло и до све 
веће слободе медија? Кроз упоредну анализу са писаним 
медијима земаља Источног блока аутор покушава да 
одговори на ова питања.

Кључне речи: писани медији, социјалистичка штампа, 
дириговани медији, дневне новине, вредност штампе 
као историјског извора, самоуправљање, Југославија, 
Источни блок

Увод

У периоду између 1945. и 1991. године Југославија је била 
социјалистичка земља и медије је контролисала држава, тако да 
се аутоматски поставља питање у којој мери ми историчари може-
мо писане медије (дневне новине, стручне часописе...) из овог пе-
риода користити као историјске изворе и колико су информације и 
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слика коју кроз њих добијамо идеолошки обојени? Такође је врло 
ва жно истражити да ли су писани медији кроз читав овај пери-
од били у истој мери контролисани или је са развојем самоуправ-
ног политичког и економског система дошло и до све веће слобо-
де медија, као и дати конкретан одговор на питање да ли се нпр. 
у стручним економским часописима отворено писало о економским 
проблемима и могућим начинима изласка из кризе или је првен-
ствена сврха тих часописа била да искриви праву слику и стање 
ствари у економији? На крају желим у овом раду да одговорим на 
још једно врло значајно питање: наиме, да ли се југословенски пи-
сани медији из периода после 1945. године битно разликују по ква-
литету и карактеру од писаних медија земаља Источног блока. Од-
говор на ово питање је од посебног значаја, јер су се западноев-
ропски историчари до сада углавном концентрисали на проучавање 
вредности писаних медија у СССР-у и земљама Источне Европе 
(Пољској, ЧСР-у, Мађарској), док су Југославија и југословенски 
медији углавном остајали по страни.

Одговоре на ова питања ћу покушати да дам на основу већ 
урађених анализа писаних медија неких земаља Источног блока и 
на основу анализе материјала из југословенских дневних новина 
(Борба, Политика, Вјесник, Побједа) и стручних економских часо-
писа (Привредни вјесник и Економска политика) из периода између 
1952. и 1976. године, који сам прикупио у оквиру писања док-
торске дисертације о прузи Београд–Бар и децентрализацији еко-
номског система у Југославији у том периоду. На крају ћу поку-
шати да дам оцену вредности југословенских писаних медија као 
историјских извора за проучавање историје Југославије.

Категоризација писаних медија

Да бисмо могли да оценимо вредност писаних медија као 
историјских извора, потребно је прво јасно дефинисати која је 
њихова улога у одређеном друштву уопште и које категорије писа-
них медија постоје ако у први план ставимо однос између власти и 
штампе.

На Западу је после Другог светског рата преузет британ-
ски модел грађанске штампе, по коме мора бити јасно раздвојена 
информација од интерпретације. Дневна штампа има пре свега ин-
формативну функцију, док би стручни часописи требало да имају 
акценат на интерпретацији и анализи тих информација. У земљама 
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Источног блока је после 1945. преузет совјетски модел штампе, по 
коме је информативна функција потпуно запостављена, а у први 
план се ставља васпитна улога штампе, преко које се народ ин-
доктринира и придобија за идеје социјализма. У тој улози штам-
па постаје пропагандна машина власти а сама информација постаје 
неважна. Важност информације се мери првенствено на основу то-
га да ли ју је могуће интерпретирати на „прави“ начин у сврху 
легитимације постојећег социјалистичког система.1

По односу власти према писаним медијима је могуће поде-
лити штампу у три групе: 1) слободна, 2) контролисана и 3) дири-
гована штампа.2 У оним друштвима у којима је штампа слободна 
власт нема могућности да је директно контролише. Независне из-
давачке куће и независна штампа могу да утичу на јавно мњење и 
контролишу власт, и на тај начин индиректно утичу и на полити-
ку. У друштвима где је штампа контролисана постоје такође неза-
висне издавачке куће и независна штампа, али држава контролише 
шта се у њој пише и по потреби накнадно преко цензуре забрањује 
одређене новине и часописе. Добар пример овакве штампе је цар-
ска Русија крајем 19. и почетком 20. века. Најгора је ситуација у 
друштвима и државама у којима је штампа диригована, јер у ова-
квим друштвима постоји један читав систем (издавачке куће, но-
винске агенције, факултети за журналистику) који служи томе да 
власт употребљава писане и друге медије у сврху наметања својих 
идеја и погледа на свет. Новинари су директно у служби држа-
ве, и практично део извршне власти, и њихова је једина сврха да 
интерпретирају информације у циљу индоктринације становни-
штва. На тај начин медији постају инструмент партије. Овакав си-
стем је први пут осмислио и развио Лењин, и он ће бити примењиван 
после Октобарске револуције у СССР-у.3 У Немачкој ће штампа за 
време владавине национал-социјалиста такође бити диригована на 
сличан начин као и у СССР-у. 

1 Hansjürgen Koschwitz, „Die Presse in der UdSSR“, Gewerkschaftliche Monatshefte, 
20/1969, Wiesbaden, 1969, str. 94–96.

2 Andrzej Paczkowski, „Zur politischen Geschichte der Presse in der Volksrepublik 
Polen (1944–1989)“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten Gewalt“. Die ostmit-
teleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard Mühle), Marburg, 1997, 
str. 25.

3 Hansjürgen Koschwitz, „Die Funktion der Presse und des Journalismus in den kom-
munistischen Staaten“, Deutsche Studien, 25/1969, Lüneburg, 1969, str. 14–15, 
24.
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Карактер штампе у земљама Источног блока.  

Упоредна анализа СССРа, Пољске,  
Чехословачке и Мађарске

Штампа у СССР-у

Темеље совјетском моделу дириговане штампе је поставио 
Лењин 1901/02. године. Он је штампи предвидео улогу ширења ре-
волуционарних идеја и просвећивања народа. Преко ње је треба-
ло едуковати и васпитавати народ у новом, социјалистичком духу. 
На овај начин су новине постале алат у рукама владајуће раднич-
ке класе.4 Совјетски модел дириговане штампе је у својој суштини 
аутоматски искључивао било какав облик критике власти и систе-
ма, јер је циљ и сврха постојања штампе и новинара била у томе да 
пропагира чврсту веру у „марксизам-лењинизам“ и не дозволи би-
ло какво одступање са „правог пута“.5

 Овакав модел новинарства је у СССР-у био актуелан од Окто-
барске револуције 1917. године а за време Стаљина ће овај модел 
постојати у још екстремнијој форми. Последица тога ће бити све 
већи расцеп између реалности и слике стварности представљене у 
новинама, тако да ће народ почети да се све више отуђује од вла-
сти и истовремено све мање да верује у оно што прочита у нови-
нама. После Стаљинове смрти и доласка на власт Хрушчова, дола-
зи до промена у позитвином правцу што се тиче карактера и улоге 
медија у совјетском друштву. Хрушчов преузима модерну технику 
са Запада и на тај начин писане медије у СССР-у чини модернијим 
и интересантнијим за читаоце. Истовремено совјетски новинари 
добијају више слободе у свом послу него што је то био случај до 
тада. Њихов задатак је између осталог био и да указују на пробле-
ме у развоју социјалистичког друштва, како би власт на време реа-
говала и решавала их. На тај начин се постепено враћа и поверење 
у штампу међу грађанима СССР-а, што је и био главни циљ Хрушчо-
ва. Ова позитивна тенденција је нагло угушена 1964. године, сме-
ном Хрушова и доласком Брежњева на власт. Прво што је Брежњев 
урадио по преузимању власти је било гушење било какве слобо-
де у совјетској штампи и враћање на „прави пут“, тј. на стање пре 

4 Исто, стр. 16.
5 Koschwitz, Die Presse in der UdSSR, str. 92–93.
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реформе Хрушчова. Један од главних разлога смене Хрушчова и 
незадовљства унутар Партије његовом владавином је био управо 
његова „либерализација“ штампе. Доласком Брежњева на власт 
штампу је поново потпуно контролисала и њоме дириговала држа-
ва и власт и та контрола ће се још више појачати после Прашког 
пролећа 1968. године. Све до распада СССР-а ће совјетска штампа 
остати доследна Лењиновом моделу „дириговане штампе“.6 

Да бисмо могли успешно користити писане медије из СССР-а 
као историјске изворе, потребно је да знамо како је функциониса-
ла контрола и дириговање медија. Пре свега треба правити разли-
ку између совјетске званичне штампе (овде се пре свега мисли на 
штампу из Русије), која је била део тоталитарног државног режима, 
и штампе у совјетским републикама, која је била важан део наци-
оналне културне сфере поједине републике и која је била култур-
на опозиција совјетском тоталитарном систему. Ово је било могуће 
јер је совјетска идеологија разликовала две функције медија: иде-
олошку и културну.7

Контрола и дириговање штампе нису били увек истог интен-
зитета и квалитета, тако да разликујемо пет различитих нивоа ове 
контроле. Највишем нивоу контроле су биле подвргнуте совјетске 
новине (нпр. Правда) и новине на руском језику у совјетским ре-
публикама. Ово је била комунистичка штампа на савезном ни-
воу. За те новине су писали високи партијски функционери а ве-
сти су преузимане искључиво од ТАСС-а, који је стајао под ди-
ректном контролом КГБ-а, тако да је ту Лењинов модел диригова-
не штампе стриктно примењиван, а једина сврха ових новина је 
била индоктринација становништва. У оваквим новинама наилази-
мо искључиво на канонизоване текстове.8 Другом нивоу контро-
ле је припадала партијска штампа совјетских република. У овим 
новинама је било могуће писати о локалним политичким темама, 
економији и вршити до одређене мере критичке анализе. То је било 
могуће из простог разлога што је руски био званични језик и вели-
ка већина партијских функционера није разумела локалне језике 
совјетских република, па је на локалном језику било могуће дис-

6 Hansjürgen Koschwitz, „Zur Entwicklung der sowjetischen Presse seit 1964“, Pub-
lizistik, 1/1971, Wiesbaden, 1971, str. 89–97.

7 Peeter Vihalemm, Marjy Lauristin, „Political Control and Ideological Canonisation. 
The Estonian Press during the Soviet Period“, Vom Instrument der Partei zur „Vi-
erten Gewalt“. Die ostmitteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Edu-
ard Mühle), Marburg, 1997, str. 103–104.

8 Исто, стр. 104.
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кутовати отвореније о неким темама унутар одређене републи-
ке. У партијској штампи совјетских република наилазимо пре све-
га на различите варијације и интерпретације канонизованих тек-
стова. Трећем нивоу контроле је припадала локална штампа. Она 
је била слабо контролисана и углавном се радило о аутоцензу-
ри. У локалној штампи су присутни облици правог професионал-
ног новинарства, а обрађују се првенствено локалне теме веза-
не за совјетски начин живота, посао и образовање. Четвртом ни-
воу контроле су припадали часописи из културе и стручни часо-
писи. Ови часописи су били минимално контролисани од државе и 
једино је била заступљена аутоцензура самих аутора. Посебно се 
у часописима из области културе примећује велика слобода ауто-
ра текстова и појава неканонизованих текстова. Стручни часопи-
си и часописи из културе су били најслободнији од свих легалних 
часописа у СССР-у. Петој групи су припадали илегални часописи, 
који нису били ни под каквим обликом контроле државе и могли су 
да пишу потпуно слободно о свим политичким проблемима унутар 
совјетског друштва.9

Уколико смо свесни разноликости писаних медија и ра зли-
чи тог нивоа њихове контроле коју спроводи тоталитарни држав-
ни апарат, онда можемо као историчари врло успешно користи-
ти совјетску штампу као извор за проучавање историје СССР-а и 
совјетског друштва. Вредност појединих новина као извора зависи 
пре свега од теме и питања на које желимо да дамо одговор. 

Штампа у Пољској, Чехословачкој и Мађарској

У претходном поглављу смо видели да штампа унутар СССР-а 
није била у потпуности монолитна и да се разликовала на локал-
ном, републичком и савезном нивоу. У овом поглављу ћу покуша-
ти на примеру Пољске, Чехословачке и Мађарске да покажем да ли 
се штампа у земљама Источне Европе разликовала од совјетске и у 
којој мери, као и да ли је постојала разлика и између самих источ-
ноевропских земаља. 

9 Исто, стр. 105, упоредити табелу: Hierarchies of Political Control and Ideological 
Canonization in the Soviet Press.
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Штампа у Пољској 1945–1989.

 За пољске писане медије у периоду између 1945. и 1989. се 
не може јасно рећи каквог су карактера били. Током читавог овог 
периода је штампа често мењала свој карактер, а било је година 
када је имала истовремено тројаки карактер: део штампе је био 
слободан, део цензурисан, а део диригован.10 Због тога је за исто-
ричаре који користе пољску штампу из времена социјализма као 
историјски извор од пресудне важности о ком конкретном периоду 
је реч, чији су орган биле одређене новине и ком кругу читалаца су 
биле намењене.11 Историјски развој пољске штампе после 1945. го-
дине се може поделити у неколико периода. У периоду између 1945. 
и 1953. медији су били углавном контролисани путем цензуре, јер 
је совјетски систем дириговане штампе, чије успостављење је било 
циљ пољских комуниста, тек требало изградити. У овом периоду је 
тзв. илегална штампа била распрострањена, тако да можемо рећи 
да је део штампе био слободан. До 1953. држава је успела да угуши 
слободу медија и истовремено изгради систем дириговане штампе, 
тако да су после тога медији били под потпуном контролом државе 
и партије. Међутим, након Стаљинове смрти, новинари у Пољској 
траже веће слободе, цензура је олабављена и неке новине почињу 
критички да пишу о политичкој и економској ситуацији.12 Ове 
тенденције су вероватно биле инспирисане догађајима у СССР-у и 
новом политиком „либерализације“ медија коју је спроводио Хруш-
чов, о којој је већ било речи. У периоду између 1953. и 1956. у 
Пољској се захтева укидање цензуре и штампају се новине које ни-
су биле под директном контролом државе. Овај процес ће бити наг-
ло прекинут доласком Гомулке на власт, који је инсистирао на томе 
да новинари морају да служе власти и пропагирају социјализам, а 
не да критички пишу о њој. Поново је била угушена свака слобода 
медија и враћена строга цензура. У процесу чишћења штампе уки-
нута је скоро једна трећина новина и часописа.13 У периоду између 
1956. и 1975. године илегална штампа је у потпуности сузбијена. 

10 Andrzej Paczkowski, „Zur politischen Geschichte der Presse in der Volksrepublik 
Polen (1944–1989)“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten Gewalt“. Die ostmit-
teleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard Mühle), Marburg, 1997, 
str. 25.

11 Dieter Bingen, „Propagandamedium und Abbild. Überlegungen zum Quellenwert der 
polnischen Presse in sozialistischer Zeit“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten 
Gewalt“. Die ostmitteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard 
Mühle), Marburg, 1997, str. 86.

12 Paczkowski, Zur politischen Geschichte der Presse, str. 25–33.
13 Исто, стр. 34.
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Тек после 1975. ће се поново појавити, али ће бити доступна са-
мо малом броју високообразованих људи. Доласком Гиерека на 
власт 1970. године долази поново до делимичне „либерализације“ 
медија, али на такав начин да се социјализам и политички систем 
не доведу у питање.14 Специфичност Пољске је била штампа Като-
личке цркве, која је била легална, и само је подлегала контроли 
државе и цензури, али није била део званичне дириговане штампе 
и била је највећим делом независна од државе и партије.15

Сумирајући горе наведено можемо закључити да је, за раз-
лику од СССР-а, у Пољској постојала институција држа вне цензу-
ре медија, и она ће опстати и после увођења си стема дириговане 
штампе 1953. године. Када је систем био у кризи и када су постојале 
размирице унутар Партије, онда је долазило до изношења разли-
читих ставова чак и за време строге цензуре и строго диригова-
не штампе. И поред тога је званична штампа у Пољској остала до-
следна Лењиновом моделу штампе, по којем је улога новинара би-
ла да служи власти и врши индоктринацију и васпитавање народа. 
Ме ђутим, велика распрострањеност илегалне штампе у периоду до 
1953. и после 1975, као и легална штампа Католичке цркве, допри-
нели су томе да писани медији буду разноврсни и тројаког карак-
тера, што је у суштини била главна разлика у односу на совјетску 
штампу.

Штампа у Чехословачкој и Мађарској

Чехословачка и Мађарска су примери социјалистичких зе-
маља Источног блока у којима су постојале тенденције потпу-
ног укидања цензуре, увођења слободе медија и одступања од 
совјетског модела улоге медија у социјализму.

У Чехословачкој је, слично као и у свим осталим земљама Ис-
точног блока, после 1945. прво уведена цензура а потом постепе-
но изграђиван систем диригованих медија по угледу на совјетски. 
Међутим 1968. године ће унутар КП Чехословачке доћи до жеље 
за укидањем цензуре и потпуном либерализацијом медија. Засту-
пници ове идеје су чак сматрали да медији у социјалистичким 
друштвима морају бити слободнији од оних у капиталистичким, а 
легитимацију свог става су проналазили у Марксу, који је био про-

14 Hansjürgen Koschwitz, „Presse und Pressepolitik sozialistischer Länder“, Deutsche 
Studien, 41/1973, Lüneburg, 1973, str. 18–19.

15 Paczkowski, Zur politischen Geschichte der Presse, str. 39.
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тив цензуре и који је слободне медије сматрао предусловом развоја 
социјалистичког друштва. Овакве тенденције су довеле до тога да 
се у Чехословачкој донесе нови Закон о штампи и ублажавању цен-
зуре 1968, којим су писани медији били либерализовани а цен-
зура готово укинута.16 После војне интервенције СССР-а овај за-
кон је стављен ван снаге и нова власт је покушала да поново уве-
де цензуру и контролу медија, али ће тај процес ићи споро, јер се 
чехословачки народ у међувремену идентификовао са слободним 
медијима.17

Жестока реакција СССР-а у Чехословачкој је најбољи пока-
затељ тога да Совјети нису желели да допусте било какво одсту-
пање од Лењинове идеологије о улози штампе. Допуштена је би-
ла њена евентуална модификација, али се суштина није смела до-
водити у питање, а чехословачки комунисти су 1968. баш то поку-
шали да ураде. 

Мађарска је била специфична социјалистичка земља у не-
ко лико погледа. Она је била једина земља Источног блока која је 
имала своју засебну економску политику. Исто тако, Мађарска ће 
од 1972. године покушати да развије систем социјалистичке де-
мократије, а предуслов за то је био да се проблеми друштва јавно 
износе. Због тога су медији били либерализовани и на тај начин 
је интелигенција била укључена у процес проналажења решења 
за проблеме унутар друштва. На овај начин је Мађарска била 
јединствен случај унутар Источног блока, јер је у потпуности од-
ступила од совјетског модела улоге штампе, и медијима и новина-
рима доделила улогу форума унутар кога се отворено дискутује о 
актуелним друштвено-политичким проблемима. Мађари су 1972. на 
тај начин остварили оно што су покушали Чехословаци 1968. годи-
не. Због тога мађарска штампа у много већој мери одражава стање 
у друштву за време социјализма него штампа из осталих држава 
Источног блока, и историчари могу много лакше и ефикасније да је 
користе као историјски извор.18

У Чехословачкој за време Прашког пролећа и Мађарској по-
сле 1972. године имамо примере покушаја комунистичких власти 
да уведу слободу штампе. У Чехословачкој је ово било кратког ве-
ка и убрзо угушено војном интервенцијом, док је у Мађарској то 
успешно спроведено у дело. Ова два примера нам показују да ни-

16 Koschwitz, Presse und Pressepolitik sozialistischer Länder, str. 22–23.
17 Исто, стр. 24.
18 Исто, стр. 19–20. 
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су сва друштва и сви политички системи унутар Источног блока би-
ли тоталитарни и да није у свим државама штампа била диригова-
на, већ да треба правити разлику између различитих држава уну-
тар Источног блока. Занимљиво је да се и у Чехословачкој 1968. и у 
Мађарској после 1972. на Југославију гледало као на узор, и у обе 
земље се тежило томе да се досегне онај ниво слободе медија који 
је у Југославији у то време већ постојао.

Карактер штампе у Југославији од 1945. до 1976.

Југославија је била специфична и јединствена социјалистичка 
земља из неколико разлога. Као прво, она је била једина соци-
јалистичка земља у Европи у којој су за време Другог светског ра-
та политичке снаге унутар земље саме извршиле социјалистичку 
револуцију и дошле на власт без помоћи СССР-а.19 После суко-
ба са Информбироом 1948. године Југославија је била једина 
социјалистичка земља у Европи која је остала ван Источног бло-
ка и која је покушала да изгради нов облик социјализма, различит 
од општеприхваћеног совјетског. Југославија ће после 1948. само-
стално изграђивати свој политички и економски систем, по чему се 
у великој мери разликује од свих других земаља Источног блока. 
Последица тога је било и увођење елемената тржишне економије 
и покушај интеграције југословенске привреде у светски (запад-
ни) економски систем шездесетих година 20. века. Све ово указује 
на то да се Југославија у много чему суштински разликовала од 
других источноевропских социјалистичких земаља. Поставља се 
питање да ли су ове специфичности утицале и на карактер медија 
у Југославији. Да ли су и у Југославији медији били дириговани од 
стране државе по совјетском моделу или су можда били на неки дру-
ги начин контролисани? Да ли је у Југославији постојала званична 
цензура, као што је то био случај у Пољској и Чехословачкој? По-
што је коначне одговоре на ова питања у овом тренутку јако тешко 
дати, покушаћемо да укажемо на тенденције које су постојале и на 
отворена питања на која би требало у будућности дати конкретне 
одговоре, као и да дамо своје виђење читаве проблематике, које је 

19 Чињеница да је Црвена армија учествовала у ослобађању Београда не мења 
чињеницу да су југословенски комунисти уз помоћ сопствених оружаних снага 
и политичких структура, које су изградили за време Другог светског рата, сами 
преузели власт у земљи. 
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засновано на двогодишњем интензивном раду са дневним новина-
ма и стручним часописима у периоду између 1951. и 1976. године, 
који су кориштени као историјски извори. 

Закони о штампи 1945–1976.

У периоду између 1945. и 1976. године су донесена само два 
закона о штампи (1945. и 1960), као и два закона о спречавању 
злоупотребе слободе штампе и других видова информисања (1973. 
и 1976. године). 

По доласку на власт 1945. године југословенски комуни-
сти стављају медије под своју контролу, по узору на СССР. Уз по-
моћ штампе нова власт покушава да придобије становништво за 
со цијалистичке идеје и врши перманетну индоктринацију ста-
новни штва у складу са Лењиновим моделом улоге штампе у со ци-
јалистичком друштву. Први закон о штампи је донет 31. августа 
1945. године и написан је по узору на совјетски.20 Из њега се јасно 
види да је у члану 1 прокламована слобода штампе била само мртво 
слово на папиру. Велики део издавача и уредника новина из пери-
ода пре 1945. овим законом ће бити онемогућен да се бави својим 
послом.21 Уредници новина ће кривично одговарати уколико у но-
винама које они уређују дође до кршења Закона о штампи. Такође 
и штампарије ће бити кривично одговорне за оно што штампају. Ис-
товремено казне за кршење овог закона су биле прилично велике: 
четири месеца до пет година затвора.22 Увоз и дистрибуција стране 
штампе су били слободни, а дистрибутерима у Југославији је треба-
ла само дозвола Министарства информација.23 Три године касније 
је донет Закон о измени Закона о штампи. Њиме је само промењена 
одредба члана 15, везана за дистрибуцију стране штампе, којом се 
дистрибутери обавезују да имају дозволу од министра унутрашњих 
послова, а не министра информација како је до тада било.24 Ова 
промена је вероватно била у вези са сукобом са Информбироом и 
проблемом растурања совјетске штампе у Југославији.

20 „Закон о штампи“, Службени лист, 65/1945, Београд, 1945, стр. 633–635.
21 Члан 6 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 633.
22 Чланови 17–23 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 635.
23 Члан 15 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 634.
24 „Закон о измени Закона о штампи“, СЛ, 105/1948, Београд, 1948, стр. 1730.
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 Закон о штампи из 1945. остаје на снази све до 1960. када је 
донет нови закон о штампи и другим видовима информација,25 који 
је требало да буде у складу са тада започетом реформом друштве-
ног и политичког система, која ће резултирати доношењем Устава 
из 1963. године. Нови закон о штампи је био много либералнији од 
старог. У њему је изричито наглашено да не постоји цензура штампе 
и других видова информација, осим за време ратног стања. Такође 
је отворена могућност да новине оснивају и дистрибуирају грађани 
или групе грађана. Јасно су дефинисане теме и информације које се 
не смеју објављивати, а казне за кршење овог закона су драстично 
смањене у односу на Закон из 1945. и сада су се кретале у ра спону 
од три месеца до годину дана затвора.26 Ово је био последњи са-
везни закон о штампи. Уставом из 1963.27 и из 1974.28 регулисана 
је и слобода медија, која ће континуирано бити повећавана. 

 Занимљиво је да ће слободу штампе савезна држава поно-
во законски регулисати тек 1973. године, доношењем Закона о 
спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова инфо-
рмисања.29 У овом закону се у члановима 1 и 2 понављају одредбе из 
Закона о штампи и другим видовима информација. Са једне стране 
се указује на то да „нико не сме да користи средства информисања 
ради рушења основа социјалистичког демократског уређења 
утврђе ног Уставом СФРЈ или угрожавања незави сности земље“, док 
се истовремено наводе ситуације у којима се забрањује растурање 
штампе. Такође је и јасно дефинисан поступак забране штампе у 
случају злоупотребе слободе штампе. Индикативна је чињеница да 
ће овај закон бити поново донет три године касније у идентичном 
облику.30 Једина разлика је допуна чланова 20 и 21, у којима је 
сада ограничена казна затвора на три године и повећане новчане 
казне, што нам указује на то да се овај закон није поштовао у оној 
мери у којој је то законодавац очекивао.

25 „Закон о штампи и другим видовима информација“, СЛ, 45/1960, Београд, 1960, 
стр. 814–826.

26 Чланови 125 и 126 Закона о штампи и другим видовима информација, СЛ, 
45/1960, стр. 824.

27 Члан 40 Устава СФРЈ из 1963. године, СЛ, 14/1963, Београд, 1963, стр. 268. 
28 Чланови 167–169 Устава СФРЈ из 1974. године, СЛ, 09/1974, Београд, 1974, 

стр. 236.
29 „Закон о спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова 

информисања“, СЛ, 22/1973, Београд, 1973, стр. 745–747.
30 „Закон о спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова 

информисања“, СЛ, 58/1976, Београд, 1976, стр. 1829–1831.
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Шта можемо закључити из ова четири закона којима је регу-
лисано издавање и дистрибуција штампе у Југославији? Као прво 
је уочљиво да је у периоду између 1945. и 1960. године на сна-
зи био Закон о штампи, који је био написан по узору на совјетски. 
Према томе, можемо на основу закона рећи да је и улога штам-
пе у овом периоду одговарала совјетском моделу – васпитавање и 
индоктринација становништва, као и да је штампа готово сигурно 
била диригована. Од 1960. доћи ће до одступања од овог модела 
и тражиће се један нови модел. Чињеница да се Законом о штам-
пи из 1960. изричито наглашава да не постоји цензура индиректно 
указује на то да је раније цензура највероватније постојала, иако 
званична државна институција за цензуру, као нпр. у Пољској, није 
постојала. Исто тако можемо рећи да је у периоду између 1945. и 
1976. уочљив процес постепене, али континуиране либерализације 
штампе у Југославији. Што се тиче казнених одредби за кршење за-
кона о штампи, високе затворске казне предвиђене Законом о штам-
пи из 1945. године, 1960. ће бити драстично смањене. Међутим, 
1973. ће казне опет бити повећане, што може бити индиција да је 
позитиван тренд либерализације медија у то време био успорен. 
Међутим, да бисмо могли да разумемо прави значај ових закона и 
њихову примену у пракси, потребно је ставити их у историјски кон-
текст, што ћу покушати да урадим у следећем поглављу. 

Либерализација југословенске штампе  
у периоду између 1945. и 1976.

Процес либерализације југословенске штампе у периоду 
између 1945. и 1976. године је био континуиран, и у овом периоду 
можемо разликовати пет различитих модела, који су били на снази 
у одређеном временском периоду:

1945–1952. – совјетски модел дириговане штампе
1952–1961. – југословенски модел дириговане штампе
1961–1966. – југословенски модел „либерализоване“ дири-

говане штампе
1966–1971. – југословенски модел „слободне штампе“
1971–1976. – републички модели „слободне штампе“31 

31 Ову поделу је направио аутор овог рада, као и одговарајуће називе за сваки 
период.
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Совјетски модел дириговане штампе (1945–1952)

Штампа се у социјалистичкој Југославији непосредно по 
завршетку Другог светског рата није разликовала од совјетске. Она 
је имала свој јасни циљ у лењинистичком духу: легитимизацију но-
ве власти и новог политичког система, као и васпитавање станов-
ништва у социјалистичком духу. Актуелне информације нису има-
ле скоро никакву вредност саме по себи, већ су објављиване само 
уколико су могле да се интерпретирају на начин који је одговарао 
владајућем режиму и уколико су могле да допринесу легитимизацији 
новоуспостављеног друштвеног поретка. У ово време је држава би-
ла потпуно централизована, па није било тешко централизовати 
ни штампу, тако да у читавој Југославији наилазимо искључиво 
на „канонизоване“ текстове, које су углавном писали сами висо-
ки партијски функционери. Овакво стање је трајало контиунирано 
све до 1948. године и сукоба са Информбироом. Током овог сукоба 
југословенски комунисти су осетили на својој кожи сву снагу и моћ 
совјетских диригованих медија. СССР и земље Источног блока су 
покренуле невиђену пропаганду против КПЈ и Тита, служећи се че-
сто неистинитим информацијама. Југословенски комунисти су иско-
ристили монопол који су имали над домаћим медијима, пре свега да 
би обелоданили неистине које је СССР ширио о Југославији, и до-
казали исправност свог пута пред југословенским становништвом. 
На овај начин је југословенски социјализам кренуо да се развија у 
новом правцу, независно од СССР-а. Због тога је требало пронаћи и 
нови модел новинарства и улоге штампе у једном социјалистичком 
друштву, који је требало да буде различит од Лењиновог. Међутим, 
све до 1952. је модел штампе остао идентичан оном од пре 1948. 
и једина разлика је била у томе да текстове није „канонизовао“ 
Стаљин, него Тито, Кардељ, Ђилас и Ранковић. Тако је око 90% 
чланака из Борбе из овог периода било чисто идеолошке приро-
де, а само око 10% чланака је садржало конкретне информације.32 

32 Ово је ауторова слободна процена и утисак на основу обраде свих бројева Борбе 
од 1. јануара до 31. децембра 1951. Резултати квантитативне анализе чланака 
из Политике за 1949. годину, коју је спровео Бајагић, потврђују ову процену. 
Један од резултата ове квантитативне анализе је био да је 90,68% чланака 
Политике о Атлантском пакту било преузето од ТАСС-а и ТАНЈУГА, што указује 
на то да се ради о класичној диригованој штампи. Упоредити: Душан Бајагић, 
„Лист ‚Политика’ о Атлантском пакту (кванитативна анализа)“, Зборник радова: 
Велике силе и мале државе у хладном рату 1945–1955 (случај Југославије), 
Београд, 2005, стр. 206–233. 
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Југословенски модел дириговане штампе (1952–1961)

Тек од 1952. се уочава значајна промена и мења се кон-
цепт новина, тако да од те године Борба настоји да даје све ви-
ше конкретних информација. На тај начин, поред идеолошке, но-
вине све више почињу да испуњавају и информативну функцију. 
Ово је највероватније била последица увођења самоуправљања 
као нове званичне идеологије и новог пута у развоју социјализма 
у Југославији. Самоуправљање је позитивно утицало на развој 
новинарства у Југославији јер су новинари били приморани да 
заузимају ставове о политичким и економским питањима у земљи, 
и на тај начин допринесу развоју друштва.33 На почетку овог пери-
ода се нарочито уочава тенденција да високи функционери изно-
се различите путеве даљег развоја. Ова промена концепта штампе 
ће довести врло брзо до сукоба унутар саме партије и пада Ђиласа, 
који је своје идеје и виђење даљег развоја политичког система у 
Југославији јавно износио у Борби од октобра 1953. од јануара 
1954. године.34 Штампа ће све до 1960. и доношења новог зако-
на о штампи остати сличног карактера и квалитета као што је била 
1952. и неће се битно мењати. Занимљиво је да, иако се на прела-
зу из 1951. у 1952. на примеру Борбе јасно може видети да се ра-
ди о прекретници и да су карактер и функција штампе промењени, 
није донесен неки нови закон о штампи, већ је све до 1960. на сна-
зи и даље био Закон о штампи из 1945. године.

 Када је реч о карактеру југословенске штампе у овом пе-
риоду, може се са приличном сигурношћу рећи да се и у периоду 
између 1952. и 1960. ради о једном моделу дириговане штампе, при 
чему је само дошло до замене идеологије – уместо пропагирања 
совјестког модела социјализма штампа је добила задатак да пропа-
гира југословенски самоуправни облик социјализма. Међутим, власт 
није могла нову идеологију легитимисати на исти начин као и пре 
1952. године, јер је за основу југословенског облика социјализма 
узет Маркс и његове изворне идеје из 19. века, док је Лењиново 
тумачење Маркса било одбачено. Самим тим је требало из корена 
мењати и до тада примењивани Лењинов модел дириговане штам-
пе. Зато сам овај период назвао југословенским моделом диригова-
не штампе. 

33 Божидар Недељковић, Савремено новинарство код нас и у свету, Смедерево, 
1964, стр. 33.

34 Први чланак је објавио у Борби од 11. октобра 1953, а последњи 7. јануара 
1954. године. 
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 Југословенски модел „либерализоване“ 
дириговане штампе (1961–1966)

У периоду после 1960. вршена је дубока реформа економ-
ског и политичког система у Југославији, чији ће први резултат би-
ти доношење новог устава 1963, уз помоћ кога је требало да за-
живи самоуправљање у економији и политици. Те промене ће се 
осетити и у штампи, где ће све више бити отворено расправљано 
о спровођењу одређених реформи и проблемима са којима се дру-
штво суочавало. Кроз јавне дискусије и расправе је требало доћи 
до оптималних решења. Актуелне информације све више постају 
важан део дневних новина, и то је најбитнија разлика у односу 
на период пре 1961. На први поглед су и у периоду после 1961. 
дне вне новине изгледале слично као и раније и не може се уо-
чити јасна прекретница, као што је то нпр. био случај на прелазу 
из 1951. у 1952. годину. Међутим, квалитет информација се бит-
но мења, и већ у овом периоду се на основу дневних новина мо-
гу препознати главни правци у развоју и проблеми са којима се 
друштво суочавало, посебно када се радило о економији и еко-
номским питањима. Иако се и даље ради о југословенском моде-
лу дириговане штампе, јасно се уочава да се полако али сигур-
но мења циљ и сврха писаних медија. Они не служе више само у 
сврху легитимације власти и ширења идеологије самоуправљања, 
већ све више износе у јавност конкретне проблеме са којима се 
друштво суочава. Кроз јавну дискусију власт покушава да пронађе 
најбоља решења на путу развоја новог самоуправљачког друштва. 
Све више актуелних проблема проналази своје место у штампи и о 
њима се све отвореније дискутује.35 То значи да у Југославији већ 
од 1961. имамо сличну ситуацију у медијима као у Мађарској по-
сле 1972. године.

Период између 1961. и 1966. можемо посматрати као пре-
лазни период између југословенског модела дириговане штампе и 
југословенског модела „слободне“ штампе. Унутар југословенског 
модела „либерализоване“ дириговане штампе, она ће заиста би-
ти максимално либерализована, али само онолико колико је то 
било могуће у оквиру модела дириговане штампе. Још већа ли-

35 Тако се нпр. у Борби током 1963. дискутује између осталог о процесу реформе 
Југословенских железница, о изградњи Јадранске магистрале, о сувише великој 
економској и политичкој моћи комуна, успешној економској интеграцији на 
републичком нивоу, али и о проблемима у истој тој интеграцији на савезном 
нивоу... 
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берализација штампе је неизоставно водила укидању модела дири-
говане штампе и увођењу једног новог модела. 

Југословенски модел „слободне“ штампе (1966–1971)

Економска реформа из 1965. године и увођење елемената 
тржишне економије у привредни систем представљају прекретницу 
у историји Југославије. У периоду између 1966. и 1974. ће доћи и до 
суштинске реформе читавог политичког система и Југославија као 
држава ће добити нови карактер. Савезна држава ће у овом про-
цесу изгубити већину својих надлежности, нарочито у економској 
сфери, док ће републике постати главни економски и политички 
чиниоци у новом систему. Поставља се питање како се овај процес 
одразио на медије.

Што се тиче закона о штампи, у овом периоду није дошло дo 
ревизије Закона о штампи из 1960. нити је донет неки нови закон 
којим би била регулисана област писаних медија. Међутим, уколи-
ко читамо дневну и другу штампу из овог периода, одмах ћемо уо-
чити да је 1966. године дошло до великих промена и да је штам-
па напрасно постала много слободнија него што је била у прет-
ходном периоду. Не само да се о многим актуелним темама све 
отвореније дискутовало већ су и до тада табуизиране и забрањене 
теме – попут националног питања и питања језика, постале теме 
о којима се јавно расправљало.36 Такође се тематизира све чешће 
појава национализма и шовинизма у земљи. Ово је период када ће 
доћи и до распламсавања Хрватског пролећа, које ће довести до 
међунационалних сукоба и унутар самог СКЈ. На први поглед није 
јасно како је дошло до нагле либерализације медија 1966. када 
знамо да законодавац није ништа променио у односу на 1960. го-
дину. Одлучујућу улогу у овом процесу је, по мом мишљењу, игра-
ла смена Александра Ранковића са места шефа Службе државне 
безбедности. Његовом сменом је вероватно дошло до привреме-
не кризе и несигурности унутар система државне безбедности, која 
је очигледно до 1966. „успешно“ контролисала медије. У процесу 
реформе политичког и економског система земље, који ће трајати 
до 1974, републике ће постати главни носиоци политичког живо-
та, тако да ће и питање слободе штампе, након доношења устав-

36 Упоредити: „Писмо Уставног суда Словеније републичкој скупштини. Тражи се 
спровођење уставних одредби о равноправности језика“, Политика, бр. 19081, 
16. 11. 1966, стр. 6; „Забрањено растурање речника Савременог српско-
хрватског језика др М. Московљевића“, Политика, бр. 18840, 19. 3. 1966, стр. 7.
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них амандмана 1971, постати ствар република. Због тога је у пе-
риоду после 1971. тешко говорити о југословенској штампи као 
категорији, јер се штампа по свом карактеру и степену слободе 
разликовала од републике до републике. За историчаре је то од ве-
лике користи, јер је о темама које су биле табу у једној републи-
ци могуће наћи информације у штампи из друге републике. У сва-
ком случају, у периоду после 1966. југословенска социјалистичка 
штампа је досегла висок ниво слободе, и она се више никада неће 
вратити на ниво од пре те године. Сматрамо да је у периоду између 
1966. и 1971. степен слободе штампе био највећи јер је у то време 
дошло до дубоке реформе друштва и државе, што ће онемогућити 
ефективну контролу медија. Закони о злоупотреби слободе медија 
из 1973. и 1976. су одличан пример у којој мери је савезна држа-
ва била немоћна да сузбије изношење непожељних тема у јавност. 

У Југославији је и без доношења новог закона о штампи од 
1966. године, створен јединствен модел социјалистичке штампе, 
који се по свом карактеру суштински разликовао од совјетског мо-
дела, и у ком је информативна функција медија била у првом пла-
ну. Овај нови модел сам назвао југословенским моделом „слободне“ 
штампе и мишљења сам да је он по типу био негде између западног 
типа слободних медија и совјетског типа диригованих медија, та-
ко да је вредност информација добијених из југословенске штампе 
из овог периода у сваком случају много већа него што је то случај 
са совјетским медијима, али је истовремено мања у односу на за-
падне медије. 

Републички модели „слободне штампе“ (1971–1976) 

Као што је у претходном поглављу наведено, доношењем 
уставних амандмана 1971. године републике постају најважнији 
политички субјекти, и самим тим одговорне и за медијску политику 
на својој територији. У том процесу официјелна штампа појединих 
република почиње искључиво да се бави економским и поли-
тичким животом унутар сопствене републике, док југословенску 
перспективу задржава само Борба, као орган Савеза комуниста 
Југославије. Београдска Политика ће се бавити пре свега ужом 
Србијом, загребачки Вјесник Хрватском а титоградска Побједа Цр-
ном Гором. Из Закона о спречавању злоупотребе слободе штампе 
се јасно види да су окружни јавни тужилац, окружни суд и Мини-
старство унутрашњих послова републике / аутономне покрајине, 
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оне надлежне институције система које у случају сумње да је сло-
бода штампе злоупотребљена доносе одлуку о томе да ли је заиста 
тако или не. Тек уколико ове институције донесу позитивну одлуку, 
онда ова забрана важи на територији читаве Југославије.37 

После гушења Хрватског пролећа у децембру 1971. и сме-
не српских либерала 1972. осетиће се привремено гушење слобо-
де медија, који ће, нарочито у Хрватској, бити ригорозније кон-
тролисани, али ће принцип изношења актуелних тема у јавности 
и информативне функције штампе остати на снази. У зависности 
од степена економског и политичког развоја поједине републике и 
медији су били више или мање контролисани. 

Различите врсте писаних медија у Југославији (1945–1976)

Слично као и на примеру штампе у СССР-у, без обзира на то 
о ком периоду се ради, потребно је правити разлику између разли-
читих врста писаних медија. Пре свега треба разликовати дневне 
новине и недељнике, са једне стране, и стручне часописе (научне, 
економске, културне...), са друге стране. Најважније дневне новине 
су истовремено биле и партијски органи, па је тако нпр. Борба била 
партијски орган Савеза комуниста Југославије а Вјесник партијски 
орган СК Хрватске. Дневне новине су биле намењене најширој пу-
блици и због тога и под највећом контролом. Међутим, потребно је 
правити и јасну разлику између Борбе, која је имала сличан статус 
као Правда у СССР-у, и која је имала југословенски карактер и пер-
спективу, и дневних новина појединих република. Посебно у другој 
половини 60-их година разлика у степену слободе између Борбе 
и дневних новина република постаће јасно уочљива. Што се тиче 
стручних часописа, у њима је степен слободе био највећи, јер су они 
били намењени уском кругу читалаца – привредним и политичким 
функционерима и интелектуалној елити. Због тога се у њима већ од 
њиховог оснивања, почетком 50-их година, отворено расправља о 
путевима даљег развоја политичког и привредног система земље. 
У овим часописима се углавном расправља о различитим ставови-
ма унутар саме партије и онда се укључивањем експерата у дебату 
покушава пронаћи компромис и прихватљиво решење. Због тога су 
историчарима ови часописи од непроцењиве вредности, јер преко 
њих добијамо једну читаву палету привредних и политичких про-

37 Чланови 5, 7, и 8 Закона о спречавању злоупотребе слободе штампе и других 
видова информисања, Службени лист, 22/1973, Београд, 1973, стр. 745–747.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

250

блема са којима се суочавало југословенско друштво и политика у 
датом моменту. Ако узмемо за пример београдску Економску поли-
тику и загребачки Привредни вјесник, као два најважнија стручна 
часописа из области економије, од самог почетка уочавамо јасну 
разлику у концепцији ова два часописа. Док Економска политика 
пре свега ставља акценат на интерпретацију и навођење на „пра-
ви пут“ и право решење, Привредни вјесник покушава да читао-
цу пружи конкретне информације и сведе интерпретацију на мини-
мум, а и када се износи нека интерпретација, она је увек базирана 
на великој количини конкретних информација.

Југословенска штампа као извор за проучавање историјата 
изградње пруге Београд–Бар

У овом поглављу желимо да на основу личног искуства на 
проучавању историјата изградње пруге Београд–Бар представимо 
практичну вредност употребе дневних новина и стручних часописа 
као историјских извора. Истраживање смо започели користећи пи-
сане медије из периода између 1951. и 1976. године. Тек у другој 
фази истраживања, на основу информација добијених из штампе и 
веома оскудне секундарне литературе, сакупили смо грађу из Архи-
ва Југославије и Архива Србије. Поређењем информација добијених 
из архивске грађе и секундарне литературе са информацијама из 
штампе можемо добити слику о томе колика је била информативна 
вредност писаних медија у одређеном временском периоду.

Као примере за ову анализу смо узели четири важна момен-
та у историји изградње пруге Београд–Бар: 1) доношење одлуке о 
изградњи пруге Београд–Бар 1951. године, 2) доношење првог ин-
вестиционог плана изградње пруге из 1955, 3) доношење Инвести-
ционог плана из 1962, 4) доношење Закона о учешћу федерације у 
финансирању инвестиционих радова за довршење изградње пруге 
Београд–Бар из 1966. године.

Доношење одлуке о изградњи пруге Београд–Бар  
1951. године

Из литературе о прузи Београд–Бар нам је познато да је 
Привредни савет ФНРЈ донео одлуку о изградњи пруге 20. августа 
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1951. године.38 Ако нас занима на који начин је Борба извештава-
ла о овом догађају, брзо ћемо схватити да јавност о овоме састан-
ку Привредног савета није могла ништа знати, јер у Борби ова од-
лука није била ни поменута. Први пут ће пруга Београд–Бар би-
ти поменута у Борби тек јануара 1952. у оквиру вести о томе које 
пруге ће се градити те године.39 У тој вести је, између осталих, по-
менута и ова пруга, и чак је њено име погрешно написано (пруга 
Београд–Бор), јер аутор чланка вероватно није ни знао да се пла-
нира изградња пруге до Бара, који је био мала и непозната лука у 
Црној Гори, па је уместо Бара написао Бор, који се налази у Србији 
и био је познат по богатим рудницима бакра. Информацију о то-
ме ко је донео одлуку о изградњи пруге (Привредни савет ФНРЈ) 
нећемо добити из дневних новина ни наредних неколико година. 
На овом примеру сам желео да покажем како је штампа функцио-
нисала у пракси у време совјетског модела дириговане штампе. Из 
њега се јасно може видети да је југословенска штампа 1951. би-
ла диригована, јер би иначе било немогуће да дневне новине ма-
кар једном кратком информацијом не обавесте јавност о томе да 
је донета одлука о изградњи највећег инфраструктурног објекта у 
социјалистичкој Југославији. Тек годину дана касније, када је ре-
жим нашао за сходно да изградњу ове пруге искористи у пропа-
гандне сврхе, новине ће почети да извештавају о њој.40 

Доношење првог инвестиционог плана  
изградње пруге из 1955. године

Први инвестициони план изградње пруге Београд–Бар је до-
нет у септембру 1955, значи у време када је у Југославији на снази 
био југословенски модел дириговане штампе. Када пратимо чланке 
о прузи Београд–Бар од 1952. године, уочава се све већи број чла-
нака из којих добијамо конкретне информације како протиче ова 
изградња и са којим проблемима се суочавају градитељи пруге. 
Међутим, питање доношења инвестиционог плана изградње пру-
ге је било у то време једно врло осетљиво политичко и економ-
ско питање и због тога је врло интересатно шта можемо из штам-

38 Ascanio Schneider, Gebirgsbahnen Europas, Zürich, 1982, str. 259; Петар Б. 
Јовановић, Информативни подаци о прузи Београд–Бар, Београд, 1971, стр. 5.

39 Танјуг, „Ове године почеће припреме за изградњу нових пруга“, Борба, бр. 17, 
21. 1. 1952, стр. 1.

40 Аутор непознат, „Највећи и најтежи подухват у изградњи земље досад. 
Магистрала Београд–Бар, Борба, бр. 147, 22. 6. 1952, стр. 1, 5.
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пе сазнати о овој проблематици. Слично као и код доношења од-
луке о изградњи пруге августа 1951, и при доношењу инвести-
ционог плана изградње јавност није била о томе обавештена. Ни 
у дневној штампи (Борба) ни у стручним часописима (Привредни 
вјесник, Економска политика) доношење овог Инвестиционог пла-
на није ниједном речју поменуто. То значи да читајући штампу из 
овог периода нећемо сазнати ни да је инвестициони план донет, а 
самим тим ни детаље о томе шта је њиме предвиђено. Међутим, из 
дневних новина и стручних часописа ћемо ипак макар сазнати да је 
постојао проблем у финансирању великих објеката, да је пруга Бе-
оград–Бар била део тог проблема и да је држава била приморана да 
прекине изградњу неких већ започетих објеката. Такође ћемо саз-
нати да ће се у наредном периоду градити само две деонице пруге 
Београд–Бар: Титоград–Бар и Београд–Степојевац.41 На овом при-
меру се може уочити разлика између совјетског и југословенског 
модела дириговане штампе, односно разлика између периода пре 
и после 1952. године. Из секундарне литературе можемо сазна-
ти само да је Инвестициони план био усвојен септембра 1955. док 
је све детаље везане за њега могуће сазнати тек одласком у Ар-
хив Југославије. Југословенска јавност ће сазнати за овај план тек 
1962. у оквиру дебате о разлозима доношења новог инвестиционог 
плана изградње пруге Београд–Бар. 

