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УДК  94(497.11)”1912/1913”(093.3) 
316.75:323.1(=163.41)(497.11)”190”(093.3)

Др Андрей ШЕМЯКИН

СЕРбИя И СЕРбы НАКАНУНЕ 
бАЛКАНСКИх ВОйН ГЛАЗАМИ РУССКИх 

(К ДИСКУССИИ О «СОВРЕМЕННОМ» ГОСУДАРСТВЕ)

«Война будет популярна и бестрепетна к жертвам»
(Никола Пашич)

«Вся Сербия была мастерской для воспитания народа в едином духе.
 Каждый солдат с малых лет знал о Прилепе и Скопье,

Косовском бое и героях, боровшихся на просторах старой сербской державы.
Он страстно верил в то, что столетиями передавалось из поколения в 

поколение, – однажды Косово должно быть отмщено!»
(Станое Станоевич)

«Все селяки, грамотные и неграмотные, на память знают свои героические 
былины;

и славные имена сербской истории, действительно, 
могут считаться народным достоянием. 

Я искренне желал бы, чтобы наш русский крестьянин стал, наконец, знаком
 с историей Владимира Мономаха, Дмитрия Донского или Ивана Грозного, 

хотя бы наполовину так хорошо, как знакомы сербские селяки 
со своими историческими преданиями»

(Евгений Львович Марков)

Подзаголовочные данные: В статье автор вступает в 
дискуссию с сербскими историками, считающими, что после 
смены династий в 1903 г. в Сербии произошел «переход 
элитарного тира национализма в массовый», что стало 
основой национального подъема и единения накануне 
Балканских войн. При этом «массовый национализм», как 
известно, является категорией современного (modern) 
общества. Однако, имея в виду традиционную структуру 
сербского социума, специфику менталитета и особенности 
политической культуры населения и элит, автор делает 
вывод, что национальный консенсус вызревал в Сербии 
на чисто традиционных, патриархальных (а отнюдь не 
современных) основах.

Ключевые слова: Балканские войны, модернизация, 
менталитет сербского общества, политическая культура, 
национальный консенсус, Никола Пашич, русские 
путешественники
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В отечественной историографии имеется суждение, будто «Бал-
канские войны и их историческая значимость изучены наукой».1 На наш 
взгляд, согласиться с таким тезисом никак невозможно… 

История Балканских войн 1912–1913 гг. до сих пор не написана,2 ибо 
они сразу же оказались в историографическом плену Великой войны 1914–
1918 гг. Это обстоятельство создает лакуну в изучении одного из важней-
ших периодов в истории балканских народов. Балканские войны заверши-
ли не только «долгий» XIX век, но и переходную (во многом – переломную) 
эпоху в развитии всех государств региона. Их военные и геополитические 
итоги известны, однако они требуют научного осмысления, каковое (в свою 
очередь) вряд ли станет плодотворным без обращения к внутренним реа-
лиям: традиционной социальной структуре; особенностям менталитета и 
уровню политической культуры населения и элит; взаимоотношениям вла-
сти и общества, их реакции на вызовы предвоенного и военного времени. 
Иными словами, без рассмотрения степени «модерности» балканских госу-
дарств и обществ. Ответа требуют вопросы – в чем состоит разгадка «массо-
вого национализма» на Балканах, как войны отразились на национальной 
консолидации балканских народов, с чем в сфере «модернизации» сознания 
они подошли к кануну Новейшего времени.

Данные вопросы, применительно к Сербии и сербам, мы предпола-
гаем рассмотреть ниже, привлекая в качестве основных источников свиде-
тельства русских наблюдателей, в первую очередь, – дипломатов и военных 
корреспондентов (среди последних находились писатели и инженеры, актив-
ные и отставные офицеры, профессиональные журналисты и общественные 
деятели)*. О непреходящей ценности подобных свидетельств для изучения 
социокультурной истории Сербии на разных этапах ее развития уже писа-
лось не раз.3    

* * *

Известно, что объявление мобилизации вызвало в Сербии общее ли-
кование.4 «Все три призыва мобилизованы, – писал очевидец событий, – на-
чинается радость и взаимные приветствия; невозможно замыслить, что речь 
идет об отправке на фронт, где кладутся жизни, а не на сватовство**».5 Русский 

* Данные военных корреспондентов особо важны для нас, ибо, как справедливо 
заметил российский журналист Н.И. Гасфельд, «бытописатели юго-славянских земель, 
наблюдавшие сербов из вагон-салона и изучавшие их по рассказам и со слов сербских 
политических деятелей, лишены возможности видеть и слышать сербов в серенькие 
будни, когда они не надевают париков и не накладывают грима…» (Шевалье Н.(псевдоним). 
Правда о войне на Балканах. Записки военного корреспондента. СПб., 1913. С. 97–98).