Доношење Инвестиционог плана из 1962. 

Седам година после доношења првог инвестиционог плана 
изградње пруге Београд–Бар биће извршена његова ревизија и та-
ко ће у априлу 1962. доћи до усвајања новог инвестиционог про-
грама изградње пруге. Ова одлука је донета у периоду када је на 
снази био тзв. југословенски „либерализовани“ модел дириговане 
штампе. Шта можемо сазнати из штампе о овом догађају?

Борба ће почети детаљно да извештава о томе од тренутка 
када Комисија за измену инвестиционог плана буде расправљала о 
нацрту овог плана па до његовог усвајања недељу дана касније.42 

41 Светозар Вукмановић, „Скупштински живот. Принципи друштвеног плана за 
идућу годину“, Борба, бр. 248, 18. 10. 1955, стр. 1–2.

42 Д. Вуковић, „Разматра се нови инвестициони програм изградње пруге Београд–
Бар“, Борба, бр. 102, 14. 4. 1962, стр. 5; Д. Вуковић, „Комисија разматра измене 
инвестиционог програма изградње пруге. Пруга Београд–Бар биће рентабилна“, 
Борба, бр. 106, 18. 4. 1962, стр. 4; Д. Вуковић, „Закључци Комисије за ревизију 
инвестиционог програма изградње пруге Београд–Бар. Тарско-морачки правац 
најповољнији“, Борба, бр. 107, 19. 4. 1962, стр. 4.
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Из Борбе сазнајемо по први пут о постојању Инвестиционог плана 
из 1955. године и о разлозима због чега је била неопходна ревизија 
старог и усвајање новог плана. На крају ћемо добити конкретне 
информације о томе која траса је усвојена и колико ће коштати 
завршетак изградње пруге. Када упоредимо ове информације са 
оригиналном верзијом Инвестиционог плана, који се налази у Ар-
хиву Југославије, видећемо да су информације о предвиђеним тро-
шковима изградње пруге идентични, што наводи на закључак да је 
новинар који је о овоме извештавао имао на увид нови инвестици-
они план. Економска политика ће такође информисати јавност о но-
вом плану, али тек неколико месеци касније.43 

Из овог примера можемо пре свега закључити да се већ у ово 
време карактер штампе променио, иако се још увек ради о једном 
моделу дириговане штампе, и да је информативна функција медија 
стављена у први план. Информације постају актуелне и поуздане. 
У оквиру тема које су биле друштвено одобрене, као нпр. економ-
ске теме, у јавности се воде отворене дискусије и траже најбоља 
решења. Тако ће у априлу 1962. југословенска јавност први пут 
добити конкретну информацију о томе колико је требало да кошта 
изградња пруге Београд–Бар.

Доношење Закона о учешћу федерације у финансирању 
инвестиционих радова за довршење изградње пруге 
Београд–Бар из 1966. године

Закон о учешћу федерације у финансирању инвестици-
о них радова за довршење изградње пруге Београд–Бар је донет 
у јулу 1966, значи на самом почетку периода који смо назвали ју-
гословенским моделом „слободне” штампе. У којој мери су писани 
медији постали „слободни” треба да нам покаже следећи пример. 
Овај закон је био од кључне важности у историји изградње пру-
ге Београд–Бар. Њиме је тачно дефинисано колико је још потреб-
но уложити средстава како би се завршила изградња читаве пруге, 
као и то колики ће бити удео федерације у финансирању изградње, 
а колики република Србије и Црне Горе. Такође је предвиђено 
да изградња пруге буде завршена најкасније до краја 1972. 
године.44 Када погледамо шта можемо да сазнамо о овом закону 
43 Аутор непознат, „Железнички саобраћај. Како градити барску пругу“, Економска 

политика, 29. 11. 1962, бр. 556–557, стр. 1460.
44 „Закон о удјелу федерације у финанцирању инвестиционих радова за довршење 

изградње пруге Београд–Бар“, Службени лист СФРЈ, 26/1966, Београд, 1966, 
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из југословенске штампе, видећемо да је читав процес доношења 
овог закона, од првих нацрта крајем 1965. па до усвајања конач-
не верзије закона у јулу 1966. био актуелна тема у дневним но-
винама. Поуздане актуелне информације о томе пронаћи ћемо у 
Борби,45 Политици,46 Побједи,47 Вјеснику48 и Економској политици49 
и на тај начин стећи врло добар увид у читаву проблематику веза-
ну за доношење овог закона. Све информације из овог закона ће 
бити доступне јавности, тако да моје прикупљање архивске грађе 
о овом закону није донело ништа спектакуларно ново, у односу на 
оно што сам већ сазнао читајући југословенску штампу.

Овај пример нам показује у којој мери су информације из 
југословенске штампе постајале све актуелније, потпуније и по-
узданије. Већ од 1966. тешко да више можемо за југословенску 
штампу да користимо термин диригована, јер она то по карак-
теру више није била. Ово је од посебног значаја када говори-
мо о југословенској штампи у контексту њеног коришћења као 
историјског извора, јер најкасније од 1966. коришћење штам-
пе у сврху разумевања југословенског друштва постаје неизбеж-
но. У наредним годинама ће, поред економских тема, бити отворе-
не и неке до тада потпуно табуизиране теме, попут националног 

стр. 529–530.
45 Аутор непознат, „Посланичка питања и одговори. О прузи Београд–Бар заједно 

са дебатом о перспективном плану“, Борба, бр. 325, 25. 11. 1965, стр. 4; Н. 
Бурзан, „Седница одбора за друштвени план и финансије. Много жеља – мало 
пара за саобраћај“, Борба, бр. 332, 4. 12. 1965, стр. 4; Танјуг, „СИВ усвојило 
Предлог друштвеног плана развоја Југославије од 1966. до 1970. године. 
Учешће животног стандарда у националном дохотку – око 74 одсто“, Борба, бр. 
158, 11. 6. 1966, стр. 1, 6; Д. Дражић, „Јадрански пут 1970, пруга Београд–Бар 
1972“, Борба, бр. 158, 11. 6. 1966, стр. 7; Т. Милиновић, „Пруга Београд–Бар до 
1972“, Борба, бр. 172, 25. 6. 1966, стр. 1, 4; Ј. Бркић, „Нови прописи Савезне 
скупштине“, Борба, бр. 184, 7. 7. 1966, стр. 4.

46 Милош Мимица, „Грлом у јагоде“, Политика, бр. 18870, 17. 4. 1966, стр. 7; 
Р. Јовановић, „Закони за саобраћајнице. Пруга Београд–Бар треба да буде 
сасвим завршена до краја 1972. године“, Политика, 11. 6. 1966, бр. 18923, стр. 
7; Р. Јовановић, „Усвојен Предлог друштвеног плана развоја Србије до 1970. 
године“, Политика, бр. 18941, 29. 6. 1966, стр. 6.

47 В. Радуновић, „Пруга Београд–Бар: високо акумулативни југословенски 
објекат“, Побједа, бр. 2522, 16. 6. 1966, стр. 3; В. Радуновић, „За саобраћај 
167 милијарди старих динара“, Побједа, бр. 2529, 10. 7. 1966, стр. 4.

48 Аутор непознат, „Нове пруге и путови“, Вјесник, бр. 6946, 24. 6. 1966, стр. 4; 
Аутор непознат, „Нови прописи: уз план 1966–1970“, Вјесник, бр. 6963, 8. 7. 
1966, стр. 2.

49 Аутор непознат, „Саобраћај 1970“, Економска политика, бр. 714, 11. 12. 1965, 
стр. 1640; Аутор непознат, „Саобраћај незадовољан планом“, Економска 
политика, бр. 735, 30. 4. 1966, стр. 610; Аутор непознат, „Од броја до броја“, 
Економска политика, бр. 744, 2. 7. 1966, стр. 916.
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питања, питања југословенске химне, суверенитета република, ре-
публичког држављанства итд. То ће нам омогућити да користимо 
југословенску штампу као историјске изворе не само за економске 
него и за многе друге теме из историје Југославије.

Закључак

Писани медији су у свим социјалистичким земљама били 
контро лисани и дириговани у мањој или већој мери. Разлика у сте-
пе ну контроле и дириговања државе се може уочити унутар самог 
СССР-а, са једне стране, као и између различитих држава Источ-
ног блока, с друге стране. Међутим, без обзира на степен контро-
ле и дириговања, велика већина историчара која се бави историјом 
со цијалистичких земаља је сагласна у томе да су писани медији из 
овог периода историјски извори од велике важности и да је њихово 
коришћење неопходно уколико желимо да разумемо ова друштва 
и државе. Међутим, да бисмо као историчари успешно користили и 
на прави начин интерпретирали ове изворе, неопходан је другачији 
приступ и методологија него што је то случај са употребом запад-
них писаних медија. Због тога морамо у сваком тренутку бити све-
сни улоге штампе у социјалистичким друштвима уопште и онда мо-
рамо још и правити разлику између различитих социјалистичких 
држава у различитим временским периодима између 1945. и 1989. 
године.

Док су писани медији унутар Источног блока, и поред одре-
ђених специфичности појединих земаља, остали верни Ле њиновом 
моделу дириговане штампе и самим тим били сличног каракте-
ра, југословенска штампа ће се већ после 1952. а нарочито по-
сле 1961. године развијати у сасвим другом правцу. У овом проце-
су сталне либерализације југословенске штампе њен карактер ће 
се у тој мери променити да после 1966. неће више бити оправдано 
сврставати је у дириговану штампу. Истовремено она се по свом ка-
рактеру битно разликовала и од слободне штампе западних држа-
ва. Највећа мана југословенског модела је у томе да је број дру-
штвених области и тема о којима се могло слободно расправљати у 
јавности био ограничен. Тако се нпр. о економији и изградњи но-
вог привредног система, заснованог на идејама самоуправљања, 
могло још од педесетих година дискутовати у јавности. Шездесетих 
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година ће ове јавне дискусије постати потпуно отворене. Због то-
га је југословенска штампа извор од непроцењиве вредности уко-
лико је тема нашег истраживања везана за област економије. Теме 
попут националног питања су, са друге стране, дуго времена би-
ле апсолутни табу и тек од средине 60-их година ће и о њима бити 
могуће да се дискутује у јавности. Највећа предност југословенске 
штампе у односу на штампу земаља Источног блока је њена ин-
формативна вредност, јер ће доћи до раздвајања информације и 
интерпретације, што је до тада била одлика која се приписива-
ла искључиво западној штампи. Због тога ће актуелне и поуздане 
информације, делимично већ од 1961, а најкасније од 1966. године, 
постати саставни део југословенске штампе, а то је историчарима 
који се баве историјом социјалистичке Југославије од непроцењиве 
вредности. 

Summary

Danijel Kežić, M. A. 

Print Media in Socialist Yugoslavia  
in the Context of Historical Sources (1945–1976)

Key words: print media, socialist press, state-controlled 
media, daily press, the value of the press as historical source, 
self-management, Yugoslavia, Eastern Bloc

The press within the Eastern Bloc, apart from certain spe-
cifications of some countries, stayed true to Lenin’s type of state–
controlled press and its character was similar between 1945 and 1989. 
However, the Yugoslav press already developed in a different direction 
from 1952 and especially after 1961. The press character changed to 
such an extent in the process of constant liberalization of the Yugoslav 
press, so that after 1966 there would be no reason to classify it as 
state-controlled press anymore. At the same time the character of the 
Yugoslav press essentially differed from the western free press. The 
biggest disadvantage of Yugoslav type of free press was the limitation 
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to publically discuss social domains and topics. It was already possible 
to discuss publically e.g. economy and development of the new self–
management economic system since the 1950s. In the 1960s these 
kinds of public discussions would become completely open. Thus, the 
Yugoslav press could be a historical source of great value if the topic 
of our research were an economic one. Topics such as the national 
question were on the other hand for a long time completely taboo 
topics. This topic could be publically discussed only after the middle of 
the 1960s. The biggest advantage of the Yugoslav press in contrast to 
the press of Eastern Bloc countries was in its informative value, because 
information and interpretation were separated, which was until then 
exclusively the characteristic of the western free press. Thus, current 
and reliable information became a part of the Yugoslav press partially 
since 1961 and at the latest since 1966, which is of great value to the 
historians who research the history of socialistic Yugoslavia. 
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УДК 32:929 Милошевић С. 
 323(497.11)”1988/1991”

Др Коста НИКОЛИЋ

ПОЛИТИЧКИ ПОРТРЕТ СЛОБОДАНА МИЛОШЕВИЋА 
1988–1991.*

АПСТРАКТ: Текст говори о стварању култа личности 
Слободана Милошевића, као и о историјским процесима 
који су довели до распада СФРЈ и ратног расплета државне 
кризе. У центру анализе јесте личност самог Милошевића, 
као и његова политичка филозофија. 

Кључне речи: Југославија, Србија, комунизам, нацио-
нализам, демократија, култ личности

Слободан Милошевић је на власт дошао кроз унутарпартијски 
обрачун у Савезу комуниста Србије.1 Веома брзо постао је 
најпопуларнији српски политичар и на крају девете деценије 20. ве-
ка постао је вођа нације. Појава одлучног Милошевића фасцинира-
ла је патријархалне Србе. Обичан свет био је одушевљен његовим 
кратким и језгровитим говорима, он је знао да каже и обећа баш 
оно што су они од њега желели да чују, да покупи сав електрици-

1 О томе видети опширније: С. Ђукић, Како се догодио вођа. Борба за власт у 
Србији после Јосипа Броза, Филип Вишњић, Београд, 1992; D. Jović, Jugoslavija 
– država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije (1974–1990), 
Prometej – Samizdat B92, Beogrаd–Zagreb, 2003; К. Nikolić, „Kako je Slobodan 
Milošević izabran za vođu srpskih komunista (I)“, Istorija 20. veka, 1/2006, str. 
9–26; K. Nikolić, „Kako je Slobodan Milošević izabran za vođu srpskih komuni-
sta (II)“, Istorija 20. veka, 2/2006, str. 105–122; D. Jović, „Osma sjednica: uz-
roci, značaj, interpretacije“, u: Slobodan Milošević – put ka vlasti. Osma sednica 
CK SK Srbije – uzroci, tok i posledice, Institut za savremenu istoriju – Centar za 
proučavanje evropskog susedstva, Stirling, Beograd–Stirling, 2008, str. 33–70.

* Рад је део пројекта Српско друштво у југословенској држави у 20. веку – између 
демократије и диктатуре (№ 177016) који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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тет незадовољне масе и да га формулише у облик разумљив обич-
ном свету. 

Милошевић је био први српски лидер о чијем избору није од-
лучивао федерални врх (Тито док је био жив) и о коме нису кон-
султована руководства осталих југословенских република. Зато је 
он у народу и доживљен као „прави Србин“, што је он знао врло ве-
што да искористи. Кључна разлика између Милошевића и његових 
претходника била је у личној способности и спремности да се са 
проблемима „ухвати у коштац“, јер није имао предрасуде ни према 
коме и био је способан да уђе у сукоб са свима, што је редовно чи-
нио, увек претерано и нетактички. Тако је Милошевић, у врло крат-
ком временском интервалу, иза себе оставио све припаднике старе 
политичке генерације, и то као поражене противнике или као по-
литички преживеле и занемарљиве појединце на које се више ни-
ко није обазирао.2

Милошевић је у овој фази највише обећавао „исправљање 
неправди“ нанесених Србима. Све је то било потпуно ново и 
узбуђујуће за обичан свет. Од Милошевићеве победе на Осмој сед-
ници, његова власт функционисала је на основу три карактеристи-
ке: српски етноцентризам – у односу на друге југословенске наро-
де; унитаризам – у односу на националне мањине унутар Србије; 
диктатура – у примењивању власти. Заједнички именитељ био је 
– популизам.

Слободан Милошевић је народу исцрпљеном кризама по-
ну дио егалитаризам, поједностављену слику света и односа у 
њему, припадност новој религији (припадност класи замењена је 
припадношћу нацији) и – непријатеља. Над њим се маса, без ика-
кве опасности, могла растеретити сопствених фрустрација. Мило-
шевићева социјалистичка речитост, његово уздизање „малог чове-
ка“ (радника и сељака), истицање солидарности и обавезе друшт-
ва према појединцу (социјално осигурање, сигурност радног места, 
прогресивна пореска политика) обезбедили су му масовну подршку 
народа. Срби су Милошевића доживљавали и као борца против 
„повампиреног фашизма“, који су оличавале Словенија и Хрват-
ска. Његов култ је негован како би се „одбранила“ Србија, а он 
је доживљаван као политичар који је „уздигао“ Србију и повратио 
њен понос. Сви напади на Милошевића доживљавани су као напа-
ди на српски народ и третирани су неретко као „политички злочин“.

2 Borisav Jović, Knjiga o Miloševiću,  Nikola Pašić, Beograd, 2001, str. 7. 
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У периоду од 1988. до 1990. Милошевић је, преко мобилизације 
најширих слојева становништва али и дела друштвене елите, при-
падника некадашње либералне интелигенције, извршио преокрет 
у дотадашњем начину легитимације власти.3 Харизму више није из-
водио из партије, као остале комунистичке вође. Своју моћ почео је 
да изводи непосредно из подршке народа мобилисаног национал-
ном идејом. 

Милошевић је одмах после Осме седнице постао неприко-
сновени вођа Србије: његове фотографије замениле су Титове, 
шофери су лепили његове слике на својим камионима, месари су 
његовим фотографијама украшавали излоге са кобасицама и сла-
нином. Један женски лист прогласио је Милошевића „мушкарцем 
године“. Хит парола била је „Слобо, слободо“. Милошевић је био 
на путу да дохвати пуну власт. У тој првој фази, иступао је као 
загрејани комуниста коме су на срцу били национални интереси. 

Срж проблема преко кога је Милошевић покренуо српски на-
род био је однос Републике и њених покрајина. Митинзи, скупови 
и демонстрације који су названи „дешавања народа“, окупили су 
током јесени 1988. и пролећа 1989. више милиона људи у Србији. 
Идеја о успостављању републичке контроле над покрајинама пре-
судно је подстакла „хомогенизовање мишљења“ и стварање култа 
Слободана Милошевића.

* 
*  *

Слободан Милошевић је за националног вођу српског на-
рода устоличен током лета 1988. У највећој југословенској репу-
блици милиони Срба долазили су на „митинге истине“ о Косову, 
извикујући Милошевићево име. Све је то личило на буђење поти-
снутог религиозног заноса. Челични Милошевић знао је боље не-
го ико да искористи талас национализма који је запљуснуо целу 
Југославију. Српски национални покрет је слављен и величан као 
поновно рођено достојанство. Срби су веровали да им је после пола 
века присиљавања на братство и јединство Милошевић вратио на-
ционални идентитет, право да кажу да су то што јесу – Срби. Занос 
народа свесрдно су подржавали медији, највише они најмоћнији – 
Телевизија Београд и „Политика“.

3 О односу Милошевића и српске интелигенције опширније видети: J. Dragović-
Soso, „Spasioci nacije“. Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma, 
Fabrika knjiga, Beograd, 2004. и К. Николић, Српска књижевност и политика 
1945–1991. Главни токови, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
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Борисав Јовић пише да је Милошевић годинама највећу 
пажњу посвећивао управо средствима информисања, посебно теле-
визији, и да је лично бирао главне уреднике и новина и информа-
тивних програма на радију и телевизији: „Можда нигде као у овој 
области није на директној вези држао све уреднике који су ’храни-
ли’ јавност вестима, коментарима и уопште информацијама. Био је 
дубоко убеђен да грађани своје гледање на политичку ситуацију 
формирају на основу онога што се њима сервира, а не према 
њиховом стварном материјалном и политичком положају. Оно што 
није објављено, није се ни догодило – то је била Милошевићева 
девиза“.4

Слободан Милошевић је власт освајао корак по корак, 
користећи сва средства која су му стајала на располагању, али он 
власт није преузео силом. „Народне масе“ су биле незаобилазан 
фактор у његовој политичкој каријери и у овом периоду. Народу је 
заиста било доста дотадашњег режима, кризе у којој се вегетирало 
и из које се није видео излаз. Посебна нетрпељивост исказивана је 
према Титовим наследницима, опседнутим једино великом жељом 
да остану на власти. 

Милошевићеве поруке, осим што су биле лако разумљиве, 
дотицале су и суштину проблема и изгледало је да је, после ду-
гих суморних година, решење надохват руке. Он је веома лако од-
говорност за све промашаје поретка самоуправног социјализма 
пребацио на федерални врх, а економске проблеме је од пролећа 
1988. директно повезао и са националним, односно са положајем 
Срба на Косову. Најавио је мобилизацију радника, интелигенције и 
омладине. Тако је у говору на седници Градског комитета СК Бео-
града априла 1988. рекао: „Нема разлога да се антијугословенском 
и антисоцијалистичком фронту не каже отворено где му је место 
и каква му је судбина. То измотавање и пренемагање са онима за 
које знамо да не желе добро нашој земљи, ни нашим народима, али 
одлажемо реаговање или га ублажавамо из инфериорног страха да 
нам се не пребаци политика чврсте руке, довело нас је, на пример, 
до Косова, до страшне неодговорности на свим могућим местима. 
Зато ћемо ми у Србији увек рећи не само шта мислимо, већ ћемо и 
урадити оно што мислимо.“5

Милошевић се у првом периоду освајања пуне власти стро-
го држао темељних начела старог поретка. Зато његова револуција 

4 B. Jović, Knjiga o Miloševiću, str. 13.
5 Наведено према: НИН, 17. април 1988, стр. 17.
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и јесте конзервативна. На једној од седница ЦК СК Србије изго-
ворио је следеће речи: „Темељна опредељења нашег друштва са-
држана су у Програму Савеза комуниста Југославије и то су, као 
што је познато, друштвена својина као суштина нашег продукци-
оног односа, федеративно уређење, равноправност међу народи-
ма и народностима, Савез комуниста као авангарда радничке кла-
се. Сада нам је потребна операционализација Програма, односно 
прилагођавање његових основних опредељења бурним времени-
ма у којима сада живимо. Ове промене имају и дубљи, историјски 
и идеолошки смисао. Оне треба да врате радничкој класи све оно 
пошто је у протеклој години одузето: својину, државу, авангарду.“6

Милошевићев оптимизам био је нешто ново у дотадашњој 
пракси комунистичких руководилаца. Није постојао ниједан про-
блем који није могао брзо да се реши. Када је други пут изабран 
за председника Председништва ЦК СК Србије (маја 1988) рекао је: 
„Пред нашом републиком и пред целим нашим друштвом, налазе 
се велике промене. Савез комуниста мора да их покрене и изведе. 
Месеци који су пред нама, па чак и дани који су пред нама, време 
су у коме ће се те промене догађати. Да би смо те промене оства-
рили морамо бити јединствени, али и одлучни да обавезе које при-
хватимо спроведемо онако како смо се договорили, да не померамо 
рокове, правимо уступке, пазимо да се не замеримо. Време у коме 
сада живимо све више ће смањивати простор малограђанима и не-
радницима, а ширити простор способним, храбрим, образованим и 
одлучним људима. Мени је част поверење које ми је указано у так-
вом времену.“7

Милошевић је током лета 1988. овенчан „славом великана 
српске историје“. Осећао је снагу коју је собом носио спонтани на-
ционални покрет, али је још избегавао да отворено стане на његово 
чело. Зато је на тим митинзима истовремено слављено и српство и 
комунизам.8 Тек после Новог Сада (јула 1988), Милошевић је пуним 
срцем прихватио митинге као политичко оружје у борби за нацио-
налне циљеве, али и за учвршћивање сопствене власти. Дихотомија 
политике Слободана Милошевића највише се одражавала управо 
на митинзима. Све што је он желео понављано је на тим масовним 
скуповима кроз транспаренте, громогласне поклике и говоре: све 

6 Наведено према: НИН, 24. април 1988, стр. 17.
7 Наведено према: НИН, 29. мај 1988, стр. 15.
8 Славољуб Ђукић, Између славе и анатеме. Полиитчка биографија Слободана 

Милошевића, Филип Вишњић, Београд, 1994, стр. 103–104.
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је било у знаку солидарности са косовским Србима, у слављењу са-
мог Милошевића, подстицању српског националног ослобођења.9 

Иако се наступало са националним програмом, није било ек-
стремних националних обележја, поготову не напада на Тита. По-
ред Милошевићевих слика, носиле су се и слике Лењина и Лоле 
Рибара, па чак и Тита. На митингу у Нишу, локално руководство је 
осудило „појаве национализма“ које су виђене, као у добра стара 
времена, у шајкачама, пароли „Не дамо Душаново царство“ и пе сми 
„Ко то каже, ко то лаже, Србија је мала“.

Највеће демонстрације у Београду после студентске побу-
не из 1968. десиле су се 4. октобра 1988. Око пет хиљада радни-
ка из раковичких фабрика „21. мај“, „ИМР“, Рекорд“, „Фригострој“ 
и других, стигло је пешице до федералне скупштине. Чинило се да 
је Србија на прагу социјалних немира широких размера: штрајкови 
су учестали, а гневни радници из Раковице тражили су „хлеба и 
плату“. Чуле су се пароле: „Хоћемо плату! Живела радничка класа! 
Хоћемо да живимо као људи! Нећемо социјалну помоћ!“10 Протест 
је био потпуно без националне боје, а могао се чути и узвик: „Жи-
вео капитализам!“11 

Изгледало је да раднике не може нико да умири: сви пред-
ставници власти су извиждани, а онда је најављен долазак Сло-
бодана Милошевића: „Хоћемо Слобу! Слобо Слободо!“ Када се он 
појавио, маса се умирила као хипнотисана. Иако није рекао ништа 
ново, радници су једино њему веровали. Милошевићева владарска 
сигурност уливала је велико поверење. Он је рекао да су захтеви 
радника из Раковице и захтеви целе радничке класе Југославије. 
Обећао је брзо спровођење реформи, а као излаз из тешке привред-
не кризе понудио је заустављање „контрареволуције на Косову“ 
и промене српског устава „које ће омогућити да Србија остварује 
овлашћења републике на целој својој територији“.12 

Остварењу тих циљева појединац је могао да допринесе са-
мо „најупорнијим радом на свом радном месту [...] да би се стаби-
лизовала Југославија, да би се стабилизовао социјализам и повра-
тило братство и јединство, да би нам свима као основ то обезбеди-
ло да боље живимо и да почнемо да излазимо из кризе у којој смо 
предуго не зато што не умемо да радимо, него због неслоге коју 

9 Исто, стр. 105. 
10 Политика, 5. октобар 1988, стр. 1. 
11 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 105. 
12 Исто. 
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су створиле бирократе делећи народ по нацијама, републикама и 
покрајинама“.13

Милошевић радницима није обећао испуњење њихових соци-
јалних захтева, али им је обећао јединствену Србију и повратак „на-
ционалног достојанства“. Они су пред Скупштину дошли као рад-
ници, а отишли су као Срби. „Ми ћемо да чекамо! Верујемо Слоби“ 
– клицали су радници. Милошевић је прошао кроз масу окупљених 
људи који су му отварали простор, са магијском жељом да га до-
дирну. Онда је издао наређење: „А сада свако на свој задатак“.14 
Када је ушао у кола, један радник је пришао и довикнуо возачу: 
„Чувај га!“15

Прве последице исказале су се одмах: плате су повећане, 
укинута је синдикална чланарина, извршене су смене руководећих 
кадрова у појединим фабрикама. 

Последњи у низу великих митинга одржан је 19. новембра 
1988. на Ушћу и он је представљао државно устоличење Слобода-
на Милошевића. Државни медији говорили су да је на митингу би-
ло више од милион људи, Политика је саопштила да је на митингу 
било милион и по грађана. Милошевићев језик био је препун крат-
ких и једноставних реченица, јасних и емотивних израза. Доми-
нантни дискурс био је да уједињење Србије „више не може зауста-
вити никаква сила“ и да ће битка за Косово бити добијена без об-
зира не све препреке.

Обраћајући се грађанима на Ушћу, Милошевић је прво извео 
своју историзацију са победом партизана у Другом светском рату 
(„последњи пут оволико људи на београдским улицама, окупљених 
на некој великој идеји, било је 20. октобра 1944. Тада је народ на 
улицама Београда славио победу у рату и кретао у велику битку за 

13 Исто.
14 НИН, 9. октобар 1988, стр. 12. 
15 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 106. - Радници фабрике „Рекорд“ нису 

могли да дођу на протест у Београд јер им је руководство закључало капије. 
После оствареног „јединства“ између радничке класе и националног вође, 
ситуација се променила, па су и ови радници 5. октобра посетили федералну 
скупштину. Ни они нису хтели да се разиђу док им се није обратио Милошевић 
(„чекаћемо Милошевића колико год буде требало и све то време надокнадити 
у производњи“). Он је бурно поздрављен, клицало му се „Слобо, Слобо“, 
тражило се јединство у Југославији и у СК. Милошевић је, између осталог, 
рекао и следеће: Другарице и другови, нисам дошао да говорим, већ да вас 
само поздравим. Оно што сам јуче договорио са вашим друговима, тога треба 
и да се држимо. Уверен сам да се и ви сви са тиме слажете. [...] Предлажем да 
сада свако иде на свој задатак. (Политика, 6. октобар 1988, стр. 1). 
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обнову ратом разорене земље“); упозорио је и да се не сме никако 
заборавити „све добро и вредно што смо у дугим и тешким година-
ма сами и са радошћу створили; одступања од идеја комунистичке 
револуције није смело да буде: „Није истина да то друштво не мо-
жемо да остваримо“.16

Милошевић је упутио и снажну критику свима у Југославији 
који нису били солидарни са Србијом у решавању косовског 
питања, али је најавио и нови косовски бој: „Није време за ту-
гу већ за борбу. А да битку за слободу овај народ добија, то знају 
и турски и немачки освајачи. У оба светска рата смо ушли голи и 
боси, са уверењем да се боримо за правду, и оба рата смо доби-
ли. Битку за Косово ми ћемо добити без обзира на препреке које 
нам се постављају у земљи и ван земље. Победићемо, дакле, без 
обзира што се и данас, као некад, против Србије удружују њени 
непријатељи ван земље са онима у земљи. Њима поручујемо да 
уопште нисмо плашљиви, да у сваку битку улазимо с намером да је 
добијемо, да неправедне и непоштене битке, на штету других на-
рода, никада нисмо водили.“17

Историјски садржај овом митингу је дао књижевник Милован 
Витезовић: „Поштовани народе, наша историја ће ову годину за-
памтити као годину у којој нам се догодио народ“. Карактеристичне 
пароле биле су: „Врховец, Власи, Смоле – доле“; „За кога смо – за 
Слобу“; „На Косову шта нам раде, мртву децу из гробова нам ва-
де“; „Хафнеру, чувај прст“; „Растемо, радимо, идемо Титовим пу-
тем“; „Нема другог пута осим Титовог“; „Ми смо дошли опијени на-
дом“; „Ћосић је био у праву“; „Милошевић није лидер већ раднич-
ки председник“; „Нисмо се плашили брадатих, нећемо ни бркатих“.

После усвајања уставних амандмана (27. марта 1989), на ре-
ду је била битка за Југославију.18 Она је симболично најављена на 
прослави шест векова Косовске битке (28. јуна 1989) на Газиместа-
ну, када је Милошевић и званично „крунисан“ за вођу свих Срба. 
Он је тада отклонио и све резерве према религији како би ојачао 
16 Slobodan Milošević, Godine raspleta, BIGZ, Beograd, 1989, str. 274.
17 Исто, стр. 275. - Од осталих говорника најрадикалнији је био Радош Смиљковић: 

Варају се албански националисти да ће мало, помало остварити своје мрачне 
циљеве. Подмукло савезништво са свим непријатељима Југославије, и страним 
и домаћим, неће им помоћи. Ударили су на темеље наше заједничке домовине и 
морају знати да им то нећемо дупустити. (Политика, 20. новембар 1988, стр. 5).

18 О уставним променама у Србији опширније видети: K. Nikolić, „Ili će Srbija biti 
republika, ili će prestati da postoji“. Ustavne promene u Srbiji 1989 (I)“, Istorija 20. 
veka, 2/2012, str. 165–188; K. Nikolić, „Ne damo Kosovo. Ustavne promene u Srbiji 
1989 (II)“, Istorija 20. veka, 3/2012, str. 171–190.
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своју националну оријентацију. Тада је посегао и за најснажнијим 
елементом националне традиције – косовским митом, његовим ето-
сом и са њим повезаним скупом симбола набијених емоцијама.19 Ка-
да је Милошевић рекао да је спреман и на рат како би сви Срби жи-
вели у једној држави, више није било никакве дилеме око његовог 
статуса.

Пре прославе шест векова боја на Косову одржано је више 
мањих ритуала, а најважнији јесте преношења посмртних остата-
ка кнеза Лазара од манастира Раванице до манастира Грачанице 
на Косову. На повратку ка „вечном починку“, земни остаци „светог 
цара Лазара“ походили су неке од историјских споменика „српској 
патњи и страдању“, чиме су обележене територије „небеске“, али и 
„земаљске“ Србије. Основна симболичка порука која је тада посла-
та била је она о „победоносном и спасоносном повратку духовног 
оца Србије“ који ће истовремено залечити све народне ране, али и 
коначно пронаћи дуго чекани „вечни мир“.20 

Иако Милошевић није директно учествовао у организацији 
овог комплексног ритуала, он је и из тога успео да извуче јасну по-
литичку корист – држава није нападала ове активности, што је са-
мо годину дана раније било готово незамисливо, а државна пропа-
ганда дала је велики простор процесији, што је била недвосмисле-
на политичка порука.21 

Наредни симболички догађај било је постављање огромне 
куполе (током маја 1989) на монументални храм Светог Саве у Бео-
граду и још више, извођење прве свете литургије под том куполом 
25. јуна 1989. Присуство бројних високих партијских и државних 
функционера и изузетна медијска покривеност догађаја потврди-
ли су његов велики политички значај – требало је да покаже да је 
успостављено ново јединство између цркве, власти и народа.22

Тако је социјалистички идеолошки супстрат замењен обно-
вљеном религиозношћу код православног становништва које је у 
претходним деценијама било већином антирелигиозно усмерено. 
Поред потребе за превредновањем дотадашњих видно урушених 
вредности, национална компонента православља имала је битну 

19 Slobodan Naumović, Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju 
20. i početkom 21. veka, Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Filip Višnjić, Beo-
grad, 2009, str. 66.

20 Исто.
21 Исто, стр. 66–67.
22 Исто, стр. 67.
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улогу у предвечерје рата. Припадност православној вери поста-
ла је кључна одредница српског идентитета; православље, одно-
сно светосавље, постављено је у само средиште нације, као њена 
највиша вредност, њен извор и стожер, као сама суштина „бића 
народа“.23

Према службеним подацима, на Газиместану је било два ми-
лиона људи („никад ни више људи, ни величанственијег скупа у 
Југославији“),24 а према неутралним изворима до 600.000 грађана. 
Поред путева који су водили на Газиместан постављени су столови, 
а поред њих су биле девојке у народним ношњама. Кнежеву трпезу 
осмислио је сликар Милић од Мачве. У Грачаници је одржана све-
та архијерејска литургија коју је служио патријарх Герман; мошти 
кнеза Лазара, које су до тада путовале свим „српским земљама“, из 
Грачанице су пренесене у цркву Светог Николе у Приштини, где су 
после десет дана кренуле ка кнежевој задужбини, манастиру Рава-
ници.

Слободан Милошевић се хеликоптером спустио на Косово 
поље; грађанима се обратио са позорнице високе 18 метара. Био 
је поносан на чињеницу да је Србија, „стицајем историјских окол-
ности“, у години у којој прослављава „велики јубилеј“, поврати-
ла свој „државни, национални и духовни интегритет“. Говорио је 
и о томе да је пораз на Косову доживљен због „неслоге“, гово-
рио је о „издајама“ и у каснијим епохама, посебно у Другом свет-
ском рату, као и у послератној Југославији („српски врх је остао 
подељен, склон компромисима на штету сопственог народа“). Али, 
са тим је коначно завршено у његовој епохи; зато је и било могуће 
да се исправе „историјске неправде“. Још једном је нагласио да је 
социјализам „прогресивно и праведно демократско друштво“. За-
тим је снажно узвикнуо: „Шест векова касније, данас, опет смо у 
биткама, и пред биткама. Оне нису оружане, мада и такве још ни-
су искључене“.25

На Газиместану је био комплетан државни и партијски врх 
СФРЈ, осим Стипе Шувара,26 што је у Србији тумачено као признање 

23 Милош Тимотијевић, Век сумње. Религиозност у чачанском крају 1886–2008, 
Народни музеј, Чачак, 2009, стр. 198–199.

24 Политика, 29. јун 1989, стр. 1.
25 Наведено према: Слободан Милошевић, Прилог историји 20. века, Трећи 

миленијум – Удружење Слобода, Београд, 2008, стр. 26.
26 Шувар је одбио да иде на прославу, уз образложење „да не жели тамо да слуша 

Слободана Милошевића“. (Борисав Јовић, Последњи дани СФРЈ. Дневничке 
белешке, „Политика“, Београд, 1995, стр. 26).
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„праведности“ српске битке за Косово и друштвену реформу и по-
беде самог Милошевића. Дипломатски кор западних земаља није 
био на прослави, осим амбасадора Турске. Иконографија је била 
уобичајена, све што се могло видети од Косовске битке биле су 
многобројне слике самог Милошевића и песме њему посвећене: 
„Слободане мили брате“, „Слобо Србине, Србије је уз тебе“, „Од 
кад неста Карађорђе, ми немасмо бољег вође“. Овом догађају 
није присуствовао Ворен Зимерман, нови амерички амбасадор у 
Југославији. Милошевић је то доживео као увреду и девет месеци 
је одбијао да прими амбасадора у званичну аудијенцију.27 

Доминантно мишљење у Србији је било да је Милошевић ис-
правио све „историјске неправде“ нанесене српском народу још од 
стварања Југославије, када је његово достојанство било „погажено“. 
Осим тога, пошто је Србија била политички и економски доминант-
на, како се веровало, сасвим је оправдано било и Милошевићево 
настојање да она има водећу позицију у држави, односно да више 
не буде „вазал“. Највишу политичку тачку током 1989. Милошевић 
је постигао на питању Косова. Ту је он и стекао основу своје попу-
ларности 1987. а усвајање уставних амандмана 1989. било је доказ 
„исправности“ његове политике. 

Срби са Косова и Метохије доживели су Слободана Мило ше-
вића као ослободиоца од вишедеценијског албанског угње тавања, 
као човека који им је донео слободу и вратио национални понос. 
Милошевић је за њих постао национални херој и вођа – оличење 
„правог“ Србина, а таквој перцепцији највише су допринели ли-
дери аутохтоног националног покрета Срба на Косову и Метохији 
– Српског покрета отпора. У каснијој фази Милошевић је одбацио 
ове људе и ослонио се на старе кадрове који су годинама, како су 
говорили ови први, служили албанским сепаратистима. Момчило 
Трајковић је оценио да су разлози за то били идеолошке природе 
јер је Милошевић био „човек комунистичке оријентације, а све дру-
го прихватао је онолико колико мора“. Било шта да је у питању, до 
краја 1990. главни носиоци борбе за „српско Косово“ нестали су са 
политичке сцене.28 

Косово је било Милошевићева најосетљивија тачка. Како 
бележи Ворен Зимерман, када су о томе разговарали, био је „не-

27 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 137.
28 О томе опширније видети: К. Николић, „Нико не сме да вас бије“. Слободан 

Милошевић у Косову Пољу 24–25. априла 1987, Институт за савремену историју, 
Београд, 2006. 
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попустљив, ратоборан и пун увреда“ за албанско становништво на 
Косову: „Косово је српско“. Амерички амбасадор га је на њиховом 
првом састанку питао да ли има стратегију за придобијање Ал-
банаца: „Није имао одговор. Очигледно да му ово питање ника-
да није пало на памет“.29 Истоветне аргументе Милошевић је по-
новио и америчком дипломати Лоренсу Иглбергеру 25. фебруа-
ра 1990. и није прихватио ниједну критику: „Није признавао да је 
почињено било какво зло. Срби су морали да се бране од ислам-
ског фундаментализма и нарко мафије на Косову: – Албанци си-
стематски убијају и силују српске жене и децу, не узимајући и об-
зир ментално убијање 200.000 Срба који живе на Косову. Ову ал-
банску стратегију подржавају Словенци који покушавају да иско-
ристе проблем Косова за дестабилизовање Србије“.30 Одбио је Зи-
мерманов предлог да се 1990. састане са Ибрахимом Руговом, уз 
образложење: „Кога он представља?“31

Када је Милошевић учврстио своју власт, он се више него 
јасно дистанцирао од интелектуалаца, Српске православне цркве 
и Српске академије. Одбацио је све оптужбе да у Србији јача де-
сница и да конзервативне снаге имају утицај на политички жи-
вот у Србији. Изградња „напредног социјализма“ била је приори-
тет и однос према тој идеји био је релевантан за Милошевићеве 
оцене. Тако је рекао да он нема „ни непријатељски ни нетрпељив 
однос“ према СПЦ, али да она нема никакав политички утицај у 
Србији; за Удружење књижевника Србије и „Француску 7“ рекао 
је да нису „стециште непријатеља“ али да у њима има „конзерва-
тивних, антијугословенски расположених људи, уз то често сасвим 
безначајних као стваралаца“. 

За САНУ је изјавио да је сасвим нормално да има утицаја на 
политику, али „ако се у њој јаве идеје које нису у интересу демо-
кратског социјалистичког развоја наше земље, не значи да су те 
идеје доминантне и да их чланови Академије деле“. Више је не-
го јасно рекао да Академија не игра кључну улогу у креирању по-
литике у Србији: „Кључну улогу, у ово бурно време, имају грађани 
Србије“.32 У истом том периоду, Милошевић је могао да критикује 
оне који су неговали његов култ: „Хвале ме они који се са полити-
ком коју заступам слажу. Критикују ме они који се са том полити-
29 Vоren Zimerman, Poreklo jedne katastrofe. Jugoslavija i njeni rušitelji, Dan Graf, 

Beograd, 2003, str. 37.
30 Исто, стр. 39.
31 Исто, стр. 53.
32 Политика, 22. децембар 1989, стр. 7.
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ком не слажу. Што се тиче оних који ме хвале, више бих волео да 
подршку политици са којом се слажу, и мени лично, не изражавају 
паролама и сликама, већ радом и одговорношћу.“33

Милошевић је доследно инсистирао на успешности реформе, 
друштвене и политичке, коју је он покренуо, а редовно је истицао 
да је Србија била под снажним притиском. На тај начин давао је на 
историјском значају свом политичком концепту, а истовремено је 
преко тражења националног „јединства“ настојао да задржи доми-
нантну позицији и за себе и своју партију. Тако је 10. маја 1990. 
у „Стаклари Панчево“ рекао: „Једна од најважнијих [претпостав-
ки] да успемо у условима оваквог притиска на Србију који се мо-
же мерити само са оним из 1914. јесте јединство Србије, јединство 
њених грађана и јединство њеног руководства. У протеклим го-
динама показало се да нам је то јединство помогло да ујединимо 
Србију, да успоставимо њен територијални, историјски и политич-
ки интегритет.“34

Истовремено је оптужио српску опозицију, која још готово 
није ни постојала, за изазивање грађанског рата у Србији: „Апе-
ли за разне обрачуне и освете су само пробни поклич за позив у 
грађански рат. Из дана у дан смо сведоци експанзије насилнич-
ког, примитивног, шовинистичког иступања представника неких 
политичких партија. Иако се њихове тобожње партије још нису 
ни конституисале, ни регистровале већ прете – комунистима, дру-
гим народима, другим народностима, свеједно. Та дивљања држава 
Србија никоме неће допустити на својој територији од Драгаша до 
Хоргоша. Као што нећемо седети скрштених руку ни пред било как-
вим насиљем над деловима српског народа изван Србије.“35

Милошевићева председничка кампања била је изрази-
то позитивна – он је говорио како је у Србији дошло до „вели-
ког преокрета“, а заслуга за то припадала је комунистима, одно-
сно социјалистима. Тако је, на пример, 7. септембра у Пироту ре-
као: „Прекинули смо вишегодишњу владавину бирократије, укло-
нили блокаду у друштвеном развоју коју је таква власт стварала, 
српски народ се ослободио комплекса који је имао у односу на 
своју историју пред другим југословенским народима и пред самим 
собом. У тешким условима у којима се налази читава Југославија и 

33 Исто.
34 Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, стр. 43.
35 Исто.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

272

у неповољном међународном окружењу, те су промене не само по-
зитивне, већ велике.“36

Милошевић је свој култ добрим делом изградио на „отварању 
прошлости“, односно на реинтерпретацији модерне српске политич-
ке историје. Када је био сигуран да је учврстио своју власт, онда је 
могао и да осуди такве појаве. Парадокс историје огледа се у томе 
да се његово упозорење показало као тачно: „Економски проспери-
тет и напредак уопште за који су сви грађани Србије опредељени, 
сукобљен је у последње време са претераном оријентацијом на 
проблеме прошлости. Наша средства информисања и издавачка де-
латност су заокупљени догађајима и личностима из даље и ближе 
прошлости. Та претерана оријентација на прошлост везује људима 
руке кад је у питању будућност. И садашњост је чак угрожена ако 
су велике духовне снаге којима друштво располаже усмерене на 
прошлост. Значај преоријентације са прошлости на садашњост и 
будућност није само у томе што је прошлост за нама а будућност 
пред нама, већ и зато што док рашчистимо сва питања везана за 
протекла два века, можемо да изгубимо контакт с технолошким, 
културним, па и политичким добом које доноси нови 21. век. Ако 
тако поступимо, бојим се да ћемо водити битке из минулог доба, а 
изгубити битку са својим и наступајућим добом.“37

Милошевић је грађанима Србије, као што је то био случај 1. 
новембра у Бору, говорио да је српска опозиција „рушилачка“ и 
„примитивна“ и да то отежава напоре за остваривање економске 
реформе. Изјавио је да опозициони скупови не изражавају народну 
вољу и да се они не могу упоређивати са скуповима његове стран-
ке: „Евентуални аргументи да је и то само народ на политичкој сце-
ни и да жели да се изрази, тешко би опстали и политички и етички. 
Народ је спонтано и масовно био на сцени када је требало успоста-
вити територијални и политички интегритет Србије, када је треба-
ло зауставити терор на Косову. Данас је, међутим, на сцени често 
само гола борба за власт. Данас су на сцени и они појединци и гру-
пе који су у време велике битке за Осму седницу и Косово, за ин-
тегритет Србије били у мишјој рупи. Сада када је посао завршен, 
иза шли су из својих рупа, позивају народ у битке које нису водили, 
на пут који је нејасан и крвав, а у ствари, тако служе оним снага-
ма у земљи и иностранству које желе да руше тек изборене текови-
не за Србију. Када је грмело, ћутали су а сада, када је грмљавина 

36 Исто, стр. 59–60.
37 Исто, стр. 60–61.
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прошла и Србија остварила јединство и добила политички статус 
који више нико не оспорава, па ни угрожава, они пале закаснеле 
и непотребне ватре којима би требало да изгори сав труд који је 
учињен у тешким и кратким годинама које су за нама.“38

Милошевићеве предизборне поруке нису наговештавале че-
мерну жетву која је уследила наредне године. Грађанима Ниша по-
ручио је 21. новембра да не треба да постоји забринутост за суд-
бину земље, односно да нема опасности од избијања рата. И ово-
га пута порука је била подсвесно „пророчанска“, што би могло да 
потврди мишљење оних Милошевићевих критичара који указују 
на психопатске особине његове личности: „Сви велики пројекти 
за економски развој, за демократију и за културну обнову, све се 
те велике и мале идеје могу довести у питање ако допустимо суко-
бе и крвопролиће. Зато наш највећи заједнички пројекат, важнији 
од свих других, треба да буде мир. У миру ми можемо много да 
урадимо на привредном и друштвеном препороду. У рату и суко-
бима не можемо ништа, осим да доведемо народ до ивице глади 
и исцрпљења како се то кроз историју толико пута већ догоди-
ло. То је оно историјско искуство које не сме да се понови. Ако не 
бисмо имали довољно разума и воље да се ујединимо и мобили-
шемо да сложно остваримо велики пројекат изласка из економске 
и политичке кризе, наш би пут водио у дуготрајну нестабилност, 
назадовање и хаос. Србија се налази пред изборима који ће одлу-
чити да ли ћемо се определити за мир, економски и културни про-
сперитет или за сукобе и мржњу која ће блокирати све досадашње 
напоре да изађемо из кризе и живимо боље.“39

Милошевићеве предизборне поруке биле су усмерене ка 
обичном, „малом“ човеку. Он му је обећавао сигурност и заштиту 
од свих „неправди“, посебно у економској сфери: „Приватизацију 
су нам, иначе, сасвим погрешно наметнули креатори најновијег 
економског програма Југославије као једно од најважнијих питања 
друштвене реформе што она није, нити може бити. Сведоци смо да 
на десетине хиљада предузећа и у развијенијим земљама са ста-
билном привредом падају под стечај, да су многе, чак природно 
веома богате, па и пребогате земље, са привредом заснованом на 
приватној својини, попут оних у Јужној Америци, економски неста-

38 Исто, стр.67.
39 Исто, стр. 69–70.
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билне, што никако не говори у прилог да је приватна својина сама 
по себи и увек ефикаснија.“40

* 
* *

Србија је била потпуно неприпремљена за распад Југославије. 
Иако је мало тога знао о историји свога народа, Милошевић је своју 
националну стратегију бранио „историјском“ аргументацијом, што 
само показује какав је утицај на њега имао Добрица Ћосић. Во-
рену Зимерману о томе је рекао следеће: „Морате разумети нашу 
историју. Србија је помогла да се оснује Југославија, јер смо у њој 
видели начин да се Срби из пораженог турског и аустријског цар-
ства окупе у једној држави. Зато је Србија одустала од свог суве-
ренитета и удружила се с Хрватима и Словенцима који нису имали 
своје државе. За нас је то била велика жртва. Сада ти исти Хрвати 
и Словенци покушавају да разбију Југославију и угрожавају Србе. 
Ми желимо да сачувамо Југославију. Али, ако у томе не успемо, мо-
ра се поштовати право Срба ван Србије на самоопредељење. Ако 
Хрвати и Словенци имају право да изађу из Југославије, онда и 
Срби имају право да у њој остану. Сви Срби имају право да живе у 
истој држави.“41

Слободан Милошевић је свој државни и национални про-
грам изложио 30. маја 1991. у Скупштини Србије. Излагање је от-
ворио оптужбама на рачун међународне заједнице и први пут је 
јавно промовисао политику одбране „достојанства“ без обзира 
на цену – Србија је изложена отвореним спољним притисцима и 
претњама, што више не може да се прикрије изјавама о давању 
подршке југословенском јединству; циљ притисака је да се односи 
у Југославији преуреде „по рецепту написаном“ ван Србије и ван 
Југославије: „Нама није први пут да се суочавамо са намерама ве-
ликих и моћних сила, да у односу на њих будемо доведени у крајње 
неравноправан и зависан положај само зато што смо мала земља и 
зато што се не понашамо на начин који је по њиховој мери. И неће 
нам бити први пут да тим притисцима одолимо. Оно што погађа нас 
и што би требало да узнемири све народе је својеврстан апсурд да 
се у данашње време великих демократских и хуманистичких те-
ковина примењује политичко насиље, најављује економско, а не 

40 Исто, стр. 76. Говор на митингу у Крагујевцу 27. новембра 1990. - О исхо ду 
парламентарних избора у Србији видети: K. Николић, „Обнављање парла ме-
нтарног поретка у Србији 1990“, Токови историје, 2/2011, стр. 132–152.

41 Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, стр. 60.
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искључује ни физичко насиље над народима и људима који држе 
до своје самосталности и независности.“42

Милошевић је тада по први пут директно иступио и против 
владе САД-а оптужујући је да се „грубо меша“ у унутрашње ства-
ри једне суверене државе, да директно подржава албански сепа-
ратизам и да је „под фирмом демократије“ подржала и сецесиони-
зам Словеније и Хрватске. Одбрану Косова и Метохије поистове-
тио је са одбраном свог режима: „Свако ко на овим питањима тра-
жи одступање од политике коју водимо на Косову и Метохији може 
за то да се избори само обарањем садашњег руководства Србије“.43 

Срби у Хрватској водили су самоодбрамбену политику про-
тив „шовинистичког и профашистичког концепта“; Југославија је 
могла да опстане само као демократска федерација, све дилеме би-
ле су „вештачке“, а посебно оне које су се тицале питања ко је имао 
право на самоопредељење – народи или републике; тражио је да 
референдум на нивоу Југославије распише савезна скупштина; сви 
они који желе да напусте Југославију могу то да ураде на легалан 
начин и без насиља, али је истовремено тражио хитно доношење 
уставног закона о праву народа на самоопредељење; одлуку да сви 
Срби треба да живе у једној држави нико не може да укине: „Не-
прикосновена је чињеница да се право народа на самоопредељење 
у вишенационалној држави не може територијално ограничити на 
постојеће административне границе република. Границе између 
ре публика унутар Југославије никада нису биле државне. До-
бро је познато да су оне у прошлости повучене произвољно и без 
објективних критеријума, не уважавајући ни етнички састав ста-
новништва, ни последице геноцида који је претрпео српски народ, 
као ни норме међународног права. Право на самоопредељење не 
може, дакле, бити резервисано само за већински народ у национал-
но мешовитој републици. Када би тако било, онда би се иза кули-
са грађанске демократије повредили интереси оних југословенских 
народа који чине мањи број на делу југословенске територије у 
оквиру граница појединих република.“44 

Слободан Милошевић је врло експлицитно и без икаквог 
колебања саопштио да ће се са проблемом граница суочити они 
народи који желе да напусте Југославију: „Они, дакле, који желе 
да конструишу нове државе треба у властитом интересу и што пре 

42 Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, стр. 97–98.  
43 Исто, стр. 98. 
44 Исто, стр. 99–100.
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да пречисте са чињеницом да у те своје будуће националне државе 
не могу силом одвући компактне делове оних југословенских наро-
да који су за опстанак Југославије.“45 

На Слободана Милошевића нико и ништа није могло да ути-
че: ни рушење Берлинског зида и нови положај Немачке, ни распад 
Источног блока и губљење руске моћи. Ратоборан и изолован од 
спољног света, правио је грешку за грешком. Милошевића су води-
ли догађаји, он их није предвиђао а још мање припремао Србију у 
историјским заокретима који су јој просто хрлили у сусрет. На крају 
је цео свет окренуо против Србије: „У умножавању непријатеља ви-
део је исправност своје политике, и то је био стил његових сарадни-
ка који су се надметали у звецкању оружјем и претећим изјавама. 
Уверен да ће се расплет на тлу Југославије одиграти у међусобном 
односу снага, мимо спољњег света, не само што је игнорисао утицај 
Запада, него је својим јавним понашањем нудио доказе да је упра-
во Србија разбијач заједничке државе и да је сила изнад свега.“46

Основна стратешка грешка коју је починио Слободан Мило-
шевић било је уверење да ће рат у Југославији остати ван фокуса 
западних сила, у неком „мртвом углу“ њихових интересовања и да 
он неће бити претња европском идентитету на крају 20. века. Так-
во уверење проистицало је из стања „велике еуфорије“ у коју је до-
шла западна Европа после револуција на европском истоку и слома 
поретка реалног социјализма, односно краха комунизма. У Београ-
ду се чврсто веровало да Запад није спреман за војну интервенцију 
или слање мисија за одржање мира. Такво уверење потхрањивала 
је и Европска заједница својим понашањем током 1991. Преовлада-
ло је уверење да је у Југославији на делу грађански рат који је био 
заснован на оживљавању старих етничких сукоба после пада кому-
низма. Аргументи за овај став били су да је комунизам држао ста-
новништво у „дубокој хибернацији“ скоро пола века, да је гушио 
етничке идентитете и политичке слободе. Када је репресија неста-
ла, оживеле су авети прошлости и на делу је била „отровна мржња“ 
између југословенских народа. Зато је Европска заједница инсисти-
рала на томе да зараћене стране саме пронађу политичко решење, 
па су Милошевић и армијски врх закључили да је југословенски рат 
„наш рат“ од малог интереса за Европу, посебно за САД.

Западна Европа је била обузета „надом и оптимизмом“ по-
сле окончања хладног рата. Нова уједињена Немачка стајала је 

45 Исто.
46 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 180–181.
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као стуб ослонца за уједињење остатка Европе под вођством Ев-
ропске заједнице. Али јединство Европе било је кратког века. Са-
мо две године после пада Берлинског зида, велики део Југославије 
био је у пламену. Мали рат у Словенији водио је ка већим и знатно 
крвавијим сукобима у Хрватској и Босни. 

Међуетнички конфликти веома су сурови, јер је њихов исход 
опстанак или геноцид. Фински научник Тату Ванханен сматра да 
ће се етнички сукоби појавити „пуким постојањем етничке разно-
ликости“, без обзира на државну политику. У мултиетничким дру-
штвима, сукоби због различитих политичких и економских интере-
са неминовно постају етнички сукоби; ти сукоби су универзални и 
избијају без обзира на социјални и економски ново развоја једног 
друштва.47 

У југословенској федерацији изграђиваној после Другог 
светског рата, етнички сукоби потискивани су преко комунистич-
ке диктатуре, али је федерално државно устројство истовремено 
стварало услове за раздвајање блиских и стварање нових етничких 
идентитета, што је неминовно довело до сукоба. Надметање и ри-
валство због индивидуалних економских и политичких добара јесте 
важно, али, најинтензивнији конфликти очекују се када су улози 
колективна добра и полагање права на политичку власт. Државе су 
главни актери у стварању, наглашавању или смањивању етничких 
конфликата. Оне су арене у којима се показује ривалство и ресур-
си етничке мобилизације и контрамобилизације. Етнички конфлик-
ти настају из сложених комбинација етничких снага, неједнакости, 
политичких прилика, ресурса, међузависности и међународних 
интервенција.48

Рат јесте најчешћи покретач изградње нације, па се може 
прихватити оцена да су ратови вођени у бившој Југославији, као и 
процеси националне хомогенизације и етничког чишћења који су их 
пратили, били мотивисани потребом да се створе једноставни и не-
двосмислени идентитети у становништву које је било изразито по-
мешано и разноврсно по пореклу. Други мотив био је да се избришу 
елементи „мешавине, загађења и неодређености“ који су угрожава-
ле новостворене државе. То даље значи да изузетно насиље које је 

47 T. Vanhanen, Ethnic conflict Explained by Ethnic Nepotism, „JAI Press Inc“, Stam-
ford, Connecticut, 1999. Видети и: T. Vanhanen, „Human Diversity Reflected in 
Levels of Purchasing Power Parity, Democratization and the Human Condition“, The 
Mankind Quarterly, 2/2007, pp. 141–155.

48 Williams, M. Robin Jr., „The Sociology of Ethnic Conflicts: Comparative International 
Perspectives“, Annual Review of Sociology, Vol. 20/1994, p. 49.
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обележило те ратове није проистекло из „супротних и неспојивих“ 
идентитета, већ је то био покушај да се они произведу.49 

Србија је имала најмање разлога да прихвати ризик ратне 
авантуре. Али, идеја о лаком ратном расплету југословенске кри-
зе у корист Србије изгледала је реална и прихватљива. Српско ру-
ководство је свој државни програм темељило на више претпостав-
ки које су изгледале као одлучујућа предност. Већина истражива-
ча сагласна је у мишљењу да је, када је Милошевић 1988. покре-
нуо српску конзервативну револуцију, изгледало да су све кључне 
полуге власти у његовим рукама или на страни Србије: 1) нацио-
нална хомогенизација Срба у Србији и Срба изван Србије изгледа-
ла је јача од националног јединства оствареног у време Првог бал-
канског рата; 2) СКЈ, моћна политичка организација, скоро је била 
у пуној Милошевићевој власти, што је у СФРЈ значило управљање 
државом; 3) и Милошевић и готово сви Срби били су апсолутно 
сигурни да је ЈНА, индоктринисана комунистичком идеологијом 
и југословенством, на њиховој страни и да ће одиграти прекрет-
ну улогу у очувању Југославије; 4) федерална државна структура 
(Председништво, СИВ, политичке организације, финансијска моћ 
оличена у Народној банци Југославије и дипломатија) такође је из-
гледала као инструмент Србије; 5) и међународне околности биле 
су повољне – на једној страни постојала је спремност међународне 
заједнице да очува јединство Југославије и помогне Србију да у 
томе успе, а на другој је у Совјетском Савезу још увек постојала 
снажна воља да се помогне комунистичком режиму у Југославију 
упркос његовом првобитном „ревизионистичком греху“.

Историја је показала да су то биле варљиве претпостав-
ке. СКЈ се већ био готово распао, али то стање руководство 
Србије није видело, већ је веровало да у њему још има политичке 
енергије и воље да стане у обрану Југославије. Веровало се и да 
међу југословенским народима постоје јаке пројугословенске сна-
ге које ће у одлучујућем тренутку бити ослонац у одбрани земље 
од насртаја хрватских и словеначких „сепаратиста и сецесио-
ниста“. Те „предности“ створиле су уверење да ће се политички 
циљеви остварити без рата, па је због тога српско јавно мњење рат 
у Словенији дочекало у стању неверице и потпуно неприпремљено 
за дугогодишњу катастрофу и улазак у мрачну страну историје. 
49 Ger Dejzings, Religija i identitet na Kosovu, Biblioteka XX vek : Krug, Beograd, 

2005, str. 53. - О односу „генетске сличности“ и етничког национализма видети: 
J. Philippe Rushton, „Ethnic nationalism, evolutionary psychology and Genetic Simi-
larity Theory“, Nations and Nationalism, 4/2005, pp. 489–507.
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Милошевић је, када је државна криза ушла у одлучујућу фа-
зу, и даље неговао свој идеолошки наратив и није разумео приро-
ду промене настале сломом биполарног света. Тада су преко ноћи 
нестале све предности на које је он рачунао. Али, окоштали поли-
тички врх Србије то није могао да схвати, као што је и армијски 
врх чврсто веровао у победу социјализма као светског процеса. На 
крају је и рат против Хрватске почео у најнеповољнијем тренутку 
за Србију, у време распада Совјетског Савеза.

Закључна разматрања

Повратак на старо, у складу са тзв. кружним мишљењем, које 
као своју тачку ослонца има „апсолутни почетак“, битна је каракте-
ристика и револуције коју је покренуо Слободан Милошевић крајем 
80-их година. Његов долазак на власт представљао је почетак 
једног новог раздобља у српској историји 20. века: раздобље које ће 
хронолошки трајати до 5. октобра 2000. али се неће тада и суштински 
завршити. То је био период у коме је револуционарна реторика и 
пракса превладала над институционалном. Успон Милошевића на 
челну позицију у СК Србије (1986) и консолидовање његове власти 
(1987) били су израз историјског тока на који су утицале многе 
околности у Југославији али и у целом социјалистичком свету: 
економска криза, распад система, појава и јачање националних 
покрета, нестабилне међународне прилике, криза идеологије и 
криза елите.50

На велике изазове – рушење комунистичког поретка, слом 
биполарног поретка у свету, разорна државна и економска криза 
у Југославији – Србија је имала само један одговор – уједињење 
српског народа у једну државу. Та идеја била је неодвојива од кон-
цепта народне државе у социјалном и политичком смислу, покре-
нутог Милошевићевом антибирократском револуцијом која је одба-
цила економске и политичке реформе у правцу тржишне привре-
де и правог вишепартијског система. Тада се веома јасно показало 
да је државни социјализам у Србији отпорнији на промене него би-
ло где у Источној Европи. Егалитарна идеологија, коју је утемељио 
Светозар Марковић, одређивала је историју Србије током читавог 
савременог раздобља. Та идеологија, у интересу темељног начела 

50 D. Jović, Osma sjednica, str. 61.
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једнакости у сиромаштву, створила је основе и за „леви“ и за „де-
сни“ тоталитаризам.51 Независно од идеологије самог Милошевића, 
Србија је на крају 20. века покушала да оствари идеје из 19. века, 
што се показало као фатална грешка. 

Славољуб Ђукић с правом уочава три велике Милошевићеве 
заблуде из којих су проистекле грешке са катастрофалним последи-
цама. Прва је уверење да се он може наметнути као водећа личност 
заједничке државе; друга је да Југославија може да опстане без 
Словеније, а трећа да ће притисцима и претњама остварити своју 
политичку вољу.52 Када је на једној седници Председништва СФРЈ 
Васил Тупурковски рекао да, у случају изласка из Југославије макар 
једне републике, држава више не постоји, Милошевић је одговорио 
уличним речником: „Мало морген“. Та изјава уверила је, међутим, 
његове присталице да је судбина Југославије у српским рукама, а 
српски председник се за све време трајања кризе понашао у складу 
са принципом: „Или ће бити како ја кажем или никако“.

Милошевићева политика довела је до највећег понижења 
ЈНА у краткотрајном „словеначком рату“.53 Он је почео блокадом 
касарни и освајањем граничних прелаза. Био је то „најсрамнији 
сукоб“ у историји ратовања, у којем је једна респектабилна војна 
сила осрамоћена и као таква пристала је на капитулацију пред 
територијалцима Јанеза Јанше, који је у Словенији слављен као 
„велики војни стратег“.54 Врхунац понижења десио се повлачењем 
ЈНА из Словеније, преко луке Копар, 20. октобра 1991. Симболични 
остаци југословенске војске третирани су као окупаторска војска 
и срамно протерани из земље која је 1918. славила „братство сло-
венских народа“ и величала српску војску. Али, то није сметало 
Милошевићевом режиму да за Дан армије 1991. одликује генерала 
Вељка Кадијевића орденом југословенске звезде са лентом.55

Када је након међународног признања Словеније и Хрват-
ске постало јасно да је СФРЈ престала да постоји, Милошевић је по-
кренуо иницијативу за стварање нове југословенске државе – фе-
дерације Србије и Црне Горе. Платформу о неопходности ства рања 

51 Latinka Perović, Između anarhije i autokratije. Srpsko društvo na prelazima vekova 
(XIX–XXI), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2006, str. 27–28.

52 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 182.
53 О рату у Словенији опширније видети: K. Nikolić – V. Petrović, Rat u Sloveniji. 

Dokumenta Predsedništva SFRJ 1991, II (jun–jul 1991), Tematska zbirka dokume-
nata, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012.

54 С. Ђукић, Између славе и анатеме, стр. 183.
55 Политика, 22. децембар 1991, стр. 6.
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нове државне заједнице изложио је 27. фебруара 1992. у Скупшти-
ни Србије. Прво се осврнуо на распад СФРЈ – највећу кривицу за то 
имала је нова хрватска власт, а Милошевић је први пут јавно ре-
као да је Србија и оружано помагала Србе у Хрватској, „пре свега 
кроз чврсту подршку и обавезе према ЈНА у вршењу њене уставне 
функције, али и великом броју добровољаца који је из Србије по-
шао на фронт у Хрватску“.56

Одбацио је критике да је Србија водила агресиван рат и пози-
тивно је вредновао долазак мировних снага УН-а у Хрватску, јер ће 
оне зауставити „насиље над Србима“ и, како је веровао, омогућити 
да се српски циљеви реализују политичким средствима. Очекивао 
је и „напредак конференције о Босни“, инсистирао је на континуи-
тету нове државе са СФРЈ и одбацио све примедбе које су говори-
ле да је Србија требало да се дефинише као самостална држава.

Потребу одржавања југословенског континуитета заснованог 
на стварању заједничке државе Србије и Црне Горе, Милошевић је 
бранио и опасношћу од „територијалног ревизионизма појединих 
суседних земаља“. Осим тога, још увек је веровао да ће та но-
ва држава, која ће у свом називу имати одредницу „Југославија“, 
бити „привлачна тачка“ и за „још неке југословенске републике“. 
Такође, на основу израженог оптимизма о позицији Срба у Хрватској 
и у Босни и Херцеговини, уз уверење да је ојачала међународна 
позиција Србије због њене „миротворне политике“, Милошевић је 
очекивао и да се, у не тако далекој будућности, оствари уједињење 
српског народа.57

Борисав Јовић пише да је Милошевић пажљиво и системат-
ски неговао култ своје личности, да је веома строго пазио шта ко 
јавно говори, посебно његови сарадници и функционери владајуће 
партије, да је највише ценио и унапређивао оне који су га јавно ве-
личали и који су му приписивали све заслуге за успехе. Јовић сма-
тра да је Милошевић начином владања обесмислио демократију као 
политички поредак, да није био комуниста у класичном значењу тог 
појма, јер је „мало држао“ до социјалне правде и створио је поре-
дак великих класних разлика у коме је огроман број становни штва 
живео у беди и сиромаштву. Јовић, слично као и Анте Марковић, 
мисли да Милошевић није био ни националиста, већ да је његова 
главна одредница била политички прагматизам, јер за њега начела 
нису била важна већ само политички успех и одржање на власти: 

56 Наведено према: С. Милошевић, Прилог историји, стр. 125–126.
57 Исто, стр. 128–129.
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„Томе је подређивао све. [...] За Милошевића није постојало ништа 
јаче од нагона за одржавањем на власти по сваку цену“.58 

Робер Бадентер59 је деценију после распада Југославије 
изјавио да је све могло другачије да се заврши и да је Милошевић 
нанео највећу штету сопственом народу: „Ништа није наводило на 
употребу оружја. Апсолутно сам убеђен да је било могуће спасти 
Југославију и избећи трагедију народа. Када је у јесен 1991. у Ха-
гу одржан састанак представника међународне заједнице и вођа 
република које су још чиниле бившу Југославију, све могућности 
су биле отворене. Међународна заједница им је нудила правну 
помоћ и кредите. Да су то тада прихватили, биле би избегнуте мно-
ге несреће и све републике би изашле богатије из целог проце-
са. У сваком случају, могла се наћи друга форма заједничког жи-
вота. Мислим да се никако не сме опростити онима који су дове-
ли до југословенске катастрофе и да је главни кривац за њу Сло-
бодан Милошевић. И након што су Словенија и Хрватска изразиле 
намеру да изађу из Југославије, током целе 1992. Милошевићу је 
међународна заједница нудила кредите, арбитражу, посредовање у 
договарању са осталим југословенским републикама, међународне 
гаранције. То што му је нуђено, била је јединствена понуда, скоро 
незамислива у нашем веку. И он је све одбио. С историјске тачке 
гледишта, не поставља се питање личних мотива, већ се оцењују 
поступци и њихове последице. Пут који је Милошевић изабрао био 
је ужасан за све југословенске народе, а посебно за српски на-
род. Извесно је да су на свим странама страсти и националистички 
набоји били доведени до усијања. Међутим, Милошевић је сносио 
највећу одговорност као представник највеће нације и најјаче ре-
публике у бившој Југославији. У тренутку када је Југославија поче-
ла да се распада, и Совјетски Савез се био распао, Берлински зид 
је пао. У таквим преломним тренуцима се показују прави полити-
чари који бирају добро или зло у ономе што се пред њих поставља. 
Заиста је требало не поседовати никакво знање о Европи 20. ве-
ка и о савременом свету у којем живимо, па да се начине тако ло-
ше процене и да се стигне тамо где је он стигао и повукао народ за 
собом.“60

58 B. Jović, Knjiga o Miloševiću, str. 17, 19, 26–27. 
59 Робер Бадентер (R. Badinter, 1928), председник Арбитражне комисије на ми-

ровној конференцији о Југославији 1991. Француски правник, бивши министар 
правде и председник Уставног савета Француске.

60 „Milošević je namerno odveo Srbe u nesreću“, Blic, 25. jun 2001.
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Иронијом историје, Слободан Милошевић је 1995. на Запа-
ду третиран као „миротворац“, јер је знатно допринео да се оконча 
грађански рат у Хрватској и Босни и Херцеговини, а онда је 1999, 
у тренутку напада НАТО на његову земљу, против њега подигну-
та оптужница пред Међународним кривичним трибуналом у Хагу. 
Оптужен је за „геноцид, злочине против човечности, тешке повре-
де Женевских конвенција и кршења закона и обичаја ратовања“. 
Означен је као вођа „злочиначког удруженог подухвата“ који је 
за циљ имао стварање „велике Србије“. Трибуналу у Хагу изру-
чен је тачно 12 година после највећег тријумфа у својој политичкој 
каријери. Милошевић није дочекао крај суђења и преминуо је 11. 
марта 2006. у притворској јединици у Шевенингену. 

Summary

Kosta Nikolić, Ph. D.

Political Portrait of Slobodan Milošević 1988–1991

Key words: Yugoslavia, Serbia, communism, nationalism, 
democracy, personality cult

Slobodan Milošević gained political power through a conflict that 
took place within the Serbian Communist Party. He very quickly became 
the most popular Serbian politician and at the end of the ninth decade 
of the 20th century became the national leader. The most important 
difference between Milošević and his predecessors was his personal 
readiness to confront problems. He did not have any prejudice against 
anyone and was able to get into conflict with everyone, which he did 
very often, always going too far and not having a tactic. That is how 
Milošević, in a very short period of time, left behind all members of 
the old political generation, and they were all either defeated rivals or 
survivors that were politically disregarded individuals.

Serbs saw Milošević as a man who fought against world 
imperialism, and as a politician who fought for peace and justice in the 
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whole world. His cult was admired because he supported Serbia ability 
to „defend“ itself, and he was seen as a politician that „upheld“ Serbia 
and returned its national pride. Milošević became the undisputed leader 
who with his manner of governing made democracy, as a political 
system, senseless. He also involved the country in a war that was an 
adventure with catastrophic consequences.
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AПСТРАКТ: Статус рањеника и болесника од најранијих 
времена па све до XIX века није био регулисан и почивао 
је на међународном обичајном праву, које није било 
опште усвојено и свако га је тумачио на свој начин. У XIX 
веку се усваја читав низ мултилатералних међународних 
конвенција које регулишу вођење ратова и хуманизацију 
ратова. У првој половини XX века се наставља са 
доношењем међународних конвенција које уређују 
вођење ратова, и посебно статус рањеника и болесника, 
и даља хуманизација ратова. Тада су донете Женевска 
конвенција о побољшању положаја судбине рањеника 
и болесника у војскама у рату из 1906, Конвенција о 
примени начела Женевске конвенције за рат на мору 
из 1907. и Женевска конвенција о побољшању судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1929. године, 
које су обрађене у овом раду.

Кључне речи: рат, рањеници, болесници, међународне 
конвенције 

Настанак првих држава још у старом веку везан је и за на-
станак ратова, који у континуитету кроз средњи и нови век трају 
све до данашњих дана, са већим или мањим прекидима. У XIX веку 
одржано је неколико значајних међународних мировних конгреса 
и конференција који су имали за циљ, поред постизања мировних 
споразума међу зараћеним странама, и регулисање и међународно 
уређење ратног права. Навешћемо само најважније: Бечки кон-
грес 1814–1815, Париски мир 1856, Берлински конгрес 1878. и 
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Хашка конференција мира 1899. године. Свакако је да су хашке 
конференције мира од 1899. и 1907. најзначајније, јер се на њима 
расправљало о хуманизацији ратова, ограничењу наоружања, 
обезбеђењу мирног решавања спорова, забрани одређених сред-
става борбе, као и о кодификацији ратног права. Циљ хашких 
конференција мира није био закључење мира после ратног су-
коба, него да оне постану стална међународна институција за 
обезбеђење трајног мира и да се оконча непрекидно наоружавање. 
Била је предвиђена и трећа хашка конференција 1914. године, која 
због избијања Првог светског рата није одржана.1

Србија је тек после међународно правног признања на Бер-
линском конгресу 1878. године учествовала на међународним 
конференцијама. Значајно је било учешће Србије на Другој хашкој 
конференцији 1907. године, на коју је као представник Србије по-
слат Милован Миловановић, познати српски дипломата и државник, 
који је био избран за потпредседника једне од четири комисије.2

Чињеница је да у XIX веку настаје прогресиван развој ме-
ђународне политике и међународног права, који поред очувања ми-
ра, има за циљ међународно уређење, регулацију и хуманизацију 
ратног права. Јер, човечанство је било суочено са бројним ратови-
ма у којима су страдали војници, ратни заробљеници, рањеници и 
цивилно становништво, са огромним ратним разарањима и масов-
ним ратним злочинима, који су у највећем броју случајева остајали 
некажњени.

Такво стање у свету владало је све до половине XIX века, када 
се јављају први покушаји у доношењу међународних мултилатералних 
декларација и конвенција којима се регулишу поједина питања рат-
ног права. Наводимо мултилатералне међународне конвенције из XIX 
века које регулишу правила рата: Декларација о поморском праву из 
1856. године,3 Петроградска декларација донета 1868. ради забране 
употребе одређених пројектила у рату,4 Конвенција о побољшању суд-
бине војних рањеника у војскама у рату, такође из 1868,5 Друга хаш-

1 Б. Кривокапић, Енциклопедијски речник међународног прва и међународних 
односа, Београд, 2010, стр. 325–326.

2 В. Вучковић, „М. Ђ. Миловановић на Другој конференцији мира у Хагу (1907.)“, 
Југословенска ревија за међународно право, број 2, Београд, 1958, стр. 352; Д. 
Мекензи, Милован Миловановић српски дипломата и државник, Београд, 2007, 
стр. 79–88.

3 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 34.
4 Исто, стр. 13.
5 Исто, стр. 281.
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ка декларација, из 1899, о забрани употребе метака са загушљивим 
или отровним гасовима,6 Трећа хашка декларација, 1899, о забрани 
употребе пројектила који се у људском телу распрскавају или шире 
као што су пројектили са чврстом кошуљицом која не обухвата потпу-
но језгро или који имају зарезе.7

Један од најзначајнијих догађаја у хуманизацији рато-
ва и ратног права представља оснивање Међународног Црвеног 
крста у Женеви 1863. године. Један од иницијатора и оснивача 
је Швајцарац Анри Динан (Henry Dunan 1828–1910).8 Битка код 
градића Солферино у северној Италији се водила 24. јуна 1859. 
Французи и Италијани су се борили против аустријске окупационе 
војске и после петнаест часова борбе на бојном пољу је остало ви-
ше од 40.000. мртвих и рањених војника. Толиком броју рањеника 
санитетске службе ни једне ни друге зараћене стране нису биле у 
стању да пруже медицинску помоћ, тако да су рањеници беспомоћно 
лежали на бојном пољу остављени сами себи. Читаву борбу посма-
трао је Швајцарац Анри Динан, који се ту случајно затекао, и био је 
згранут призором рањеника остављених без икакве помоћи. Одмах 
је позвао становнике Солферина, као и околних села и оближњег 
градића Кастиљоне, а који нису учествовали у овом рату, да му се 
придруже у пружању медицинске помоћи свим рањеницима без об-
зира на којој су страни у сукобу. Одазив становиштва је био велики 
у пружању помоћи. Овај догађај, битка код Солферина, био је пре-
судан за Анрија Динана, па је 1862. године, о свом трошку, штам-
пао књигу Сећање на Солферино,9 коју је послао свим владарима 
у Европи, политичарима, јавним радницима, научницима, високим 
војним личностима и својим пријатељима са циљем да се упознају 
са огромним страхотама рата, жртвама и последицама и са зах-
тевом да се побољша судбина жртава рата. Поред тога, Анри Ди-
нан је обилазио европске престонице, дворове, владе, политичаре, 
јавне личности да их придобије за остваривање своје хуманитар-
не идеје: оснивање међународног Црвеног крста.10 Он је за своју 
хуманитарну идеју успео да придобије још четири Швајцарца: др 

6 Исто, стр. 311.
7 Исто, стр. 312.
8 F. Kalshoven, Constraints on the Waging of War, Geneva, 1991, pp. 8–9; М. 

Старчевић, Од идеје до акције: Шта треба да знате о Црвеном крсту, Нови Сад, 
2010, стр. 7–8.

9 Књига Анрија Динана Сећање на Солферино преведена је и објављена 1998. у 
издању Међународног комитета Црвеног крста из Женеве.

10 J. Picet, Development and Principles of Humanitarian Law, Dodrecht–Geneva, 1985. 
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Теодора Моноара (Maunoir), генерала Гистава Моанијеа (Moynier), 
др Луја Апију (Appia) и правника Моанијеа (Moynier), са којима је 
основао 17. фебруара 1863. године у Женеви један неформални 
комитет, који је познат као Комитет петорице. Овај комитет је ор-
ганизовао 26. октобра 1863. међународну конференцију у Жене-
ви, на којој су учествовали представници 16 држава. Пред почетак 
конференције Комитет петорице се конституисао као Међународни 
комитет Црвеног крста за помоћ рањеним војницима. Анри Динан је 
за свој рад и као један од оснивача Међународног Црвеног крста, 
заједно са Фредериком Пасијем (Frédéric Passy) (1822–1912), био 
први добитник Нобелове награде за мир.11 Међународни Црвени 
крст данас представља највећу и најбројнију светску хуманитар-
ну организацију која пружа заштиту и помоћ жртвама рата и дру-
гих елементарних непогода и катастрофа, учествује у посредовању 
између страна у рату, а прихватиле су га све државе света.

Србија је веома активно пратила оснивање и рад Међународног 
комитета Црвеног крста, тако да је 6. фебруара 1876. године осно-
вано Српско друштво Црвеног крста, захваљујући активности др 
Владана Ђорђевића, данас познато као Црвени крст Србије.

Од наведених међународних уговора који су донети у другој 
половини XIX века, Конвенција о побољшању судбине рањеника 
у рату која је донета у Женеви 22. августа 1864, позната као Же-
невска конвенција, представља несумњиво једну од најзначајнијих 
конвенција у домену уређења и регулисања ратног права на 
међународном плану. До тада је статус рањеника и болесника у ра-
товима био регулисан међународним обичајним правом или ретким 
билатералним конвенцијама. Међународно обичајно право није 
обавезивало стране у сукобима, односно свака страна га је тума-
чила онако како је њој ишло у корист. Страна која је победила у 
рату тумачила је међународно обичајно право као држава побед-
ник, што је у пракси имало тешке последице за побеђене. Настан-
ком првих међународних конвенција из области ратног права дола-
зи до утврђивања одговорности појединих држава.

Женевском конвенцијом о побољшању судбине војних рање-
ника у војскама у рату од 22. августа 1864. године први пут у 
историји међународних односа је јасно и прецизно дефинисана 

11 Cambridge Biographical Dictionary, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, 
Sydney, 1990, p. 448, 1130.
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заштита војних рањеника и болесника, иако је конвенција доста 
кратка и садржи свега десет чланова.12

У члану 1 Конвенције се наводи да ће амбуланте и војне бол-
нице бити признате као неутралне и у складу са тим бити штићене 
и таквим ће их сматрати зараћена страна све док се у њима буду 
налазили војни болесници и рањеници. Уколико војне снаге запо-
седну те болнице и амбуланте, неутралност ће престати и онда гу-
бе статус заштићеног објеката.13

Особље у амбулантама и војним болницама, у којима су 
лица здравствене службе задужена за негу, надзор и транспорт 
војних рањеника, као и свештена лица, има исти статус као војни 
рањеници, под условом да се придржава својих обавеза и све док 
се налази у санитетској служби, предиђа члан 2 Конвенције.

Члан 3 предвиђа да, уколико амбуланте и војне болнице 
падну у руке непријатељској страни, оне уживају исти статус као и 
раније под условом да испуњавају своје санитетске дужности.

У члану 4 је предвиђено да материјална добра амбуланте и 
војних болница, уколико дође до повлачења војске, не подлежу 
војним законима, него остају у власништву војске која се повукла.

У члану 5 предвиђена је новина која се састоји у томе да ло-
кално ствановништво пружа помоћ рањеницима.

Статус рањеника и болесника обрађен је у члану 6 Конвенци-
је, где се прокламује да они без обзира на националну припадност 
морају бити лечени и неговани.

Члан 7 прописао је да све болнице, амбуланте и евакуаци-
оне војне јединице треба да буду видљиво обележене истицањем 
договорене заставе, као и националне заставе. Сва лица која су 
под заштитом неутралности треба да имају траку око руке, која ће 
их ра зликовати од осталих, рањеника и болесника. Застава и траке 
око руке треба да имају црвени крст на белој основи.

У члану 8 Конвенције је предвиђено њено спровођење, на тај 
начин што ће је извршавати врховни војни команданти зараћених 
армија, на основу упутстава која добију од својих влада и на осно-
ву начела која су садржана у самој конвенцији.

12 Оригинални текст Женевске конвенције из 1864. године је на француском 
језику. Видети: Droit International Humanitaire – Traite et textes, Geneva, 1960, 
International Committee of Red Cross Geneva. 

13 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 281.
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Члан 9 предвиђа поступак за све оне владе које не могу да 
пошаљу своје пуномоћнике на Међународну конференцију у Жене-
ви, па у ту сврху протокол остаје отворен.

Чланом 10 су предвиђене ратификације, а оне ће бити ра-
змењене у Берну, у року од четири месеца, или раније ако је то 
мо гуће.

Кнежевина Србија се 24. марта 1876. прикључила Конвенцији 
о побољшању судбине војних рањеника у рату из 1864. године.14 
Ради правилне примене Конвенције министар војни Сава Грујић 
(1840–1913) издао је у Београду 1. децембра 1877. „Наредбу за 
све официре, ниже чинове и редовне војнике Књаж. Српске стајаће 
и народне војске“, којом је наредио официрима, подофицирима и 
војницима да се строго придржавају ових правила. Ова наредба је 
у ствари парафраза Женевске конвенције из 1864. којом се дају 
објашњења и упутства за практичну примену. У члану 8 је наведе-
но да сваки официр српске војске мора потписати да је ову наред-
бу прочитао.15

Прво кршење Женевске конвенције о побољшању судбине 
војних рањеника у војскама у рату десило се за време српско- тур-
ског рата 1876. године. Турска војска је извршила масовне ратне 
злочине над српским рањеницима и болесницима. О овим злочини-
ма је писала и штампа у Србији и у европским државама. Позна-
ти француски књижевник Виктор Иго је 1876. написао чланак „За 
Србију“, као и енглески политичар и државник Вилијам Гледстон, 
који је исте године објавио више чланака о овим злочинима турске 
војске. Европске државе су, после ових извештаја и сазнања о рат-
ним злочинима над српским рањеницима и болесницима, извршиле 
притисак на Турску како би се придржавала Женевске конвенције 
из 1864, што је она и обећала.16

Министар иностраних дела Србије Јован Ристић је на Цари-
градској конференцији 1877. поднео политички мемоар о ратним 
злочинима турске војске над српским рањеницима и болесници-
ма. Затим је и на Берлинском конгресу 1878. доставио писмо кне-

14 Преглед међународних уговора и других аката од међународног-правног значаја 
за Србију од 1800. до 1918. године, Београд, 1953, стр. 67; Међународне 
конвенције о ратном праву и сигурности, Загреб, 1979, стр. 281. 

15 Зборник Закона и уредаба изданих у Књажевству Србији од 5. августа 1877. до 
12. јуна 1878. године, број 32, Београд, 1878, стр. 183.

16 В. Иветић, „Ратни злочини турске војске у источној Србији 1876. (Прво кршење 
Међународног ратног права у Србији)“, Војноисторијски гласник, број 1–2, 
Београд, 1996, стр. 234, 235.
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зу Бизмарку, у коме, поред осталог, наводи и ратне злочине турске 
војске над српским рањеницима и болесницима који су извршени 
1876. године.17

Министар иностраних дела Србије Јован Ристић је 28. јула 
1876. упутио мемоар дипломатским представницима у Србији у ко-
ме се наводе стравични детаљи ових ратних злочина. Најпре су 
рањеници и болесници били унакажени и одрани па тек после 
убијени.18

На почетку XX века се наставља активност међународне за-
једнице у погледу кодификације међународног ратног права, ка-
да је донет читав низ конвенција.19 У овом раду даћемо краћа 
разматрања о конвенцијама које су донете у првој половини XX ве-
ка а које регулишу међународно правни положај рањеника и бо-
лесника: Женевској конвенцији о побољшању положаја судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1906,20 Конвенцији о 
примени начела Женевске конвенције за рат на мору из 1907. и 
Женевској конвенцији за побољшање судбине рањеника и болес-
ника у војскама у рату из 1929. године.

Женевска конвенција о побољшању положаја судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1906. године

Пошто је и раније постојала идеја и жеља, првенствено науч-
ника и поједних писца, да се изврши допуна постојеће конвенције 
о побољшању судбине рањеника и болесника из 1864, Швајцарско 
федерално веће је сазвало међународну конференцију у Женеви 
од 11. јуна до 5. јула 1906. да би се извршила њена ревизија. Да-
на 6. јула 1906. донета је нова конвенција којом је значајно реви-
дирана она из 1864. године.

17 Јов. Ристић, Дипломатска историја Србије за време српских ратова за 
ослобођење и независност 1875–1878, друга књига, Београд, 1898, стр. 199.

18 В. Иветић, „Ратни злочини турске војске у источној Србији 1876. (Прво кршење 
међународног права у Србији)“, Војноисторијски гласник, број 1–2, Београд, 
1996, стр. 238.

19 Детаљније видети: Извори међународног хуманитарног права, приредили: В. 
Кнежевић-Предић, С. Аврам и Ж. Лежаја, Београд, 2007, стр. 303–380.

20 Les deux Conferences de la Paix 1899. et 1907, Deuxieme edition, Paris, 1909, p. 
183.
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Ова нова женевска конвенција има 33 члана и подељена је у 
осам поглавља, којима се регулишу битна питања положаја, заштите 
и неге рањеника и болесника. Једно од најбитнијих је поглавље I, 
које носи назив „Болесни и рањени“. У члановима 1–5 се утврђује 
ко се сматра рањеником, болесником и како се са њима поступа, 
односно да им се мора пружити неопходна нега и помоћ, без обзира 
на националност и на чијој су страни. Ако падну у руке зараћеној 
страни они ће се сматрати ратним заробљеницима и општа правила 
међународног права ће се применити на та лица. После завршетка 
сваког ратног дејства треба предузети мере да се прикупе рањени 
и да се они заштите од пљачке и злостављања.21

Следеће поглавље носи назив „Санитарне формације и 
заводи“ и оно у члановима од 6 до 8 регулише питања санитарних 
установа и њихово оснивање и заштиту. Поглавље III, под називом 
„Особље“, у члановима 9–16 утврђује ко се сматра санитарим 
особљем, као и то да се они не смеју нападати нити се смеју на-
падати болнице и друге зграде у којима су смештени рањеници и 
болесници. Између осталог, у овој конвенцији се такође регулише 
и поступак са конвојима за евакуацију, као и карактеристичан 
амблем, односно знак распознавања који у сваком тренутку треба 
да носи особље санитарног сервиса, а зграде и болнице где су 
смештени рањеници и болесници морају имати заставу која их 
разликује од обичних зграда.22

Сматрамо да је ова конвенција о побољшању судбине рање-
ника и болесника у војскама у рату из 1906. године представљала 
значајан допринос унапређењу међународног ратног права и 
његовој хуманизацији на почетку XX века. Наиме, први пут се доста 
прецизно регулисао статус рањеника, болесника и санитарног 
особља у ратовима. Значајно је и то што ће се на основу Конвенције 
из 1906. наставити касније међународно правно регулисање статуса 
рањеника и болесника у рату и оружаним сукобима.23

21 Исто; Марсел Моа, Основни појмови међународног јавног права, Београд, 1925, 
стр. 281–283.

22 Convention for Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in 
the Field, Documents on Prisoners of War, Vol. 60, edited by H. S. Levie, Newport, 
1979, pp. 74–75; H. C. C. Cheney, International Law Chiefly as interpreted and ap-
plied by the United States, Volume three, Second Revised Edition, Boston, 1947, 
pp. 1868–1869; H. S. Levie, „Criminality in the Law of War“, International Criminal 
Law, Volume I, Crimes, New York, 1986, pp. 233–242. 

23 М. Моа, Основни појмови међународног јавног права, Београд, 1925, стр. 283; 
З. Вучинић, Међународно ратно и хуманитарно право, Београд, 2006, стр. 245–
246.
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Конвенција о примени начела Женевске конвенције  

за рат на мору из 1907. године

На Другој хашкој мировној конференцији, одржаној 1907, 
донето је укупно тринаест конвенција.24 Тада је, 18. октобра, 
усвојена Конвенција о примени начела Женевске конвенције за рат 
на мору. Први покушај да се примене начела Женевске конвенције 
из 1864. за рат на мору је био 1868. године. Други покушај је био 
Хашком конвенцијом из 1899, која је била широко прихваћена, та-
ко да је овом конвенцијом о примени начела Женевске конвенције 
за рат на мору замењена III конвенција из 1899. године.

Развој заштите рањеника и болесника је усвојен X хашком 
конвенцијом, којом се проширује заштита на поморски рат.25 Она 
садржи 28 чланова, предвиђа три врсте болничких бродова који 
уживају заједно с посадом заштиту и изузети су од заплене.

Бродови-болнице су опремљени да пружају помоћ рање ни-
цима, болесницима и бродоломницима, али ни на који начин не 
смеју ометати покретне ратне бродове, нити се смеју користити у 
војне сврхе. Ти бродови-болнице морају бити видно обележени, од-
носно морају да имају посебан знак распознавања. Свештена ли-
ца, лекари и болничко особље сматрају се неутралним. Дефини-
ше се ко су ратни заробљеници: бродоломци, рањеници и боле-
сници зараћених страна који буду заробљени. Такође конвенција 
предвиђа да после сваке борбе обе зараћене стране морају без 
одлагања да преузму све неопходне мере за проналажење и 
збрињавање рањеника, болесника и бродоломника. Морају их за-
штити од пљачке и злоставања и морају да им обезбеде адекватну 
негу. Нужно је и проналажење и сакупљање мртвих и спречавање 
њиховог пљачкања.26

За време Првог светског рата немачка и аустроугарска во-
јска се нису придржавале Конвенције о примени начела Женевске 

24 H. Briggs, The Law of Nations, New York, 1972, pp. 1022–1024; С. Аврамов, „Извори 
ратног права“, Југословенска ревија за међународно право, Београд, 1958, 
стр. 295–305; М. Вучинић, „Домашај члана 2 Хашког правилника о законима 
и обичајима рата на копну у условима савременог ратовања“, Југословенска 
ревија за међународно право, број 1–3, Београд, 1967, стр. 118–148.

25 Б. Јаковљевић, „Заштита жртава рата“, Југословенска ревија за међународно 
право, број 2, Београд, 1958, стр. 312–318; Р. Јовановић, „Болесници и рањеници“, 
Југословенска ревија за међународно право, број 2, Београд, 1958, стр. 319–323.

26 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 
313–317.
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конвенције за рат на мору из 1907. године. Познато је да су немач-
ки и аустроугарски ратни бродови на Северном и у Средоземном 
мору нападали све савезничке бродове, укључујући и трговачке и 
санитетске, које су без милости потапали. Такође је познато да су 
немачке и аустроугарске подморнице нападале и потапале савез-
ничке трговачке и санитетске бродове, иако су ови бродови били 
видно обележени. Највећи број рањеника и болесника на овим са-
нитетским бродовима је страдао приликом потапања, а само један 
мали број се спасао.

Нажалост, највећи број немачких и аустроугарских наредбо-
даваца и извршилаца ових масовних ратних злочина над рање-
ницима и болесницима после завршетка Првог светског рата није био 
кажњен, због политичких калкулација и индолентности савезника.

Сматрамо да је ова конвенција важна јер је попунила пра-
знину која је постојала у односу на статус и заштиту рањеника, 
болесника и бродоломника, као и санитетског особља на мору и 
болничких бродова и њихових посада.

Разматрајући материју рањеника и болесника за време ра та 
у законодавству Србије 1878–1918, можемо са сигурношћу конста-
товати да се ратификацијом Женевске конвенције о поступању са 
рањеницима и болесницима из 1864. и Ратних правила из 1877. 
Србија сврстала у ред најнапреднијих тадашњих држава Европе 
у погледу регулисања статуса рањеника и болесника. Србија се 
у ослободилачким ратовима у XIX (српско-турски ратови 1876–
1878) и XX веку (балкански ратови 1912–1913. и Први светски 
рат 1914–1918) придржавала међународног обичајног ратног 
права и свих мултилатералних међународних конвенција о ратном 
праву. Као доказ наводимо да је после славних битака на Церу, 
Колубари и Сувобору 1914–1915. године српска војска заробила 
62.000 аустроугарских војника, међу којима је било и рањеника и 
болесника, који су донели тифус, који је прерастао у епидемију. 
Аустроугарски рањеници и болесници су на адекватан начин 
смештени и лечени у болницама и касарнама у градовима јужне 
Србије и није прављена никаква разлика у односу на српске 
рањенике и болеснике. Од тифуса, који су донели заробљени 
аустроугарски војници, рањеници и болесници и који се проширио 
и на српску војску, лекаре и медицинско особље и цивилно 
становништво, умрло је на десетине хиљада војника и цивила. 
Аустро-Угарска је поступала веома нехумано и сурово са више од 
150.000 српских заробљеника по логорима у Мађарској и Аустрији, 
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где су услови смештаја и исхране били веома лоши и неиздрживи, 
без икакаве лекарске помоћи и неге, што је изазвало огромну 
смртност. Бугарска окупациона војска је 1915–1918. у Србији 
такође извршила масовне ратне злочина над цивилним станов-
ништвом, рањеницима и болесницима. Рањеници и болесници су 
најчешће убијани приликом заробљавања. Србија се није светила 
према заробљеним аустроугарским и бугарским војницима, иако су 
они извршили до тада невиђене ратне злочине према српском наро-
ду. О тим злочинима је светску јавност обавестио швајцарски кри-
минолог светског гласа Рудолф Арчибалд Рајс, затим бројни стра-
ни лекари, новинари и добровољне међународне медицинске еки-
пе (енглеске, француске, руске, швајцарске, америчке, канадске, 
белгијске, холандске и др.), међународне медицинске комисије, 
комисије Међународног Црвеног крста из Женеве које су посети-
ле Србију за време рата. Велику хуманитарну помоћ у свим рато-
вима за ослобођење Србије, поред редовног војног и цивилног са-
нитета, пружили су и добровољци Црвеног крста Србије, преко ко-
га су деловале многе истакнуте личности научног, стручног и поли-
тичког живота, од којих је знатан део страдао од разних епидемија 
(Надежда Петровић и др.), или у логорима, или су их убили аустро-
угарски и бугарски окупатори.