** Этот мотив «свадьбы» при объявлении мобилизации звучал и в русских СМИ: «Запасные 
стекались на призывные участки как на свадьбу!» (Родина. 7 октября 1912 г. № 41. С. 1. 
Приведено по: Гусев Н. С. Тема славянского единства в русской периодической печати 
во время Балканских войн 1912–1913 гг. // Историки-слависты МГУ. Кн. 8. Славянский 
мир: в поисках идентичности. М., 2011. С. 464–465).
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СЕРБИЯ И СЕРБы НАКАНуНЕ 
БАЛКАНСКИХ ВОйН ГЛАЗАМИ РуССКИХ 

(К ДИСКуССИИ О «СОВРЕМЕННОМ» ГОСуДАРСТВЕ)

глаз также подметил сей факт: «На станциях было много резервистов. На-
строение у всех бодрое, а, главное, – совершенно спокойное, будто они ехали 
на самое обычное дело. И провожающие родственники также не обнаружива-
ли никаких внешних проявлений горя в виде плача, криков и причитаний».6 

Как докладывал позднее инженер И.П. Табурно, «в течение трех 
дней явилось 95 % призывных, через неделю их было 98 %, лишь 2 % ока-
зались больными, но и из этих многие явились, прося их взять, в надежде 
поправиться в дороге». И далее: «Вы думаете, что слышен был плач ма-
терей, жен, сестер, отправляющих своих близких на возможную смерть… 
Нет, если какая-нибудь баба и проливала тихо невольные слезы, ее сей-
час же останавливали, пристыжая: „Как не стыдно плакать – такое святое 
дело“. Устыженная отвечала: „Я не плачу, что жалею, а плачу от умиления, 
что с такой радостью идут все освобождать наших братьев; плачу от того, 
что дождалась это увидеть“».7

«Люди были так воодушевлены, – вспоминал секретарь русской 
Миссии в Белграде В.Н. Штрандтман, – что бросали работу, чтобы сразу 
же явиться на сборный пункт. Мне известен случай, когда работавший в 
частном доме серб не закончил чистку сапог, узнав о призыве его возраста 
в войска; он бросился опрометью к хозяину, наспех попрощался, не взял 
причитавшихся ему денег и бегом отправился в местную комендатуру». 
Не он один – «в других случаях кучера оставляли экипажи и лошадей на 
дороге, дабы поспеть на место призыва. Кухарки тоже бросали все и спе-
шили уехать в деревню, чтобы заменить мужчин на работе». Словом, «во-
одушевление было неописуемое»,8 порой приводившее к казусам, – под 
впечатлением оного, «старый майор Ковачевич, участник войны 1876 г., 
покончил с собой из-за сознания, что физическая немощь не позволяет 
ему принять участие в войне».9 

 «Война, которую желали все!», – назвал вторжение в Турцию со-
временный сербский историк.10 Понятное дело, она ведь «была самой по-
пулярной в истории Сербии», – вторит ему соотечественница.11 

* * *

 Пытаясь объяснить данный феномен, сербские исследователи ут-
верждают, что после смены династий (1903) в Королевстве произошел «пе-
реход элитарного типа национализма в массовый».12 Аргументацию своему 
заключению они черпают в том, что, на основании «демократической» кон-
ституции 1903 г. и избирательного права, большинство мужского населе-
ния получило возможность активно участвовать «в элементарной полити-
ке», – а это является одним из двух необходимых условий для «эволюции 
национального движения в сторону массовости». Второе условие: грамот-
ность как минимум трети населения. Причем указывается, что «в реальной 
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жизни читать умело более трети сербских граждан, а потому “читательская 
революция”, как то условие названо в литературе, в Сербии после 1903 г. 
имела место». 