Женевска конвенција о побољшању судбине рањеника  
и болесника у војскама у рату од 27. јула 1929.

Први светски рат је по броју жртава и ратних разарања био 
најстрашнији рат који је до тада вођен. Преко 20 милиона људи 
је било рањено, више од 8.500.000 је погинуло.27 Броју жрта-
ва, као и разарању градова, насељених места, села, привредних 
објеката и друге инфраструктуре допринело је и нагло и веома 
брзо усавршавање и напредовање ратне технологије, наоружања 
и муниције, масовна употреба артиљерије, авијације, подморни-
ца, ратних бродова и другог аутоматског и брзометног оружја. На 
територијама које су освојиле и окупирле Аустро-Угарска, Немач-
ка, Бугарска28 и Турска вршени су масовни ратни злочини над ци-

27 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 4.

28 Извештај Међусавезничке комисије, одређене да констатује све повреде, Хашке 
конференције, и међународног права, учињене од Бугара у заузетој Србији 
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вилним становништвом, ратним заробљеницима, рањеницима, бо-
лесницима и бродоломницима. Ови злочини вршени су масовно и 
у Србији, уз уништавање и пљачку државне и приватне имовине.29

Први пут у ратовима долази и до масовне употребе бојних 
отрова. Немци су употребили у Белгији 1915. године хлор, а у 
Француској 1917. иперит, иако је Хашком конвенцијом из 1899. 
била забрањена употреба и производња бојних отрова у ратне 
сврхе. Савезници су такође одговорили употребом бојних отрова 
на фронту. Губици у људству настали од бојних отрова у Првом 
светском рату били су огромни: укупно 1.111.513 жртава. Поред 
војника, од бојних отрова страдало је и цивилно становништво, 
ратни заробљеници, рањеници и болесници, јер су се отрови ши-
рили великом брзином од линија фронта према насељеним мести-
ма, где су биле и болнице са рањеницима и болесницима, логори за 
ратне заробљенике, којих је било на десетине хиљада.30

После Првог светског рата настаје период када се доноси 
читав низ међународних конвенција и декларација које регули-
шу начин вођења рата, ограничавају право ратовања држава и во-
де ка хуманизацији рата. Најважнији и најзначајнији је био Пакт 
Друштва народа, који је усвојен на конференцији мира у Версају 
28. априла 1919. и који је унет у мировне уговоре са Немачком, 
Аустријом, Мађарском и Бугарском, а ступио је на снагу 10. јануара 
1920. године. Пакт Друштва народа је ограничавао тада сувере-
но право држава на вођење рата и у члану 12 обавезивао члани-
це да траже решење сваког спора мирним путем преко арбитра-
же Сталног хашког суда или Савета. Међутим, овај пакт се показао 
неефикасним, као и Друштво народа, и изгубио је своју ва жност 
избијањем Другог светског рата 1939. а формално је престао да ва-
жи 1946. године.31

од 1915–1918. године, Београд, 1919; В. Стојанчевић, „Цивилни интернирци у 
логорима Аустро-Угарске и Бугарске у време Првог светског рата“, Стварање 
Југословенске државе 1918. године, Београд, 1989, стр. 403; А. Трајковић, 
Време безумља, документи о бугарским злочинима у Врањском крају 1915–
1918, Београд, 1981.

29 С. Бојковић, М. Пршић, Страдање српског народа у Србији 1914–1918 – 
Документа, Београд, 2000; К. К. Штурценерег, Србија у рату 1914–1916, Горњи 
Милановац, 1989. 

30 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 4.

31 М. М. Радојковић, Рат и међународно право, Београд, 1947, стр. 13; Б. 
Кривокапић, Енциклопедијски речник међународног права и међународних 
односа, Београд, 2010, стр. 736; Ђ. Поповић, Лига народа, њен постанак, 
уређење и рад, Београд, 1930.
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Поред тога појавило се и гледиште да је право рата непо-
требно јер је рат забрањен, па је Интерпарламентарна унија на 
свом заседању у Паризу 1927. прихватила резолуцију да не треба 
кодификовати ратно право и да се рат има сматрати међународним 
злочином. Угледни правни писци Алварез, Ролин и Политис су сма-
трали да се вођење рата који је забрањен неким међународним 
уговором не може подвести под правне норме ратног права.

Тако је 1928. године потписан Бријан–Келогов пакт по ко–
јем се земље потписнице свечано одричу рата као средства за ре-
шавање својих спорова и насилну промену постојећег стања у своју 
корист. Пакт је назван по Бријану (Aristide Briand), француском 
министру иностраних послова, и Келогу (Frank B. Kelogg), држав-
ном секретару САД-а, на чију је иницијативу и потписан. Ступио је 
на снагу 24. јула 1929. када га је потписало 14 држава. Пред сам 
почетак Другог светског рата 1939. године пакт су потписале 63 
државе. Ипак, он није имао намеру ни снагу да рат потпуно уки-
не, јер потписници су се само одрекли рата као инструмента наци-
оналне политике, али рат је остао дозвољен у неким случајевима: 
као средство законите самоодбране у случају агресије, затим као 
мера колективне међународне акције против државе која је агре-
сор и која је прекршила обавезе из Пакта Друштва народа, против 
државе која би повредила овај пакт прибегавајући рату противно 
његовим одредбама. Пакт не важи у односима између држава пот-
писница са онима које га нису потписале. И поред свих недостата-
ка, он је био значајан јер су се државе први пут у историји одрекле 
рата као средства за решавање својих спорова.32

Нажалост, Бријан–Келогов пакт из 1928. је убрзо прекршен, 
већ 1933. године када је Јапан напао Кину,33 затим 1935–1936. 
када је Италија напала Етиопију и најзад 1939. када су Немачка, 
Италија и Јапан започели Други светски рат. Нешто раније, 1925, 
био је донет и Женевски протокол о забрани употребе загушљивих, 
отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава.34

Бојни отрови су масовно коришћени приликом италијанске 
агресије на Етиопију 1935–1936. године. Жртве су биле бројне. 

32 С. Аврамов, M. Крећа, Међународно јавно право, двадесет прво измењено и 
допуњено издање, Београд, 2008, стр. 588; С. Стојковић, Основи међународног 
права, Београд, 1947, стр. 112–113.

33 Ф. Махин, Кина у пламену (савремени проблеми Далеког Истока), Београд, 
1939, стр. 74–79.

34 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 39. 
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Према подацима Међународног Црвеног крста из Женеве 28. и 29. 
фебруара и 1. марта 1936. у санитетском превијалишту код места 
Алмате било је више од 150 тешких случајева тровања бојним от-
ровима. Међу њима је било много жена и деце. Иако се у Друштву 
народа расправљало о овим случајевима, није донета одлука о осу-
ди Италије, у општој политици попустљивости према наступајућем 
фашизму, па су чак и све чланице Друштва народа постепено уки-
дале економске и финансијске санкције према Италији.35

Затим долази до усвајања Женевске конвенције за побо љ-
шање судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 1929, 
Женевске конвенције о поступању с ратним заробљеницима 1929. 
и Лондонске поморске конвенције 1930. године. У то време највећа 
је била заинтересованост за третман припадника оружаних снага, 
па су третман и заштита цивилног становништва, рањеника и бо-
лесника, нажалост, били у другом плану.36

Краљевина Југославија је 20. маја 1931. ратификовала Же-
невску конвенцију за побољшање судбине рањеника и болесни-
ка у војскама у рату и Женевску конвенцију о поступању с ратним 
заробљеницима из 1929. године.37

Дипломатска конференција је сазвана у Женеви, 1–27. јула 
1929. године. Два питања су била на дневном реду, а то су: да 
се усаврше и допуне одредбе Женевске конвенције о побољшању 
положаја судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 1864. 
и 1906. и да се  усвоји нова конвенција о поступању са рањеницима 
и болесницима.

Несумњиво је да Женевска конвенција за побољшање суд-
бине рањеника и болесника у војскама у рату из 1929. представља 
једну од најважнијих међународних конвенција које регулише ову 
материју. Она садржи 39 чланова и подељења је у осам глава.38

Глава I, под насловом „О рањеницима и болесницима“, у 
чла новима 1–5 предвиђа да се војна лица која су рањена или бо-
лесна морају поштовати и мора им се пружити неопходна помоћ 
и нега, без обзира на њихово држављанство, односно без обзи-
35 Г. Перазић, Међународно ратно право, (друго, допуњено издање), Београд, 

1986, стр. 163–164
36 G. Best, War and Law since 1945, London, 1994, pp. 44–55.
37 Б. Јаковљевић и Ђ. Драгић, „Међународно ратно право и заштита рањеника 

и болесника у току НОР“, Југословенска ревија за међународно право, број 2, 
Београд, 1961, стр. 238–245.

38 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 
329–336.
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ра којој страни у сукобу припадају. У случају да страна у сукобу 
мора да напусти рањенике или болеснике због ратних операција, 
противној страни мора да се остави и део сантетског особља и 
материјала да би им се пружала нега и неопходна помоћ. У случају 
да рањеници или болесници падну у руке другој страни у суко-
бу, постаће ратни заробљеници и са њима се мора поступати сход-
но међународном праву које се односи на ратне заробљенике. По-
сле завршетка борбе, стране у сукобу морају предузети мере ради 
прикупљања рањеника и мртвих, као и њихове заштите од пљачке 
и злостављања. Стране у сукобу ће саопштавати узајамно имена 
рањених, болесних и мртвих који су пронађени или покупљени и 
све друге детаље који су важни за њихову идентификацију.39

Глава II, која носи назив „О санитетским јединицама и уста-
новама“, у члановима 6–8 предвиђа да стране у сукобу морају по-
штовати санитетске јединице и установе, како покретне тако и 
сталне установе санитетске службе, и оне уживају посебну зашти-
ту. Ту заштиту могу изгубити само ако се употребе у радњама штет-
ним по непријатеља.40

Глава III носи назив „О особљу“. У члановима 9–13 се регу-
лише да санитетско особље и остала лица која се баве одношењем, 
преносом и негом рањеника и болесника, свештена лица, особље 
добровољних друштава за помоћ која су призната од њихове вла-
де, као и особље друштва неке неутралне земље, уживају посеб-
ну заштиту и у случају да падну у руке непријатељу са њима се 
неће поступати као са ратним заробљеницима него се морају осло-
бодити, односно морају бити враћени другој страни у сукобу, а 
дотле ће вршити даље своју функцију првенствено за рањенике 
своје државе. Та лица док се налазе у рукама непријатељске стра-
не имају статус заштићених лица и са њима ће се поступати као и 
са одговарајућим особљем њихове стране.41

Глава IV, под називом „О зградама и о материјалу“, у члано-
вима 14–16 предвиђа да покретне санитетске јединице у случају да 
падну у руке другој зараћеној страни задржавају своју опрему, али 
их непријатељ може употребити. Зграде и материјал ста лних сани-
тетских установа подлежу ратним законима, али се не могу употре-
бити за друге сврхе док су у њима смештени рањеници и болесни-
ци, осим ако командант оперативних трупа другачије не обезбеди 

39 Исто, стр. 329–330.
40 Исто, стр. 330.
41 Исто, стр. 331.
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рањенике и болеснике који се ту налазе и смести их на друге без-
бедне локације. Зграде друштава за помоћ рањеницима и боле-
сницима и материјали тих друштава ће се сматрати као приватна 
својина и не могу се конфисковати.42

Глава V, „О санитетским транспортима“, у члановима 17 и 
18 предвиђа под којим условима је дозвољена реквизиција, одно-
сно да је она призната странама у сукобу сходно обичајима и рат-
ним законима и да ће се вршити само у случају хитне потебе, али 
пошто се осигурају рањеници и болесници на другим адекватним и 
безбедним локацијама.43

Глава VI, под називом „О знаку распознавања“, у члано-
вима 19–24 предвиђа, у знак захвалности Швајцарској, као знак 
распознавања грб Швајцарске на белом пољу, а дозвољени су и 
знак црвеног полумесеца, црвеног лава и сунце на белом пољу. 
Овај знак, односно обележје, носиће санитетско особље на рукаву 
као санитетску траку, а болнице, санитетске установе и формације 
као заставу. Санитетско особље мора имати легитимацију са 
фотографијом.44

Глава VII, „О примени и о извршењу Конвенције“, у чланови-
ма 25–27 регулише примену конвенције чак и у случају да за време 
рата једна страна у сукобу није њен потписник и њене одредбе се 
ипак морају поштовати и применити, односно обавезују.

Глава VIII носи назив „О сузбијању злоупотреба и прекршаја“. 
У члановима 28–39 се наводи да у случају кршења одредби постоји 
обавеза примене кривичних санкција за сузбијање дела против 
Конвенције. Наиме, у члану 29 се налаже уговорним странама да 
предузму или предложе „својим законодавним телима, у случају 
ако њихови кривични закони не би били довољни, мере потребне 
за сузбијање, за време рата, сваког акта противног одредбама ове 
Конвенције“.45

Овом конвенцијом, чланом 34, замењене су Конвенција од 
22. августа 1864. и Конвенција од 6. јула 1906.46

42 Исто, стр. 331–332.
43 Исто, стр. 332.
44 Исто, стр. 333–334.
45 Исто, стр. 40.
46 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 335; 

Б. Јаковљевић и Ђ. Драгић, „Међународно ратно право и заштита рањеника и 
болесника у току НОР“, Југословенска ревија за међународно право, број 2, 
Београд, 1961, стр. 238–245; F. Kalshoven, Belegerent Represals, Leyden, 1971, 
pp. 78–82.
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На крају овог разматрања о међународно правном стату-
су рањеника и болесника у првој половини XX века могу се дати 
одређене констатације. Прво, значајно је то што је у првој поло-
вини XX века настављена кодификација међународног ратног пра-
ва по питању рањеника и болесника, тако што су донете следеће 
међународне конвенције: Женевска конвенција о побољшању 
положаја судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 
1906, Конвенција о примени начела Женевске конвенције за рат 
на мору из 1907. и Женевска конвенција о побољшању судби-
не рањеника и болесника у војскама у рату од 27. јула 1929. го-
дине. Све оне су знатно побољшале међународно правни статус 
рањеника и болесника у војскама у ратовима на копну и на мору и 
представљале су врло важна међународна акта која ће послужити 
за даљу кодификацију у овој материји у другој половини XX века.

Требало би нагласити да су у Првом светском рату на Запад-
ном и Источном фронту, као и у Србији, Аустроугарска, Немачка и 
Бугарска грубо кршиле наведене међународне конвенције вршећи 
масовне и стравичне ратне злочине над рањеницима, болесницима 
и бродоломницима.

Навешћемо само неколико примера тешких кршења међу на-
родних конвенција Немаца на Западном фронту. Познати су мно-
гобројни случајеви да су немачке подморнице и други ратни бро-
дови нападали и потапали савезничке болничке и санитетске бро-
дове, који су били видно обележени знацима Међународног Црве-
ног крста и који су превозили рањенике и болеснике. Од тих напа-
да и потапања највећи број рањеника и болесника је страдао у мо-
ру. Немци су потапали и трговачке бродове на мору и том приликом 
су убијали и бродоломнике који су покушавали да се извуку у спа-
силачким чамцима. Немци су у току рата бомбардовали очевидне 
француске санитетске формације и задржавали у заробљеништву 
лекаре и болничаре током више месеци. Тек када је Француска од-
говорила путем репресалија, Немачка је вратила њене лекаре и 
болничаре.47

Несумњиво највеће и најстравичније ратне злочине против 
ци вилног становништва, ратних заробљеника, рањеника и боле-
сника извршиле су у Србији аустроугарска, немачка и бугарска 
војска.48

47 М. Моа, Основи међународног јавног права, Београд, 1925, стр. 283; Луј Ле 
Фир, Међународно јавно право, Београд, 1934, стр. 605.

48 А. Р. Рајс, Како су Аустро-Мађари ратовали у Србији, Одеса, 1916; А. Р. Рајс, 
Извештај поднесен српској влади о зверствима које је аустроугарска војска 
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Први светски рат се завршио потпуним поразом Аустро-
Угарске, Немачке, Бугарске и Турске и силе победнице на осно-
ву Версајског, Сенжерменског и Тријанског уговора прогласиле су 
Аустро-Угарску и Немачку за државе које су криве за Први светски 
рат, као и за масовне ратне злочине укључујући и ратне злочине 
против рањеника и болесника.

Мировни уговори са пораженим државама су предвиђали да 
се у многим земљама где су извршени ратни злочини покрене кри-
вични поступак за сва лица која су извршила ратне злочине. Као 
главни ратни злочинац је означен немачки цар Вилхелм II (Wilhelm 
II), коме је требало да суди међународни суд. Међутим, он је по-
бегао у Холандију, а њена влада је одбила да га изручи, наводећи 
да холандско законодавство и међународни уговори које има са 
страним државама не предвиђају изручење због кривичних дела 
за које се тражи изручење.49 Став Холандије је допринео да не 
дође до оснивања међународног кривичног суда, што је имало за 
последицу урушавање читавог система кривичне одговорности за 
извршене ратне злочине, нити је дошло до већих суђења ратним 
злочинцима.50 Чињеница је да је захављујући индолентности, не-
заинтерсованости, па и политичким калкулацијама савезника пре-
ма Немачкој и Аустрији, огроман број наредбодаваца и извршила-
ца ратних злочина у Првом светском рату остао некажњен. Овакав 
став савезника је изазвао огромно разочарање и забринутост ши-
ром света, јер су у питању биле до тада највеће људске жртве и 
материјална разарања.

починила за време првог упада у Србију, Београд – Горњи Милановац, 1995; 
А. Р. Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима, Београд, 1991; И. 
Ђуковић, Нађмеђер аустроугарски логор за Србе 1914–1918, Београд, 2002; 
В. Стојанчевић, „Губици становништва Србије и Београда под аустро-угарском 
окупацијом за време Светског рата 1914–1918. године“, Годишњак града 
Београда, књига XXI, Београд, 1974, стр. 61.

49 H. S. Levie, Terrorism in War, New Port, 1993, pp. 28–35.
50 C. Mullins, The Leipzig Trials, London, 1921, pp. 23–34.
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Summary

Prof. Jelena Lopičić Jančić, Ph. D.

Protection and International Legal Status of Wounded  
and Sick from 1900 until the Outbreak of Second World War

Key words: war, wounded, sick, international conventions

Since ancient times, the position of the wounded and sick in 
war was very difficult and unregulated. Customary international law 
that was applied to the status of the wounded and sick was left to the 
victorious parties, which interpreted it only in their interests. The first 
international conventions regulating the status of wounded and sick 
were issued in the second half of nineteenth century. The tendency 
of humanization of war was maintained in the first half of twentieth 
century when the following international conventions were adopted 
which were very important and relevant to the status of the sick and 
wounded in war: the Geneva Conventions for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field from 1906, the 
Convention (X) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles 
of the Geneva Convention from 1907, and the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies 
in the Field from 1929. The above codifications of international law on 
war were very important and significant for the wounded and sick and 
were the base for further international codification.
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УДК 94:355.425.2(4)”1939/1945”(049.32)

Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ

„ОПАСНЕ ВЕЗЕ“ У ЕВРОПИ ПОД НАЦИСТИЧКОМ 
ОКУПАЦИЈОМ ИЛИ РАЗМАТРАЊА О КОЛАБОРАЦИЈИ  

У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ*

Peter Davies, Nevarna razmerja: kolaboracija in druga 
svetovna vojna, Modrijan založba, Ljubljana, 2010, 247 str.

АПСТРАКТ: Рад има за циљ да покаже садржај новијих 
при ступа анализи феномена колаборације у Другом 
светском рату. Пажња је усмерана на студију историчара 
и професора Питера Дејвиса, која је настала као плод 
ње гових дугогошњих истраживања историје Француске 
и историје фашизма и најновијих резултата савремене 
европске и светске историографије. Уочено је и посебно 
указано на неколико аспеката овог феномена, почев од 
дефиниције, појавних облика и врста до виђења српског 
односно југословенског искуства колаборације, који би 
могли да буду од интереса и за српску историографију.

Кључне речи: историографија, колаборација, Други 
светски рат, Питер Дејвис, нацистичка окупација Србије

Уводне напомене

Српска историографија се бавила истраживањем феномена 
колаборације у Другом светском рату. Међутим, та истраживања 
су деценијама после завршетка рата, у складу с владајућом иде-
ологијом и потребама КПЈ, била обојена црно-белим представама 

* 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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о томе шта је колаборација а шта не, ко су колаборационисти а ко 
не. Почев од седамдесетих, а нарочито осамдесетих година 20. ве-
ка, када је дошло и до „пуцања идеолошког огледала“, у српској 
историографији се јављају радови који дају изнијансиранију сли-
ку о сложеним догађајима у рату, а самим тим и колаборације 
као појаве.1 Политичке и друштвене промене почетком деведе-
сетих година 20. века утицале су на озбиљније и свеобухватније 
сагледавање ратне стварности,2 али су и донеле својеврстан реви-
зионизам који се огледао у игнорисању или чак и негирању до та-
да досегнутих знања. Пажњу и приоритет у проучавању добила је 
она страна која је у рату изгубила.3 У најновије време интензивира-
на су интересовања за разна питања из времена окупације Србије 
у Другом светском рату, а самим тим и колаборације.4

Преиспитивање прошлости Другог светског рата, а посеб-
но сарадње са окупатором, од краја рата па до данас носило је 
са собом и различите, често веома бурне реакције и историјске 

1 Jovan Marjanović, Draža Mihailović. Između Britanaca i Nemaca, knj. 1: Britanski 
štićenik, Zagreb, 1979; Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji, 1–2; Beograd, 
1979; Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944, Beo-
grad, 1979; Veselin Đuretić, Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslo venskih 
protivrječnosti na političkoj pozornici Drugog svetskog rata, Beograd, 1982; Branko 
Petranović, Revolucija i kontrarevolucija 1941–1944, Beograd, 1983; Veselin 
Đuretić, Saveznici i jugoslovenska ratnа drama, Beograd, 1985. i dr.

2 Milan Ristović, Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/1941–1944/45 – 
planovi o budućnosti i praksa, Beograd, 1991; Branko Petranović, Srbija u Drugom 
svetskom ratu 1939–1945, Beograd, 1992; Žarko Jovanović, Seljaštvo Srbije u 
Drugom svetskom ratu 1941–1945, Beograd, 1995; Kosta Nikolić, „O uzrocima iz-
bijanja građanskog rata u Srbiji 1941“, Istorija 20. veka, 1/1995, Beograd, 1995; 
Mile Bjelajac, „Istoriografija o građanskom ratu u Jugoslaviji 1941–1944“, Istorija 
XX veka, 2/1997, Beograd, 1997; Бранислав Божовић, Београд под комесарском 
управом 1941, Београд, 1998. и др.

3 Бојан Димитријевић, Ђенерал Михаиловић. Биографија, Београд, 1996; Бојан 
Димитријевић, Ваљевски равногорци. Југословенска војска у Отаџбини у ва-
љевском крају 1941–1945, Ваљево, 1998; Коста Николић, Историја равно-
горског покрета 1–3, Београд, 1999; Бојан Димитријевић, Коста Николић, 
Ђене рал Михаиловић. Биографија, Београд, 2000; Горан Давидовић, Милош 
Тимо тијевић, Затамњена прошлост (историја равногораца чачанског краја), 
1–3, Чачак–Краљево, 2002/4 и др.

4 Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд, 2002; 
Момчило Павловић, Божица Младеновић, Коста Миловановић Пећанац 1879–
1944. Биографија, Београд, 2006; Љубинка Шкодрић, Министарство просвете и 
вера у Србији 1941–1944. Судбина институције под окупацијом, Београд, 2009; 
Dragan Aleksić, „Izdajnici ili rodljubi. Paralelna slika o kolaboraciji u srpskoj istorio-
grafiji u zemlji i emigraciji“, Istorija 20. veka, 2/2010, Beograd, 2010, str. 163–174; 
Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије. Оружане снаге Српске владе 
1941–1944, Београд, 2011; Српски цивилни/културни план Милана Недића, 
Београд, 2012 (приредио Александар Стојановић) и др.
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науке и јавности. У времену пре распада југословенске државе, 
то се испољавао најчешће кроз питање да ли је покрет Драже 
Михаиловића сарађивао са окупатором или не, а после распада кроз 
проучавање комунистичке репресије и питања осуда за сарадњу са 
окупатором. У француском друштву је то случај са истраживањем 
„Петеновог наслеђа“ и рушењем уверења да су сви Французи уче-
ствовали у отпору. У сваком случају, потреба да се колаборација 
истражи, анализира и разуме као комплексна појава која је на-
стала као резултат политичких, идеолошких и друштвених изазо-
ва које је донео рат и непријатељска окупација, намеће и неопход-
ност да се српска стручна јавност упозна како са истраживањима 
колаборације у земљама које су имале то искуство тако и са, 
мање или више успешним, синтетизованим знањима о феномену 
колаборације у Другом светском рату. То је један од начина да се 
не само упореде постојећа знања и уоче различитости или слично-
сти између разних земаља у којима је постојала колаборација већ 
и да се поједина питања колаборације пажљивије сагледају, не-
ка гледишта прихвате или одбаце као спорна и отвори пут за боље 
разумевање овог феномена и у окупираној Србији у Другом свет-
ском рату.

Једну од студија о колаборацији, коју намеравамо да пред-
ставимо, написао је и Питер Дејвис, историчар и професор историје 
на Универзитету Хадерсфилд. Питер Дејвис се дуго година бавио по-
литичком историјом Француске и историјом фашизма. Највећи број 
од дванаест публикованих књига обрађује разна питања из фран-
цуске историје, од Француске револуције до периода Другог свет-
ског рата. Управо је вишегодишње бављење темама из Другог свет-
ског рата било и подстицај за настанак ове књиге под занимљивим 
насловом: Опасне везе: колаборација и Други светски рат. Питер 
Дејвис у књизи примењује другачији методолошки принцип у од-
носу на већину студија о овој теми. Он не следи уобичајен обра-
зац, по којем се после општег теоријског увода о колаборацији даје 
преглед ове појаве у појединим земљама и сл. Одлучио за тематски 
приступ у којем, после анализе колаборације као опште историјске 
појаве, прати и уочава њене разноврсне аспекте и указује на об-
лике њеног испољавања и типове колаборације. При томе треба 
поменути да он сматра, истичући неке примере „колаборације“ из 
најновијег времена попут Палестине, Африке или Русије, да њена 
појава није везана само за историју Другог светског рата, већ да 
има своју актуелност и данас. Међутим, поставља се питање да 
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ли колаборација, као специфичан феномен једног времена, мо-
же да буде примењива и на нека друга актуелна ратна окупирана 
подручја. Своје проучавање Питер Дејвис заснива на најновијим 
резултатима савремене историографије. Поред његових сазнања 
насталих из проучавања историје Француске у Другом светском 
рату, библиографија садржи велики број студија о окупацији и 
колаборацији у појединачним земљама Европе и света. Помени-
мо радове Марка Мазовера (Mark Mazower),5 Ричарда Кремпто-
на (Richard J. Crampton),6 Ијана Озбија (Ian Ousby),7 Раба Бене-
та (Rab Bеnnett),8 Мише Гленија (Misha Glenny),9 Маркуса Танера 
(Marcus Tanner),10 Роџера Грифина (Roger Griffin),11 Елса Вита (Els 
Witte), Јана Крејбекса (Jan Crаeybeckx) и Ричарда Мејнена (Richard 
Maynen),12 Ханса Фредерика Дала (Hans Frederik Dahl).13 Наша 
анализа књиге Питера Дејвиса биће сведена на нека најважнија 
питања колаборације.

О дефиницији, облицима и временима колаборације

Питер Дејвис је, као што смо поменули, најпре настојао да де-
финише шта је то колаборација, а шта не. То је не само уобичајено 
већ и неопходно при једној оваквој анализи. Он примећује, као и 
други аутори, да је „колаборација“ постојала и пре Другог светског 
рата, али да јој Други светски рат даје садржај који она до тада није 
имала. Могу се, како сматра, издвојити једна „ужа“ и једна „шира“ 
дефиниција ове појаве. Ту се ослања превасхидно на истраживања 

5 Mark Mazower, Insade Hitler’s Greece: the Experience of Occupation, 1941–44, 
Yale: Yale Univerzity Press, 1993.

6 Richard J. Krempton, Eastern Europe in the Twentieth Century, London: Routledge, 
1944.

7 Ian Ousby, Occupation: The Ordeal of France 1940–1944, London: John Murray, 
1998.

8 Rab Bennett, Under the Shadow of the Swastika: The Moral Dilemmas of Resistance 
and Collaboration in Hitler’s Europe, New York: New York University Press, 1999.

9 Mishа Glenny, The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London: Penguin, 1992.
10 Markus Tanner, Croatia: A Nation Forged in War, London: Yale University Press, 

2001.
11 Roger Griffin, Fascism, Oxford: OUP, 1995; Isti, The Naure of Fascism, London: 

Routledge, 1994.
12 Els Witte, Jan Craeybeckx, Richard Meynen, Political History of Belgium: From 1830 

Onwards, Brussels: VUB University Press, 2000.
13 Hans Frederik Dahl, Quisling: A study in Treachery, Cambridge: CUP, 2000.
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Герхарда Хиршфелда (Gerhard Hirschfeld). За „ужу“ дефиницију 
битни су политички односи између окупатора и окпираног, између 
победника и пораженог. Према њој, колаборација би обухватала 
политичку и идеолошку сарадњу између нацистичог окупатора и 
фашистичких или полуфашистичких делова окупираног домаћег 
становништва. Међутим, за Питера Дејвиса, као и друге истражи-
ваче ове појаве, проблем је у томе што она не обухвата многа дру-
га подручја живота. Тако су, на пример, привредна, друштвена и 
културна питања изостајала у разматрањима о колаборацији, иако 
су била предмет истраживања специјализованих студија. Због тога 
је неопходно било да се колаборација шире дефинише и обухвати 
и управо поменута подручја, у којима се такође одвијала сарадња 
са окупатором. Али, оно што је важно јесте да П. Дејвис, без об-
зира на покушаје да објасни појаву, не нуди једну јасну и чврсту 
дефиницију колаборације. То донекле чини и свесно не желећи да 
је се у каснијем делу текста држи. Међутим, то у појединим дело-
вима његове анализе ствара тешкоће у разумевању да ли он неке 
односе види као сарадњу са окупатором или не. С друге стране, то 
му је омогућило да нека питања релативизује или пак остави отво-
реним. Због тога, књига у неким моментима има карактер расправе 
у којој је више питања него одговора. Треба поменути да је у науци 
било доста спорова око тога шта је то колаборација а шта не. Увре-
жено је схватање да колборација представља сарадњу са окупато-
ром у којој се прелази нужна граница сарадње по међународном 
ратном праву и доприноси ратном напору окупатора.14 Тада није 
битно какви су мотиви уласка у сарадњу са окупатором. Нејасност 
или лабавост у дефинисању колаборације створила је и проблем 
у праћењу ове појаве. Први од њих јавља се код тврдње да је 
Мусолини био први Хитлеров колаборант, иако је Италија била 
један од његових главних савезника! Осим тога, Дејвис тек узгред-
но помиње чињеницу да је Италија била окупатор на великом де-
лу југословенске (као и грчке, албанске и француске) територије 
све до 1943. године, када је капитулирала. Самим тим остали смо 
ускраћени и за његов поглед на то како је изгледала колаборација 
на том подручју.15

14 О томе више у: Dragan Aleksić, „Izdajnici ili rodoljubi. Paralelna slika o kolaboraciji 
u srpskoj istoriografiji u zemlji i emigraciji“, Istorija 20. veka, 2/2010, Beograd, 
2010, str. 163–174; Српски цивилни/културни план Милана Недића, Београд, 
2012, (приредио Александар Стојановић).

15 Српска историографија, као и словеначка, бавила се тиме како је изгледала 
италијанска окупација и колаборација у Југославији. Поменимо две одличне 
књиге на ту тему: Коста Николић, Италијанска војска и четници у Другом 
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Унеколико је слична ситуација и са сагледавањем појавних 
облика, као и периода колаборације. Није спорно да је колаборација 
имала различите појавне облике, али је битно издвојити оне који су 
главни. Према Питеру Дејвису, на основу досадашњих истраживања, 
могуће је издвојити шест главних појавних облика колаборације. 
Због тога што су се у неким случајевима преклапали, а у другима 
оштро разликовали, и сам аутор сматра да изазивају доста пробле-
ма. Наведимо их:

1. колаборација „душом и телом“
2. филозофија „штита“
3. „условна“ колаборација
4. „тактичка“ колаборација
5. „подређивање ...ради више силе“
6. политика чекања или атантизам

Доста лако је установити шта се крије иза ових облика кола-
борације. Први облик се може назвати и „добровољном“ колабо-
рацијом. Он је обухватио све оне појединце код којих постоји 
идеолошка блискост са нацизмом и који су без двоумљења подржали 
окупатора. Дејвис примећује да се овај облик може означити и као 
права колаборација. Други облик, можда најмање јасан, представља 
колаборанте који су желели да „заштите“ своју државу и ублаже 
последице окупације. Неки аутори сматрају да се она може назвати 
и „смисленом“ колаборација, и носила је потребу да држава делује 
нормално под окупацијом. Прави пример је, сматра Дејвис, белгијска 
влада, као и неке друге, које нису доносиле законе, већ су само 
обављале званичне задатке. Трећи облик испољавања је, према 
аутору, негде на пола пута између праве колаборације и отпора. 
„Условни“ колаборати су сарађивали са окупацијском влашћу, 
одобравали неке елементе националсоцијалистичке доктрине, али 
не све. Четврти облик се готово поклапа са условном колаборацијом 
и представљао је „двоструку игру“, и прихватање колаборације и 
њено избегавање. Пети облик испољавања колаборације је познат 
и као „пасиван пристанак“ на сарадњу. С једне стране се прихвата 
колаборација и привидно се сарађује, док се, с друге, не прихвата 
и не жели се, али се нема избора. Последњи облик колаборације, 
који је издвојио аутор, доста је препознатљив. Он је обухватао све 

светском рату 1941–1943, Београд, 2009; Dragan S. Nenezić, Jugoslovenske 
oblasti pod Italijom 1941–1943, Beograd, 1999.
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оне колаборанте који су спајали привидност сарадње и чекање, 
односно једну врсту куповања времена.

Посебну пажњу заслужује и ауторово сагледавање колабо-
ра ције кроз три периода: „претколаборацију“ (1918–1939), кола-
бо рацију (1939–1945) и „постколаборацију“ (од 1945. до данас). 
Ови периоди колаборације нуде објашњење узорка колаборације, 
историјски преглед њеног практичног испољавања, као и њене по-
следице. На први поглед у овој подели нема ништа спорно, посеб-
но што је и аутор време „претколаборације“ и „постколаборације“ 
ставио под знаке навода. Међутим, пажљивија анализа поделе на 
времена колаборације изазива одређена питања. Познато је да 
колаборације нема без рата и окупације. То је оквир у коме се она 
као појава јавља. Због тога се поставља питање да ли се навођење 
узрока који су довели до Другог светског рата (незадовољство 
поражених сила у Првом светском рату, „политика попуштања“ 
Немачкој и њеним савезницама, успон фашизма и нацизма) може 
назвати временом „претколаборације“. О томе постоје, што уоча-
ва и сам Дејвис, разна тумачења. Неки сматрају да је колаборација 
била у „ваздуху“ већ тридесетих година када су Француска и Ен-
глеска прихватиле „политику попуштања“ Немачкој, док други да 
се колаборација развила из политичких и војних догађаја 1939–
1940. Можда је могуће појаву колаборације, онакву каква се ра-
звила нешто касније, наћи у кинеској колаборацији са Јапаном, 
која је започела у тридесетим годинама одмах после јапанске 
окупације Манџурије. Слично је и са временом „постколаборације“ 
у којем се прати „оставштина колаборације“ после рата, осуда за 
тај вид ратног деловања, као и то како је изгледао однос дру штва 
и историчара према колаборацији све до данашњих дана. Период 
колаборације поклапа се са периодом Другог светског рата и вре-
меном окупације. Ту нема никаквог спора. Овде доминира кра тко 
излагање о окупацији и колаборацији и како је до ње дошло, а не 
излагање о Другом светском рату. Он је доста познат и на њега 
се нећемо освртати. Занимљиво је и настојање Питера Дејвиса 
да колаборацију сагледа из два угла, угла Немачке и угла оку-
пираних земаља и њихових специфичних мотива. У једној веома 
подстицајној запитаности да ли је колаборација била „неизбежна“ 
и да ли је постојала друга могућност, аутор настоји да пружи неке 
одговоре, али и да постави нова питања и натера читаоца на нова 
размишљања.
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Врсте колаборације

Највећи део студије о колаборацији Питер Дејвис посвећује 
врстама колаборације. Наравно, оне су се међусобно препли-
тале, али је могуће издвојити неколико основних: политичку 
колаборацију, економску колаборацију и колаборацију у друштву. 
Аутор констатује да се колаборација јавља у бројним облицима, 
али да је у основи политичка појава. Политичку колаборацију пра-
ти на три нивоа: на нивоу сарадње у влади, у идеолошкој и војној 
области. Дејвис примећује да је могуће сваку колаборацију уврсти-
ти у неки од тих типова политичке колаборације, али да има при-
мера који обједињују сва три типа политичке колаборације. То ва-
жи за норвешког вођу Видкуна Квислинга. Он је био велики иде-
оло шки поборник нацистичке идеологије, на челу две владе са се-
диштем у Ослу, и понудио је војну помоћ Немачкој (на страни Не-
мачке борило се око 6.000 Норвежана). Колаборанте у владама 
Питер Дејвис назива „реалистима“, који нису видели други начин 
осим да сарађују. Он сматра да и ту колаборација – због разноли-
кости политичког пејзажа у Европи под нацистичком влашћу у којој 
су државе и режими били „марионете“, „савезници“, односно „са-
телити“, „под немачком управом“ или „неутралне“ – била разли-
чита и разноврсна. Међутим, да ли се код „савезника“ или „неу-
тралних“ земаља може говорити о колаборацији или је то сарадња 
држава које нису окупиране, које имају самосталне владе, сопстве-
ну управу, судство, војску и полицију и на бази сопствених инте-
реса донесе самосталне одлуке. О Италији је било речи раније. 
Слично је и са другим савезницима. Још је већи проблем када су у 
питању неутралне државе попут Шведске, за коју Дејвис помиње 
да је Немачкој одобрила транспорт сировина преко своје земље. У 
сваком случају, растегљивост или непостојање јасне дефиниције 
шта је колаборација а шта не утицало је на то да она добије и не-
ке садржаје које, чини нам се, не би требало. Истина, сам Дејвис 
каже да то није права колаборација, али се онда поставља питање 
зашто је разматра као колаборацију. При томе истиче да су неке 
земље под видом, на пример, „неутралности“ симпатисале Хитлера.

За разлику од овог типа политичке колаборације, идеоло шка 
колаборација је доста добро објашњена и ту готово да нема ни-
какве забуне. Те „идеалисте“, како их аутор назива, лако је било 
идентификовати без обзира на земљу. Они су због јавне експони-



Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ „ОПАСНЕ ВЕЗЕ“ У ЕВРОПИ ПОД  
 НАЦИСТИЧКОМ ОКУПАЦИЈОМ  ИЛИ РАЗМАТРАЊА 
  О КОЛАБОРАЦИЈИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

317

раности били препознатљиви. У највећем броју случајева, они су 
и пре рата испољавали идеолошку блискост с идејама фашизма и 
нацизма. Слично је и када је реч о војној колаборацији, у којој су 
поједине земље слале своје војнике на Источни фронт или су пак 
унутар окупираних земаља створене оружане групе које су подржа-
вале војне напоре и домаће управе под окупацијом и немачког оку-
патора. У историографији је добро обрађено слање војника на Ис-
точни фронт. Поменимо да су, осим Норвешке, на хиљаде војника 
послале и, на пример, Хрватска, Мађарска и Румунија. Посебно су 
занимљива Дејвисова разматрања разних војних формација у оку-
пираним земљама које су помагале окупатора. Он указује на њихов 
настанак, мотиве, структуру чланства и сл. Тако је међу члано-
вима Легије француских добровољаца против бољшевизма, који 
су се борили на Источном фронту, по немачким проценама, било 
30 до 40% идеалиста, а остали су били пустолови или беспослени 
људи. У њеном настанку велику улогу имала је француска Народ-
на странка Жака Дорија. У Холандији је постојала Холандска легија 
добровољаца која је служила СС-у, а у Белгији је створена Фламан-
ска легија добровољаца и сл. Готово да нема окупиране земље у 
којој нису створене такве јединице.

Економска колаборација – коју неки аутори називају „кола-
борација за хлеб и млеко“ – према Питеру Дејвису, тражила је од 
окупираних и окупатора прилагођавање и безобзирност. У њу су 
били уплетени сви, владе, привредне организације и појединци. Од 
економске колаборације, на којој је и инсистирала, Немачка је има-
ла велику корист јер јој је она омогућавала приступ сировинама и 
другим производима неопходним њеним ратним напорима (исхрани 
војске и сл.). У оним државама које су биле окупиране и под немач-
ком управом, Немачка је остварила непосредну контролу и надзор 
над привредом. Домаћим колаборантима у окупираним државама, 
колаборација је пружила могућност да остваре позиције које ни-
су могли раније и бољи друштвени положај. Посебно се то односи-
ло на појединце којима су дати услови омогућили да шпекулишу и 
остваре велику добит, а најчешће су били вођени похлепом. Вели-
ки интерес за међусобну сарадњу у области привреде показали су, 
како истиче аутор, и Немци и домаћи индустријалци. Чини нам се 
да су посебно занимљива два питања које покреће Питер Дејвис у 
случају економске колаборације. Прво се односи на чињеницу да су 
уведене и нове привредне установе у разним земљама, чак и у оним 
које су биле неутралне. Помиње тако успостављање шведско- не-
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мачке привредне коморе која је окупљала домаће пословне људе 
и нацистичке функционере. У случају Холандије било је уведено 
у привреди седам нових установа (на пример Рајхова канцеларија 
за рад или Немачки инспекторат за рад и др.). Друго се односи на 
развејавање послератних митова о класној припадности учесни-
ка у економској колаборацији. У послератној историји се, због па-
да деснице и успона левице, уобичајило гледање да су радници би-
ли напредна снага, браник пред нацизмом и колаборацијом, а да 
су припадници средње класе у колаборацији видели прилику за 
увећање добити. У случају неких од најважнијих пословних људи 
у Француској то јесте случај, али та сарадња није била само ра-
ди економске добити већ је била у складу с њиховим политичким 
погледима. Попут неких других историчара и Питер Дејвис отва-
ра питање о радничкој колаборацији. Такође, он указује да су по-
ратна истраживања показала да су бројна предузећа, попут Форда 
и Џенерал Моторса или пак Лореала, учествовала у колаборацији. 
Тако је, на пример, једна трећина камиона, од 350.000 колико их је 
1942. године имала на располагању немачка војска, било произве-
дено у филијали Форда у Европи.

Што се тиче колаборације у друштву, Питер Дејвис напомиње 
да је она захватила све области. Он уводи и термин „свакодневна 
колаборација“. У већини случајева се, по његовом гледишту, ради-
ло о преживљавању. Посебну пажњу посвећује тзв. „опасним од-
носима“ у свакодневном животу, односно односима жена према не-
мачком окупатору. Он наводи да су нека истраживања показала 
да је у Француској била углавном реч о женама скромног порек-
ла (служавке, конобарице, болничке сестре) и да се ти бројеви 
осрамоћених жена после рата крећу између 10.000 и 20.000 же-
на. Нарочит случај представља прича о норвешким женама које 
су током рата, а по замисли Х. Химлера о стварању „надрасе“ 
спајањем викиншке и аријевске расе (програм Lebensborn), ро-
диле на хиљаде деце из односа са Немцима. После рата те же-
не су бријали, а неке су одведене на принудни рад. Тешку суд-
бину имала су и њихова деца. Она су, према норвешким психоло-
зима, проглашена у готово осамдесет посто случајева за ментал-
но заостале и завршила у психијатријским установама, у дечијим 
домовима. Још занимљивије питање представља колаборација на 
радном месту, нарочито у сфери медицине. Она, како то истиче П. 
Дејвис, отвара и важно етичко питање за лекаре и медицинске се-
стре: да ли, с обзиром на природу позива, помоћи окупатору или 
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не? Неки аутори говоре чак и о „медицинској колаборацији“. Ау-
тор не заобилази ни разматрање колаборације у области религије 
и културе. Посебну пажњу посветио је улози Католичке цркве у 
„Независној Дражави Хрватској“, као и појединим интелектуалци-
ма и њиховој сарадњи са окупатором. Будући да је то доста до-
бро познато и обрађено, на томе се нећемо задржавати. Слично је 
и са везама између колаборације и холокауста. Ту Дејвис најпре 
показује у којој мери је традиција антисемитизма била важан еле-
мент у учествовању колаборацијских структура у холокасту, а онда 
и колика је њихова одговорност за страдање Јевреја.

„Опасне везе“ Питера Дејвиса и колаборација у српском, 
односно југословенском искуству у Другом светском рату

На крају желимо да се укратко осврнемо и на то како је у 
овој студији обрађено питање колаборације у Србији, односно 
Југославији у Другом светском рату. Питер Дејвис о томе говори на 
више места ослањајући се на сазнања која је црпео из радова неко-
лико аутора који су се бавили изучавањем историје српског, одно-
сно југословенског простора. У питању су – осим једног историча-
ра српског порекла (Стеван Павловић), који се више деценија ба-
ви прошлошћу југословенске државе укључујући и Други светски 
рат – страни аутори који раније нису истраживали историју југосло-
венских народа, а сасим тим ни ратна догађања.16 Иако је то ути-
цало у значајној мери и на његово виђење колаборације, приметно 
је да он те ауторе и критички вреднује и указује на њихове евен-
туалне пропусте или спорна тумачења. Можда је то највидљивије 
у праћењу колаборације у Независној Држави Хрватској. Међутим, 
уопштено гледано, Дејвисов приказ основних чињеница је та-
чан, почев од немачког напада на Југославију и њене поделе до 

16 Phyillis Auty, Tito: A Biography, London: Pelican, 1974; Richard J. Crampton, East-
ern Europe in the Twentieth Century, London: Routledge, 1994; Michale Gllenny, 
The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War, London: Penguin, 1992; Brian Halll, 
The Impossibile Country: A Journey Through the Last Days of Yugoslavia, Lon-
don: Penguin, 1994; Tim Judah, Serbs, London: Yale University Press, 2000; Isti, 
Kosovo: War and Revenge, London: Yale University Press, 2000; Robert D. Kaplan, 
Balkan Ghosts: A Journey Through History, New York: Vintage, 1996; Noel Malcolm, 
Bosnia: A Short History, London: Macmillan, 1996; Stevan K. Pavlowitch, The Im-
probable Survivor: Yugolsavia and its Problems 1918–1988, London: Hurst, 1988; 
Marcus Tannner, Croatia: A Nation Forged in War, London: Yale Universy Press, 
2001.
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образовања владе Милана Недића, као и стварања Независне 
Државе Хрватске и геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима. Из 
анализе колаборације изостављена је комесарска „влада“ Милана 
Аћимовића, вероватно због њеног кратког трајања. Међутим, до-
ста пажње је посвећено влади Милана Недића и политичкој страни 
колаборације. При томе, Дејвис се слаже са мишљењем једног од ис-
траживача да је Недићева колаборација донекле слична Петеновој. 
Он указује и на виђења да је Недић био „нефанатичан“, иако спре-
ман да сарађује у настојању да се спасе Срба што је могуће више. 
Такође, констатује и да су, с обзиром на то да су Немци завели строг 
режим окупационе управе, могућности деловања Недићеве владе 
биле веома ограничене. Војне елементе колаборације прати кроз 
три војне формације састављене од припадника Збора Д. Љотића, 
„белих“ Руса и четника К. Пећанца, које су помагале владу, али и 
Немце. Једна од грешака приликом погледа на српско искуство у 
колаборацији односи се на чињеницу да је, истичући могуће ко-
рене колаборације, заменио четнике Косте Пећанца са покретом 
Димитрија Љотића и њиховом пронемачком и антикомунистичком 
оријентисаношћу из тридесетих година. Реч је баш о омашци, јер 
у каснијем делу текста он јасно разликује ове личности. Чак уо-
чава и чињеницу да је војвода Коста Пећанац личност која се у 
Првом светском рату борила против Немаца. Он не занемарује ни 
чињеницу да се покрет Драже Михаиловића јавља најпре као по-
крет отпора, а да је у каснијим фазама развоја рата почео сарадњу 
с Италијанима и Немцима. Када је реч о квислиншкој творевини 
Независној Држави Хрватској, он с чуђењем наводи речи једног 
историчара да је „марионетски режим“ у Загребу „узгред“ постао 
„квислиншки“. Посебно је занимљиво питање, које оставља отво-
реним, да ли су у таквој државној творевини колаборација и „неза-
висна држава“ спојиви елементи, посебно ако је на власти „мари-
нонетски режим“?