 И в итоге, «современный («modern» – А. Ш.) человек, вдохновлен-
ный национальной идеей, воспринимает подобную эволюцию как участие 
в жизни суверенного государства, которое зависит и от него. Он больше не 
является пассивным наблюдателем».13 

Мы уже говорили, что объяснять «необыкновенную популярность» 
войны у сербов, прибегая к категориям и значениям современного обще-
ства (а «массовый национализм» к ним, несомненно, относится) не совсем 
корректно. Разгадку ее, по нашему мнению, надо искать в стереотипах тра-
диционного мышления.14 Однако, специфика жанра той работы (обобща-
ющий труд) не позволила нам «развернуть» данный тезис15 – ниже это и 
будет сделано…   

Что касается массового участия мужского населения «в элементар-
ной политике», то в ряде работ мы попытались показать чисто традицион-
ное «качество» такого участия, как, впрочем, и самой политики.16 Принято 
даже считать, пишет К. В. Никифоров, что «жизнь в традиционном обществе 
вообще не знает политики в современном смысле этого слова».17 И ведь 
точно – не знает! 

По оценке русского дипломата В. В. Муравьева-Апостола-Коробьина, 
данной спустя два месяца после Майского переворота, «исчезли в мгновенье 
ока Обреновичи, воцарился быстро и по всем правилам конституции Карагео-
гриевич, но сербы остались все теми же. Одна ночь, хотя бы и столь значитель-
ная, не смогла их переродить. Уснули на время страсти, встрепенулись некото-
рые чистые надежды и патриотические благие порывы. Однако для осущест-
вления последних требуется время, … тогда как для пробуждения природных 
инстинктов, зависти и ревности, оказался вполне достаточным и протекший 
двухмесячный срок».18 А Б. Н. Евреинов чуть позже дополнил коллегу: «Партий-
ная борьба делается все непримиримее и несдержаннее, переходя все границы 
такта и приличия. Она охватывает все слои общества, прежде к ней непричаст-
ные, и возрастающие под ее пагубным влиянием поколения, неизбежно будут 
все более и более усиливать и обострять ее до тех пор, пока не настанет тот, 
могущий оказаться спасительным, кризис»,19 или же, говоря иначе, «встряска, 
которая заставила бы здешних политических деятелей отказаться от пресле-
дования своих личных и партийных, корыстолюбивых и властолюбивых це-
лей и обратиться к единодушной деятельности в пользу своего отечества».20* 

* Российские военные еще более откровенны: «Внутренний быт подвержен разъеда-
ющему влиянию политических партий». И значит, «для сплочения сербов нужна по-
пулярная, имеющая целью осуществление заветных пожеланий народа, война» (Из 
секретной «Записки» Главного штаба. Петербург, 10 ноября 1902 г. // Потапов Н. М. 
Русский военный агент в Черногории. Т. I. Донесения, рапорты, телеграммы, письма. 
1902–1915. М. – Подгорица, 2003. С. 37).
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Словно в воду глядел: Боснийский кризис 1908 г. консолидировал 
сербскую элиту, что и проявилось столь успешно во время Балканских 
войн. «Сербы за свое возрождение должны быть благодарны Австрии, 
графу Эренталю», – констатировал И. П. Табурно.21 И он же далее о войне: 
«Дисциплина образцовая. Селяне, начальники департаментов, судьи, ад-
вокаты, инженеры, прислуга, рабочие одинаково и пунктуально исполня-
ют приказания старших – беспрекословно и даже охотно, как бы тяжело 
не было. Безропотно переносят всякие лишения. Куда исчезла критика 
мирного времени? Как будто ее и не было…»22 Но стоило наступить миру, 
как былые политические язвы вновь обнажились.23 По-военному прямо-
линейный генерал Панта Драшкич назвал вещи своими именами: «Лишь 
только для нас, сербов, проходит опасность, мы тотчас перегрызаемся 
между собой».24* Это одна из констант сербской «политики», весьма ха-
рактерная и для периода 1903–1914 гг., – якобы «золотого века сербской 
демократии и парламентаризма»,25 что (как не раз отмечалось) является 
явной натяжкой26 или «самым устойчивым историческим мифом».27