* 
* *

Књига Питера Дејвиса о колаборацији и Другом светском ра-
ту представља, без обзира на неке њене мане, важан допринос 
у сагледавању феномена колаборације у Европи под нацистичком 
окупацијом. Она, због начина на који је написана, можда покреће 
више питања него што даје одговора, али свакако нуди једну спец-
ифичну анализу разноврсних аспеката колаборације. За српску 
историографију, која се и сама бави истраживањем ове теме, 
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студије оваквог типа пружају разне могућности, посебно са стано-
вишта компаративних истраживања (поређење постојећих знања, 
уочавање различитости и сличности између земља које су имале 
искуство колаборације). Осим тога, оне показују какав је приступ 
страних истраживача контроверзамама Другог светског рата на тлу 
Србије, односно Југославије.

Summary
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The paper analyzes Peter Davies’s study of “dangerous liaisons” 
in Europe under Nazi occupation in order to attain a better understanding 
of achievements of Serbian historiography on the phenomenon of 
collaboration in occupied Serbia in World War II. Recently Serbian 
historians showed an increased interest in researching different aspects 
of World War II, one of them being collaboration. Thus, it is important 
to have an insight into foreign historian’s approaches to the study 
of this phenomenon and Peter Davies’s study provides us with one. 
It enables us not only to compare the existing knowledge, spot the 
similarities or differences among different countries which experienced 
collaboration, but to give more precise answers to some questions, 
to accept or reject certain stands as controversial and to clear the 
path for a clearer perception of this phenomenon in Serbia, that is, in 
Yugoslavia in World War II. Peter Davies analyzes several issues which 
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are of special significance for Serbian historians. The first refers to the 
definition of collaboration, the second to its different forms and periods, 
third to kinds of collaboration, as well as his perception of collaboration 
in occupied Serbia, that is, Yugoslavia. We drawn attention, among 
other things, to some controversial aspects of his analysis as is the 
imprecise definition or classification of collaboration into three periods. 
We highlight disagreement with his claim that Mussolini was Hitler’s 
first collaborator and notice the lack of survey on the functioning of 
collaboration on the large part of territory under Italian occupation, 
and etc. However, regardless of the various shortcomings Peter 
Davies’s study on collaboration in Europe in World War II is a significant 
contribution to the perception of the phenomenon of collaboration in 
Europe under Nazi occupation. It may pose more questions than give 
answers due to the way it was written but in any case it offers a specific 
analysis of different aspects of collaboration.
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УДК 94(497.1)”1941/1945”(049.32) 
 341.76(497.1)”1943/1945”(049.32) 
 341.71:929 Велебит В. (049.32)

Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ

В. ВЕЛЕБИТ – ТИТОВ ЛИЧНИ ПОВЕРЕНИК. 
ТАЈНА ДИПЛОМАТИЈА ПАРТИЗАНСКОГ ПОКРЕТА*

Милан В. Терзић, Моћ и утицај војне дипломатије: 
мисије Владимира Велебита 1943–1945, 

Београд: Медија центар Одбрана, 2012, 276 стр.

АПСТРАКТ: Рад представља историографску анализу 
језгровите монографије водећег савременог домаћег 
историчара Другог светског рата Милана Терзића 
(посвећене успостављању контаката НОВЈ са западним 
савезницима) уз покушај краће биографске скице ратних 
дешавања из живота главног јунака посматраног рада – 
„партизанског Џејмса Бонда“ – Владимира Велебита.

Кључне речи: војна дипломатија, герилско ратовање, 
Други светски рат, партизански покрет, Владимир Велебит

Историја војне дипломатије представља једну веома специ-
фичну грану, на ивици више паралелних струка/вештина – војни 
дипломата је и дипломата и обавештајац и аналитичар, али пре 
свега је човек од поверења највишег руководства земље који у 
појединим (тешким, ретким, али и славним) тренуцима има пуно 
одговорности и утиче на догађаје судбоносне по његову земљу. 
Такав „партизански Џејмс Бонд“ био је и Владимир Велебит, који 
је у својим мисијама код британских и америчких савезника de ju-
re проналазио путеве за легализацију Тита и његовог покрета на 

* Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско на-
слеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије.
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Западу 1945, али је de facto обезбедио и „одступницу“ за варијанту 
„Б“, коју је Тито и искористио 1948...

Велебит је као прави Југословен,1 као школован и врло обра-
зован човек био веома погодан за мисије „у цилиндру и фраку“. По-
тицао је из генералске породице, студирао је право у земљи и ино-
странству, а у државној служби у предратној Југославији догурао 
је до дужности судије (радио је у Кичеву и Шиду). Повукао се из 
државне службе 1936, бавио се адвокатуром, а 1939. отворио је и 
адвокатску канцеларију у Загребу. Како је сам наглашавао „бавио се 
искључиво трговинским правом, заступао аустријске, италијанске и 
швајцарске клијенте“,2 односно имао је врхунску зараду у правној 
струци, која се уосталом и сама налази у врху плаћених занимања. 
Не можемо да не скренемо пажњу и на то да су „италијански и 
аустријски“ клијенти од 1938. клијенти из нацистичког Рајха (услед 
Аншлуса) и фашистичке Италије. Дакле, радило се о имућном чове-
ку са добром репутацијом. Природа веза (као и њихови мотиви) Ве-
лебита са комунистичким покретом у предратно доба представља 
једну веома мало проучену тему. Његовог имена нема на спискови-
ма предратних функционера иоле значајних (да не кажемо скоро 
свих) чланова КПЈ.3 Стога није случајно што Ђилас4 није имао не-
ких посебних коментара о улози Владимира Велебита у стварању 
загребачког центра ОМС ИК КИ, јер његова улога у томе није мог-
ла да буде значајна.5 Велебит излази на историјску позорницу као 

1 „Ми смо српског поријекла, али смо се увијек женили католкињама. Очева мајка 
је из Дубровника из фамилије Драшковић. Драшковићи су били бродовласници 
и 1805, кад је Дубровник уништен у вријеме Наполеона, отишли су у Трст. 
Очева бака удала се за Словенца, исто аустроугарског официра, звао се 
Франц Шемен, из села Гатине код Гросупја. А мој прадјед Душан оженио се 
Аустријанком Елизабет Марно. То су били млади официри, згодни, у лијепим 
униформама, елегантни, и цуре су лудовале за њима.“ Ekskluzivno Vladimir Vele-
bit, „Kirurg iz Ženeve u humanoj misiji“, Nacional, (Hrvatska) br. 646, 4. 1. 2008.

2 Интервју М. Терзића са В. Велебитом: писмени одговори из Швајцарске 1991. 
М. Терзић, Моћ и утицај војне дипломатије: мисије Владимира Велебита 1943–
1945, Београд, 2012, стр. 203.

3 Постоје персонални досијеи за 3.358 чланова КПЈ, односно не само за 
функционере ИК, који су бар једном посетили Москву, већ и за те предратне 
југословенске комунисте који ниједном нису напустили Југославију. Российский 
Государственный Архив Социально-Политической Истории (РГАСПИ), Ф. 495 
„Исполком Коминтерна“, оп. 277 „Личные дела (Югославия)“.

4 Интервју М. Терзића са М. Ђиласом у Београду, 11. децембра 1991. М. Терзић, 
н. д., стр. 235.

5 После VII конгреса Коминтерне (1935) контролу над „војним правцем“ преузео 
је Кадровски одсек ИК КИ (о томе постоји одлука ИК КИ из 1936. године). 
Кадровски одсек (ОК) је био пандан интерне контраобавештајне службе 
Коминтерне која је поред Одсека за међународне везе (ОМС) – обавештајне 
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човек левичарских (иначе популарних у тадашњој Југославији) по-
гледа, али не као припадник неке формалне организације, већ као 
човек од поверења самог Тита, за одређена поверљива и приватна 
питања. Интимност и поверљивост ових питања постају јасније ка-
да се сагледа шта је било поверено Велебиту на чување. У јануару 
1940. Велебит је отпутовао у Цариград код Тита на молбу „изабра-
нице његовог срца“ Херте Хас.6 Касније 1941. Велебит је помагао 
Херти Хас у последњим недељама трудноће и после рођења Бро-
зобог сина, скоро све до хапшења младе мајке у новембру 1941...

Од 1942. Велебит је био у ВШ НОВЈ на пословима организације 
„војно-судског одсека“, што представља једну специфичну врсту 
активности с обзиром на то како је изгледала „партизанска Феми-
да“ и у јесен 1944, а камоли за време рата. Као Титов „човек од 
поверења“ Велебит је учествовао и у тзв. „мартовским“ прегово-
рима са Немцима. Према немачким и партизанским изворима пред-
ставници партизана (М. Ђилас, К. Поповић и В. Велебит) у разго-
вору са Немцима су изјавили да се „партизани... не боре против 
хрватске државе, и ни у ком случају против Немаца, већ искључиво 
против четника. Спремни су да с оружјем у руци иступе против сва-
ког непријатеља на којег ми укажемо, па исто тако и против Енгле-
за приликом искрцавања“.7 У књизи написаној у посткомунистичкој 
Хрватској Велебит је потрошио цело поглавље (једно од пет) да 
докаже да се радило само о хуманитарном гесту и покушају да се 
спасу партизански заробљеници.8 Иначе о тим преговорима је пу-
но писано,9 али једна од историографских референци се помиње 
ређе, што је веома лоше за историјску науку јер се ради о раду пи-

службе Коминтерне била директно повезана са другим специјалним службама 
СССР-а. 

6 РГАСПИ, Ф. 495, оп. 277, д. 949 „Херта Хасс“; Vladimir Velebit – Svjedok historije, 
razgovore vodila i knjigu priredila Mira Šuvar, Zagreb, 2001, str. 463, 464, 474; 
Интервју М. Терзића са В. Велебитом: писмени одговори из Швајцарске 1991. 
М. Терзић, н. д., стр. 203.

7 Војни архив (Србија), зб. мф. NAV, T-501, р. 267, Белешка о разговорима од 
11. марта 1943, стр. 528–529; П. Симић, З. Деспот, Тито – строго поверљиво, 
Архивски документи, Београд, 2010, стр. 111–116.

8 Цело претходно поглавље Велебит је потрошио на раскринкавање „измишљене 
легенде о Михаиловићу као борцу за ослобођење земље и иницијатору устанка“. 
Vladimir Velebit, Tajne i zamke II. svjetskog rata, Prometej, Zagreb, 2002. 

9 B. Bakrač, „Razmjena ratnih zarobljenika i uhapšenika na području Pisarovine“, 
III godina NOR na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka, Karlo-
vac, 1977, str. 845-865; M. Basta, Ć. Labovic, Partizani za pregovaračkim stolom, 
Zagreb, 1986; V. Kazimirović, Njemački general u Zagrebu, Kragujevac–Beograd, 
1996; „Svjedočanstvo hrvatskog književnika Gabrijela Cvitana iz jeseni 1944“, 
Časopis za suvremenu povijest, № 3, 2003.
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саном уз минимум идеолошких аберација, на изворној немачкој и 
партизанској грађи која не може да се оптужи за „ревизионизам“ и 
„пристрасност“. Пошто су у монографији коју представљамо „мар-
товски“ преговори остали ван тематског оквира (под скраћеним 
описом „врхунац класног радикализма“),10 не можемо да не прене-
семо укратко „интерно виђење“ догађаја које савремени хрватски 
аутор приказа последње Велебитове књиге крсти као „апокриф“, 
„тактизирање“, „невјеројатна теза“ и „епизода“.11

Историчари из савезне Удбе далеке 1958. (15 година након 
догађаја) називали су ове догађаје „Глајзеова акција“. Први кон-
такти Титових „поверљивих људи“ и Немаца били су успостављени 
у августу а од јесени 1942. већ је било низ састанака и размена 
између представника ВШ НОВЈ и немачке стране, коју су заступа-
ли официри СС (касније су смањили своје учешће у преговорима) 
и Абвера. Од новембра 1942. у овим преговорима као представник 
Врховног штаба је учествовао и Владимир Велебит. Баш тада је 
било договорено формирање посебне „неутралне зоне“ за размену 
заробљеника и комуникацију обеју страна. Неприлику за партизане 
је представљало то да су „Немци упорно одбијали проширење 
размене на целу територију Југославије, већ је строго ограничавали 
само на НДХ“. Уосталом за почетак и ово је било довољно јер у 
то време „НДХ је била главно оперативно подручје снага НОВ и 
седиште њеног руководства“. „Већ у току разговора око питања 
поступка са очекиваним заробљеницима из IV офанзиве, јануара 
1943. предвиђено је да ће при свакој немачкој дивизији бити 
постављена комисија за заробљенике под руководством органа Сипо 
и СД-а. Ова је имала да разврстава заробљенике у ...категорије: 
лица намењена размени, укупно око 150 истакнутих личности, 300 
заробљеника предвиђених за репресалије..., неподозрива ли ца 
способна за рад у Немачкој..., сумњива лица за логор у Норве-
шкој..., заробљеници о којима комисија за разврставање не би 
могла да стекне одређену оцену“. Осим размене заробљеника по-
стојала је и друга узајамна вајда: „партизани су користили разна 
давања у медикаментима и сличном материјалу“, а Немци су 
имали „привредне интересе, којима је у првоме реду било стало 
до могућности да им се обезбеди експлоатисање рудника боксита. 
Исто тако су ту улогу играли и интереси који су налагали да се 

10 М. Терзић, н. д., стр. 235.
11 T. Valentić, „Revizionistička i unutrašnja potreba (Vladimir Velebit, Tajne i zamke II. 

svjetskog rata, Prometej, Zagreb, 2002.)“, Vijenac, br. 235, 6. ožujka 2003.
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обезбеди неометан саобраћај на главној прузи Загреб–Београд“.12 
Следећа тура преговора се одвијала у Загребу у марту 1943, у којој 
је такође учествовао и Велебит. Овде треба додати да је, будући 
да су Немци одбили да споразум о размени заробљеника прошире 
на целу територију Југославије, Врховни штаб пренео надлежност 
за питање размене на Главни штаб за Хрватску. Од децембра 1943. 
„неутралну зону“ за преговоре представника Немаца и партизана 
је представљала Писаровина надомак Загреба. „Глајзеову акцију“ 
нису омели ни долазак англоамеричке, нити совјетске мисије, већ 
„неуспешан атентат на Хитлера“, због чега су све операције Абвера 
биле успорене (а сама организација спојена са РСХА). Без обзира 
на све ове компликације`ског покрета) је функционисала све до 
јануара 1945.13 Учешћем у овој не баш часној (али корисној са 
становишта политичког преживљавања) игри Велебит је препоручио 
себе за поузданог и Титу оданог човека без већих „идеолошких“ 
скрупула, вештог дипломату и преговарача.

Овде и почиње историја његових веза са енглеским и аме-
ричким савезницима, коју бриљантно реконструише Милан Терзић 
у својој компактној, али веома језгровитој монографији. Велеби-
тове мисије су стављене у чврст оквир међународних околности и 
дат је веома опсежан и детаљан приказ догађаја. Већ уводни део 
– „Југословенски ратни заплет“ представља једну одмерену и урав-
нотежену слику дешавања у крвавом вртлогу рата у Југославији, са 
изваганим приступом, који тек почиње да се кристализује у домаћој 
историографији услед хаотичног померања клатна историјске песр-
пективе као последице несравњеног сукоба „четника и партизана“. 
Даље су сагледане три битне „ратне“ мисије – „Мисија В. Велеби-
та у Египту децембра 1943“, „Велебитов боравак у Италији почет-
ком 1944“, „Мисија В. Велебита у Лондону у мају 1944“ и наставак 
„Мисија В. Велебита у Лондону – лето 1944“.

Уз све то Терзић не заборавља ни другу страну у грађанском 
рату и у поглављу „Позиција супарничког покрета – на споредном 
колосеку“ даје прилику читаоцу да оцени трагедију „проанглоаме-

12 Боксит је руда за производњу алуминијума – „крилатог метала“, једне од три 
сировине (поред каучука и нафте) чије несташице су биле кључне за ратне 
напоре Немачке. Пруга Загреб–Београд је била веома важна пруга тадашње 
Југославије за ратне напоре Немачке, јер је обезбеђивала превоз робе из 
неутралне Турске, снабдевање немачких снага у источном Медитерану. 
Фактички ове две ствари су и биле највеће реалне стратешке вредности 
подручја НДХ са глобалног гледишта ратних операција Другог светског рата. 

13 Nemačka obaveštajna služba, UDB III odeljenje, Beograd, 1958, T. V, s. 577–591.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

328

ричког“ југословенског покрета отпора који више није требао са-
везницима. Сплет малограђанских потеза, уских погледа на гло-
балну ситуацију и обичне себичности је водио конкуренте парти-
зана у пропаст. Оправдано звучи констатација М. Терзића да је 
спољну политику ЈВуО и краљевске владе, која је имала мрежу 
спољнополитичких испостава и добре везе са савезницима на по-
четку рата, уништавало одсуство „јасног и кохерентног плана“.14 
Нажалост, морамо истаћи и то, без обзира на то што је између сим-
патизера емигрантске владе и руководства ЈВуО било пуно дипло-
мата, па чак и представника војно дипломатске елите, очигледно је 
да је руководству овог покрета недостајало и одређене „гипке так-
тике“ (израз који више пута користи Терзић описујућу понашање 
Владимира Велебита).

Морамо подсетити да је после успешног успостављања кон-
таката са Немцима у августу 1943. Велебит добио другу не мање де-
ликатну и компликовану мисију – успостављање односа са Енгле-
зима, чији је став о југословенским партизанима почео да се мења 
већ од лета 1942, када је била започета припрема прве енглеске 
мисије, коју су формирали од канадских левичара југословенског 
порекла.15 Ова мисија је стигла у Лику 20–21. априла 1943. и уско-
ро је успоставила везе са партизанима. После експеримента са 
мештанима, у Титов штаб је 28. маја 1943. стигао и прави енглески 
џентлмен из SOE – Фредерик Вилијам Дикин, питомац Оксфорда 
који је био примљен у британску обавештајну службу тек почетком 
рата.16 У септембру 1943. он се вратио из Југославије са најлепшим 
утисцима о Титу. И тек након тога, 18. септембра 1943. код Тита је 
стигла права енглеска војна мисија – четири британска официра 
за везу, снажна радио-станица и шеф мисије сер Фицрој Маклејн, 
који је добио звање бригадног генерала тек пред полазак на пут. 
Дикин помиње да је Велебит у звању пуковника постао официр за 
везу ВШ НОВЈ са британском мисијом, поменувши и то да је Ве-
лебит био задужен за комуникацију са мисијом мајора Т. Атерто-
на, која је случајно залутала код партизана. Велебит је покушао 
да „обезбеди Атертону сав заплењени материјал о Михаиловићу 
и о сарадњи његових команданата са Осовином”. Са Велебитом је 

14 М. Терзић, н. д., стр. 87.
15 B. Prpić, Preko Atlantika u partizane, Zagreb, 1965, str. 19–27, 132, 146–150; R. 

McLaren, Canadians behind enemy lines, 1939–1945, Vancouver, 2004, p. 151.
16 F. W. D. Deakin, The Embattled Mountain, London, 1971; F. Dikin, Bojovna planina, 

Beograd, 1973; W. Mackenzie, The Secret History of S.O.E.: Special Operations 
Executive 1940–1945, London, 2000, pp. 428–431.
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Атертон и вечерао последњи пут код партизана, након чега је не-
стао под сумњивим околностима. Контакте са следећом енглеском 
мисијом – Дикиновом – Велебит је успоставио пре него што га је Ти-
то поставио за официра за везу 4. августа 1943. Дикин пише да је 
за њега ова промоција у официра била само формалан чин, јер су и 
без тога лако „успоставили посебан и трајан лични контакт... наша 
сарадња текла је глатко, у сталној атмосфери узајамног поверења. 
Од нашег првог састанка на Петровом пољу били смо тесно пове-
зани до краја рада мисије Typical, у последњим месецима рата“.17 
Не мање „глатку сарадњу“ Велебит је успоставио и са Маклејном, 
који га је сматрао за „прикладног официра који сигурно неће пра-
вити неприлике“.18

Питање ове „лакоће“ за сарадњу Владимира Велебита са 
представницима енглеске мисије за време рата, а и одмах после 
њега, остало је ван пажње аутора монографије (у смислу негирања 
или признавања те чињенице) иако нам прворазредни изворни 
материјал који је он сакупио даје више основа за размишљање. Пре 
свега констатујемо да из Терзићеве монографије сазнајемо да је Ве-
лебит и сам користио израз „енглески човек“ као дисквалификацију 
(не у смислу директне оперативне сарадње већ у смислу енглеског 
термина аgent of influence) појединих припадника југословенске 
дипломатске службе у смислу њихове неприкладности за поверљив 
рад.19 Терзић је поменуо и то да је „у круговима идеолошки орто-
доксног руководства“ КПЈ постојало „питање његове искрености, 
укључујући и подозрење“.20 Дипломатија увек претпоставља до-
зу „неискрености“ и у својим преговорима са енглеским савезници-
ма Велебит је морао да испољи не мање „гипке тактике“ него пре-
ма Немцима. Радило се не само о ситницама попут оне да је за вре-
ме успостављања и развоја „неутралне сарадње“ са Немцима Ве-
лебит пред савезницима морао да гласно критикује колаборацио-
низам ЈВуО (који је био итекако присутан). Сличних појава било 
је и касније, на пример када је на енглеско питање о могућности 
сарадње између НОВЈ и ЕЛАС-а у децембру 1944, Велебит „одба-
цио сваку сумњу у то“.21

17 F. W. D. Deakin, The Embattled Mountain, London, 1971; F. Dikin, Bojovna planina, 
Beograd, 1973.

18 М. Терзић, н. д., стр. 29.
19 М. Терзић, н. д., стр. 145.
20 Исто, стр. 193.
21 Исто, стр. 161. Заправо се Југославија по заврштеку Другог светског рата 

итекако мешала у грађански рат у Грчкој. Према детаљној изјави Ј. Капичића 
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Овде се радило о другој врсти сумње дела југословенских 
комуниста у Велебитову искреност према друговима у самој КПЈ, 
какву је рецимо амбасадор СССР-а А. И. Лаврентјев чуо за вре-
ме поверљивог разговора са С. Жујовићем и Р. Чолаковићем у 
марту 1948.22 Ђилас је, према интервјуу објављеном у прилогу 
монографије М. Терзића, такође оптуживао за инсинуације о Веле-
биту тврдокорније крило у КПЈ и сматрао да су „за совјетску сумњу, 
да је Велебит енглески шпијун криви наши (чланови КПЈ)“.23 Прет-
поставке о „нешто већој од препоручене кооперативности“ према 
Енглезима немају реалних доказа. Тешко да је човека који је већ 
имао пре ступања у КПЈ довољно материјалног блага могла да при-
мами „лускузна вила са послугом и пуним снабдевањем“ које је Ве-
лебиту обезбедила британска војска за време његове прве мисије 
у Египту у децембру 1943.24 „Дипломатским тактизирањем“ може-
мо назвати Велебитову депешу упућену преко англоамеричке војне 
мисије 15. маја 1944. Титу: „Можете ми слати депеше и у енглеској 
шифри преко англоамеричке мисије“.25 Ово „тактизирање“ он је по-
новио неколико пута правдајући предлог о преласку на енглеску 
шифру препоруком британских обавештајаца, који су упозорава-
ли на „несигурност шифри НОП“.26 Пуком коинциденцијом можемо 
назвати и то да су у јануару 1944. представници совјетске мисије 
нашли времена да се нађу са М. Поповићем и В. Дедијером, али ни-
су изразили жељу да посете и Велебита.27 Сличном коинциденцијом 
можемо назвати и то да га нису позвали на пријем код Стаљина у 
Кремљ28 у новембру 1944. када су у Москву, упркос лошем вре-

у Југославији није само функционисала грчка радио-станица на Авали, били 
смештени грчки рањеници у Карлановској бањи код Скопља, а у Београду био 
смештен и ред водећих личности покрета, већ је Југославија слала ЕЛАС-у 
оружје, војне инструкторе и ратни материјал (храну, лекове, униформе, обућу). 
Т. Никчевић, Голи отоци Јова Капичића, Београд, 2010, стр. 107–111.

22 Ю. В. Емельянов, Сталин: На вершине власти, Москва, 2002, стр. 100.
23 Интервју М. Терзића са М. Ђиласом у Београду, 11. децембра 1991. М. Терзић, 

н. д., стр. 235.
24 Интервју М. Терзића са В. Велебитом: писмени одговори из Швајцарске 1991. 

М. Терзић, н. д., стр. 204.
25 М. Терзић, н. д., стр. 102.
26 Исто, стр. 104.
27 В. В. Зелењин, „Совјетска војна мисија у Југославији 1944“, Пола века од 

ослобођења Србије, Београд, 1995, стр. 21.
28 М. Терзић, н. д., стр. 156.
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мену, рату и раздаљини од две и по хиљаде километара стигли 
Шубашић, Велебит и Кардељ...29

Осим свих ових „сумњи југословенских другова“, „коинци-
денција“ и „тактизирања“, постоји и интерно писмо руководству КПЈ 
(друго у реду „критичких“) у којем је Стаљин изнео своје виђење 
ствари веома прецизно: „Нама није јасно зашто енглески шпијун 
Велебит и даље остаје у систему МИП Југославије на месту првог 
помоћника министра, југословенски другови знају да је Велебит ен-
глески шпијун. Они знају такође и то да и представници совјетске 
владе такође сматрају Велебита шпијуном. И ипак, без обзира на 
то, Велебит је и даље први помоћик министра иностраних посло-
ва Југославије. Могуће је да југословенска влада жели да користи 
Велебита баш као шпијуна Енглеске. Као што је познато буржоа-
ске владе сматрају потпуно прихватљивим да имају у свом саста-
ву шпијуне империјалистичких велесила, чије симптатије они же-
ле да освоје, и спремни су на тај начин да се поставе под контролу 
ових држава. Сматрамо такву праксу апсолутно неприхватљивом за 
марксисте. Ма како било, совјетска влада не може да остави пре-
писку са југословенском владом под контролом енглеског шпијуна. 
Разумљиво је да док се Велебит налази у саставу руководства ино-
страних дела Југославије, совјетска влада сматра себе доведеном у 
компликовану ситуацију и нема могућности да води отворену пре-
писку са југословенском владом преко система МИП Југославије.“30

Руководство СССР-а је добијало информације о Југославији 
не само из саопштења „опрезних југословенских другова“. По-
зната „кембричка петорка“ је била веома корисна у овом погле-
ду. Почетком рата Џ. Кернкрос је радио у британској служби за 
дешифровање и, између осталог, саопштио је да су Енглези брзо 
успели да разбију релативно једноставну шифру преко које је ишла 

29 Уосталом ни Е. Кардељ није имао позитивна искуства са састанка у Кремљу, 
јер се према њему Стаљин понашао доста грубо. Не можемо да не приметимо 
да су одређени допринос сигурно дали не „бољшевичка циничност“ Стаљина 
и „инфериорност“ Кардеља (према В. Велебиту) већ извештаји совјетских 
официра из мисије Н. Корњејева о антируским ставовима Кардеља, који су 
били још уочљивији у поређењу са топлим и пријатељским односом на који су 
наишли код другог вође словеначких партизана – Ф. Розмана, који је трагично 
изгубио живот након случајне експлозије енглеског минобацача 7. новембра 
1944. Л. И. Воробьев, „На югославской земле“, Очерки истории российской 
внешней разведки, Т. 4: 1941–1945 годы, Москва, 1999, стр. 452.

30 Письмо И. Броз-Тито и остальным членам ЦК Компартии Югославии от 27 марта 
1948 года, Сталин И. В., Полное собрание сочинений, т. 18, Москва–Тверь, 
2006, стр. 30–31.
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комуникација између ЦК КПЈ и ИК КИ,31 а од јануара 1944. Кернкрос 
је прешао на посао у штаб МИ-6 у Лондону, где је био задужен за 
координацију рада британских обавештајних служби у Југославији. 
Други члан „кембричке петорке”, Г. Берџис је за време рата био 
лични помоћник енглеског министра спољних послова Антонија 
Идна. Корисни су били и други чланови ове групе. Позната је и 
просовјетска оријентација Џ. Клугмана, који је радио у каирској ис-
постави британске SOE. Мање је познато да је и у редовима енгле-
ске и америчке мисије у Југославији било лица на вези са совјетским 
обавештајцима. Позната су бар два таква човека: мајор Лин Фериш 
(псеудоним „Атила“) и капетан Џорџ Вучинић (псеудоним „Покло-
пац“). До краја 1942. резидентура НКВД-а у Вашингону је успела 
да успостави плодну сарадњу и са двојицом високопозиционираних 
припадника „кооперативне југословенске емиграције” – будућим 
југословенским амбасадором у САД-у Савом Косановићем (псеудо-
ним „Коло“) и будућим последњим премијером југословенске избе-
гличке владе Иваном Шубашићем (кодно име „Сереc“).32 Није ни чу-
до да је, када је стигао у Египат у децембру 1943, Велебит, уз про-
блеме у комуникацији са неким старијим британским официрима, са 
задовољством констатовао „предусретљивост” капетана Клугмана, 
који „најбоље познаје ситуацију у нашој земљи и тако рећи обавља 
цео посао у тој организацији“ и да је Фериш „написао врло леп 
извештај о нама и свагде се заложио за нас“.33 Такође не чуди ни 
то што и сам Шубашић, према Терзићевим наводима, „у појединим 
тренуцима као да је радио у корист краљеве штете, док је НОП-у 
послужио као мост којим се предаје уставна легитимност”.34 Уз то-
лику обавештеност совјетског руководства, квалификовање Веле-
бита као човека повезаног са Енглеском не изгледа толико наивно. 
Остаје да истакнемо да је мало вероватно да се радило о баналном 
„врбовању” већ пре о стварању „пријатељских веза” и претварању 
у оно што је и сам Велебит називао „енглески човек”.

31 Зато је по доласку мисије Н. Корњејева (који је дошао до звања генерала у РУ 
РККА баш у служби радио-веза) систем кодирања у ВШ НОВЈ био промењен. 
„Коинциденцијом“ је након тога и дошло до „тактизирања“ Велебита и 
љубазног (али закаснелог) обавештења енглеске стране о томе да је шифра 
НОВЈ непоуздана и да партизани могу да пређу на енглеску шифру.

32 А. Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији: утицај СССР-а и руских 
емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945, Београд, 2011, стр. 264, 265, 
283, 287.

33 М. Терзић, н. д., стр. 47.
34 Исто, стр. 191.



Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ В. ВЕЛЕБИТ – ТИТОВ ЛИЧНИ ПОВЕРЕНИК. 
 ТАЈНА ДИПЛОМАТИЈА ПАРТИЗАНСКОГ ПОКРЕТА

333

Сматрамо да је и околност постављања Велебита на положај 
у МИП-у, поменута у Стаљиновом писму Титу, представљала 
одређену врсту дипломатске љубазности према Енглезима.35 Бли-
скост коју је Велебит успоставио са Енглезима 1943–1944. сигурно 
би му дошла главе да га није подржавао његов шеф, чији је ина-
че човек од великог поверења и био. Није случајно Велебит отпу-
товао у САД 1950/51. у јеку хладног рата – у тренутку када је на 
Далеком истоку ситуација била на ивици нуклеарног рата – у нову 
„специјалну мисију“ и тражио је помоћ у оружју од САД-а. И опет 
успех и опет нова мисија – организација првог Титовог путовања у 
иностранство након 1948. И опет Лондон и Велебит у улози амба-
садора Титове Југославије.36

* 
* *

Осим основне и потпуно реконструисане теме истраживања, 
базиране на опсежном проучавању архивске грађе, монографија Ми-
лана Терзића обогаћена је низом прилога, интервјуа са учесницима 
догађаја, и представља инспиративан извор за даља размишљања 
и анализе. Интервјуи садрже разноврсне податке и расветљавају 
бројне загонетне појаве Другог светског рата у Југославији. На 
пример, дефинитивно је расветљено питање прве совјетске мисије 
у ВШ НОВЈ. До сада је за прву такву мисију сматрана мисија гене-
рала Н. В. Корњејева, а о постојању неке претходнице те мисије 
само се нагађало.37 Било је познато само то да је совјетска посада 
АДД (Авијације далеког домета) под командом потпуковника Б. И. 
Жилина 18. септембра 1943. пребацила са аеродрома код Курска 
(Русија) у рејон Бугојно (Босна) неколико падобранаца „бугарских 
комуниста”.38 Сада сматрамо утврђеним да су тада пребацили проб-
ну мисију РУ РККА39 у којој је био дугогодишњи оперативац РУ РККА 
Штерју Атанасов (Виктор), радисткиња Нана Шиловић40 и непозна-
ти трећи члан, наводно Бугарин. Атанасов је остао у ВШ НОВЈ до 

35 На пример, 1941. СССР је инсистирао на учешћу у преговорима са југословенске 
стране Б. Симића, кога је сматрао за „руског човека“.

36 М. Терзић, н. д., стр. 194.
37 А. Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији: утицај СССР-а и руских 

емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945, Београд, 2011, стр. 296.
38 А. М. Сергиенко, АГОН – авиационная группа особого назначения, Москва, 

2009, стр. 17–18; ЦАМО РФ, 18 ВА, оп. 11495, д.10, л. 5.
39 РУ (Разведывательное управление) – војна-обавештајна служба Црвене армије 

(РККА).
40 Щ. Атанасов, Записки на революционера. Спомени, София, 1969; РГАСПИ, Ф. 

495, оп. 277, д. 1838, „Павлич Мария Николаевна (Шилович Нана)“.



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

334

доласка Корњејева, а након тога је остао као члан совјетске војне 
мисије бар до 20. августа 1944,41 када је учествовао у „хватању ве-
за са Бугарима” и у догађајима након којих је 9. септембра 1944. 
Бугарска прешла на страну СССР-а. Атанасов се следећи пут на 
подручју Југославије појавио већ у улози помоћника команданта за 
политички рад (de facto човека бр. 1) Прве бугарске армије која је 
стигла на место 68. корпуса на Сремски фронт...42

Монографија Милана Терзића представља редак спој студи-
озног научног приступа са питким и јасним стилом, што претвара 
читање ове монографије у право задовољство. Са нестрпљењем 
очекујемо да ће Медија центар „Одбрана” ускоро обрадовати чита-
оце и новим, поменутим у уводу, истраживањем аутора, посвећеним 
заплетима емигрантске судбине југословенске краљевске владе.

Summary

Aleksej Timofejev, Ph. D.

V. Velebit – Tito’s Personal Envoy. 
Secret Diplomacy of the Partisan Movement

Milan V. Terzić, The Power and Influence of Military Diplomacy: 
Missions of Vladimir Velebit 1943–1945, 

Belgrade: Medija Centar Odbrana, 2012, 276 pages

Key words: military diplomacy, guerilla warfare, World War 
II, Partisan movement, Vladimir Velebit

The biography of Vladimir Velebit is very interesting and 
challenging for the scholar: a man from an affluent family, a former 
judge, a lawyer who had clients from the Reich and Italy, a man who 
joined the illegal Communist Party of Yugoslavia that advocated the 
dictatorship of the proletariat and who in a few years won the personal 
41 Зборник НОР-а, т. VII, књ. 4, Београд, 1954, стр. 31.
42 Љ. Пајовић, Д. Узелац, М. Џелебџић, Сремски фронт: 1944–1945, Београд, 

1979, стр. 131–132.
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confidence to the party leader. He was one of the leading figures in 
what the historians from the Federal UDB (State Security Service) in 
1958 called „Glaise’s Action” – establishment of contacts between NOVJ 
(Yugoslav National Liberation Army) ) and the Germans in autumn of 
1942 that resulted in the exchange of prisoners, a series of local truces 
and the establishment of a neutral zone for negotiations Pisarovina 
that functioned until January 1945. The history of his connections with 
British and American allies began after this event and it is so brilliantly 
reconstructed by M. Terzić in his compact but very concise monograph. 
It deals with Velebit’s missions in Egypt in January 1943, Italy at the 
beginning of 1944 and London during the spring – summer of 1944. 
M. Terzić’s book places V. Velebit’s missions within the firm framework 
of international circumstances and gives a very extensive and detailed 
survey of them. However, M. Terzić does not forget the other side in 
the civil war in his chapter „Position of the Rival Movement – on the 
Sidetrack” where he gives the reader the opportunity to judge for 
himself the tragedy of the „pro Anglo-American” Yugoslav Resistance 
movement that was no longer needed by the Allies. Regardless of the 
fact that among the sympathizers of the government in exile and the 
YVuO (Yugoslav Army in the Fatherland) were many diplomats and 
even representatives of the military diplomatic elite, it is obvious that 
the leadership of this movement lacked „certain flexible” tactics. It 
is not surprising that the hardcore wing of KPJ (Communist Party of 
Yugoslavia) S. Žujević and R. Čolaković doubted V. Velebit’s sincerity, 
and informed the Soviet ambassador in Yugoslavia A. I. Lavrentiev about 
it. These doubts were shared by J. Stalin who had his own channels of 
information. However, the proximity that V. Velebit established with the 
British in 1943–1944 could have cost him his life was it not sanctioned 
by his boss.
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Др Ђоко ТРИПКОВИЋ

ТИТО О ПОСЕТИ БРЕЖЊЕВА ЈУГОСЛАВИЈИ 1971.*

Совјетски лидер Леонид Брежњев је у септембру 1971. по-
сетио Југославију, што је била његова трећа посета: прва је била 
у септембру и октобру 1962. када је био на функцији председни-
ка Врховног совјета СССР-а, формално шефа драве, а друга у сеп-
тембру 1966, у својству генералног секретара ЦК КПСС-а (неду-
го после избијања у јавност „случаја Ранковић“). Значај ове по-
сете био је утолико већи што је она дошла три године након дра-
матичног погоршања односа између Београда и Москве поводом 
војне интервенције СССР-а и четири земље Варшавског пакта у 
Чехословачкој, августа 1968, што је југословенско руководство, 
предвођено Јосипом Брозом Титом, жестоко осудило.

Драстичан пад политичке комуникације између два руко-
водства који је уследио након интервенције потрајао је више ме-
сеци, све до пролећа 1969, када су лидери у Москви и Београду 
закључили да ниједној страни није у интересу одржавање таквог 
стања у међусобним односима, да је случај Чехословачке мање- ви-
ше свршена ствар, те да се треба окренути поправљању полити-
чких односа између две земље. Индикативно је било да за време 
овог погоршања није дошло до битнијег поремећаја у трговинским 
односима и програмима војне сарадње. Процес обнове и јачања 
политичке комуникације успешно се одвијао наредних месеци, а 
формална потврда таквог тока била је посета Андреја Громика, 
совјетског министра иностраних послова и члана политбироа ЦК 

* Рад је настао у оквиру пројекта Српско друштво у југословенској држави у 
20. веку: између демократије и диктатуре, (№ 177016), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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КПСС-а, почетком септембра 1969, када се поред осталих су срео 
и са Титом. Тиме је био успостављан политички дијалог на нивоу 
руководстава две земље, а очекивао се и последњи корак у том 
процесу: сусрет на највишем нивоу, Тито – Брежњев, којим би се 
по тврдила валидност текућег побољшања и спремност за наставак 
добрих односа и сарадње који су били изграђени у претходним го-
динама, када су се лидери двеју земаља често састајали (у просе-
ку једном годишње у периоду 1962–1968).

Делујући у том смислу Тито је крајем 1969. преко новоиме-
нованог амбасадора у Москви Вељка Мићуновића упутио форма-
лан позив Леониду Брежњеву да посети Југославију (био је ред 
на Русе будући да су последњи састанци на врху одражни за вре-
ме Титових званичних и незваничних посета СССР-у 1967–1968). 
Међутим, и поред формално позитивног става совјетске стране 
у погледу прихватања овог позива, протекло је готово две годи-
не до организовања посете. Било је више разлога што се у Мо-
скви одлагало и одуговлачило са реализацијом посете Брежњева 
(југословенској страни се као разлог наводило лоше здравствено 
стање и презаузетост совјетског лидера). Најважнији је свакако 
лежао у намери да се добро проучи актуелна југословенска по-
литика, како тенденције и правци унутрашњег политичког развоја 
тако и спољнополитичка позиција и оријентација, на основу че-
га би се спровела што солиднија припрема и платформа за наступ 
Брежњева и совјетске делегације на разговорима у Београду.

С друге стране, Тито и његови сарадници нису инсистирали 
на томе да до посете дође што пре, стрпљиво су чекали одлуку Мо-
скве. Сматрали су да је међународна позиција Југославије чврста 
и стабилна, да се она успешно остварује кроз активну спољну по-
литику у својству једне од водећих земаља у покрету несврстаних 
и врло добрих веза и односа са западним земљама. У склопу тога 
од посебне важности је било приметно јачање односа са САД-ом, 
које је уследило после војне интервенције у Чехословачкој, на че-
му се ангажовао и нови амерички председник Ричард Никсон. То 
је резултирало и сусретима на највишем нивоу, посетом Никсона 
Југославији (септембар–октобар 1970) и Титовом посетом САД-у 
(октобар 1971). Процењујући своју позицију веома солидном, Ти-
то и југословенско вођство су, придајући свакако велики значај 
доласку Брежњева, од те посете првенствено очекивали да он и 
совјетско руководство том приликом потврде своју приврженост 
принципима у односима између две земље записаним у Београдској 
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и Московској декларацији, те да сусрет на врху дâ нови импулс на-
претку билатералне, превасходно економске сарадње у наредним 
годинама.

Посета Леонида Брењева (22–25. септембар 1971) и разго-
вори између два лидера и двеју делегација протекли су у доброј и 
конструктивној атмосфери, а резултате посете су веома пози ти вно 
оцениле обе стране. То се могло видети и из званичног коминикеа и 
декларације коју су Тито и Брежњев потписали на крају ове посете, 
где су, поред изражавања жеље за даљи развој односа и сарадње 
између две земље, реафирмисани принципи из Београдске и Мо-
сковске декларације да међусобни односи треба да се заснивају 
на поштовању равноправности, немешања у унутрашње ствари, 
права на развијање властитог модела социјализма. Овом важном и 
успешном посетом обновљена је пракса континуираног политичког 
дијалога на највишем нивоу и постављена солидна база на којој су 
се одвијали односи између две земље током целе те деценије, све 
до смрти двојице лидера почетком 80-их.1

Југословенско вођство је било задовољно резултатима ове 
посете, што се може видети и из Титовог излагања на проширеној 
седници Извршног бироа Председништва СКЈ од 3. октобра 1971, 
које овом приликом презентирамо.

IZLAGANJE PREDSEDNIKA TITA NA PROŠIRENOJ SEDNICI 
IZVRŠNOG BIROA PREDSEDNIŠTVA SKJ,  

ODRŽANOJ 3. OKTOBRA 1971. NA BRIONIMA2

Drugovi, posjeta Brežnjeva bila je odavno planirana, ali je već 
dve godine odlagana. Ja ne bih ulazio sada u to kakvi su sve elementi 
doveli do odlaganja posete, šta se dešavalo u našim odnosima, kakva 
je bila situacija do posjete Brežnjeva i koji su problemi dovodili do 
pogoršavanja odnosa između Jugoslavije i Sovjetskog Saveza.

Htio bih da kažem da je Brežnjev odmah po dolasku tražio 
da razgovara sa mnom u četiri oka. I razgovori su bili u četiri oka. 
U tim razgovorima on je iznosio sve ono šta je poslije govorio na 
plenumu, odnosno na zajedničkom sastanku obeju delegacija. Sa 

1 Више о посети Леонида Брежњева Југославији 1971: Đ. Tripković, Jugoslavija – 
SSSR, 1956–1971, Beograd, 2012, str. 280–287.

2 Архив Југославије, Кабинет председника Републике, 837, I-3-а/101-131.
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priličnom nervozom, nekorektno i lupajući šakom o sto govorio je na 
zajedničkom sastanku o tome da Sovjetski Savez nikada nije imao 
nameru da napadne Jugoslaviju. Istu nervozu pokazao je i u našim 
razgovorima u četiri oka. Njegovi razgovori u dvoje bili su, razumije 
se, usmereni u pravcu potrebe da se već jedanput između Jugoslavije i 
Sovjetskog Saveza raščiste stvari koje nam onemogućavaju da imamo 
takve stabilne odnose kakvi bi trebali da budu između dve socijalističke 
zemlje, što je naročito podvlačio, kao i u kom pravcu i o čemu sve treba 
da razgovaramo.

On je govorio i o spoljno-politickim problemima, o rezultatima 
Brantove posete Krimu.3 Hvalio je Branta kao realnog političara. 
Smatra da će razgovori sa Brantom na Krimu biti snažan doprinos za 
dalje učvršćivanje odnosa i stabilizaciju, odnosno smirivanje u Evropi. 
Brežnjev je izneo uverenje da je Brant jedini čovjek koji razumije 
potrebu da je neophodno stvoriti bolje odnose, pripremiti stišavanje, 
odnosno prevazići dosadašnje sukobe u Evropi, kako bi se ostvarila 
evropska bezbednost. Rekao mi je isto tako kao što je rekao i poslije 
na zajednickom sastanku, da smatra da pitanje evropske bezbednosti 
mora biti pripremano postepeno i sporazumevanjem sa Zapadnom 
Nemačkom uz sporazumevanja između Zapadne Nemačke i Istočne 
Nemačke.4 Pitanje evropke bezbednosti po mišljenju Brežnjeva, ne 
može dati rezultate ako se ne pristupi, odnosno ako se jasno ne kaže 
da treba likvidirati oba bloka tj. i Atlanski i Varsavški, u prvom redu 
njihov vojni karakter. To nije ušlo u naš zajednicki kominike, odnosno u 
deklaraciju. O tome ne bih hteo da govorim, jer će o tome govoriti drug 
Kiro,5 ali hteo bih da kažem da je Brežnjev to nekoliko puta podvukao. 
Mi smo posle to ispustili iz naše deklaracije, u sporazumu sa njima. 
Mišljenje je Brežnjeva da je pitanje evropske bezbednosti sada jedna od 
3 Резултат посете СССР-у и разговора канцелара СР Немачке Вилија Бранта које 

је том приликом имао са совјетским лидерима августа 1971. био је споразум 
који су потписали Брант и совјетски премијер Алексеј Косигин. Споразум Брант 
– Косигин је представљао један од најмаркантнијих момената политике детанта 
коју је Брант спроводио тих година a чија се основа састојала у постизању 
попуштања затегнутости у односима СР Немачке са Источном Немачком, 
Совјетским Савезом и Пољском.

4 Један од приоритетних елемената на спољнополитичком плану совјетског 
вођства у ово време било је форсирање сазивањa конференције о европској 
безбедност (КЕБ), што је у суштини имало за циљ да се актима који би се 
донели на тој конференцији осигура дугорочан опстанак постојеће политичке 
констелације у Европи. Конференција је најзад, после вишегодишњих 
преговарања и натезања СССР-а са западним силама, одржана у Хелсинкију 
(КЕБС) 1975, али акти усвојени на њој  нису, како се показало, гарантовали 
испуњење наведеног циља.

5 Киро Глигоров, члан Председништва СФРЈ.
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najvažnijih stvari. Smatra da ako dođe do zajedničkog sporazumevanja 
u Evropi makar ne u svemu, nego u globalu, da će to imati snažnog 
odjeka i omogućiti lakše rešavanje međunarodnih kriznih situacija na 
Dalekom istoku, na Bliskom istoku itd.