Сей тезис о «золотом веке» проистекает из слишком буквального 
следования чисто институциональному подходу, который (кроме фор-
мальной фиксации наличия в Сербии тех или иных институтов) мало 
что объясняет по сути. Неоднократно упоминалось, что, при относитель-
но корректном соблюдении парламентской формы в указанный период, 
политическое содержание институтов парламентаризма и их функци-
онирование заметно отступали от базовых принципов (да и самой при-
роды) классического парламентарного государства.28 Причина очевидна: 
и в эпоху «золотого века» сербский социум сохранял аграрно-патриар-
хальный характер – с почти 90-процентным крестьянским населением; 
в нем практически отсутствовал средний класс, главный людской ресурс 
любого прогресса. И, следовательно, начало парламентской практики в 
Сербии предшествовало становлению в ней «гражданского общества», 
что шло вразрез с опытом  Европы, где все происходило наоборот – там 
именно гражданин стоял в центре политики. А значит – «парламентская 
форма» и содержание расходились весьма ощутимо. Поэтому ясно, и здесь 
мы солидарны с учеными-политологами в том, что «один лишь институ-
циональный анализ не способен объяснить, почему одинаковые по форме 
институты государственной власти в различных странах порой действу-
ют совершенно по-разному».29 И, соответственно, что уже давным давно 
сформулировал Л. Д. Троцкий, записавший в 1912–1913 гг. на основе уви-
денного: «Парламентаризм и демократия имеют в Сербии крайне прими-

* Не избежала такой особенности и сама армия. Полковник Мирко Милосавлевич говорил 
Слободану Йовановичу: «Пока идут военные операции, мы действуем совместно, как 
братья; но стоит им прекратиться, словно какой-то дьявол вселяется в нас…» (Цит. по: 
Јовановић С. Апис и сукоб између војних и грађанских власти у Македонији // Сабрана 
дела С. Јовановића. Т. XI. Из историје и књижевности. I. Београд, 1991. С. 338–339).
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тивный характер».30 И еще, он же, – «На странах Ближнего Востока мож-
но во всех областях жизни проследить, как готовые европейские формы, 
идеи, иногда только имена заимствуются для того, чтобы дать выражение 
потребностям более отсталой эпохи. Политический и идейный маскарад 
есть удел всех запоздалых народов».31 Как видим, за вербально-европей-
ским «фасадом» в мышлении сербских политиков часто скрывались тра-
диционные навыки и подходы. 

Их происхождение не менее понятно – когда общественная дис-
циплина, да и весь политический процесс, базируются на личностных (в 
рамках патриархальной местечковой лояльности), а не формальных (по-
рождаемых индустриализацией) принципах, то чувство долга к своему 
ближайшему кругу – родственников, земляков, друзей, – как того требо-
вал старый обычай, проявляется у его участников значительно сильнее, 
чем общегражданская ответственность, закрепленная законом. Соответ-
ственно, «другой» в их глазах представал не как представитель своего со-
общества, думающий по-иному, но как чужак, отношение к которому было 
негативным… Что ж! Как заметил все в том же 1912 г. Йован Жуйович – 
академик и министр, «даже у интеллигенции не всегда присутствуют ос-
новные понятия о государственой организации».32 А четверть столетия 
ранее Никола Крстич констатировал сей факт еще более определенно: «В 
Сербии нет интеллигенции, независимой и созревшей для парламентской 
жизни, – той, которая существует в Европе…». 

Касательно же высказанной мысли о «зависимости» жизни Сербии 
после 1903 г. от «сознательной» деятельности ее гражданина (именуемо-
го, помнится, уже «современным человеком»), приведем иллюстрацию 
этой довольно неожиданной в «запоздалой стране»* особенности полити-
ческого процесса.

В одной неподписанной сербской рукописи 1914 г. автор охаракте-
ризовал оную в виде чеканной формулы: «Партизанский дух есть отличие 
нашей расы. И я сомневаюсь, что когда-нибудь политические страсти об-
ретут у нас более мягкие формы. Партизанство – это наша культура, оно 
питает наш дух. А сектантство и интриганство – составные части нашей 
политической морали. Ни одна сербская партия в своей борьбе не руко-
водствуется принципами, заложеными в ее программе, личные интересы 
доминируют в политической жизни».33 При этом, как водится, все сопро-
вождается призывами к народу – «вот только простой селяк из Черной 
Травы очень бы удивился, узнав, что острая борьба ведется ради него. Он 
так и помрет, не оценив столь глубоко осознанных народных интересов».34 

А данный селяк, как известно, давно связал себя с Радикальной 
партией, ведомой Николой Пашичем (этим, по выражению Троцкого, «аб-