Brežnjev je bio jako ogorčen u razgovoru sa mnom kada je 
govorio kako im se prebacuje zbog održavanja manevara oko naših 
granica, podvlačeći da nije tačno da su ti manevri imali za cilj pritisak 
na Jugoslaviju, odnosno pripremu nekoga upada u Jugoslaviju. On je 
štaviše mnogo ogorčenije nego na zajedničkoj sednici izrazio mišljenje 
ovako: „Ja sam spreman da žrtvujem i porodicu i sebe ako bi do 
takvog nečega moglo doći. Prije sam spreman da žrtvujem sve što 
mi je najdraže nego da do toga dođe. To je apsolutno nemoguće.“ 
Jedna takva zakletva je bila tu. Poslije su drugovi videli na zajedničkom 
sastanku da je on vrlo ogorčen, sa suzama u očima, udario šakom 
i rekao da je strašna stvar da mi u tako nešto verujemo, to jest da 
Sovjetski Savez može da napadne na nas, da ugrozi našu nezavisnost, 
itd.

Šta je to ustvari bilo što je on hteo da postigne razgovorom u 
četiri oka? Hteo je da me uveri u potrebu stvaranja društva prijateljstva 
između SSSR-a i Jugoslavije, obrazlažući takvu želju i činjenicom da im 
je teško da objasne sovjetskom narodu da Jugoslavija odbija osnivanje 
tih društava, jer kako bi narod to shvatio i šta bi mislio o takvom 
odbijanju. Pitao se zašto mi tako nešto odbijamo? Ja mu nisam mnogo 
objašnjavao zašto, već sam mu sugerirao da to pitanje ne postavlja na 
zajedničkoj sednici. Jer, rekao sam mu, niko se sa tim neće složiti, a i 
lično smatram da tako nešto u ovom trenutku ne bi bilo korisno. Bolje 
je, dodao sam, da prijateljstvo između naših zemalja i između naših 
naroda gradimo na svakodnevnoj praksi, na bilateralnim odnosima koji 
bi bili mnogo čvršći od nekih društava koja mogu više da smetaju nego 
da koriste uzajamnoj saradnji. O ovome, razume se, drugovi mogu da 
me dopune, a kao što znate ovo pitanje nije ušlo u zajednički kominike, 
niti u deklaraciju.

U razgovorima u četiri oka Brežnjev me pitao: Ti ideš sada u 
Ameriku? Rekoh da. Kaže, bilo bi jako dobro da tamo sa Niksonom 
razgovaraš o tome da je neophodno ostvariti sporazume na Bliskom 
istoku i na Dalekom istoku. Možeš mu kazati šta smo mi razgovarali 
ovde o međunarodnim problemima. Možeš slobodno da mu kažes da 
Sovjetski Savez ne želi rat, da Sovjetski Savez želi dobre prijateljske 
odnose sa Amerikom. Ovo je par puta podvukao. Ja znam, kaže, da ti 
govoriš sa Niksonom otvoreno i znam da ćeš ti to njemu kazati. Samo 
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ne bi trebalo da ispadne kao da sam ti ja sugerirao da govoriš o tome. 
Reci mu šta ti misliš o Sovjetskom Savezu i o njegovoj politici. Rekao 
je da bi to bilo jako korisno, jer je krajnje vreme da preduzmemo 
energičnu ofanzivu za rešavanje i bliskoistočne krize i dalekoistočnog 
sukoba.6 On je meni manje, nego posle na Plenumu, govorio o strahovito 
velikim izdacima koje Sovjetski Savez mora da daje za Daleki istok radi 
održavanja borbene sposobnosti Severnog i Južnog Vijetnama i to ne 
samo u naoružanju (tenkovi, topovi itd.) nego i u hrani i svemu drugom 
što im je potrebno.

Kazao je da ih sve to ogromno košta jer nije u pitanju samo 
Daleki istok, već i Bliski istok i Kuba, a ne znaju kada će dobiti natrag 
to što im sada daju. Prema tome, rekao je Brežnjev, mi zbilja iskreno 
želimo da dođe do neke solucije, do rešenja tih problema.

Ne sećam se sada da li je rekao na zajedničkom sastanku, ali 
je meni rekao, da Izrael treba da se povuče sa svih arapskih teritorija 
i da mu se da garancija za one granice koje je imao do 5. juna 1967. 
god/ine/. Te granice treba da budu garantirane od velikih sila, a to je 
od strane Sovjetskog Saveza i Amerike, a eventualno i drugih. To bi 
bile takve garancije da nije potrebno dovoditi nikakve trupe na njihove 
granice poslije rješavanja toga pitanja. Ne bi, kaže, čak smeli ni pljunuti 
jedan na drugoga preko granice. Tako to mora da bude. Kazao je to, 
onako u vatri i dodao je da oni mogu to obezbediti, i da Arapi treba 
takvo rešenje da prihvate.

Rekao je zatim da ih optužuju da žele da se čim dulje produži 
situacija ovakva kakva sada jeste na Bliskom istoku tj. ni rat ni mir, 
da bi Sovjetski Savez nekako ovekovečio svoje prisustvo u afričkim 
zemljama. A to, kaže on, nije istina. Jer, čim se to reši oni bi želeli da se 
što prije povuku odande. Razume se, Suecki kanal je za nas važan kao 
i za vas i za sve evropske zemlje. Ali mi ne mislimo tamo da ostanemo, 
niti bi arapske zemlje tako nešto pozdravile. Jednom rečju, prišao je 
tome prilično realno. Jasno, tražio je od mene da i ja malo djelujem na 
rukovodioce UAR-a /Ujedinjena Arapska Republika/, kako bi pokazali 
više strpljenja i pristali na dalje razgovore pa da se nekako na miran 
način rješi to pitanje, a ne sukobom. Arapi su sada jako nervozni. 

6 Тито је у разговору са Никсоном (30. октобра 1971), а потом и у разговору са 
британским премијером Едвардом Хитом (8. новембра 1971) пренео ове поруке 
Леонида Брежњева, настојећи да их увери у већу флексибилност у ставовима 
совјетског лидера, његову жељу за бољим односима са САД-ом и ангажовање 
у решавању крупних међународних проблема. Међутим, оба саговорника су 
реаговалa уздржано и са неповерењем. - Видети: Đ. Tripković, n. d., str. 284–
285.
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Danas je bio kod mene izaslanik Sadata.7 Hteo je da čuje šta smo sa 
Brežnjevom razgovarali. Ja sam mu sve rekao. Izaslanik je tada pitao, 
dobro, a šta je Brežnjev rekao na kraju ako ne dođe do političkog 
rešenja, šta onda? Kazao sam mu da mi nije rekao šta. To neka Sadat 
sada kad ode u Moskvu s njim uredi, to jest da s njima razgovara šta 
onda. Ja sam mu rekao i to da mislim da je sada situacija prilično fluidna 
i da će se ove jeseni mnogo štošta dogoditi, te da zbilja za još neko 
vreme ostanu pri nastojanju za miroljubivo rešenje krize. Rekao sam 
mu da ću kad budem pošao u Ameriku, razgovarati sa Niksonom i reći 
mu svoje mišljenje. Ne mišljenje Brežnjeva i sovjetskog rukovodstva, 
nego svoje mišljenje o tom pitanju. Prema tome, o tome mi možemo 
sada samo da razmišljamo a nikako da dajemo nekakve savete ja ili 
bilo ko od nas. Ja to ne mogu dati ni u ime Jugoslavije, niti u svoje 
ime. Treba da vidimo kako će se dalje razvijati stvari. Rekao sam mu 
da verujem da je Sovjetski Savez išao veoma smelo u svim pravcima 
na rešavanje međunarodnih problema, mnogo fleksibilnije nego što je 
to bilo do sada.

Izaslanik Sadata je pitao da li je Sovjetski Savez spreman da 
pomaže dalje Ujedinjenu Arapsku Republiku i arapske zemlje. Rekao 
sam mu da mi je Brežnjev rekao da će ih sigurno pomagati, i to nije 
pravio ograničenja u pomoći koju će davati. Sada, dodao sam, mnogo 
zavisi od toga koliko će biti uspešni vaši razgovori sa Amerikancima i 
sa Sovjetskim Savezom.

Brežnjev je tražio, i to nekoliko puta, pa i u razgovoru koji smo 
imali u kolima da bi bilo potrebno da ja sa Niksonom razgovaram o 
tome i da mu kažem da je Sovjetski Savez spreman na najbolje odnose 
sa Amerikom. Brežnjev smatra da bi i Nikson trebao da se složi da se 
učine krupni potezi za rešavanje međunarodnih problema. Brežnjev 
mi nije rekao u čemu se sastoje ti potezi. Ali, ja sam video da je on 
zbilja spreman da se reši i dalekoistočno i bliskoistočno pitanje i pitanje 
Evrope. Interesantno je što mi je Brežnjev rekao da su Amerikanci 
doprineli tome da je došlo do sporazuma o pitanju Berlina između 
Branta i Sovjetskog Saveza.

7 Анвар ел Садат је 1970. наследио Гамала Абдела Насера на месту председника 
Египта (УАР – Уједињена Арапска Република). Он је постепено мењао политику 
чврстог ослањања на СССР коју је спроводио његов претходник, окрећући 
се све више према САД-у, што је наредних година, после још једног рата са 
Израелом (1973), резултирало мировним преговорима и споразумима између 
Египта и Израела, и коначно, уз активно посредовање САД-а, Кемпдејвидским 
споразумом (1978).
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Jednom rečju, moj je utisak da je Sovjetski Savez sada čvrsto 
rešen da na neki način dođe do preloma u odnosima između Istoka i 
Zapada. Već sam prije spomenuo da je Brežnjev kao prvu stvar postavio 
pitanje likvidacije blokova. To je jedna krupna stvar. Nikada do sada to 
oni nisu govorili.

Smatram da je Brežnjev došao u Jugoslaviju sa dobro promi-
šljenim stavovima u pogledu odnosa sa našom zemljom. Mi nismo bili 
prvi koji smo postavili pitanje suvereniteta. Mi nismo bili prvi koji smo 
postavili pitanje principa iz 1955. godine.8 Brežnjev je bio taj koji je 
postavio pitanje principa iz 1955. godine, to jest da ti principi važe i 
dalje. Istina, posle u razgovorima bilo je dosta teških diskusija. Ali, 
od prvog dana do svršetka on je bio za to da se ti principi unesu u 
zajedničke dokumente o poseti i razgovorima. On se složio po pitanju 
nezavisnosti i suvereniteta Jugoslavije. On je, prije sam već rekao 
na koji način, izrazio svoju ogorčenost što se u njih sumnja. Jednom 
rečju, videlo se da su oni o tome i ranije diskutirali. Njima je mnogo 
stalo do dobrih odnosa sa Jugoslavijom. Ovo je bio prvi put da je on 
izrazio izvesno priznanje nesvrstanosti Jugoslavije, i uz Jugoslaviju, 
nesvrstanima. Meni je rekao da ja imam još uvek mogućnosti da 
djelujem među nesvrstanim u pravcu koji bi pomagao rešavanju 
bliskoistočnog pitanja, iako bi se mogao dobiti i drugi utisak zbog onoga 
što je govorio na zajedničkom sastanku kada je nabrajao protagoniste 
nesvrstanosti i kada je kazao: Nehru je umro, Naser je umro, ostao si 
samo Ti. Znači, nemaš velike perspektive da možes dalje da održiš na 
okupu nesvrstane. To je bilo kontradiktorno onome što mi je govorio 
u četiri oka. No, ipak, nije mogao da negira značaj Jugoslavije među 
nesvrstanima. Njima je mnogo stalo da naš prestiž, koji je veliki među 
nesvrstanim zemljama, ipak na neki način koristimo u pravcu podrške 
politici Sovjetskog Saveza.

Kada je bilo reči o političkim pitanjima, o pitanjima odnosa između 
nas i njih, bilo je mnogo stvari koje su imale manje-više polemički 
karakter (pisanje naše štampe, o njihovoj štampi su ćutali). Mada smo 
odmah u početku rekli da nećemo potezati ove sitne stvari, koje su 
se nagomilale u velikoj količini u godinama kad nismo imali kontakte, 
već da ćemo govoriti o budućnosti naših odnosa, o tome kakvi bi oni 
trebali da budu, ipak to se nije moglo izbeći, pa je bilo i o tome riječi. 
Ja sam njemu naročito prigovorio oko informbirovaca, to jest da oni 
podržavaju ljude koji u njihovoj zemlji rade protiv Jugoslavije. Kazao je 
da nezna za to. Rekao sam – ali, mi znamo za to i zato smo zabranili 

8 Односи се на Београдску декларацију 1955. године.
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da dolaze u Jugoslaviju svima onima koji neprijateljski deluju u našoj 
zemlji. On kaže ... (govori na ruskom) „ja ću njih staviti na rešeto 
pa ću ih prorešetati, pa da vidimo ko su ti“. Rekao sam, dobro je da 
vi to učinite, prorešetajte ih. Mi nećemo zabranjivati dolazak u našu 
zemlju onima koji su nam lojalni bez obzira što su je ranije izdali. Ali, 
onima koji rade protiv naše zemlje nećemo dozvoljavati da to više čine. 
On kaže da to ne bi trebalo primenjivati prema sovjetskim ljudima. 
Rekao sam i prema sovjetskim ljudima isto tako ako će raditi u našoj 
zemlji protiv naše zemlje. Mi vama to moramo dati do znanja da im 
nećemo dozvoliti da tako nešto rade. Kaže, javite nam uvek o svakom 
konkretnom slučaju pa ćemo mi to već rešiti.

Neke stvari, koje su bile na dnevnom redu, a o kojima se disku-
tiralo, nisu ušle /u kominike i deklaraciju/. Uglavnom nisu ušle one koje 
mi nismo hteli da prihvatimo. Mi smo prihvatili sve osnovne elemente 
njihovih predloga koji su bili podudarni našim gledištima i našim 
stavovima. Bio je čitav niz sitnih pitanja po kojima smo morali da damo 
otpor i po kojima se nismo složili. Nismo se složili na primer po pitanju 
stvaranja društava prijateljstva, kao ni to da budemo u zajedničkom 
košu sa lagerskim zemljama, itd. Mi smo te i slične stvari odbijali, a 
oni su na kraju ipak prihvatili naša odbijanja. I sastavljena je onakva 
deklaracija kakva je vama svima poznata.

Ja smatram da je Brežnjevljeva poseta Jugoslaviji rezultat 
njihovog razmišljanja o promeni spoljne politike. Rezultat potrebe da 
se likvidiraju krizne situacije u pojedinim zemljama. Zato im je u prvom 
u redu bilo važno da sa Jugoslavijom poprave odnose, jer bi im loši 
odnosi sa našom zemljom smetali, naročito u njihovim akcijama na 
evropskom području kao što su pitanje bezbednosti i poboljšanje odnosa 
sa Zapadnom Evropom. Mislim takođe da su s njegovim dolaskom u 
Jugoslaviju likvidirane razne špekulacije koje se vrše vani na račun 
odnosa između naše zemlje i Sovjetskog Saveza. U tom pogledu bilo je 
kažem mnogo dezinformacija i pokušaja da se nas stalno drži u jednoj 
napetoj situaciji. Njihov dolazak u Jugoslaviju, razgovori i dokumenti 
koje smo potpisali doprineće raščišćavanju situacije i smanjenju de-
zinformacija. Posjeta je takođe doprinela i smirivanju duhova u našoj 
zemlji.

Ako pratite inostranu štampu, videćete da ogromna većina li-
sto va pozitivno ocjenjuje posetu Brežnjeva i deklaracije koje smo pot-
pisali. Strana štampa smatra da smo mi postigli krupne uspjehe i to 
blagodareći našoj upornosti, našoj nezavisnosti. Pišu da je to jedan 
dokaz više naše nezavisnosti koja je potvrđena baš u tim dokumentima.
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Drugo, moram da kažem da pisanje velikog dela naše štampe nije 
adekvatno pozitivnom pisanju strane štampe. Pitam se zašto je tako? 
Sovjetska štampa je u početku, to jest prije dolaska Brežnjeva pisala 
pozitivno. Ona je pisala pozitivno u toku i nakon posete, ističući njen 
snažan doprinos stabilizaciji i učvršćenju odnosa između Jugoslavije i 
Sovjetskog Saveza, kao i značaj koji će imati na evropskom i među-
narodnom planu. I danas sam opet vidio veliki uvodnik u „Pravdi“ 
koji piše pozitivno i podvlači da poseta predstavlja veliki doprinos i 
da je njome učinjena korisna i krupna stvar. Naša štampa, međutim, 
šuti. Moram da kažem da ja sa našom štampom u tom pogledu nisam 
zadovoljan. Oni, koji ovih dana u nekim našim gradovima govore da 
sam ja dao koncesije Brežnjevu, zlonamerno i netačno iskrivljavaju 
stvari i neistinito prikazuju našu aktivnost u pogledu učvršćenja, 
odnosno konsolidacije odnosa sa Sovjetskim Savezom.

Zajednička deklaracija i kominike, u kojima su došli do izražaja 
naši čvrsti stavovi, predstavljaju krupnu stvar i mislim da će korisno 
poslužiti ne samo našoj zemlji, nego i celom svetu kao dokaz da se mogu 
naći rešenja za probleme ako im se pristupi otvoreno i principijelno.

Zato tražim da naša štampa malo objektivnije piše o tim našim 
odnosima. Ona bi morala razrađivati ove stvari i prenositi široko u 
javnosti ovu našu tendenciju u pravcu daljeg poboljšanja naših odnosa 
ne samo sa Sovjetskim Savezom i socijalističkim zemljama, nego 
uopšte. Mi ne smemo biti okrenuti samo u jednom pravcu, već u svim 
pravcima. Moramo težiti dobrim odnosima, koliko je to moguće, sa 
svim zemljama.

Razgovarali smo i o pitanju njihovih manevara. Kazao sam da 
se tih njihovih manevara ne bojim, da znam šta znači vojska i da su 
manevri potrebni. Imaju svoju vojsku u Nemačkoj i Mađarskoj pa je 
vežbaju. Rekao sam, i mi ćemo vježbati, i mi ćemo imati sada ma-
nevre u Jugoslaviji i nećemo okrenuti te manevre niti prema vama, 
niti prema Zapadu, nego ćemo ih postaviti uzduž Jugoslavije da ne 
bi neko posumnjao da mi mislimo da ćete nas vi napasti pa moramo 
vršiti manevre, ili pak da će nas Zapad napasti. Mi ustvari, treba da 
vidimo šta naša Armija vredi. Trošimo ogromna sredstva za nju. Treba 
da vidimo šta ona može da učini ako slučajno danas-sutra dođe do 
napada na našu zemlju, bilo sa koje strane. Kada sam mu sve to rekao 
on se nije ništa uvredio. Smatram da su svi ti napisi i galama oko 
manevara ipak bili suviše tempirani na dezinformaciju s ciljem da se 
odnosi između naših zemalja čim više pogoršaju.
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Kao što znate bilo je reči o pitanju daljeg proširivanja ekonomskih 
odnosa između nas i Sovjetskog Saveza. Oni su sa svoje strane ovom 
pitanju prišli veoma fleksibilno. Izrazili su spremnost da idu na daljnje 
proširivanje ekonomskih odnosa sa nama. A nama, u sadašnjoj, i ne 
samo sadašnjoj, nego i u budućoj fazi, jako je potrebno proširivanje 
tih odnosa. No, ovo bi ja prepustio drugu Kiri Gligorovu. On je o tim 
stvarima više razgovarao i neka on objasni o čemu je bila reč. Toliko 
bi htio.

... Samo sam htio dodati nešto. Kad je bilo reči o gasu Brežnjev 
je rekao da im je taj projekat nemoguće početi pre 1975. g, jer kaže, 
trebamo cevi, kojih sada nemaju, a i preopterećeni su inače. Meni je 
ipak posle rekao, ako vama bude jako tesno javite, ja ću onda narediti 
da vam se na neki način izađe u susret.

... Prije sam zaboravio, da iznesem da me je Brežnjev u kolima 
pitao o novom Balkanskom paktu, navodno nekom između Jugoslavije, 
Albanije i Grčke? Odgovorio sam: ko vam je rekao tu glupost. To je 
sigurno Bilak9 rekao, koji je više pijan nego trezan. Pa, Brežnjev zatim 
kaže, „ja sam takođe mislio kako može Jugoslavija ući u neki pakt kada 
je među nesvrstanima. Smatrao sam da to nikad ne bi bilo moguće.“ 
Ali, interesantno je da je to pitanje Brežnjev ipak postavio. Izgleda čak 
da ih je to kopkalo po glavi. Kako su stvorili tu famu, ja to ne znam. Da 
li su njeni inicijatori Česi ili Mađari, to se ne može kazati sada. Samo 
je to pitanje Sovjete kopkalo. Rekao sam Brežnjevu: slušaj, odbaci to 
kao najveću glupost. 

9 Васил Билак, члан Политбироа ЦК КП Чехословачке.
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Др Петар ДРАГИШИЋ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИЗВОРИ  
О ОТМИЦИ И УБИСТВУ АЛДА МОРА*

Седамдесете године у Италији биле су обележене великим 
турбуленцијама у економском и политичком животу. Нафтна криза 
је у првој половини 70-их година снажно уздрмала већ пољуљану 
италијанску економију. Велики утицај драматичног раста цене на-
фте на италијанску привреду објашњава чињеница да је нафта „по-
кривала“ чак 70% енергетских потреба тадашње Италије.

У годинама које су уследиле сви кључни параметри су ука-
зивали на значајан економски пад на Апенинском полуострву. 
Спољнотрговински дефицит је 1974. износио чак 10,5 милијарди 
долара, а исте године је драматично повећана и инфлација, која 
је у односу на претходну годину готово удвостручена (10,8% 1973. 
и 19% 1974. године). Уследио је и велики пад укупне привредне 
активности, па је бруто друштвени производ 1975. умањен за чак 
3,5%.1

У проблемима су били и привредни гиганти Италије, попут 
Монтедисона, Занусија и Фиjата. Аутомобилски џин из Торина је 
био угрожен не само падом потражње аутомобила, који је насту-
пио као последица нафтне кризе, већ и јачањем конкуренције на 
тржишту малих аутомобила (Фолксваген, Форд).2 Криза је погодила 
и италијанско тржиште рада, па је стопа незапослености са 5,4% 
1970. порасла на чак 7,7% деценију касније.3

1  Hans Woller, Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert, Muenchen, 2010, str. 305.
2  Исто, стр. 306.
3  Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, 2006, str. 601.

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Стопа незапослености у Италији 1970–1979. (у %)4
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Седамдесете су обележене и новитетима на италијанској 
политичкој сцени, и то пре свега јачањем утицаја Комунистичке 
партије Италије (PCI). Италијански комунисти су постигли значајан 
успех на локалним изборима 1975. године, на којима су освојили чак 
33% гласова, само 2% мање од владајуће Демохришћанске странке 
(Democratia cristiana). У односу на претходне локалне изборе 
Комунистичка партија Италије је побољшала резултат за чак 6%. 
Тренд је настављен, па је на парламентарним изборима наредне 
године КПИ освојила 34,4% гласова, 4,3% мање од демохришћана. 
Добре изборне резултате италијанских комуниста пратила је и 
промена њиховог унутарполитичког и спољнополитичког курса. 
Лидер комуниста Енрико Берлингуер је отворио врата пактирању 
са демохришћанима (compromesso storico), који су и сами по-
казивали спремност за сарадњу са КПИ. Сарадњу две партије 
омогућило је тада и јасно прозападно позиционирање италијанских 
комуниста. Комунисти су давали подршку демохришћанској влади 
Ђулија Андреотија, а 1977. године је направљен још један корак 
ка „приближавању систему“ избором комунисте Пијетра Инграоа 
за председника доњег дома италијанског парламента (Camera dei 
deputati).5

Берлингуерова отвореност за сарадњу са демохришћанима 
стабилизовала је односе у врху италијанске политике. Појавио се, 
међутим, нови изазов. Био је радикалан и дошао је одоздо. Седам-
десетих година италијанске улице постале су поприштa екстрем-
ног политичког насиља. Претње, пребијања, детонације и политич-
ка убиства постали су готово свакодневица. У годинама олова (anni 
di piombo) екстремизам је у Италији однео животе десетина људи и 
претио да до темеља уздрма италијанску демократију.

4  Исто.
5  Hans Woller, n. d., str. 307–323; Paul Ginsborg, n. d., str. 487–520.
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Италија је од краја шездесетих година била суочена како 
са десним тако и са левим екстремизмом. Према неким процена-
ма италијанске десничарске екстремистичке групе су у периоду од 
1969. до 1982. биле одговорне за око 6.000 напада, у којима је 
смртно страдало 186 људи. Децембра 1969. експлозија бомбе на 
Тргу фонтана (Piazza Fontana) у Милану однела је 16 живота, док 
је 87 особа било повређено. Пет година касније у бомбашком на-
паду у Бреши страдало је девет људи. Исте године (1974) десни-
чарски екстремисти подметнули су бомбу у брзи воз Italicus, који 
је саобраћао између Рима и Минхена. У експлозији, која се до-
годила недалеко од Болоње, погинуло је 12 путника, док је 105 
повређено. Серија напада десничара на северу Италије кулминира-
ла је детонацијом на железничкој станици у Болоњи, чији је биланс 
био 85 мртвих и више од 200 повређених. Насиље је долазило и са 
леве стране. Процењује се да је од 1970. до 1983. године у Италији 
извршено око 1.160 терористичких напада левичарских група. Као 
и десни екстремисти, и леве терористичке групе организовале су 
нападе на северу земље, и то пре свега у Милану и Торину. Ле-
ве терористичке групе нападале су углавном представнике власти: 
полицајце, политичаре, судије, али и људе из медија, попут Индра 
Монтанелија (директора листа Giornale Nuovo) и Карла Казалења 
(заменика директора торинског дневника La Stampa). Црвене бри-
гаде (Brigate Rosse) су биле најистакнутија организација у левом 
екстремистичком миљеу. Сматра се да су до 1983. године Црвене 
бригаде убиле 79 особа.6

Најамбициознију акцију Црвене бригаде су предузеле 16. 
марта 1978. године када  су у Риму отеле лидера демохришћана 
Алда Мора. Моро, који је од средине 50-их обављао више ми-
нистарских функиција, а од 1963. до 1968. и од 1974. до 1976. 
био премијер, отет је на путу ка парламенту, пошто су петори-
ца његових пратилаца убијена. Андреотијева влада, подржана од 
комуниста, одбила је да преговара са отмичарима о ослобађању 
њихових ухапшених сабораца, па је 9. маја Моро убијен. Његов 
леш пронађен је у гепеку једног реноа 4, остављеног у Улици Ка-
етано. Убиство Алда Мора није, међутим, довело до капитулације 
државе, већ је представљало окидач за снажну кампању против ек-
стремних група, која је у годинама које су уследиле довела до по-
зитивних резултата.7

6  Исто.
7  Исто.
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У односима Југославије и Италије седамдесетих година су 
направљени значајни помаци. Почетак деценије обележила је по-
сета Јосипа Броза Тита Италији, марта 1971, године, две године на-
кон што је Југославију посетио италијански председник Ђузепе Са-
рагат. Брозова посета Италији, упркос југословенским настојањима, 
није довела до коначног пристанка италијанске стране да формал-
ним билатералним уговором призна фактичку границу између две 
државе.8 До тога је дошло четири године касније (10. новембра 
1975) када је уговором потписаним у Озиму (код Анконе) званич-
но потврђено разграничење две државе, de facto извршено лондон-
ским Меморандумом о сагласности из 1954. године.9

У спољној политици социјалистичке Југославије стратегија 
према Италији заузимала је посебно важно место. Италија је би-
ла политички ривал, али и важан економски партнер. Отуда се 
у Југославији пажљиво пратила ситуација на Апенинском полу-
острву, па југословенска архивска документа10 садрже бројне 
информације о тадашњој ситуацији у Италији, укључујући и један 
од најдраматичнијих догађаја тадашње италијанске историје – от-
мицу и убиство Алда Мора.

* 
* *

У биографији Алда Мора, састављеној приликом припреме 
посете Јосипа Броза Тита Италији, 1971. године, концизно је при-
казана његова дотадашња политичка каријера и дата позитивна 
оцена његовог карактера, као и његовог односа према Југославији:

Алдо Моро, министар иностраних послова

Рођен је 1916. године. Адвокат и редовни професор кривич-
ног права Универзитета у Барију, где од 1940. године предаје и 
филозофију права.

Од 1939. до 1942. био је председник италијанске католичке 
универзитетске федерације, а касније и председник Покрета като-

8 Saša Mišić, „Poseta Josipa Broza Tita Italiji 1971. godine“, Tito – Viđenja i tumačenja, 
Beograd, 2011, str. 505–520.

9 Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1988. Tematska zbirka do-
kumenata, Beograd, 1989, str. 1234–1235.

10 У раду су презентована документа пронађена у фонду Кабинета председника 
Републике, који се налази у Архиву Југославије. 
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личких интелектуалаца. Дуго је руководио часописом „Стадиум“ у 
Риму и аутор је бројних научних радова.

Биран је за посланика округа Бари у Уставотворну скупшти-
ну, био је члан „Комисије 75“ и Координационог одбора „Осамна-
есторице“ за припрему устава. У том периоду био је и потпредсед-
ник парламентарне групе Демохришћанске партије. За посланика 
парламента биран је на свим досадашњим изборима. Био је пред-
седник парламентарне групе Демохришћанске партије 1953. годи-
не, на коју дужност је поново изабран 1954. и 1955. године.

Био је подсекретар за иностране послове у влади Де Гасперија 
од маја 1948–1950., министар за јавну наобразбу у влади Сењија (од 
јула 1955. до 1957.), те у владама Золија (1957–1958) и Фанфанија 
(1958–1959). За политичког сектретара Демохришћанске партије 
изабран је фебруaра 1959. године.

Био је председник италијанске владе од децембра 1963. до 
јуна 1964. године, те од јула 1964. до 1. јаунара 1966. и, по трећи 
пут, од фебруара 1966. до маја 1968. године.

Запажени су били његови иступи и његова улога на XI кон-
гресу Демохришћанске партије када је напао конзервативне ста-
вове доротејаца, који сматрају да сарадња са комунистима није 
могућа и тражио да се КПИ поштује и ангажује у одбрани демократ-
ских институција, програмирања и реформи. Тиме је његов углед, 
који је био у стагнирању, поново у порасту. Његове шансе за на-
редне изборе за председника Републике су сада много веће, јер је 
КПИ спремна да га у томе подржи.

За разлику од Фанфанија, и раније и сада, Моро има снажну 
подршку Ватикана.

Као председник Министарског савета, Моро је 1965. године 
био у званичној посети нашој земљи. Моро се залаже за развој до-
брих односа са нашом земљом. Заузимао се да дође до посете Са-
рагата Југославији и узвратне посете Председника Тита Италији.

Лично је веома честит и скроман, те ужива глас некорумпи-
раног државника.

(Према информацији ДСИП-а)11

11  Архив Југославије (АЈ), Кабинет председника Републике (КПР) 837, I-2/48, Пут 
Ј. Б. Тита у Италију и Ватикан, 25–29. 3. 1971, Општи материјали.
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Кабинет председника Републике је већ 16. марта, на дан 
отмице Алда Мора, саставио извештај о том догађају, који је био 
базиран на информацијама Танјуга, савезног СУП-а, Секретаријата 
за народну одбрану и Секретаријата за иностране послове. У 
документу су описани детаљи отмице, као и драматично стање 
у Риму које је потом уследило, а пренете су и прве реакције 
италијанских званичника и политичких партија. У извештају 
Кабинета председника Републике наведено је и да је југословенска 
страна појачала контролу на граници према Италији, те да ће 
југословенски органи безбедности пратити ситуацију у Италији:

Кабинет Председника Републике 
Служба за спољнополитичка питања 
Београд, 16. март 1978.

Информација поводом отмице Алда Мора

Танјуг из Рима описује начин на који је отмица извршена:

Група политичких терориста је отела и одвела у непознатом 
правцу једног од најугледнијих људи земље, председника водеће 
Демохришћанске странке, Алда Мора. Терористи су извршили ово 
гнусно дело у девет сати и 15 минута, недалеко од Морове куће. 
Председник Демохришћанске странке се, уз уобичајену оружану 
пратњу тек био упутио према парламенту, где је премијер Ђулио 
Андреоти требало да представи свој нови кабинет, који се први пут 
после тридесет година ослања и на гласове Комунистичке партије.

Моро се возио „Фиатом 2300“ а чувало га је пет карабињера 
и полицајаца. Двојица су се налазила у Моровом аутомобилу, а 
тројица у брзом „Алфа Ромеу“, који је следио „Фиат“. На једној оку-
ци, на падинама познатог Монте Марио, два аутомобила су успо-
рила вожњу ради наглог скретања удесно. Ту су их сачакали зло-
чинци и, из модерног аутоматског оружја, муњевито деловали. Два 
пратиоца у Моровим колима су одмах убијени, а да нису успели, из-
гледа, ни да схвате шта се догодило. Један од тројице осталих пра-
тилаца је покушао да реагује, али су га заједно са другом двојицом 
брзо стигли рафали. Само је један од пет пратилаца остао у живо-
ту, а председник Демохришћанске странке је одведен у непозна-
том правцу. Супруга Алда Мора је прва стигла на место злочина и 
запрепашћена, са сузама у очима, погледала у мртве карабињере и 
полицајце. Једна од познатих терористичких група, „Црвене брига-
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де“, се касније јавила и саопштила да је она извршила ово прљаво 
дело.

Редакција агенције АНСА у Торину примила је од отмичара 
Алда Мора, који себе називају „Црвеним бригадама“, поруку у којој 
се тражи ослобађање свих њихових другова затворених у Торину. 
Као што је познато, припадницима ових терористичких група суди 
се у Торину због акција које оптужница квалификује као дела про-
тив државе. У поруци терориста такође се каже да ће после отми-
це Алда Мора напасти још једну од најпознатијих личности, уколи-
ко се не обустави процес.

Бивши италијански председник, Ђузепе Сарагат, изјавио је 
на вест о отмици Алда Мора, да то више „није герила, већ прави 
грађански рат“. Он је отмицу Мора оценио као „најтежу чињеницу 
која је погодила Италију од ослобођења“. Сарагат је рекао да се 
лидер највеће италијанске политичке странке, опште признат 
као најауторитативнији политичар италијанске Републике, нала-
зи у рукама „криминалаца, чија је намера уништење наше демо-
кратске државе“. У поруци нацији, према првим вестима, пред-
седник италијанске Републике, Ђовани Леоне, изјавио је да от-
мица представља „изазов држави“ и да „држава мора пружити 
најодлучнији одговор користећи све мере“.

Генерални секретар Демохришћанске партије, Бењино Цака-
њини, оквалификовао је отмицу као део плана за уништење је-
динства државе Италије. Фашистички лидер, Ђорђо Алмиранте, ко-
ристи насталу ситуацију тако што тражи оставку председника Ле-
онеа, поновно увођење смртне казне и стављање министарства 
унутрашњих послова у руке војника. Лидер Републиканске партије 
и познати политичар, Уго ла Малта, затражио је увођење ванредног 
стања и полицијски час у целој земљи, уз изузетне законе.

Како јавља радио Рим, данас до 14 часова нема никак-
вих резултата опсежне потере која је организована одмах после 
јутрошњег киднаповања Алда Мора. Полиција је пронашла ауто-
мобил којим су терористи јутрос пребацили Алда Мора. То је „Фи-
ат 132“ у коме је полиција пронашла мрље крви, што упућује на 
закључак да је председник Демохришћанске странке рањен.

Политичку и званичну Италију запрепастила је вест о 
киднаповању Алда Мора. Седница парламента, међутим, није пре-
кинута. Нови премијер, Ђулио Андреоти, поднео је експозе о коме 
треба да се води дебата и на крају гласа о поверењу. Први пут по-
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сле тридесет година о поверењу демохришћанској влади треба да 
гласају и комунисти. Нови премијер, Ђулио Андреоти, и демократ-
ске снаге Италије очигледно желе да сачувају живце, да спрече 
планове терориста чији је циљ, очигледно, стварање хаоса и кли-
ме грађанског сукоба. Зато се и парламент пожурује да што пре 
закључи дебату и изгласа поверење новој влади како би она мог-
ла одмах да добије сва уставна овлашћења и одмах предузме хит-
не мере.

Све демократске странке, демохришћани, комунисти и соци-
јалисти, издали су посебна саопштења у којима најоштрије осуђују 
најновији терористички акт као тежак злочин против Републике и 
демократског развоја Италије. Све три синдикалне федерације од-
мах су позвале раднике на генерални штрајк.

Италија се, у ствари, налази у једном деликатном тренутку 
који се може упоредити само са оним 1948. године, када је извршен 
атентат на генералног секретара ИКП12 Палмира Тољатија. И тада, 
а и сада, циљ је да се створи клима хаоса, безвлашћа, у којој је 
могуће извршити заокрете удесно, постићи силом оно што се не мо-
же демократским путем. Чувене су речи рањеног Тољатија својим 
сарадницима: „Молим вас, пре свега да сачувате мир и живце.“

Данас ће се у 17 часова одржати велики протестни збор у 
знак протеста због отмице Алда Мора. На митингу, који организују 
синдикати, а који ће се одржати на тргу Светог Ивана Латеранског, 
названом и „римским црвеним тргом“, говориће три синдикална ли-
дера: Лама, Макарио и Бенвенути, а биће присутни и генерални се-
кретари свих демократских партија.

Премијер Андреоти одржао је пред камером и сенатом про-
грамску декларацију нове владе. Обе седнице почеле су са видним 
закашњењем, јер је претходно влада имала ванредну седницу у ве-
зи отмице Алда Мора. С том је информацијом Андреоти и почео своју 
декларацију, изјавивши да ситуација налаже да све демократске 
снаге у земљи буду будне и да се заложе за очување републикан-
ског реда и институција. Андреоти је тежиште свога излагања ста-
вио на тежину економске ситуације у земљи. Пре свега, рекао је, 
брине га стање на југу земље и незапосленост. Затим је набројао 
ове тешке проблеме: тероризам, крхкост финансијско- економске 
ситуације и стање у сфери школства. На та питања, рекао је, вла-
да ће се претежно усмерити. Oн је рекао да је у том смислу и по-

12  Комунистичка партија Италије.
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стигнут споразум пет демократских партија, које, свака за себе, 
задржавају свој идентитет, али у овом часу сматрају да је потребно 
да заједнички делују. Елаборирајући економске задатке, Андреоти 
се дуго задржао на потреби програмације и у том смислу најавио 
израду трогодишњег плана. Основне тачке којих се мора Италија 
држати јесу: стопа раста 4,5% и инфлација не виша од 13%. 
Говорећи о вањској политици Андреоти је тежиште италијанске 
акције ставио на две тачке: верност Атланском савезу и западно-
европска оријентација. Осудио је тероризам и репресалије, рекав-
ши да то није пут за мир. Подржао је право Палестинаца на њихову 
домовину. Иако је Београдска конференција нешто разочарала, 
ипак је, према мишљењу Андреотија, позитивно што се одржала и 
што је могла заказати следећу конференцију. Позитивно је оценио 
предвиђену конференцију о Медитерану.

За сада нема потврде вести да је Моро пронађен. У Италији 
влада напетост. На улицама се налази много униформисаних ли-
ца, али ситуација је под контролом владе. На нашој граници са 
Италијом ССУП и ЈНА су предузели неопходне мере безбедности. 
ССУП одржава сталну везу са италијанском полицијом. Органи бе-
збедности у целини, и посебно државна безбедност, предузели су 
мере у циљу праћења ситуације. Оформљено је стално дежурство 
и максимална безбедност.

Прве информације Државне безбедности очекују се током 
ноћи.

(Према Танјугу и информацијама ССУП-а, ССНО и ССИП-а)13

Већ наредног дана Кабинет председника Републике при-
премио је нови извештај о ситуацији у Италији. У овом документу 
нагађа се о мотивима отмице Алда Мора. Не искључује се да је от-
мица требало да спречи формирање нове италијанске владе, а спе-
кулише се и о могућим спољним утицајима на догађај од 16. марта:

13  АЈ, 837, I-5-b/ 44-19, Кабинет председника Републике –  Служба за спољно-
политичка питања, Информација поводом отмице Алда Мора, 16. 3. 1978.
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Кабинет Председника Републике 
Cлужба за спољнополитичка питања 
Београд, 17. марта 1978.

Информација поводом отмице Алда Мора

Према ноћашњем извештају наше амбасаде у Риму, у КП 
Италије су убеђени да је догађај резултат једног ширег плана са 
могућим међународним компонентама, али КП истовремено не же-
ли да ову оцену сувише јавно наглашава, јер би тиме могла да 
скрене пажњу јавног мнења са унутрашњих друштвенополитич-
ких прилика у којима је тероризам овакве врсте нашао плодно тле 
– на инострани фактор. Амбасада оцењује да мотиве целокупне 
акције треба посматрати у контексту стратегије стварања напето-
сти и угрoжавања демократских институција у земљи.

Према наведеним елементима, за сада у први план избија 
захтев организације „Црвене бригаде“ да се прекине судски процес 
њеним припадницима у Торину и по могућности обезбеди њихово 
пуштање на слободу, мада се мора поново подвући да акција по 
обиму и организованости превазилази до сада изведене акције по-
менуте организације. Зато не треба искључити да се акцијом хтело 
in extremis спречити формирање владе са новом програмском пар-
ламентарном већином, чији је Моро главни актер и симбол. Нарав-
но да истраживања о мотивима акције ваља усмерити и у другим 
правцима, не искључујући притом из вида ни могућност умешано-
сти страног фактора, између осталог, и у функцији притиска пред 
други круг избора у Француској. Међутим, за сада нема елемената 
који би на то упућивали.

У првим реакцијама у јавности, а и код појединих политича-
ра, присутан је захтев за увођење ванредних мера. Ако овај захтев 
добије маха, леве партије ће бити доведене у незахвалну ситуацију, 
јер је такве захтеве у актуелној ситуацији тешко одбити, а њихово 
прихватање доводи у озбиљну опасност цео демократски поредак.

Танјуг јавља да је, потпуно паралисан генералним штрајком 
у знак протеста против отмице Алда Мора, Рим у многим својим де-
ловима деловао као „уклети град“. Ипак, до касно у ноћ – и поред 
невиђених полицијских мера – о отетом државнику нема ни трага 
ни гласа.

Отмичари до сада нису ништа наговестили о судбини Ал-
да Мора. У Риму влада забринутост јер је полиција нашла траго-
ве крви у аутомобилу којим је одведен Алдо Моро. У прилог тези о 
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рањавању Мора говори и вечерашњи извештај италијанске новин-
ске агенције Анса, из Палерма, у коме се каже да је једно, наравно 
неидентификовано лице, позвало редакцију листа „Ора“ и, пред-
ставивши се као припадник ултрашких „Црвених бригада“, саоп-
штило да се Моро налази „у лошем стању“, да би одмах прекину-
ло везу.

Породици Алда Мора и италијанској влади стижу из целог 
света изрази солидарности и осуде отмице. Међу личностима које 
су упутиле телеграме налазе се Валдхајм, Картер, Жискар д'Естен, 
Суарез, Караманлис, Марше, британски премијер Калаган и други.

Према агенцији АФП, важан траг откривен је у претрази по-
сле отмице Алда Мора. „Чланови банде отмичара користили су 
совјетско оружје доста ретко у употреби“, изјавио је заменик јавног 
тужиоца Италијанске Републике, Лучијано Инфелиси. Истражни 
судија је изразио своје убеђење да „терористи нису ни напустили 
Рим“. Ни до поноћи италијанске власти нису допрле ни до каквих 
поузданијих података о судбини Алда Мора.14

Истог дана Кабинету председника Републике послата је 
информација Секретаријата за иностране послове о афери Моро. 
У документу је подвучена одлучност Андреотијеве владе у бор-
би против тероризма, на демократски начин, што је у извештају 
ССИП-а протумачено као владино одбијање захтева деснице за 
увођење ванредног стања. Аутор извештаја је нагласио да распо-
ложиве информације не омогућују да се утврди да ли неко из самог 
система, односно из иностранства, стоји иза случаја Моро:

Савезни секретаријат за иностране послове 
I Управа 
Број: 414933/1 
17. март 1978. године

Информација у вези отмице Алда Мора

Други дан након отмице демохришћанског првака Алда Мо-
ра прошао је у грозничавим и веома опсежним напорима да се уђе 
у траг терористима. Иако за сада без резултата, шансе да се не-
што постигне расту, с обзиром да је поверење влади изгласано по 
хитном поступку, што владиним органима омогућује и ствара усло-
14 АЈ, 837, I-5-b/ 44-19, Кабинет председника Републике – Служба за спољно-

политичка питања, Информација поводом отмице Алда Мора, 17. 3. 1978.
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ве за ефикаснију потрагу. Најважнији утисак који се ствара је тај 
да се излази из стања збуњености и да се као непосредна реакција 
у италијанском друштву на отмицу Мора јавља сасвим евидентна 
мобилизација демократских снага – владе, партија и синдиката, у 
одбрану демократских тековина Републике.

У том погледу у јавности се снажно подвлачи чињеница да је 
после 30 година огромна већина у Парламенту гласала за владу. То 
се повезују са личношћу Алда Мора, који је својом акцијом битно 
допринео постизању компромиса са КПИ, који је омогућио нормал-
но функционисање владе. То у овом тренутку подразумева вођење 
борбе за одбрану демократских традиција и друштва од терори-
стичких акција свих врста.

Заслужује пажњу велики митинг који су у Риму организова-
ле све три велике синдикалне конфедерације уз учешће преко 200 
хиљада радника. Митинг се претворио у снажан протест против те-
роризма са акцентом на мобилизацију радника за помоћ држав-
ним органима у откривању и сузбијању терора свих боја. То је би-
ла својеврсна манифестација радничке класе у прилог сузбијања 
тероризма демократским средствима.

За сузбијање тероризма демократским средствима определи-
ле су се и све политичке партије „демократског поретка“, чиме су 
и следиле апел премијера Андреотија да се очува хладнокрвност, 
али и одлучност да се против тероризма треба обрачунати сред-
ствима демократске државе. Ово је јасан одговор демократских 
снага неофашистичким и другим десним захтевима за увођење ван-
редног стања и укидање демократских институција у вођењу бор-
бе против тероризма. Време у којем је отмица извршена, и још увек 
траје, је индикативно у односу према покушајима десних снага да 
компромитују и онемогуће владу у Италији, али и левицу у ширем 
значењу, и изван Италије.

Нема наговештаја о променама у држању војске. Армија 
оста је лојална влади, али њено држање у целини заслужује ду бљу 
опсервацију. У току су консултације секретара политичких парти ја 
парламентарне већине са премијером Андреотијем о даљим акци-
јама владе, што значи да се акција што боље синхронизује и што 
боље води.

Расположиве информације и коментари још не дају потребне 
елементе за целовитију и прецизнију процену о томе које политич-
ке снаге стоје иза овог атентата, да ли је то дело само политичког 
подземља, или постоје и саучесништва у државном апарату, да ли 
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постоје ослонци и подстрекачи терориста у иностранству итд., што 
остаје предмет наше пажње и будућих истраживања.

С наше стране упућен је телеграм Председника Републике 
председнику Леонеу, у којем смо одлучно осудили терористи чку 
акцију против Алда Мора и изразили нашу солидарност са ита-
лијанском владом и демократским снагама Италије.15

Наредног дана, 18. марта, Кабинет председника Републике 
је саставио белешку о афери Моро на основу података добијених 
од Савезног секретаријата за унутрашње послове. Из белешке 
сазнајемо да је Интерпол југословенском СУП-у послао списак са 
именима 20 особа које се сумњиче за учешће у отмици Алда Мо-
ра, те да су поједини осумњичени са Интерполовог списка већ би-
ли познати југословенској полицији. Интерпол је, сазнајемо даље 
из документа, затражио од југословенских власти да превентив-
но приведе особе са поменутог списка, у случају да покушају да 
уђу у Југославију. На крају документа наведено је да је савезни 
СУП наложио пограничним полицијским органима да сарађују са 
италијанском полицијом:

Кабинет Председника Републике 
Служба за спољнополитичка питања 
Београд, 18. марта 1978.

Информација ССУП-а поводом отмице Алда Мора

Према управо добијеним информацијама од Савезног секре-
таријата за унутрашње послове, Интерпол је упутио депешу са 
именима и генералијама 20 лица за које се сумња да су учество-
вала у oтмици Алда Мора. Нека од тих лица већ се налазе у кар-
тотеци ССУП-а због сумње да су учествовала у ранијим терори-
стичким акцијама у Италији. Интерпол је замолио наш ССУП за 
сарадњу у циљу превентивног хапшења лица са овог списка, пошто 
се претпоставља да би могла прећи на територију СФРЈ. У случају 
хапшења Интерпол би одмах поставио захтев за екстрадицију и 
упутио подробну документацију.

Функционери нашег ССУП-а процењују да је италијанска 
полиција већ помало ушла у траг отмичарима Алда Мора. Овог пу-
та италијанска полиција предузела је опсежне мере за хватање от-
15  АЈ, 837, I-5-b/44-19, Савезни секретаријат за иностране послове – I управа, 
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мичара и ступила у везу са полицијом других земаља како би коор-
динирала акцију.

У нашем ССУП-у указују да постоји велика сличност између 
отмице Алда Мора и убистава западнонемачког државног тужио-
ца Бубака и председника западнонемачких послодаваца Шлајера. 
Посебно је карактеристично да се у сва три случаја појавио возач 
на „Хонди“, супербрзом мотоциклу јапанске производње. ССУП је 
дао налог пограничним испоставама да сарађују са италијанском 
полицијом на њихов захтев, али да претходно обавезно консултују 
ССУП.16

Истог дана Брозов кабинет саставио је још један краћи до-
кумент о ситуацији у Италији, заснован за агенцијским вестима, 
у којима се износе детаљи о резултатима истраге. Наведено је да 
фотографија отетог Алда Мора и порука Црвених бригада, које су 
послате редакцији римског дневника Il Messaggero представљају 
први доказ да су Мора отели припадници Црвених бригада. У 
документу су изнети и поједини детаљи истраге који упућују на 
закључак да тог тренутка италијанска полиција није постигла 
значајније резултате у истраживању афере Моро:

Кабинет Председника Републике 
Служба за спољнополитичка питања 
Београд, 18. марта 1978.

Фотографија Алда Мора

Рим (Ројтер, АФП, УПИ)

Редакција римског листа „Ил Месађеро“ добила је данас 
фотографију Алда Мора и једну поруку „Црвених бригада“ чији 
садржај није откривен. То је прва потврда да је отети Алдо Моро у 
рукама ове терористичке организације. Полиција је у међувремену 
дала опис једне жене за коју се тврди да је учествовала у отмици. 
Она је висока око 170 сантиметара, овалног лица и тамне косе. Но-
сила је велике наочаре са затамњеним стаклима, а претпоставља 
се да има око 26 или 27 година.

Представници полиције су саопштили да насупрот ранијим 
извештајима не располажу описима других нападача, пошто су 
изјаве сведока конфузне и контрадикторне. Потера је усмерена на 

16 АЈ, 837, I-5-b/44-19, Кабинет председника Републике – Служба за спољно поли-
тичка питања, Информација ССУП-а поводом отмице Алда Мора, 18. 3. 1978.
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четворицу људи који су побегли из једног возила које су зауста-
вила два полицијска хеликоптера. Пети члан ове групе ухапшен је 
на лицу места. Полиција је саопштила да је пронађен и један фур-
гон који је вероватно служио за делимично пребацивање Алда Мо-
ра на место где је сакривен. Возило има два пара регистарских та-
блица од којих су једне лажне. Полиција је такође саопштила да 
је један од јуче пронађених аутомобила био опремљен посебним 
уређајем за мењање регистарских таблица притиском на дугме, без 
излажења из возила.

Редакција листа „Ил Месађеро“ саопштила је да је на инста-
матик фотографији која је пристигла око подне Алдо Моро при-
казан у седећем ставу, у белој кошуљи, без кравате, са главом 
мало нагнутом на десну страну. Никакви трагови рањавања се не 
виде на снимку. Иза Алда Мора на зиду је симбол терористичке 
организације „Црвене бригаде“. У поруци која је достављена „Ил 
Месађеру“ нема никаквих захтева отмичара. Она садржи само про-
пагандни текст.17

Посебно је занимљив документ, настао крајем априла 1978. 
године, који показује да су Италијани у том тренутку затражили 
помоћ Југославије у трагању за решењем случаја Моро. Према на-
водима у документу, представник италијанске владе је у тајној 
мисији у Југославији, о којој није била обавештена ни италијанска 
амбасада у Београду, покушао да југословенску страну укључи у 
деликатан ланац посредовања у циљу ослобађања отетог Алда Мо-
ра. Изасланик премијера Андреотија, др Карбоне је Југословене за-
молио да Броз искористи своју међународну репутацију и предложи 
Фиделу Кастру, Јасеру Арафату и Муамеру Гадафију да покушају 
да наговоре Црвене бригаде да ослободе отетог италијанског по-
литичара. У том контексту Карбоне је Југословене обавестио о 
открићу италијанских власти о везама Црвених бригада са Пале-
стинцима, Кубанцима, али и са Чехословачком. У разговору са Ан-
тоном Вратушом, Карбоне је изнео претпоставку да би таква Бро-
зова интервенција могла да утиче на деловање Црвених бригада:

17 АЈ, 837, I-5-b/44-19, Кабинет председника Републике – Служба за спољнопо-
литичка питања, Фотографија Алда Мора, 18. 3. 1978.
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Примљено телеграмом 
шифровано

Забелешка о посети др Е. Карбонеа 27. 4. 1978. у Београду

Др Карбоне је најавио свој поверљив долазак по овлашћењу 
председника италијанске владе Андреотија. Показао писмо којим 
га овлашћује за разговоре у Београду. За његов пут зна још Пред-
седник Републике. Дошао посебним авионом. Тражио је сусрет са 
другом М. Минићем. По договору примио га друг А. Вратуша. Кар-
боне тражио да италијанска амбасада не сазна о његовом доласку 
у Београд.

Карбоне изнео жељу да би председник Тито, пошто су све 
јавне интервенције и апели без резултата исцрпљени, обзиром 
на његов огроман политички углед у свету и утјецај на шефове 
држава, пренео сугестије Ф. Кастру, Арафату и ев. (евентуално – 
П. Д.) Гадафију, да „уколико могу“ предложе Црвеним бригадама 
у Италији ослобађање Алда Мора и престанак са терористичким 
акцијама. Италијанске обавештајне службе су откриле везе Црве-
них бригада са ескпонентима Палестинаца и Кубанаца, као и ЧССР. 
(На наше питање, да ли су регистровали и такве везе са Кинезима, 
добили смо негативан одговор).

Италијани сматрају, да би препоруке председника Тита, пре-
нете на одговарајући начин, путем ових државника организацији 
Црвених бригада, могле одлучујуће утицати на активност Црвених 
бригада.  Црвене бригаде доводе у огромну опасност демократски 
и политички позитиван развој у Италији, Европи и свету уопште, 
јер су инспирисане погрешним активностима које само могу да иза-
зову најтеже контраакције и уведу најгоре форме режима десних 
реакционарних снага. Ликвидација Алда Мора значила би и крај 
италијанске политичке коалиције.

Италијани мисле да би разумни и реални савети, ако би до-
шли од ових државника могли окренути њихову активност, тј. ак-
тивност Црвених бригада и отклонити даље све опасније тенденце 
политичког развоја ситуације у Италији.

Италијани желе да ова молба председнику Титу остане по-
верљива, јер су сви апели досад дали негативне резултате, одно-
сно остали без резултата, захваљујући се за све напоре које ће 
Председник имати поводом ових предлога и молбе, без обзира ко-
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лико ће моћи да предузме, имајући у виду своје могућности као 
вођа пријатељских југословенских народа.

Друг Вратуша обећао да ће о свему обавестити најкраћим 
путем друга Председника и онда успоставити, на одговорајући на-
чин, контакте са др Карбонеом.

Борис Шнудерл

ПС. Обзиром на хитност упућивања ове поруке било би ко-
рисно да друг Вратуша дође на Брионе и обавести опширније дру-
га Председника.

Београд, 27. априла 1978.18

У оквиру фонда Кабинета председника Републике налази се 
и писмо Јосипа Броза Тита тадашњем италијанском председнику 
Ђованију Леонеу у вези са отмицом Алда Мора. Писмо није датирано, 
али је јасно да је настало непосредно по Моровој отмици, будући да 
је 20. марта италијанска амбасада у Београду обавестила Савезни 
секретаријат за иностране послове о садржају одговора Ђованија 
Леонеа Титу.19 У поруци Броза Леонеу југословенски лидер је 
оштро осудио отмицу италијанског политичара и изразио респект 
према политици Алда Мора, при чему је нарочито позитивно оценио 
његову улогу у развоју југословенско-италијанских односа. На 
крају писма Броз је изразио и наду у позитивно решење случаја 
Моро, што је у том тренутку још изгледало као могућ исход:

Његова екселенција 
Господин Ђовани Леоне 
Предсједник Републике Италије 
Рим

Дубоко су нас узнемириле и забринуле вијести о отми-
ци господина Алда Мора, предсједника Демохришћанске партије 
Италије, и о крвопролићу које је том приликом почињено.

Истакнути државник и политичар сусједне и пријатељске 
Италије, господин Алдо Моро, је високо цијењен у Југославији и 
у свијету због свог неуморног залагања за широку мирољубиву 
међународну сарадњу, засновану на пријатељству, једнакости и 
разумевању међу свим народима и државама.
18  AJ, 837, I-5-b/ 44-19, Забелешка о посети Др Е. Kарбонеа 27. 4. 1978.
19  AJ, 837, I-5-b/44-19, Ambasciata d’Italia, Nota verbale, 20. 3. 1978.
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Инспирисан оваквом визијом савремених међународних од-
носа, господин Алдо Моро је у својству предсједника владе и ми-
нистра иностраних послова Републике Италије дао изванредно 
значајан лични допринос унапређењу пријатељских односа и све-
стране југословенско-италијанске сарадње.

Гнусни и криминални терористички акт против личности го-
сподина Алда Мора представља напад на остварене демократске 
тековине и принципе за које се он стално залагао.

Осуђујући одлучно овај злочин, изражавам Вама, итали-
јанској влади и свим демократским снагама Италије нашу солидар-
ност, гајећи искрену наду да ће Италија и свијет моћи још дуго да 
рачунају на драгоцјене доприносе ове истакнуте личности.

Јосип Броз Тито20

20  AJ, 837, I-5-b/ 44-19, Јосип Броз Тито – Ђованију Леонеу
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Др Милица Миленковић:  
један остварени живот

Постоји тренутак када и историчар, чији је посао проучавање 
прошлости, и сам одлази у историју, када се његов живот и рад де-
финитивно заокружују...

Милица Миленковић (1937–2012) је рођена у селу Бершићи 
код Горњег Милановца. После гимназије завршила је Филозофски 
факултет у Београду, група за историју, 1959. године. На истом је 
факултету и магистрирала 1966. Звање доктора историјских нау-
ка стекла је на Филозофском факултету Универзитета у Приштини 
1978. године, на коме је тада предавао њен ментор, професор Бо-
гумил Храбак.

Женско дете са села, чије је школовање – од основног до 
универзитетског – протекло у посвемашњој оскудици педесетих го-
дина прошлога века. Али дотле је, тек по завршетку студија, тре-
бало стићи.

Свој радни век Милица Миленковић је започела 1961. у ин-
ституту у чијем се имену, оријентацији и стручном профилу сарад-
ника огледа време, а умногоме и развој историјске науке у Србији. 
Од одељења ЦК СКС за историју (1949), преко Комисије за историју 
ЦК СКС (1952), затим Завода за прикупљање и обраду докумена-
та о развоју радничког покрета Србије (1959), затим Института за 
историју радничког покрета Србије (1965) до Института за новију 
историју Србије. Ова дуга еволуција институције: од прикупљања 
грађе о радничком покрету у Србији, преко његовог проучавања у 
посебној институцији, до његовог ситуирања у природни контекст 
– историју Србије у којој се не може ни игнорисати ни фаворизо-
вати – није замислива без педагошког и научног зрачења које је 
долазило са Катедре за историју Филозофског факултета у Бео-
граду. Генерација првих школованих историчара, којој је припада-
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ла и Милица Миленковић, која је почетком шездесетих година до-
шла у поменути завод и утрла пут Институту за историју раднич-
ког покрета Србије, била је под одлучујућим утицајем професора 
Васе Чубриловића, Јована Марјановића и Богумила Храбака. Та се 
повезаност учитеља и ученика одржала и у следећој генерацији, 
чији су „духовни очеви“ били професори Андреј Митровић и Бранко 
Петрановић. Из јединствене међугенерацијске повезаности у Ин-
ституту за историју радничког покрета Србије настао је Институт за 
новију историју Србије: са својим докторима и магистрима, часопи-
сом, научним радовима, зборницима, научном трибином. Активна у 
свему томе, Милица Миленковић се мирно и сигурно приближавала 
завршници властитог научног развоја: у пензију је отишла у звању 
научног саветника.

У породици, осим Милице, била су још два историчара: њен 
супруг и њена ћерка. То је сматрала предношћу. Међу коле гама 
издвајала се посвећеношћу историји синдикалног покрета у Срби-
ји прве половине XX века. Заједно са Надеждом Јовановић и Мла-
деном Вукомановићем створила је читав опус о почецима инду-
стријализације Србије, првим генерацијама радника, њиховом по-
ложају, организовању и борби за социјална и политичка права. 
Иако нису објављиване хронолошким редом, монографије Мили-
це Миленковић су заправо историја синдикалног покрета у Србији 
од 1918. до 1941. године. Та се проблематика није сматрала про-
фесионално атрактивном: захтевала је увид у штампу и периоди-
ку, записнике синдикалних управа и социјалних установа радни-
ка, архиве министарстава и стенографске белешке Народне скуп-
штине. Али, без њеног познавања није могуће написати чита-
ва поглавља друштвене историје Србије. Зато сам, када је крајем 
осамдесетих година прошлога века читава продукција Института за 
историју радничког покрета Србије натоварена на камионе и по-
слата у рециклажу, а неке библиотеке почеле да се „идеолошки“ 
прочешљавају, помислила: ко ће то све поново да ради?

Посебно значајне су расправе Милице Миленковић о утицају 
Међународне организације рада на стварање радничких социјалних 
институција и радничког законодавства у Југославији 1919–1929. 
године. О томе је одржала више предавања на Научној трибини Ин-
ститута, која су привлачила пажњу нарочито младих сарадника.

Професионално дефинисана, Милица Миленковић је то би-
ла и као личност. Она је поседовала најбоље патријархалне вред-
ности. Била је радна и никада није користила право да сарадни-
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ци Института раде „где могу и где хоће“. Затрпана старим новина-
ма, запи сницима синдикалних управа, она је „мином“ од хемијске 
оловке – никад хемијском оловком – обављала рударски посао 
стварајући основу за своје монографије. Била је за поступност у 
свему: плашила се цене прогреса. Никада нећу заборавити њену 
реакцију на Чернобил: „Боље да цепамо пањеве него атоме“. Али 
је, када су у Институт са младом генерацијом дошла нова знања, 
знала да каже: „Жао ми је што нисам млађа“.

Радна и професионално одговорна Милица Миленковић ни-
када није скривала да су њен приоритет, ипак, њена деца и уну-
ци. Била је посвећена њиховом здрављу, школовању, њиховој пер-
спективи. Никада није губила из вида колики је пут земља била 
превалила за само три генерације. Зато је, бојећи се једино бо-
лести, сачувала ведрину и оптимизам, које је одавао њен звонки 
смех. На њима се, уз стаменост коју су јој дали властито животно 
искуство и професионална посвећеност социјално подређенима, и 
темељи људска оствареност Милице Миленковић у том једном жи-
воту који је њој био дан.

Др Латинка ПЕРОВИЋ
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Др Ђорђе О. Пиљевић,  
научни саветник у пензији

Дана 14. новембра 2012. године преминуо је у Београду, по-
сле дуге и тешке болести, др Ђорђе О. Пиљевић, дугогодишњи са-
радник и научни саветник Института за новију историју Србије. 
Пиљевић је рођен 1936. у Његановићима код Билеће. Дипломирао 
је историју на Филозофском факултету у Београду 1962. а маги-
стрирао 1966. на истом факултету. Докторирао је 1988. на Факул-
тету политичких наука у Београду. Радио је као просветни радник 
и био директор осмогодишњих школа у Сечњу и Неузини (1955/56. 
и 1958). Био је секретар Градског одбора синдиката друштвених 
делатности Београда (1972–1975). У Институту за новију историју 
Србије радио је готово четири деценије, од 1963. до 2001. године. 
Ђорђе Пиљевић је био члан редакције за монографска издања Ин-
ститута (1970–1991), члан централне редакције и редактор другог 
издања Енциклопедије Југославије, члан југословенске редакције 
за издавање архивских извора из новије историје 1978–1986; члан 
редакције Југословенског историјског часописа од 1995. до 2001. 
Био је члан и председник Комисије за доделу научних звања у Ин-
ституту и комисија у Министарству за науку и Заједници института 
Србије, више пута члан жирија награде за публицистику „Драгојло 
Дудић“ и награде за науку „Владимир Ћоровић“. Од 2000/01. до 
2006/07. предавао је као редовни професор историју српског на-
рода и историју Југославије на Филозофском факултету у Сарајеву 
у Републици Српској. Учествовао је у раду три конгреса историча-
ра и око 50 научних скупова. Објавио је 17 књига, око сто студија 
и чланака из области науке, више од 30 чланака, фељтона, при-
каза и критика у часописима и штампи и преко 600 биографија 
у енциклопедијама, споменицама, Зборнику народних хероја 
Југославије и посебним издањима из проблематике историје осло-
бодилачке борбе. 
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Истраживања колеге Пиљевића била су усмерена на историју 
Србије и српског народа, историју Југославије, историју НОБ-а и 
КПЈ, улогу цркве у животу и култури народа, политичке идеје и 
улогу личности у развоју друштва, миграције становништва, Дру-
ги светски рат, геноцид и др. За научни и друштвени рад награђен 
је Плакетом Београда 1974. и 1984. године, Плакетом Института 
за новију историју Србије 1995. и Плакетом СПКД „Просвјета“ БиХ 
2006. У више листова (НИН, Политика, Рад, 4. јул, Књижевне нови-
не, Вести) објављивао је фељтоне, историјске есеје, критике и ос-
врте.
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Mark Mazover, 
Mračni kontinent. Evropa u dvadesetom veku,

Beograd, 2011.

Двадесети век се често карактерише као век борбе између до-
бра и зла, светле демократије и мрачне тираније. Многи историчари 
који се баве Европом у двадесетом веку углавном говоре о паду ев-
ропских монархија, поразу нацизма и фашизма и крају Совјетског 
Савеза као о непрекидној борби између западне демократије и ис-
точног тоталитаризма. Међутим, Марк Мазовер у своме делу Мрач-
ни континент пружа другачију слику двадесетог века.

Марк Мазовер је један од најутицајнијих историчара да-
нашњице. Ради као професор историје на Универзитету Ко лумбија, 
а по позиву је и професор на Биркбек колеџу Лондонског уни-
верзитета, на Универзитету Сасекс и на Универзитету Принстон. 
Такође пише редовну колумну о савременим међународним пи-
тањима у листу Financial Times. Бави се изузетно компликованом 
историјом двадесетог века, а као резултат његовог дуготрајног ра-
да настала су бројна историјска дела и научни бестселери. Међу 
најзначајнијим делима су: Хитлерово царство: Нацистичка управа 
у окупираној Европи; Хитлерова Грчка: Искуства окупације 1941–
1945; Балкан: Кратка историја; Солун: Град духова: Хришћани, 
муслимани и Јевреји 1430–1950. и др. Његова дела су преведена 
на све веће светске језике. Добитник је многих светских награда за 
историографију као што су награде Стивен Рансиман, Даф Купер и 
Волфсонова награда за историографију.

Мрачни континент је свеобухватна и проницљива анализа 
догађаја и покрета који су обликовали савремену Европу, самим тим 
и свет. Почевиши од Париског мировног споразума па све до спо-
разума у Дејтону, она прати покушаје успостављања идеала савре-
меног западног друштва и демократије. Ипак, успостављању ових 
вредности су се противиле моћне и заводљиве идеологије које су 
се јавиле након Првог светског рата. Мазовер на демократију гле-
да као на последицу непрекидне борбе између две супротстављене 
идеологије. Говори превасходно о жестоком сукобу левице и де-
снице, фашизма и социјализма, али такође и о напорима запад-
них либералних демократа да уведу демократију у недемократска 
друштва источне Европе. Иако су ове идеологије део прошлости, 
то не значи да су оне од самог почетка биле непотребно и ничим 
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изазвано зло. Мазовер демистификује данас одбачене и отписа-
не иделогије и прати њихову употребу и у периоду након Другог 
светског рата, све до распада великих идеолошки обојених држа-
ва Европе. Показало се на делу, како сам Мазовер тврди, да је и у 
фашизму и у комунизму уложен велики напор да се реше бројни, 
пре свега социјални проблеми који су и данас више него видљиви. 
Међутим, Мрачни континент нуди више питања него конкретних 
одговора. Само једно од многих питања је: да ли је демократија 
однела победу у Европи? Према Мазоверу, демократија, након 
вишедеценијских борби са идеологијама, данас представља темељ 
уједињене Европе. Оно што остаје као питање јесте да ли су либе-
рални капитализам и American way of life, на европски начин, пра-
ва замена за идеолошка лутања у прошлости.

Мрачни континент доноси ново тумачење изузетно компли-
коване историје двадесетог века и мноштво нових истраживачких 
резултата. Због тога, ова синтеза представља значајно дело са-
времене историографије. Инспиративан, добро аргументован, ра-
скошно написан, са широким методолошким приступом, Мрачни 
континент Марка Мазовера свакако помера границе у разумевању 
историје двадесетог века. Књига такође садржи карте и табеле 
како би се боље изразили проблеми које аутор описује. Српско 
издање овог значајног дела објавила је издавачка кућа Архипе-
лаг 2011. године. Уредник је Гојко Божовић, рецензенти историча-
ри проф. др Љубодраг Димић и др Предраг Ј. Марковић, а за пре-
вод са енглеског језика побринула се Александра Драгосављевић.

Коста МИЛОЈКОВИЋ
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Српске политичке елите и Венс–Овенов план, 
том II, Стенографске белешке са заседања 

Народне скупштине Републике Српске 
(приредио Владимир Петровић), 

Институт за савремену историју, 
Београд, 2011, 303 стр.

Сарадник Института за савремену историју др Владимир 
Петровић 2011. године објавио је други том збирке историјских из-
вора који се односе на скори период прошлости постјугословенског 
простора под називом Српске политичке елите и Венс–Овенов план 
II, Стенографске белешке са заседања Народне скупштине Репу-
блике Српске. У овом делу приређивач је свима заинтересовани-
ма ставио на увид документа као што су: извештаји генералног се-
кретара УН-а о преговорима за период фебруар–март 1993. годи-
не; нацрт мировног плана предложен 25. марта 1993; извештаји ге-
нералног секретара УН-а о преговорима за период април–мај 1993; 
извештавања дневног листа Политика о преговорима у Атини; 
саопштење делегације Републике Српске о условном потписивању 
Венс–Овеновог плана у Атини 2. маја 1993; одлуке са 32. заседања 
Народне скупштине Републике Српске одржане 19. маја 1993. на 
Палама те извештавања Политике о одбијању Венс-Овеновог плана. 
Такође, у два одељка под називима Од Женеве до Пала. Подвајање 
српских елита око усвајања Венс–Овеновог плана и Епилог: Крах 
Венс–Овеновог плана у сећањима протагониста, приређивач овог 
дела је сажето описао догађаје до 30. заседања Народне скупшти-
не Републике Српске, као и оне који су уследили непосредно по 
завршетку овог заседања.

На почетку књиге налазе се уводне напомене приређивача 
којима је укратко описан садржај овог дела. Највећи део историјских 
извора у другом тому, објављених на 141 страници, представљају 
прекуцане стенографске белешке које се односе на 30. заседање 
Народне скупштине Републике Српске одржано на Палама 5. и 6. 
маја 1993. године. На овом заседању одлучивало се о прихватању 
или одбијању мировног плана за Босну и Херцеговину који су изра-
дили Сајрус Венс и Дејвид Овен, копредседавајући Надзорног ко-
митета Међународне конференције о бившој Југославији, а којим је 
требало окончати грађански рат у овој земљи. После бурне двод-
невне расправе, заседање се завршило одбијањем Венс–Овеновог 
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плана тј. закључено је да о његовом прихватању или одбијању тре-
ба да одлучи народ Републике Српске на референдуму расписаном 
за 15. и 16. мај 1993. Таква одлука у Народној скупштини Републи-
ке Српске била је усвојена са 51 гласом за, два против и 12 уздржа-
них, од 65 пристуних народних посланика. На крају, референдум 
се завршио одбијањем Венс–Овеновог плана, тако се изјаснио на-
род у Републици Српској.

У књизи, на 15 страна, приређивач даје приказ сећања про-
тагониста о краху Венс–Овеновог мировног плана. Тако можемо ви-
дети шта о томе, у својим мемоарима и сведочењима, кажу Дејвид 
Овен, Добрица Ћосић, Биљана Плавшић, Никола Кољевић и Момир 
Булатовић.

Може се рећи да збирка историјских извора коју је приредио 
др Владимир Петровић нуди пуно корисних података и информација 
и има позитиван утицај на историјска истраживања новије историје 
простора бивше Југославије, чије се последице распада још увек 
виде и осећају. Многи проблеми који данас муче регион Балкана 
остали су из тзв. ратова за југословенско наслеђе 1991–2001. го-
дине који су вођени у свим деловима бивше Југославије (Словенија 
1991; Хрватска 1991–1995; Босна и Херцеговина 1992–1995; Косо-
во и Метохија 1998–1999; агресија НАТО-а на СРЈ 1999; Бујановац, 
Прешево и Медвеђа 2000–2001 и Македонија 2001). Због тога ово 
дело може бити корисно и за ширу јавност а не само за уске научне и 
стручне кругове. Књига је прегледна и добро технички опремљена. 
Садржаје прате адекватна објашњења у критичком апарату док су 
документа највећим делом прекуцана, изузев извештавања днев-
ног листа Политика о преговорима у Атини и одбијању Венс–Ове-
новог плана и саопштења делегације Републике Српске о условном 
потписивању Венс–Овеновог плана у Атини која су дата у обли-
ку факсимила. У делу се налазе и табела, мапа БиХ са структуром 
привремених провинцијских влада, ревидирана мапа БиХ из Венс–
Овеновог плана са уцртаним Северним коридором, фотографије, 
затим хронологија мировних преговора о БиХ у периоду јануар–мај 
1993, биографски регистар, списак скраћеница, резиме на енгле-
ском језику и белешка о приређивачу. Штампање књиге је суфи-
нансирало Министарство просвете и наука Републике Србије.

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ
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Горан Милорадовић, 
Лепота под надзором. 

Совјетски културни утицаји у Југославији 1945–1955,
Институт за савремену историју, 

Београд, 2012, 464 стр.

Недавно објављена докторска дисертација Горана Милора-
довића Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у Југо-
славији 1945–1955 испитује комплексно поље културе у Југославији 
током прве деценије после Другог светског рата, па историчарима, 
историчарима уметности и књижевности, као и широј читалачкој 
публици са простора некадашње Југославије указује на важне по-
литичке, идеолошке и друштвене промене које су се догодиле до-
ласком комуниста на власт.

Мада израз „култура“ у ширем смислу подразумева целокуп-
но човеково стваралачко постигнуће које има вредност по себи и 
помоћу којег се човек одвојио од природе и формирао као личност, 
комунисти су се, како аутор запажа, према култури односили ути-
литарно, разумевајући је и користећи је пре свега као оруђе вла-
сти. Такво поједностављено и до крајности сужено комунистичко 
разумевање културе, инспирисано већ постојећим стаљинистичким 
моделом у СССР-у, и у Југославији је довело до појаве такозване 
„монокултуре“, односно официјелне или тоталитарне културе.

 Због немогућности да се култура као један од најсложенијих 
појмова сагледа у својој целокупности, аутор је науку, веровања, 
право, морал, обичаје, као и сва друга умећа која представљају са-
ставни део шире схваћеног појама култура посматрао у функцији 
тумачења односа партијске државе према култури схваћеној у ужем 
смислу, то јест према уметничкој култури, односно према уметно-
сти. Један је од најважнијих домета ове књиге јесте прецизнија 
дефиниција основних појмова које је партија користила у том доме-
ну политичког и идеолошког живота. Израз културна политика који 
је био у употреби у савременим југословенским партијским извори-
ма, аутор је изједначио са изразом културна револуција, што је био 
Лењинов концепт замишљен као средство за „преображај“ Русије. 
Тај израз је у југословенском случају променио садржај и значење, 
што је произашло из промене политичког контекста почетком педе-
сетих година прошлог века. Упркос утицајима који су тада са Запа-
да почели да стижу у Југославију, култура је и даље била схватана 
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и коришћена као средство политичке моћи чије су основне карак-
теристике остале „идејност“ и „партијност“.

Књига оспорава историографска тумачења у којима је под-
влачена идеолошка разлика карактера СКП(б)/КПСС и КПЈ/СКЈ, па 
тиме и наглашавање разлика у односу те две партије према умет-
ности. Сматрајући да су обе партије биле стаљинистичке и тотали-
тарне, разлике у потоњим историографским тумачењима њихових 
карактеристика аутор разуме као последицу сукоба Тита и Стаљина 
1948. године, односно као закаснеле ефекте борбе за међународно 
позиционирање Југославије. Тај сукоб, како се даље објашњава, 
који је био политичке, а не идеолошке природе, на културу, умет-
ност и историографију деловао је двоструко. Политичке околно-
сти у Европи, које су Тита приморале да се окрене Западу, са једне 
стране су утицале на потребу стварања привида о флексибилно-
сти југословенског комунизма (не само у сфери културе), док је, са 
друге стране, партија, прокламујући дистанцирање од стаљинизма 
– у пракси задржала стаљинистички однос према култури и уметно-
сти. Тако аутор закључује да је од почетка педесетих година про-
шлог века термин „култура“ у Југославији обухватао два паралел-
на тока која су била означавана као „реализам“ и „модернизам“, а 
који су изражавали двоструки културни утицај – са Истока и са За-
пада. Совјети су такво стање квалификовали као „ревизионизам“, а 
оно је у Југославији трајало све до њене пропасти, када је тим про-
стором потпуно овладао западни утицај.

Специфичан однос који су комунисти имали према уметности, 
третирајући је као „слушкињу“ идеологије, истраживача је навео 
да, сразмерно критеријуму политичке употребљивости, одређеним 
уметничким категоријама посвети одговарајући простор у свом де-
лу. Тако се на првом месту „по политичкој употребљивости“ на-
шао филм, док су књижевност, ликовне уметности, музика и сцен-
ске уметности биле мање захвалне, али не и небитне за постизање 
политичких и идеолошких циљева. Лењин, Стаљин и Тито, којем 
је Стаљин одмах после рата послао филмску екипу која је и 
југословенске уметнике требало да обучи како се прави играни 
филм, увиђали су велику сугестивну моћ филма јер је за приступ 
слабо образованом и неписменом становништву то био најпогоднији 
медиј. Интересантно је запажање Лава Троцког, за које се аутор 
определио да на њега укаже, о односу филма и религије: филм 
оставља толико јак утисак на човекову машту да „убија жељу да се 
у цркву уђе“.
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Читајући надаље у овој књизи о односу комуниста према 
филму у Совјетском Савезу и у Југославији, може се стећи утисак 
да је најснажнији непријатељ новом систему који је претендовао на 
стварање „новог човека“ – била религија. Са друге стране, аутор 
сматра да су тоталитарни режими стаљинистичког типа и сами има-
ли карактеристике религије, а позната је и чињеница да је Стаљин 
играјући управо на карту религиозности успео да мобилише ста-
новништво Русије за Отаџбински рат.

Указујући на двоструки однос партија према религији, ова 
књига упућује на размишљање о начину успостављања критеријума 
према било којој људској делатности у комунистичком систему, што 
даље отвара питање односа тадашњих власти према моралу. Ако је 
из практичних разлога религија била и коришћена и сузбијана, ако 
су били толерисани културни утицаји и са „трулог Запада“ онда ка-
да је то политички контекст налагао, ако је из истих разлога после 
рата у политичке сврхе била употребљена поражена страна у пред-
ратном сукобу на књижевној левици, чији је главни представник 
Крлежа у новом систему задобио место слично оном које је Максим 
Горки имао у Совјетском Савезу, ако је од педесетих година „мо-
дернизам“ постао саставни део „културне политике“, а истовреме-
но су представници предратне уметничке авангарде, зенитисти, са 
својим представником Љубомиром Мицићем били прогањани, ако 
је у домену националне политике у новој Југославији „братство и 
јединство“ било прокламовано као стуб нове државе, а паралел-
но српска интелигенција била „ликвидирана“ као предуслов рав-
нотеже нација, ако су деца цензора имала привилегију да у „цен-
зури“ гледају цртане филмове пре него што би били одобрени за 
осталу децу, онда се „комунистички морал“ (израз који се често 
помиње у изворима), чврсто везан за прагматизам, може окарак-
те рисати управо као двострук и лицемеран. Случајно или намерно, 
савремена српска историографија често наведену амбивалентност 
погре шно тумачи као отвореност, флексибилност, толерантност и 
суштинску разлику између Титовог и осталих комунистичких режи-
ма у Источном блоку.

Постојање официјелне тоталитарне „монокултуре“ у Југо-
сла вији је подразумевало сузбијање свих могућих алтернатива. 
Рад филмске цензорске комисије, чијим се критеријумима, саста-
вом и резултатима аутор опширније бавио, показује до које мере 
је држава била заинтересована да непожељни конкурентски идео-
лошки садржаји не угрозе тек стечену моћ партије. Просечни цен-
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зор филма, како је у књизи показано, био је мушкарац тридесетих-
четрдесетих година, бивши партизан, првоборац, Србин, са заврше-
ном средњом школом и недовршеним студијама, високи партијски 
или државни чиновник којег су рестриктивним мерама најјаче по-
државали полицајци и један официр војске – његови ратни дру-
гови. Компетентност цензора у домену филмске уметности је би-
ла мање цењена особина чланова цензорске комисије од идео-
лошке исправности и политичке лојалности уз прекаљеност у ра-
ту. Као илустрацију високог степена цензуре аутор је навео бројне 
примере, сумирајући на крају да су се критеријуми филмске цен-
зуре у Југославији делили на две групе, од којих су прву групу 
критеријума формирали идеолошки оријентири, док је другу фор-
мирала промена правца спољне политике. Из идеолошких разло-
га су биле санкционисане теме монархизма, цркве, демократије, 
грађанских права, сексуалности, насиља и криминала, авантури-
зма и предрасуда, па се читаоци ове књиге могу запитати за колико 
садржаја су домаћа публика и филмски ствараоци у датом контек-
сту остали ускраћени. Осим цензуре, аутор указује и на остале ме-
ханизме контроле културног живота у Југославији, као што су ин-
ституционална организованост и умреженост „културних радника“, 
као и централизовано финансирање свих грана уметности. Наци-
онална политика комунистичких власти у домену културе у књизи 
је размотрена из више аспеката, од којих је посебно значајан онај 
који интернационализам повезује са борбом против „великосрп-
ства“, али и преклапање интереса САД-а и Велике Британије са ин-
тересима Словеније и Хрватске које су се опирале централистич-
ким тенденцијама – посебно у домену филмске производње.

Истовремену заинтересованост Англо-Американаца и Совје-
та да не допусте самостални и снажни развој југословенске кине-
матографије, посебно да не дозволе њену централизацију, идејну 
и политичку хомогеност, уз идеолошки оквир који су чинили 
марксизам-лењинизам и национализам, аутор наводи као разлоге 
због којих је производња филма у Југославији заувек остала на ни-
воу мануфактуре и полуаматеризма, прошараног ретким изузеци-
ма. Слаба југословенска кинематографија уједно је, у различитим 
периодима, значила више простора управо за совјетску и англо-
америчку кинематографију и њихове идеолошке садржаје пласи-
ране кроз филм.

Писана слојевито и заснована на изузетно богатој доку-
ментацији, Лепота под надзором читаоцу нуди много више садржаја 
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него што је у оваквој врсти приказа могуће описати. Примењујући 
и комбинујући методе истраживања политичке историје са посеб-
ним освртом на догађаје у међународној арени, уз незаобилазни 
хронолошки приступ, важан због очувања каузалности у процесу 
аргументовања, уз мозаички и феноменолошки приступ тамо где 
хронологија није била од велике помоћи, консултујући теоретска 
сазнања и прибегавајући често есејистичком језику без којег не би 
било могуће тумачење процеса и феномена у сфери идеја, културе 
и у уметности, аутор је у овој књизи истраживао механизме утицаја 
на уметност, промене у политици и култури, сличности и разлике у 
Југославији и ван ње, као и последице на свест становништва. По-
казало се да су се најдубље друштвене промене у Југославији до-
годиле управо у првој поратној деценији када је ратом узбурка-
на сељачка маса била доведена у контакт са продуктима масовне 
културе, према којима већина те нове публике није имала психо-
лошку дистанцу нити критеријуме за њихово вредновање. Такође 
је запажено да на месту као што је Балкан у новом веку није мог-
ло доћи до формирања неке снажне и особене културе, али је зато 
дошло до формирања специфичног граничарског менталитета који 
културу углавном није схватао као вредност по себи, већ у одно-
су на себе, као посебно оруђе у бесконачним борбама за интере-
се далеких метропола. Једно од најважнијих сазнања на које ау-
тор указује је немоћ да се због дугог постојања дуализма западног 
и источног културног утицаја афирмише трећи, самосвојан и аутен-
тичан „југословенски“ уметнички концепт.

Специфична политичка уређења, наслеђена друштвена не-
ра звијеност, културна провинцијалност и историјски хендикеп да 
је Југославија настала и нестала на старој линији сучељавања ве-
ликих сила, према аутору, не представљају сва објашњења не-
изграђености аутентичног југословенског концепта у култури. 
Ограничени стваралачки досези људи који су живели у Југославији 
произилазили су и из недаровитости, незнања, примитивизма, пол-
тронства, корумпираности и интелектуалне лењости актера на 
културној сцени, за шта тоталитарни владари попут Стаљина и Ти-
та нису морали да буду одговорни.

Књига Лепота под надзором пажљиве читаоце и истражива-
че одводи даље ка питањима елита власти, улоге културе у проце-
су распада Југославије, континуитета идеја, али и порекла људи 
који су данас присутни у јавном и научном животу, узрока и по-
следица немогућности да се развије тип културе који би се могао 
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окарактерисати као балкански, југословенски, српски или хрват-
ски. На крају, ово темељно истраживање, уобличено у књигу, а 
проистекло из докторске дисертације, својим сазнањима упозора-
ва да као што у социјализму нису нестале националне и верске 
разлике нити специфични менталитети градског и сеоског станов-
ништва, тако нестанком социјалистичког поретка нису нестале ни 
психолошке карактеристике људи које су се формирале у време 
стаљинизма. Отуда је социјалистича револуција оставила последи-
це дугог трајања, а „нови човек“ је надживео њен распад.

Оливера МАРКОВИЋ

Др Миодраг Д. Перић, 
Спољна политика – прве Југославије (1918–1941) 

и друге Југославије (1945–1992),
Петровац на Млави, 2012.

Монографија др Миодрага Д. Перића представља сагледавање 
спољне политике прве и друге Југославије на основу узрочно- по-
следичне везе сагледавања унутрашњих и спољних фактора. У 
првом случају (1918–1941) реч је више о догађајима у Европи и на 
Балкану; а у другом периоду (1945–1992) они се односе на читав 
свет и на разне светске регионе (Блиски исток, Медитеран и слич-
но).

Књига проф. др Миодрага Перића о спољној политици две 
Југославије од 1918. до 1992. године представља важан допринос 
сагледавању, пре свега, немогућности опстанка оба „експеримен-
та“, прве тзв. версајске Југославије и тзв. друге комунистичке или 
Титове Југославије. Аутор је споменуо све догађаје који су бит-
ни за спољну политику државе Југославије. Видно је једно, чи-
ме аутор започиње и закључује свој рад, а то је да је све оно што 
их је рушило било јаче од онога што је градило и прву и другу 
Југославију. На почетку аутор пише: „Када је створена Југославија 
1918. године нико од унутрашњих чинилаца који су створили ту 
државу, а које су изнедрили сами југословенски народи, није могао 
да предвиди судбину Југославије. Та држава није доживела да обе-
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лежи 100-годишњицу свога постојања. Главни међузависни узро-
ци дезинтеграције и нестанка некадашње државе – Југославије са 
политичке карте држава били су: сукоби унутрашњих политичких 
чинилаца и међусобни ратови југословенских народа, као и тежња 
политичких елита и југословенских народа у некадашњим репу-
бликама југословенске државе да створе своје самосталне државе.“

Први део књиге, који се односи на спољну политику Кра љевине 
Југославије од 1918. до 1941. године, аутор дели на два периода: 
први је од 1918. до Марсејског атентата и убиства краља Александра 
октобра 1934; а други период је од Марсејског атентата па до април-
ског слома Југославије 1941. године. Други аутори су обично узима-
ли као први период у спољној политици „прве Југославије“ двадесе-
те године, а као други период тридесете године.

У првом периоду Југославија се држала строго версајских 
принципа и мировног уговора са пораженим државама. Аутор 
закључује: „Уопште оцењујући, спољна политика прве Југославије 
до Марсељског атентата била је успешна спољна политика“. 
Спољна политика се пре свега ослањала на традиционалне са-
везнике из Првог светског рата, Француску и Велику Британију. 
Непријатељска емиграција (ВМРО и други) била је слаба да сруши 
Југославију.

Мала антанта је била једна од главних полуга спољне поли-
тике Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а државе чланице „во-
диле су активну борбу против реваншистичких и ревизионистичких 
насртаја својих суседа“ – пише М. Перић. Аутор наводи читав низ 
догађаја битних за спољну политику до 1934. године. Версајски си-
стем колективне безбедности се почео урушавати пре 1934.

Спољна политика и њени версајски принципи се битно 
мењају доласком на власт Милана Стојадиновића, тада је започе-
ла прекретница у југословенској спољној политици. Стојадиновић 
је везао интересе спољне политике са интересима привреде. Аутор 
је назива „профашистичком“, о чему се многи не би могли сложити. 
Мала антанта и Балкански пакт створен 1934. нису могли бити га-
рант безбедности Југославије.

Период од пада М. Стојадиновића фебруара 1939. па до 
априла 1941. јесте период лутања у спољној политици; тако ау-
тор наводи: „Нова влада Краљевине Југославије на челу са гене-
ралом Душаном Симовићем није поништила протокол о приступању 
Југославије Тројном Пакту и водила је уздржану спољну политику 
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према Немачкој и суседним државама да би избегла рат.“ Поставља 
се питање у чему је принцип спољне политике постављен војним 
ударом 27. марта 1941.

Други део књиге (1945–1992) пише о политици „комуни-
стичке“, „социјалистичке“, „Титове“ Југославије, која је настала на 
основама Другог светског рата, одлукама АВНОЈ-а 1943, када је 
успостављен „без међународног признања“ нови субјекат спољне 
политике. Аутор истиче пет периода. Први је од 1945. до 1947, за-
тим 1948–1956, па од 1957. до 1967, потом 1968–1980, то јест до 
смрти Јосипа Броза Тита, и период до распада СФРЈ 1992. године.

Могло би се узети да аутор разматра два периода: период 
када је спољна политика инструмент КПЈ, касније СКЈ, када се во-
ди као директива Партије, и период када се ослобађа њених дирек-
тива и постаје професија, вештина.

После сукоба са Информбиром 1948. године, спољна по-
литика Југославије тражи везе и са Западом, оснива се тзв. Ан-
карски уговор са Грчком и Турском. Београдском и Московском 
декларацијом спољна политика успоставља нове односе са држа-
вама реал-социјализма, које заснива на немешању у унутрашње 
ствари. Југославија је у тим периодима потписница читавог низа 
декларација и конвенција које се односе на поштовање сувере-
нитета и независности држава. Са тим се често спорио принцип 
деколонизације који је Југославија подржавала.

Односи са земљама Трећег света, тј. политика несврставања 
од 1961. и затим односи са Уједињеним нацијама и брига за Европ-
ску безбедност и сарадњу јесу три основна стуба спољне полити-
ке друге Југославије. Доминантна и централна личност спољне по-
литике „комунистичке“ Југославије јесте Јосип Броз Тито, он је све 
мање утицао на унутрашњу ситуацију а задржао је одлучујућу уло-
гу у спољној политици. У тој политици било је много дисконтину-
итета, Југославија је имала добре односе са социјалистичким ла-
гером, али је оштро осудила војну инетрвенцију у Чехословачкој 
1968. године.

Аутор не пише о кадровској политици у спољној политици. 
Он истиче: „Године 1989. створени су услови за распад (разбијање) 
СФРЈ“. Крај хладног рата значио је демократизацију и промену поли-
тичког система реал-социјалистичких држава, али је за Југославију 
то значило распад. „Реформа савезног премијера Анте Марковића 
је била реална шанса за успешан опстанак Југославије“. Али су 
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Запад и САД хтели да оборе комунизам и нису помогли опстанак 
Југославије. Од 1990. свака република води своју спољну поли-
тику. Сви напори да се очува Југославија су били неуспешни. Ау-
тор наводи све битне догађаје у том периоду, од Брионске и Ха шке 
конференције, до Лисабонског споразума и Кутиљеровог плана. 
Бадентеровим споразумом и признањем независности Словеније, 
Хрватске и Босне и Херцеговине, 1992. престала је да постоји дру-
га Југославија.

„Неуспешна спољна политика СФРЈ у посттитивском перио-
ду, нарочито од 1990. до 1992. године, била је одраз међузависних 
узрока дезинтеграције друге Југославије“; исти фактори, само сва-
ки у свом времену, разорили су и прву и другу Југославију. „Неу-
спешна спољна политика друге Југославије у посттитовском перио-
ду, углавном од увођења вишепартијског система у СФРЈ 1990. го-
дине, један је од фактора који је највише утицао на распад СФРЈ“, 
пише на самом крају аутор.

Дело проф. др Миодрага Перића препоручујемо као лите-
ратуру на свим државним и приватним факултетима у Србији на 
којима се спољна политика изучава као озбиљан научни фактор са 
историјским и савременим приказом.

Књига о спољној политици Југославије представља трећу 
монографију др М. Перића. После распада СФР Југославије књига се 
може, између осталог, сагледавати и као део новије историје бал-
канских народа и у континуитету је са претходне две монографије 
др Перића (Историјско-правни аспекти односа између Српске пра-
вославне цркве и Македонске православне цркве, Скопље, 1998. 
и Борба македонског народа за своју независност у време ис-
точне кризе 1875–1881, Пожаревац, 2003). Изучавање историје 
југословенских народа све се више у компетентним установама 
замењује историјом балканских народа; и стога дело М. Перића о 
спољној политици две Југославије у XX веку представља значајан 
научни допринос.

Др Бранко НАДОВЕЗА
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Александар Стојановић, 
Српски цивилни/културни план владе Милана Недића,

Институт за новију историју Србије 
Београд, 2012, 599 стр.

Краљевину Југославију поразиле су и окупирале 1941. си-
ле Oсовине, предвођене Немачком. На окупираним југословенским 
земљама успостављено је неколико окупаторских режима, пот-
помогнутих домаћом колаборацијом. Иако је југословенска 
историографија после Другог светског рата обрадила проблематику 
колаборације на југословенском простору, између осталих и при-
роду немачког окупационог режима у Србији и његових сарадника 
са српске стране, својим истраживањима наведене проблематике у 
књизи Српски цивилни/културни план владе Милана Недића Алек-
сандар Стојановић је приказао нове документе који омогућавају 
шире тумачење и упознавање проблема природе колаборације оку-
пираног дела Србије 1941–1944.

Александар Стојановић ради у Институту за новију историју 
Србије. У оквиру докторских студија истражује колаборациони ре-
жим – „идеолошко деловање домаће управе под окупацијом“ – де-
ла Србије под Недићевом управом у Другом светском рату, посеб-
но његову „у основи конзервативну десничарску идеологију“, њене 
узроке и последице. Објавио је више стручних расправа и приказа 
из наведене проблематике у домаћим научним часописима и збор-
ницима радова.

Књига Српски цивилни/културни план владе Милана Неди-
ћа састоји се из: Предговора (стране VII–XV), две велике цели-
не насловљене Српски цивилни/културни план – студија (стране 
17–101) и Историјски извори о Српском цивилном културном пла-
ну (103–567), резимеа на немачком и енглеском језику, пописа 
скраћеница, списка извора и литературе и индекса имена. Први део 
је студија у којој је аутор аналитичко-компаративном методом обра-
дио Српски цивилни/културни план владе Милана Недића, указао на 
време и људе који су му претходили и потом учествовали у његовој 
изради. Састоји се из три поглавља: Идеолошке основе српских 
колабо рациониста, Србија под немачком окупацијом и Концепт 
српског цивилног/културног плана, и више мањих потпоглавља. 
Други, знатно већи део књиге представљају историјски извори о 
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Српском цивилном/културном плану, пропраћени одговарајућим 
научним апаратом.