* Выражение Л. Д. Троцкого из его статьи в «Киевской мысли» от 18 ноября 1912 г. (см.: 
Станчев М., Чернявский Г. Л. Д. Троцкий, Болгария и болгары. София, 2008. С. 66–67). 
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солютным властителем Сербии»), причем так прочно, что даже в самые 
тяжелые для него минуты фаталистически замечал: «Зна Баја, шта ради!», 
и значит – все образуется… «В Белграде, – продолжал будущий «соавтор» 
российского Октября, – все политические разговоры вертятся вокруг лич-
ности Пашича… Про короля Петра вспоминают только в исключительных 
случаях, да и то по чисто внешним поводам. А Пашич всегда у всех и на уме 
и на языке. Он думает за всех, он знает, что нужно».35 

В традиционном обществе отношения вождя и массы строятся на 
базе харизмы. Очевидно, что Пашичу удалось добиться этой харизмати-
ческой степени доверия народа: не зря он более 20 раз возглавлял прави-
тельство, а в самые сложные, военные, годы (1912–1918) – бессменно. При 
этом, как вспоминал Г. Н. Трубецкой, «он так олицетворял свою Сербию, 
как ни один государственный человек в Европе не олицетворял своей 
страны».36 Отец родной – да и только! Но где же здесь «сознательная дея-
тельность гражданина»?  

Как видим, обратная связь между «верхами» и «низами» в Сербии 
действительно имелась, но, правда, иной природы, чем в государстве, где 
современный человек осознанно участвует в политике.* Соответственно 
национальное согласие в Королевстве вызревало после 1903 г. на основе 
традиционно-патриархальных понятий о власти и ее носителях, о чем уже 
приходилось писать.37

* * *

Теперь обратимся к вопросу о грамотности. Официально накану-
не Балканских войн в Сербии было чуть более 30 % грамотных.38 Так, по 
крайней мере, утверждает статистика, из чего, как мы наблюдали, иссле-
дователи подчас делают далеко идущие выводы. Нас, однако, это число 
совсем не убеждает. И сомневаться в том заставил П. А. Ровинский, рас-
суждавший о сербской школе еще в конце 60-х гг. XIX в. 

* Приведем наглядный пример такой «осознанной» обратной связи. «Один мой 
приятель, – писал на рубеже столетий британский путешественник Герберт Вивиан,– 
присутствовавший на великом радикальном митинге в Белграде в 1896 г., рассказывал 
мне, что из четырнадцати тысяч участников лишь три или четыре десятка слушали 
ораторов, остальные же ели дыни (по другим данным, – арбузы, чьи корки потом 
неделями валялись по белградским улицам. – А. Ш.). Он также добавил, что каждый из 
них получил по три динара… И вообще, радикалы могут рассчитывать на крестьян в 
любой момент. В удовольствии совершить экскурсию за партийный счет, те, по первому 
зову, соберутся где-угодно и проголосуют за любую резолюцию, которую предложат 
их вожди» (Вивијан Х. Сербија – рај сиромашних. Београд, 2010. С. 62). Или еще: «У 
радикалов сознательные партийцы – только их лидеры, остальная масса идет за ними, 
слепо им доверяя» (Тодоровић П. Како је у Србији (последњи извештај покојном краљу 
Александру) // Исти. Огледало. Зраке из прошлости. Приредила Л. Перовић. Београд, 
1997. С. 892).   
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С одной стороны, он отдает должное властям в развитии школь-
ного дела: «Нельзя не признать, что Сербия сделала значительные успе-
хи», причем, «опередив числом школ Россию».39 Имеется в виду, на душу 
населения. Но, с другой, ситуация выглядела не столь благостно – «зная, 
какими она располагала средствами, и сколько тратится на все, нельзя не 
потребовать больше того, что сделано». И даже, «не требуя многого, мож-
но требовать, чтоб в том, что делается, были толк и польза, а мы этого-то 
последнего и не находим…»40 И, правда, школ немало, но они «содержатся 
весьма бедно, и ни один порядочный учитель не идет в них».41 

В результате, как формулировали сербские власти свою сверхзада-
чу, «грамотность распространяется, а дальнейшее потом». Мы – государство 
маленькое, молодое, и «дело идет так, чтоб нельзя было сказать, что ничего 
не делается».42 «Чего вы хотите от нас? Мы недавние, слава Богу, что и это 
имеем»43 – рефреном звучит в передаче Ровинского логика сербов. 