У раду је указано на погубне последице које су Први светски 
рат и велика економска криза оставили на политички живот многих 
европских народа, између осталих и Срба. Аутор је, анализирајући 
корене српских десничарских организација у Краљевини Срба, Хрва-
та и Словенаца/Југославији, те њихову повезаност са фашистичком 
и нацистичком идеологијом, дошао до закључка да су се развијали 
и јачали углавном под утицајем незадовољства због државне и пар-
ламентарне „дисфункционалности“ југословенске државе. Јачању 
десничарских покрета доприносило је и неодговарајуће решавање 
српског националног питања, лоша економска ситуација као по-
следица светске економске кризе после пропасти њујоршке бер-
зе 1929. и јачање екстремне деснице у Европи победом фашизма и 
нацизма у Немачкој. У студији је указано на корене органске и ели-
тистичке политичке идеологије код српских десно оријентисаних 
организација „са примесама или појавним облицима фашизма“. По-
себно је наглашено да су оне у својој идеолошкој и програмској 
суштини више биле национално-конзервативне него фашистич-
ке. Тако је, између осталих, врло прегледно анализирано и при-
казано оснивање и деловање српске и југословенске национал-
не организације Народна одбрана у Краљевини Србији и потоњој 
Краљевини Југославији.

Након априлског слома 1941, у ужој Србији била је успо ста-
вљена, у прво време, комесарска управа Милана Аћимовића, а по-
том од јесени 1941. влада Милана Недића. Александар Стојановић 
је, у циљу контекстуализације настајања Српског цивилног/кул-
турног плана, сажето приказао њихове марионетске владе. При 
том је теоретски одредио појам колаборације и искуство Србије 
из Другог светског рата упоредио са искуством других европских 
земаља. Јасно је дефинисао позитивне и негативне тековине две 
наведене марионетске управе. Позитивне стране Савета комесара 
види у одбијању овог административног тела да донесе закон про-
тив Јевреја, пријему и збрињавању првих избеглица из Независ-
не Државе Хрватске и других југословенских крајева, формирању 
српског Црвеног крста и спречавању још веће инфлације новца, 
а негативне стране у испитивању одговорних за пуч од 27. мар-
та и њиховом кажњавању за тај чин. Позитивне тековине код вла-
де Милана Недића сагледава такође у збрињавању великог броја 
избеглица, релативном успеху у очувању „биолошке супстанце“ 
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српског народа, одбијању да шаље српске оружане формације у 
помоћ силама Осовине на друге фронтове и неучествовању у про-
гону Јевреја и Рома.

У оквиру уводне студије приказане су биографије двојице 
покретача и идејних твораца замисли о српском цивилном/кул-
турном плану, Велибора Јонића и Владимира Велмар-Јанковића. 
Обојица су били високи чиновници у влади Милана Недића, по-
кренули су 1942. пројекат Српског цивилног плана и активно уче-
ствовали на његовој изради. Аутор је дошао до закључка да је Вла-
димир Велмар-Јанковић много више од Велибора Јонића допринео 
идеолошком уобличавању плана. План је настао са циљем „да се 
утврде реални проблеми и потребе српског цивилног живота (...) 
и да се стекне увид у снаге“ које је требало да буду ангажоване 
на њиховом решавању. Из ишчитавања уводне студије и приложе-
них докумената у другом делу књиге може се уочити да план ни-
када није био у потпуности завршен. У ствари, како је и Алексан-
дар Стојановић истраживањем утврдио, иза рада мноштва припад-
ника српске научне и интелектуалне елите остала је богата извор-
на грађа, на основу које се закључује да је постојао само концепт 
плана, а не и сам план (јер никада није до краја ни теоријски завр-
шен нити спроведен у пракси). 

Књига Александра Стојановића Српски цивилни/културни 
план владе Милана Недића приказује један мало познат период ра-
да дела српске интелектуалне елите под руководством Министар-
ства просвете владе Милана Недића. Такође, сведочи о сложености 
и разноликости дешавања у Другом светском рату у Југославији, у 
овом случају у Србији.

Александар ЛУКИЋ
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Vesna Đikanović, 
Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. 

Jugoslovensko iskustvo 1918–1941, 
Institut za noviju istoriju Srbije, 

Beograd, 2012, 355 str.

Последњих година у српској историографији је појачано 
интересовање за истраживање историје миграција и миграторних 
токова у периоду постојања југословенске државе. То је видљиво и 
по све већем броју историчара који су ову тему разматрали у цели-
ни или у оквиру ширих истраживања. Међу њима издвајају се ра-
дови Мире Радојевић, Косте Николића, Момчила Митровића, Влади-
мира Ивановића, Александра Милетића, који су обрађивали разли-
чите аспекте овог феномена, од политичке и економске емиграције 
преко исељавања до избеглиштва. Томе треба додати и радове на-
учника из других научних дисциплина, као и изложбе одржане на 
ту тему. Они су донекле попунили празнину у знањима из историје 
миграција, која је била наглашена у историографији до деведесе-
тих година прошлог века.

Поменутом кругу истраживача који су обогатили истори огра-
фију о миграцијама припада и историчарка Весна Ђикановић и њена 
књига о југословенском исељавању у Сједињене Америчке Држа-
ве у међуратном периоду. Она представља делимично измењену и 
допуњену верзију магистарске тезе која је под називом Исељавање 
и живот југословенских исељеника у САД 1918–1941. одбрањена 
на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Бе-
ограду. Због начина обраде и сазнања до којих је ауторка дошла 
књига означава важан помак у сагледавању овог проблема, који је 
био константа у постојању југословенске државе.

Весна Ђикановић је, у тежњи да дâ научно квалитетан одго-
вор о карактеру исељавања у међуратној Југославији, употребила 
интердисциплинаран приступ, комбинујући историјске, социолош-
ке и демографске методе. Истраживање је засновала на богатој и 
разноврсној изворној основи и литератури. Посебну важност за те-
му имала је необјављена архивска грађа која је расута у бројним 
фондовима Архива Југославије. Поред тога, ауторка је користи-
ла многобројне објављене изворе, мемоаре и дневнике, путопи-
се, штампу и периодику, као и постојећу литературу различитог 
сазнајног и стручног квалитета.
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Стечена знања Весна Ђикановић је уобличила у неколико 
проблемских целина (Миграторни процеси у светлу појаве масовног 
исељавања у Сједињене Америчке Државе у 19. и почетком 20 века, 
Основни правци југословенске исељеничке политике између два свет-
ска рата, Исељавање у Сједињене Америчке Државе – југословенско 
искуство, Ко се и зашто исељавао у Сједињене Америчке Државе, 
Илегално исељавање – изазов за државу и за исељенике, Превоз 
и начин путовања југословенских исељеника, Епилог: (Не)позната 
Америка) које су пружиле одговор на питање ко се, на који начин и 
у којим условима исељавао из међуратне Југославије.

Весна Ђикановић је, уводећи нас у причу о исељавању Ју-
гословена, како је то обично случај, дала теоријско-историјски 
увод, у којем је, поред дефинисања појма миграција, разматра-
ла сличности и разлике у карактеру исељавања Европљана и 
југословенских народа пре 1918. Показало се да су, као и у остат-
ку Европе, исте демографско-економске промене (пораст броја ста-
новника, немогућност постојеће индустријске производње да упос-
ли вишак радне снаге, аграрна пренасељеност, урбанизација и сл.) 
утицале, додуше са закашњењем, да становници југоисточне Ев-
ропе постану део масовних прекоморских миграција. Оне су, за 
разлику од остатка Европе где су започеле 40-их година 19. века, 
захватиле југоисток Европе тек крајем 19. века. Ови исељеници 
су чинили део тзв. нове имиграције. У односу на стару, ова но-
ва није тражила земљу за обрађивање, већ се запошљавала у фа-
брикама и рудницима, и није одлазила с намером да остане, већ 
да се са уштеђевином врати у стари крај. Треба истаћи да Весна 
Ђикановић не заборавља да нагласи да се мора правити разлика 
у исељеничком кретању између народа који су живели на просто-
ру Аустро-Угарске и простору Србије односно Босне и Херцегови-
не и Македоније. Србија је тако због политичко-економских успе-
ха у 19. веку била привлачна за усељавање а мање за исељавање. 
Први светски рат са свим променама које је произвео, променио је, 
како то ауторка закључује, и садржај миграторног понашања. Ма-
совно исељавање и слободно кретање замењено је контролисаним 
миграцијама. Најважнију улогу у томе одиграли су амерички ими-
грациони закони који су увели тзв. систем квота. То се одразило и 
на исељавање из свих европских земаља, па и на исељавање из 
међуратне Југославије.

Посебне проблемске целине представљају они делови студије 
у којима се ауторка бави питањем како је изгледала југословенска 
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исељеничка и америчка усељеничка политика, које су тачке њихо-
ве међусобне супротстављености, као и уочавањем начина да се 
оне превазиђу. Веома пажљиво су анализирани многи елемен-
ти који су обликовали југословенску исељеничку политику, про-
блеми са којима се она суочавала, те путеви којима се она крета-
ла. Југословенска држава није имала значајнију традицију на коју 
се могла ослонити ни у смислу организације, законских решења, 
као ни основних праваца исељеничке политике. Због тога је, како 
то истраживање показује, била принуђена да се ослони на пред-
ратна решења присутна у Хрватској и Словенији, да тражи узор у 
организацији и законодавству других европских држава, али и да, 
нарочито од 1921. године, води рачуна, с обзиром на значај Амери-
ке у исељавању, о америчким усељеничким законима. Ђикановић 
примећује да су у процесу формулисања исељеничке политике до-
минирала три сегмента исељеничког питања: потреба да власт ре-
гулише питање великог броја повратника у првим годинама по-
сле рата, њено настојање да контролише процес исељавања, као и 
тежња да успостави однос према већ исељенима. Посебну важност 
имало је указивање на виђење исељеничког питања као превас-
ходно социјалног питања. Весна Ђикановић, међутим, запажа да су 
законска решења и пракса показали његову политичку, економску 
и националну важност. У сваком случају, може се закључити да је 
власт Законом о исељавању с краја 1921. успоставила не само кон-
тролу над процесом исељавања већ и истакла намеру да социјално 
заштити исељенике. Проучавање исељеничког питања захтевало је 
и праћење свих актера укључених у процес исељавања попут рада 
органа власти и институција које су се бавиле овим питањем (Ми-
нистарства социјалне политике, Министарства унутрашњих дела, 
Министарства спољних послова), као и активности исељеничких 
друштва и савеза. Указано је на читав низ проблема који су искрса-
вали у раду државних органа, попут лоше координације различи-
тих служби, немара и корупције. То је нарочито дошло до изражаја 
приликом усклађивања југословенских прописа са рестриктивним 
прописима америчке имиграционе политике.

У анализи југословенског исељавања у Америку посебна 
пажња посвећена је утицају америчких имиграционих закона на 
југословенске прописе и на миграторно понашање Југословена. 
Утицај тих прописа којима је уведен тзв. квотни систем у усељавању, 
по којем је из сваке земље одређен број имиграната који се у току 
једне године могао уселити у Америку, имао је вишеструке и дале-
косежне последице. Он је поред одређеног броја исељеника, зах-
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тевао и прилагођавање различитим категоријама имиграната које 
су захтевале америчке власти у погледу професионалног, породич-
ног, па и физичког, менталног и моралног статуса. Југославенска 
власт је била принуђена да прави и сама селекцију исељеника 
који ће добити пасош. Весна Ђикановић уочава и описује раз-
личите стратегије које је држава примењивала у одређивању 
броја исељеника. Тако је једна од њих водила рачуна о томе да 
се приликом одређивања квота већи број додељује областима са 
исељеничком традицијом, док је друга уводила принцип да се под-
стиче исељавање националних мањина и спречава исељавање „на-
ционалних елемената“, трећа је носила став да не треба дозволи-
ти исељавање женама, посебно из тзв. пасивних крајева. У сва-
ком случају, уместо више десетина хиљада исељеника годишње 
са ових простора, сада се у Америку исељавало тек неколико сто-
тина лица. Број Југословена који се уселио у Америку у читавом 
међуратном периоду износио је око 56.000. То је променило и пра-
вац исељавања. Сједињене Америчке Државе су, после првобитног 
интересовања за Аустралију, Аргентину и Бразил, замењене триде-
сетих година 20. века повећаним интересом за исељавањем у ев-
ропске земље, пре свега у Француску и Немачку.

Посебну вредност представља проблемска целина везана за 
структуру југословенских исељеника у Америци. У њој ауторка од-
говара на питање ко су били исељеници, који су мотиви њиховог 
исељавања и каква је слика створена о њима у јавном животу. 
Поредећи структуру исељеника са оном од пре рата, она констатује 
да се структура променила. Промена је била резултат и америч-
ких прописа, али и природног развоја исељеничког процеса. У од-
носу на предратно исељавање радно способних мушкараца који 
су привремено боравили у Америци, сада су се исељавали члано-
ви породице већ исељених, на пример жене, веренице, деца. Уме-
сто привременог, исељавање је добило трајан карактер у којем су 
спајане породице. Стога следи закључак да се у међуратном пе-
риоду иселио већи проценат жена него мушкараца. Када је реч о 
професионалној структури, она је пратила ону која је постојала 
и пре рата. И даље међу исељеницима у Америци доминирају 
земљорадници и неквалификовани радници. Слична је ситуација 
и у погледу старосне структуре и исељеника у пуној радној сна-
зи. Посебно је важна анализа националне структуре исељеника, 
у којој се уочава велико присуство мањина, нарочито са подручја 
Војводине. Међутим, ауторка указује да нема података и извора који 
би поткрепили тезу о насилном и присилном исељавању припад-
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ника националних мањина. Југословенска политика јесте стварала 
погодне услове за њихово исељавање, али није водила политику 
присиљавања. Оно што је битно истаћи јесте да је настављен ранији 
образац исељавања, па су области са исељеничком традицијом на-
ставиле да дају највише исељеника. Да ли су се мењали мотиви 
исељавања? Весна Ђикановић закључује да су опстајали традици-
онално доминантни економски мотиви. Могуће је у међуратном пе-
риоду уочити и извесне политички мотивисане елементе у одлу-
кама да се појединци иселе. То се може видети у оним областима 
где је неповерење према југословенским властима било изражено, 
као у неким областима Хрватске, или у случајевима политички ак-
тивних појединаца и група које су желеле да избегну мере власти 
(припадници усташког покрета или покрета македонствујушћих).

У непосредној вези са претходном проблемском целином јесте 
питање начина на који су исељеници одлазили из земље, односно 
само путовање и њихово суочавање са доласком у „нови свет“. Ту 
нас Весна Ђикановић упознаје са тим како су исељеници путовали, 
колико дуго, из којих лука су полазили, са проблемима са исхра-
ном, смештајем и болестима. Она не заборавља да нам покаже ни 
изазове које је за државу и за исељенике носила одлука да се из-
абере илегално усељавање, али ни последице у случају неуспеха. 
Долазак у Америку је за исељенике значио судар са једним новим 
друштвом које је неминовно мењало и саме исељенике, њихове 
вредности, навике и сл.

Књига Весне Ђикановић представља веома значајну студију 
о феномену исељавања Југословена у САД у периоду између два 
светска рата. Ослоњена на чврсту основу изворне грађе, коју је 
врло пажљиво анализирала и употребила, она је била и врло кри-
тички опрезна, посебно у оним деловима који су задирали у на-
ционално и политички осетљиве стране исељавања. С друге стра-
не, показала је и иновативност у приступу. Зато се може рећи да 
ова студија није померила само наше сазнајне границе о питањима 
југословенског искуства исељавања у Америку већ је понудила и 
једну сложену и слојевиту причу о историји југословенског друшт-
ва у том периоду, његовим институцијама, али и снази државе, 
њеним потребама, вредностима и циљевима.

Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ
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Миљан Милкић, 
Тршћанска криза у војно-политичким односима 

Југославије са великим силама 1943–1947,
Институт за новију историју Србије, 

Београд, 2012, 224 стр.

Мајор мр Миљан Милкић, истраживач-сарадник у Одељењу 
за војну историју Института за стратегијска истраживања, објавио 
је рад Тршћанска криза у војно-политичким односима Југославије 
са великим силама 1943–1947. који покрива тему кризе у односима 
ФНРЈ са Великом Британијом и САД-ом око питања нерешеног ста-
туса града Трста и области Јулијске крајине крајем и после завр-
шетка Другог светског рата. У раду Миљан Милкић приказује на-
станак, развој и ток ове кризе од Другог заседања АВНОЈ-а у Јајцу 
29. и 30. новембра 1943. године, стварања нових органа власти у 
Југославији и искрцавања англо-америчких и осталих савезничких 
трупа у Италији до потписивања и ступања на снагу Мировног уго-
вора са Италијом у Паризу 15 септембра 1947. године.

Аутор је, приликом писања овог рада, користио обимну ли-
тературу и изворе. Од литературе поменућемо књигу Le conflit de 
Trieste 1943–1954 Жан-Батиста Дирозела, студију Trieste 1941–
1954 Богдана Новака, дело Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vo-
jni (tri faze diplomatskega boja) Јанка Јерија, рад Уроша Костића 
Ослобођење Истре, Словеначког приморја и Трста 1945. те дела Од 
монархије до републике Војислава Г. Павловића, Тршћанска кри-
за 1945–1954. Војно-политички аспекти Драгана Богетића и Бојана 
Димитријевића и чланке Леонида Гибјанског. Од извора кориште-
ни су мемоари Владимира Дедијера (Париска конференција), Вла-
димира Велебита (Свједок хисторије и Сећања), Едварда Кардеља 
(Сећања), као и Џефрија Кокса (The Road to Trieste), Алфреда Боу-
мана (Zones of Strain) и Харолда Александера (The Alexander Mem-
oirs 1940–1945). Ту су и зборници докумената Tito-Churchill од Ду-
шана Бибера, Документа о спољној политици Југославије за пери-
од од 1945. до 1948. године у издању Министарства иностраних по-
слова СФРЈ те зборник докумената Спољна политика Сједињених 
Држава (у оригиналу Foreign Relations of the United States Diplo-
matic Papers). У изради овог дела аутор је користио и архивску 
грађу Дипломатског архива Министарства спољних послова Ре-
публике Србије, Архива Југославије и Војног архива у Београду, 
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као и одређене интернет сајтове као што су сајт ветерана, сајт 
Уједињених нација, сајт посвећен Алћидеу де Гасперију, познатом 
италијанском политичару који је после Другог светског рата заузи-
мао положаје председника италијанске владе и министра спољних 
послова Италије.

У уводу књиге Милкић приказује порекло тршћанске кризе 
и период двовлашћа од Другог заседања АВНОЈ-а 29–30. новем-
бра 1943. у Јајцу до формирања јединствене југословенске владе 
7. марта 1945. године у Београду. Основни текст подељен је на че-
тири поглавља: Тршћанско питање на крају Другог светског рата; 
Тражење дипломатског решења 1945–1947. године; Југославија, 
Италија и велике силе 1945–1947. године и Подељена Јулијска 
крајина 1945–1947. Свако од ова четири поглавља подељено је на 
неколико мањих целина.

У књизи су читко и прегледно дата дешавања око питања 
Јулијске крајине и Трста, као и сам ток кризе настале око питања 
коме ће припасти ове територије после завршетка Другог светског 
рата. Аутор је описао напоре југословенских власти који су иш-
ли у правцу припајања целе Јулијске крајине и Трста обновљеној 
југословенској држави после Другог светског рата и дао структу-
ру југословенске и савезничке (англо-америчке) војне управе у 
Јулијској крајини и Трсту. Књига пружа низ корисних и интере-
сантних података и обавештења историчарима и свима онима у 
широј јавности које интересује ток одређивања западних грани-
ца некадашње Југославије. Напомињемо још и то да циљ дела није 
свеобухватна анализа тршћанског питања већ је у питању покушај 
указивања на степен утицаја тршћанског питања на војно- политич-
ке односе Југославије са Великом Британијом, САД-ом, СССР- ом, 
Француском и Италијом.

На крају књиге налази се закључак и резиме на енглеском 
језику те именски регистар и регистар географских појмова. Књига 
је штампана у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском 
и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у 
европској/светској заједници Института за новију историју Србије. 
Студију је објавио Институт за новију историју Србије а објављивање 
је помогло Министарство просвете и науке Републике Србије.

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ
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Информације о научним скуповима, 
конференцијама, симпозијумима

Мр Милан Совиљ 
Институт за новију историју Србије

„Пети научни скуп чешких балканолога“,  
Брно, 15. март 2012. године

Да ли се за сарадњу између филозофских факултета у Пра-
гу и Брну у погледу проучавања тема из историје, културе и језика 
Балкана, која траје већ неколико година, може рећи да полако 
прелази у традиционалне сусрете чешких балканолога, свакако 
да ће показати време. Оно што је сигурно јесте обострана жеља 
два центра чешког високог образовања и науке да се досадашња 
сарадња још више развија. Сходно томе, пети пут по реду, 15. мар-
та 2012. године одржан је научни скуп балканолога са Филозоф-
ског факултета Масариковог универзитета у Брну (Filozofická fakul-
ta Masarykovy Univerzity v Brně) и Филозофског факултета Карловог 
универзитета у Прагу (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze). 
Домаћин скупа био је Институт за славистику у Брну (Ústav slavisti-
ky FF MU). У односу на претходне сусрете, овог пута број учесника 
био је знатно већи – укупно 17. Испред Института за славистику 
у Брну учествовали су доц. Вацлав Штјепанек (Václav Štěpánek), 
др Павел Крејчи (Pavel Krejčí) и доц. Ладислав Хлатки (Ladislav 
Hladký) са својим асистентима и докторантима: Петром Стехликом 
(Petr Stehlík), Алоисиом Змешкаловом (Aloisie Zmeškalová), Маријом 
Микеском Шупицовом (Marija Mikeska Šupicová), Маријом Зоуфалом 
(Marie Zoufalá) и Миланом Стрмиском (Milan Strmiska). Испред 
Катедре југословенских и балканистичких студија (Katedra jihoslo-
vanských a balkanistických studií) и Института за светску историју 
Филозофског факултета Карловог универзитета (Ústav světo-
vých dějin FF UK) учествовали су доц. Јан Пеликан (Jan Pelikán) и 
доктори, асистенти и докторанти Филозофског факултета у Прагу 
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Ондржеј Војтјеховски (Ondřej Vojtěchovský), Ондржеј Жила (Ond-
řej Žíla), Елишка Млинарикова (Eliška Mlynáriková), Пршемисл Винш 
(Přemysl Vinš), Урош Лазаревић, Самуел Бенеш (Samuel Beneš), 
Матјеј Били (Matěj Bílý) и потписник ових редова.

Као што је био обичај и приликом ранијих сусрета чеш-
ких балканолога, тако су и овога пута представници института у 
Брну доц. Вацлав Штјепанек и др Павел Крејчи, односно у Пра-
гу доц. Јан Пеликан представили стање у својим институцијама и 
све новости и промене које су се догодиле у претходних годину да-
на од последњег скупа у Прагу, почетком априла 2011. Као један 
од основних проблема са којима се данас сусреће балканистика 
у Брну и Прагу, истакнуто је смањење интересовања међу чеш-
ким матурантима - будућим студентима за студије, пре свега не-
ког од балканских језика. Други део скупа био је посвећен радо-
вима колега из Брна: Петра Стехлика Bosna, Zach a Garašaninovo 
Načertanije: k některým aspektům programu srbské národní politiky 
z roku 1844 (Босна, Зах и Гарашаниново Начертаније: о неким 
аспектима програма српске народне политике из 1844. године), 
као и Алоисие Змешкалове Hrvatska revija – chorvatský emigrantský 
časopis a jeho literární a dokumentární hodnota (Хрватска ревија – 
хрватски емигрантски часопис и његова књижевна и документарна 
вредност). Дуга и исцрпна полемика, која је трајала више од два 
часа, потврдила је велико интересовање историчара и слависта у 
Брну и Прагу за разна питања из политичке, друштвене и културне 
историје Балкана у 19. и 20. веку. 

Пети по реду скуп чешких балканолога показао је још једном 
да је даљи развој сарадње између филозофских факултета у Брну 
и Прагу од велике важности, као и конструктивне полемике о тек-
стовима посвећеним Балкану који настају у овим чешким средина-
ма. Срдачна атмосфера са скупа одржала се и у једном неформал-
ном дружењу након тога, у традиционалном брњанском објекту „U 
Čápa“, уз потврду да ће се нови скуп организовати у неко скорије 
време у Прагу.
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Мр Наташа Милићевић 
Институт за новију историју Србије

Međunarodni naučni skup  
„Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju 

v Sloveniji in v sosednih državah“  
(Repression during World War II and in the post-war 

period in Slovenia and in the neighbouring countries), 
Ljubljana 7. i 8. novembar 2012.

У Љубљани је 7. и 8. новембра 2012, у организацији Института 
за новију историју (Inštitut za novejšo zgodovino), а уз финансијску 
подршку Агенције за истраживачку делатност Републике Словеније 
(Javna agencija za reziskovalno dejavnost), одржан међународни 
научни скуп под називом Репресија у Другом светском рату и 
поратном периоду у Словенији и суседним државама. На скупу је 
учествовало двадесет истраживача из Словеније и из иностранства.  
О питању репресије, његовом тумачењу, изворима и облицима 
испољавања, те последицама већ деценијама се расправља како 
у научној тако и у широј јавности. Често су гледишта у јавности 
о овом питању поларизована. Посебно је то случај када је реч о 
Словенији, односно Југославији у ратном и поратном периоду, 
у којима је репресија присутна као тема у јавним дебатама 
различитог карактера. Намера организатора скупа, Института за 
новију историју, који се више година бави истраживањем репресије 
и њених жртава, била је да понуди стручно утемељену расправу и 
на архивским изворима заснована знања о томе како је изгледала 
репресија у ратном и поратном периоду у Словенији (Југославији) 
и суседним земљама. Из амбициозно постављене структуре саме 
конференције, уочљив је и став организатора да репресију тре-
ба проучавати као сложен историографски проблем и у ширем ев-
ропском контексту. Учесници конференције су кроз четири пане-
ла анализирали различите аспекте репресије. Посебна пажња је, 
очекивано, посвећена простору Словеније, али нису изостали ни 
простори држава насталих на развалинама бивше југословенске 
државе. Поред радова у којима се говорило о главним формама и 
димензијама репресије у послератној Европи, отворено је и питање 
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зашто терминологија која се користи у страној стручној литерату-
ри не одговара изучавању тоталитаризма у Словенији. Репресија у 
Словенији у току рата и окупације разматрана је кроз питање уло-
ге репресије у „новом поретку“ током окупације, питање последица 
репресије, односно жртава, питање репресије над Јеврејима, про-
тивницима револуције, као и Словенцима у аустријској Штајеској 
или Прекомурју и сл. Послератне одлике и стране репресије 
обрађене су у рефератима у којима се пратио однос према немачкој 
националној мањини како у Словенији тако и у осталим деловима 
Југославије, облицима репресије војних и цивилних власти у хравт-
ском (југословенском) делу Истре, ставу западних савезника према 
насиљу у Југославији у рату и после њега, те односу аустријских и 
британских безбедносних органа према корушким Словенцима по-
сле рата и сл. Међу рефератима анализаран је и проблем репресије 
у Хрватској после Другог светског рата, као и репресија у Србији 
на примеру интелигенције. Како је то уобичајено, после излагања 
учесника развила се и веома плодна дискусија, која је на разне на-
чине продубила или објаснила недовољно истакнуте аспекте у ре-
фератима или је пак допунила оне који су уочени.

На овој конференцији је из Института за новију историју Срби-
је учествовала мр Наташа Милићевић са рефератом „Интелигенција 
у Србији између револуционарне репресије и друштвене интегра-
ције 1944–1950“.
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Милан Пиљак 
Институт за новију историју Србије

Научни скуп са међународним учешћем  
„Наука и савремени универзитет“, 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 
16. и 17. новембар 2012.

Систем високог школства у области друштвених наука у 
Србији је зашао у другу деценију XXI века суочивши се са ка-
ко старим тако и новим тешкоћама, изазовима и могућностима. У 
циљу јаснијег сагледавања развоја српске науке и образовања и 
њиховим правцима развоја, Нишки универзитет је од 2011. почео 
са одржавањем међународних научних скупова под називом „Нау-
ка и савремени универзитет“. Циљ је да се једном у годину дана, 
након почетка нове школске године на факултетима, одржи научни 
скуп на којем би се представили развој и правци кретања система 
високог школства и научних истраживања.

Скуп је подељен на петнаест различитих секција како би се 
велики број учесника боље распоредио око кључних питања и како 
би расправа била концентрисанија. У првој секцији Хуманизација 
универзитета – проблеми и перспективе, главни фокус је био ис-
куство српских унверзитета након примене болоњског система, на-
рочито питање до којих је промена дошло и какав је положај сада 
студената, професора и саме образовне институције. Теме су би-
ле и у којој мери садашњи образовни систем може да се приближи 
студентима кроз побољшавање сегмента комуникације и како ме-
рити ефикасност свих учесника у високом образовању.

Након Хелсиншког акта из 1975. године начела трепељивости 
и мултикултурализма прихваћена су звачнично у целој Европи. Вре-
меном су добила све више на значају и постала су камен темељац 
европских држава. Будући да и даље постоје велики проблеми и 
изазови за њихово спровођење са речи у дело, на скупу су томе би-
ле посвећене две обједињене секције.

Филологија, са посебним нагласком на српском језику и ком-
паративној филологији, имала је чак шест засебних секција од којих 
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се свака бавила значајем и улогом језика у настави, сазнањима 
која се могу добити коришћењем комапративне лингвистике итд.

Претпоследња, четрнаеста секција била је посвећена савре-
меној српској историографији, како у високообразовном смис-
лу тако и у научном. Представљено је близу тридесет радова који 
су обухватали најразличитије сегменте историјске науке и њеног 
предавања на узниверзитетима. Вероватно најважније сазнање 
у научном погледу изнео је колега Мартин Валков, докторант 
историјског факултета Св. Климент Охридски из Софије. Реч је о 
дневнику четничког војводе Константина Косте Војиновића (1886–
1917) који су децембра 1917. заплениле бугарске оружане сна-
ге. Колега Валков је први пут на једном званичном скупу предста-
вио ово важно откриће. Уз сређивање грађе у вези са бугарском 
војном управом у Србији током 1916–1918. која се налази у Архиву 
Србије, дневник Косте Војиновића ће представљати драгоцен из-
вор за реконструисање покрета отпора против бугарске војне упра-
ве током Првог светског рата на простору Србије. Од колике важно-
сти је дневник био бугарским властима говори чињеница да је већ 
фебруара 1918. године преведен на бугарски. Дневник је тренут-
но похрањен у Централном државном архиву у Софији. Колегиница 
Маријана Стамова из Института за балканологију и тракологију из 
Софије, која се сматра водећиим бугарским стручњаком за албан-
ско питање у 20. веку, представила је проблематику истраживања 
албанског питања на Балкану.

Неколико радова се тицало коришћења информацио них 
технологија у области високог образовања, предности диги та ли-
зовања грађе, као и могућности да се на један потпуно нов на-
чин представи прошлост. Александра Колаковић из Балканолош-
ког института представила је концепт „проширене стварности“ 
(Augment Reality) као могућност популаризације науке. Истакнуто 
је да се овим приступом представљања прошлости може истовре-
мено на само једном артефакту бавити неколико научних дисци-
плина: обрада слике, звука, научно-популарна садржина која бли-
же објашњава артефакт итд. Практичност је такође запањујућа јер 
се целокупна поставка може лакше променити но раније. Са по-
растом заступљености паметних телефона и преносних рачунара 
знатижељна особа у савременом добу може оживети своје оркужење 
и видети како је оно изгледало вековима раније. Несумњиво један 
од најпровокативнијих начина за популарисање науке и културе.



 НАУЧНИ ЖИВОТ

413

Пресеци изучавања историје 19. века у Србији, значај ру-
ских, англосаксонских и других архива и библиотека у којима је 
одређена грађа и дигитализована и доступна на само додир миша, 
као и у којој мери је до сада коришећна и за шта би тек могла бити 
коришћена, биле су теме појединих радова. Односи са појединим 
великим сислама попут Француске и рад Василија Драгосављевића 
на тему проучавања југословенске деснице у међуратном периоду 
привукли су већу пажњу у расправи.

Институт за новију историју Србије имао је неколико пред-
ставника. Софија Божић се у свом раду посветила значају и ути ца-
ју синтезе о Србији и Србима Холма Зундхаузена. Драган Алексић 
је заједно са Душаном Бајагићем изнео проучавање српске исто-
риографије о колаборацији у Србији током Другог светског рата. 
Александар Милетић је изнео досадашње резултате о изучавању 
дисидентства у српској историографији. Колега Дејан Зец је покре-
нуо питање изучавања спорта у Србији у ХХ веку. Милан Пиљак 
је истакао важност изучавања економске историје социјалистичког 
периода и њену комплементарност са другим историјским пробле-
матикама.

Последња секција постављена је из угла студената основних 
и мастер студија преко њихових пионирских радова из друштвених 
и хуманистичких наука, са циљем да представе своје прве радове и 
упознају се са осталим колегама из земље и иностранства.

Објављивање зборника радова сигурно ће омогућити бољу 
размену идеја и контакта између научника и предавача, првен-
ствено у Србији, чиме ће сагледавање стања у којем се налази ви-
соко образовање и наука у нашој земљи бити јасније, као и прав-
ци којима се они крећу.
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Под покровитељством Института за истраживање комуни-
стичких злочина и успомена Румуна у изгнанству са седиштем у 
Букурешту и у сарадњи са Универзитетом Јован Куза у Јашију, 
Фондацијом Конрад Аденауер и Центром за комунистичке и постко-
мунистичке студије у Јашију, одржана је од 4. до 5. децембра прва 
међународна интердисциплинарна конференција о тоталитаризми-
ма за докторанте на Универзитету Александар Јон Куза. Учесници 
су били у највећем броју историчари, али и политолози, антропо-
лози, социолози и етнолози.

Први циљ научног скупа био је да се охрабри интердисци-
плинарно истраживање тоталитаризама у централној и источној Ев-
ропи, као и комунистичких, посткомунистичких друштава и студија 
о холокаусту. Други циљ је стварање мреже студената који се баве 
овом проблематиком и размена мишљења и искустава.

Изузев колега из Румуније било је учесника из Италије, 
Молдавије, Мађарске, Пољске, Србије и Украјине. Учесници су гру-
писани по панелима. Обрађиване теме су се тицале односа кому-
нистичких власти са верским и етничким мањинама, идеологијом, 
цензуром и званичном пропагандом. Агнес Кис (Agnes Kiss) је 
имала заниљмив рад на тему праћења најважнијих цензора у 
комунистичкој Румунији и сложеност њихових, чак личних, одно-
са са особама које су цензурисали. Велику пажњу је привукла рас-
права на тему сећања на догађаје из угла власти и из угла „дру-
гих“. Посебну пажњу је изазвао рад Лукаша Послужног (Lukasz 
Posluszny) на тему сећања на концентрационе логоре (на примери-
ма у Пољској за време нацистичке окупације). Колега је са соци-
олошког становишта поредио интервјуе које је направио са жена-
ма жртвама, а потом их поредио са дневницима испитаница. Ана-
лизирао је колики је временски распон прошао од избављења до 
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писања дневника и фокусирао се на теме о којима су жртве наци-
стичке власти биле спремне да пишу недуго после избављења, а о 
којима касније. Било је и случајева да су жртве написале дневни-
ке, али да их никада нису објавиле због дубине и сложености тра-
ума које су претрпеле. Па ипак Послужни је имао увид у рукопис-
не верзије и користио их је у изградњи свог методолошког апарата 
будући да део дневника неће бити објављен.

Наредни дан панели су се састојали из прегледа животних 
судбина људи унутар тоталитарних режима, где су доминирали жи-
воти интелектуалаца који су дошли у сукоб са новим комунистичким 
властима. На последњем панелу, посвећеном дезинтеграцији кому-
нистичких режима, најзанимљивији рад је имао колега из Италије 
Кристијан Костамања (Christian Costamagna) са темом „What will be 
the Consequences of the Reunification of Germany? The Fall of the 
Berlin Wall as Seen by the Yugoslav Political Leaders. New Archival 
Revelations about the Last Instants of a Socialist Regime“. Користећи 
необјављене стенограме ЦК СК Југославије, ЦК СК Србије и ЦК СК 
Словеније током 1986. и 1987. Костамања је показао колика је би-
ла зебња српских руководећих кадрова у погледу очекивања од 
распада СССР-а и уједињења две Немачке. Истиче се да је распад 
СССР-а могао бити модел и за Југославију, због чега су највише би-
ли забринути српски кадрови. Од Будимира Лончара, тадашњег ми-
нистра спољних послова Југославије, тражено је да објасни какав 
је став Михаила Горбачова према Литванији, Летонији и Естонији и 
њиховим захтевима за отцепљење од СССР-а.

Одлична организација и добра атмосфера, као и сјајни усло-
ви за рад, омогућили су да представљање радова тече без икаквих 
проблема. Сваку сесију водила су двојица редовних професора из 
неке од институција организатора. Пред сваки панел постојало је 
уводно предавање о општим олдикама али и посебностима и мето-
долошким изазовима за дато поље рада. Све заједно је омогућило 
да конференција не буде једнолична и пристрасна, већ да се на 
сваки рад могу очекивати и озбиљни коментари.
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У циљу свежијег и мултидисциплинарног приступа проу ча-
вању феномена социјалистичке Југославије универзитет у Грацу, 
на челу са Флоријаном Бибером и Роријем Арчером, у сарадњи са 
фондацијом Фридрих Еберт, организовао је научни скуп у Марији 
Бистрици надомак Загреба.

Циљ конференције је био да се, користећи концепт класе, он 
развије и продуби на појаве и догађаје у вези са социјалистичком 
Југославијом.  Тојест, да се постојећи концепт класе боље развије 
уважавајући одређене посебности друге Југославије, а не као у 
већини случајева копирањем матрица које нису погодне за југо-
словенски социјслистички простор.  Нов приступ, нове теме и нова 
грађа су били главни критеријуми приликом одабира радова који 
су представљени на научном скупу.  Врло занимљива, а понекад и 
жучна расправа је била плод рада научника из различитих науч-
них дисциплина.

Скуп је трајао три дана и представљено је 26 радова из го-
тово свих друштвених и хуманистичких наука. Социолози су били 
најзаступљенији, а затим су раме уз раме следили историчари и ан-
трополози. Етнолози, економисти, политолози имали су своје пред-
ставнике, што је продубило видике свих учесника, показујући из 
којих све углова се може приступити једној теми и разрадити је.

Време излагања је било ограничено на 15 минута, што је при-
тискало излагаче, али је омогућено да се на том панелу расправља 
приближно један час. Сви руководиоци расправа су били стручњаци 
за одређени панел.

Првим панелом је руководио социолог проф. др Мла-
ден Лазић, са Београдског унвиерзитета, на тему The Elusiveness 
of Social Class in a (Post) Yugoslav Context. Као један од водећих 
струч ња ка за коришћење концепта класе у бившој Југославији, 
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указао је на самом почетку које се тешкоће и изазови јављају при-
ликом коришћења овог концепта и појма. Радови на овом панелу 
односили су се на то шта све можемо добити користећи приликом 
истраживања концепт класе пре свега у државама насталим након 
распада СФРЈ.

Другим панелом председавао је историчар проф. др Игор Ду-
да, са Универзитета у Пули, на тему Culture, Consumerism, Class and 
Aesthetics in SFRY. Као стручњак који је докторирао на теми кон-
зумеризма у Југославији, колега Дуда је такође имао кратки увод 
у проблематику и поставио низ изазовних питања излагачима, на-
кон чега се развила занимљива расправа. Постављена су и питања 
сексуалности, музике коју су слушале одређене друштвене групе и 
кључно питање како се гледало и како су третирани људи који ни-
су живели од физичког рада. Расправљало се и о томе у којој ме-
ри су зараде спортиста, певача и других уметника биле табу тема и 
како су се нефизички радници носили са тим теретом.

Наредног дана, трећим панелом је руководила социолог 
проф. др Ивана Спасић, са Универзитета у Београду, на тему So-
cial Stratification in a Socialist State. Излагачима су упућени саве-
ти за унапређење њихове методологије у овој изазовној области 
де финисања друштвених група и њиховог положаја у сложеном 
ју гословенском друштву. Питања артикулисања незадовољства, 
по ложаја директора и коришћење положаја у друштву ради обе-
збе ђивања личне користи, конкретно у стамбеном смислу била су 
око сница овог панела.

Четвртим панелом под насловом Yugoslav Class Dilemmas ру-
ководио је антрополог проф. др Штеф Јансен, са Универзитета у 
Манчестеру. Поред бројних савета, колега Јансен је највише ин-
систирао на компаративном приступу како би се боље уочиле по-
себности и сличности у одређеним процесима. Овим панелом доми-
нирале су теме посвећене гастарбајтерима, модернизму, пре свега 
америчком, у неким важним грађевинама и споменицима као глав-
ном правцу у архитектури социјалистичке Југославије.

Наредним, петим панелом такође је руководио Јансен, а 
његов назив је био Social Class, Nationalism and War. Прелазак са 
социјализма на национализам и улога интелигенције разматрани 
су у два рада. Опште мишљење свих присутних је било да је то 
најоригиналнији рад на целом научном скупу, обрадио је положај 
и улогу фабричких радника у Раковици у циљу мобилизације ма-
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са у националистичке сврхе крајем осамдесетих. Том приликом 
коришћена је документација фабрика ИМТ и ИМР.

На шестом панелу Foreign Intervention, Civic Enga gement and 
Social Class in the Former Yugoslavia распра вом је руководио социо-
лог др Пол Стабс (Paul Stubbs) из Економског института у Загребу, 
а питања невладиних организација у пост социјалистичком друшт-
ву била су главна тема овог панела.

Последњег дана научног скупа теме су биле Social Class in 
Post-Socialist Ethnographies и Social Class and Post-Socialism. Рас-
правом на панелима руководили су Ивана Спасић и Пол Стабс. На 
првом панелу, последњег дана, покушано је да се укаже на значај 
одређених друштвених група/класа, Рома и студената на примеру 
Србије и њиховој стратегији у даљем животу. Последњи панел је 
приказао у којој мери се вредносни систем средње класе у Србији 
током транзиције променио од либерализма ка протекционизму, 
нарочито израженом од почетка последње велике економске кри-
зе 2008. године. Са друге стране, незапослени и пензионисани су 
представљени као до сада запостављени у анализама друштве-
них група на овим просторима. Њихово учешће од 40% у укупној 
популацији и све већа организованост особа које су у пензији пре-
ко политичких партија у Србији и у окружењу имала ја за циљ да 
представи велике сличности у интересу ове две групе и њихову 
потенцијалну снагу као могућег значајног чиниоца у доношењу од-
лука у будућности.

Шароликост тема и различитост приступа приликом кори-
шће ња концепта класе на феноменима СФРЈ су главни квалитети 
конфе ренције одржане крајем 2012. недалеко од Загреба.



419

ПОДАЦИ О АУТОРИМА

Др Миле БЈЕЛАЈАЦ, научни саветник 
Институт за новију историју Србије

Др Бојан СИМИЋ, научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Филип ШКИЉАН 
Институт за миграције и народности, Загреб

Др Младенка ИВАНКОВИЋ, научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Александар СТОЈАНОВИЋ, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Вера ГУДАЦ ДОДИЋ, виши научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Милан ГУЛИЋ, истраживач приправник 
Институт за савремену историју, Београд

Иван ХОФМАН, архивиста, 
Архив Југославије, Београд

Мр Данијел КЕЖИЋ, научни сарадник и докторант  
Универзитета Кристијан Албрехт у Килу (Немачка)

Др Коста НИКОЛИЋ, научни саветник 
Институт за савремену историју, Београд

Проф. др Јелена ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ, ванредни професор 
Академија за дипломатију и безбедност, Београд

Мр Наташа МИЛИЋЕВИЋ, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Алексеј ТИМОФЕЈЕВ, научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013

420

Др Ђоко ТРИПКОВИЋ, научни саветник 
Институт за савремену историју, Београд

Др Петар ДРАГИШИЋ, научни сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Латинка ПЕРОВИЋ, научни саветник у пензији 
Београд

Коста МИЛОЈКОВИЋ, студент историје 
Филозофски факултет, Београд

Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ, дипломирани историчар мастер, 
Београд

Оливера МАРКОВИЋ, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Бранко НАДОВЕЗА, научни саветник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Александар ЛУКИЋ, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Милан Пиљак, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд

Мр Милан Совиљ, истраживач сарадник 
Институт за новију историју Србије, Београд



421

НАПОМЕНА РЕДАКЦИЈЕ

У часопису Токови историје бр. 3/2012, на странама 242–
257, објављен је чланак колеге др Срђана Цветковића „‚ПРОЦЕС 
ШЕСТОРИЦИ’: почетак краја идеолошког прогона у социјалистичкој 
Србији“. Нажалост, пропустом Редакције текст је одштампан без 
фуснота. Овом приликом се извињавамо колеги Цветковићу и 
обавештавамо читаоце да је грешка исправљена у елктронској 
верзији часописа Токови историје која је доступна на сајту 
Института за новију историју Србије: www.inisbgd.co.rs
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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РУКОПИСА

 – Часопис Токови историје објављује текстове на српском језику, 
ћириличним писмом, уз резиме на енглеском језику. Аутори 
из иностранства могу послати текст на свом матерњем језику и 
у том случају текстови ће бити праћени резимеом на српском 
језику. 

 – Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име, 
титулу и звање аутора, годину рођења и институцију у 
којој аутор ради. 

 – Сви текстови морају бити праћени апстрактом који не 
прелази 100 речи, кључним речима и резимеом који не 
прелази 250 речи. 

 – Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New Roman, 
ћирилично писмо, величина слова 12, проред 1,5, и за 
фусноте: величина слова 10, проред 1. 

 – Текстови не треба да буду дужи од 25 страна, тј. једног и по та-
бака (укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, табеле и ре-
зиме), односно седам страна за приказе. 

 – Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) морају би-
ти куцани на компјутеру у MS Wordu и морају бити снимљени у 
формату MS Word докумената.

 – Текстове послати електронском поштом и доставити Редакцији 
у штампаној верзији.

Прилоге слати на адресу:

Институт за новију историју Србије 
Редакција Токова историје 
Трг Николе Пашића 11 
11000 Београд

или електронском поштом на: tokoviistorije@gmail.com

 – Редакција неће разматрати радове који не садрже 
наведене елементе.

 – Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. године 
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. 
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Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати више или 
исто научно звање као аутор радова.

 – Неће се прихватити за штампу они радови који су у било 
ком облику раније већ објављени.

 – Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје се не 
враћају. 

УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ ФУСНОТА,  
НАПОМЕНА И БИБЛИОГРАФИЈА

Име и презиме аутора: нормал 

Наслов књиге: italic (курзив)

Наслов чланка или прилога (из књиге или зборника): нор-
мал под наводницима

Назив часописа: italic (курзив)

Исто: italic (курзив) 

н. д.: italic (курзив) 

Цитирање књиге

Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 
1918–1941, I–III, Београд, 1997, стр. I/235.

Исто, стр. 44.

Цитирање чланака из часописа, новина, дневних 
листова

Љубодраг Димић, „Јосип Броз, Никита Сергејевич Хрушчов и 
мађарско питање 1955–1956“, Токови историје, 1–4/1998, Београд, 
1998, стр. 23–60.

Ј. Јовановић, „Породица и њен васпитни значај“, Хришћанска 
мисао, VI, 1–2, Београд, 1940, стр. 9.

Ј. Јовановић, н. д., стр. 10.
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Цитирање прилога из књига или зборника

Др Ђорђе Станковић, „Жена у уставима Краљевине 
Југославије (1918–1945)“, Србија у модернизацијским процесима 
19. и 20. века, 2: Положај жене као мерило модернизације, научни 
скуп, (ур. Латинка Перовић), Београд, 1998, стр. 36–41.

Цитирање докумената из архивских фондова

Архив Србије (даље АС), Земаљска комисија за утврђивање 
злочина окупатора и њихових помагача, г. 25.

Архив Србије и Црне Горе, Савезно извршно веће (даље 
АСЦГ, СИВ), 130-783-1259.

Цитирање из енциклопедија

„Срби“, Енциклопедија Југославије, 7, Загреб, 1968, стр. 529.

Цитирање са World Wide Weba

Carrie Mc Lauthlin, „The Handmand’s Tale in the context of the 
USSR“, Section 18, 2003, www.y.arizona.edu (у загради обавезно на-
вести датум посете сајту).

__________________

ДОБРОДОШЛИ НА НАШ САЈТ www.inisbgd.co.rs

Дођите на наш сајт, напишите нам своје идеје и предлоге у 
вези са садржајем, уређивањем сајта и пошаљите на e-mail: inis@
ptt.rs
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