Как видим, в условиях, когда государство не поощряло прогресса 
в школьном деле (в частности, не связывало получение образования с об-
ретением каких-либо конкретных преимуществ), оно развивалось фор-
мально, для внешнего потребления: самостоятельному de facto Княжеству 
пристало иметь институт школы… П. А. Ровинский первым разглядел 
это несоответствие между формой и сутью, буквально возопив (на фоне 
быстрого-то роста числа школ): «Где же оно, истинное образование»44 и 
поставив под сомнение все значение официальной сербской статистики 
об успехах страны в данной сфере – «Какое после этого неверное понятие 
вы составите о Сербии по тем отчетам, которые всякий раз читают перед 
скупщиной».45 Вот где начало нашего неверия в статистику! Которое про-
воцирует следующий вопрос.

Распространялась ли в реальности эта самая грамотность в на-
родной, и особенно сельской, среде, и откуда тогда замеченное Ровинским 
и принципиально важное: «Учат, учат в школе, а дети все-таки читать не 
могут»?46 В последнем и содержится негативный ответ, ибо в аграрной, па-
триархальной Сербии мотивация для получения образования еще не со-
зрела. Традиционный образ жизни предполагал, что большинство детей 
проследует по ней путем родителей, наследуя их занятия и обычаи. Для 
чего «домашнее воспитание» («присмотр за скотиной» и т.д.) было куда 
важнее полученного на стороне абстрактного знания. В свое время мать 
Еврема Груича – одного из зачинателей либерального движения в Сер-
бии – так пыталась отговорить мужа от идеи отдать его в школу: «Оставь 
его. Твои родители тоже не знали грамоты и ничего, жили неплохо».47 Все 
точно: «Зафиксированная и аккумулированная в бесписьменной народ-
ной культуре, хранимая в живой памяти и передаваемая механизмами не-
укоснительных традиций, ограниченная совокупность знаний и навыков 
вполне обеспечивала хозяйственный процесс».48 И следовательно, как с 
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полным правом заключает Александра Вулетич, «представления о значе-
нии просвещения у большинства крестьян были весьма туманными».49 

Но это относится к концу 1860-х гг. И, быть может, через полвека, в 
интересующие нас годы, все поменялось: школа из праздной институции 
превратилась-таки в рассадник реального знания, а «читательская рево-
люция» в Сербии совершилась? Понаблюдаем…

В 1882 г. министр просвещения Стоян Новакович выпустил закон об 
обязательном  обучении «каждого ребенка, живущего в Сербии». По своим 
целям (в патриархальной-то стране) закон был чересчур амбициозен, по-
чему и предусматривал некоторый переходный период. Сроком его оконча-
тельного применения определялся 1890 год. И что ж мы видим в этом году? 
Количество охваченных школой детей не дотянуло и до половины всех, кто 
достиг школьного возраста; число грамотных вообще составило чуть более 
14 %. Десять лет спустя количество грамотных достигло 21 %,50 а накануне 
Балканских войн, как уже говорилось, едва перевалило за 30 %. И это при 
том, что закон об обязательном начальном образовании (в редакциях 1897 
и 1904 гг.) действовал постоянно. В чем же тут дело?     

Думается, что, наряду с рядом объективных обстоятельств (не-
хваткой школьных зданий, учителей), главную причину медленного роста 
уровня грамотности в независимой Сербии следует искать все в том же 
отношении самого сербского селяка к просвещению – насколько знание 
являлось для него жизненной ценностью и внутренней потребностью?

Снова прибегнем к помощи российских авторов. Фиксируя фор-
мальную сторону («число первоначальных школ в Сербии в последнее 
время начинает увеличиваться»), они обращали пристальное внимание 
на суть дела: «При обучении в первоначальных школах правительство 
мало соображается с нуждами народа, с его нравами и условиями жизни. 
Сербский народ вовсе не против просвещения, но в своих школах он не 
находит того, что требует. Детей не обучают ни рукоделиям, ни ремеслам; 
мало того, родители замечают, что их дети, окончив курс в первоначаль-
ной школе, очень часто отказываются от простой работы. Серб, будучи по 
природе человеком в высшей степени практическим, находит излишним 
посылать в школы своих детей, которые в школьный возраст нужны ему 
для присмотра за скотиной и для всевозможных услут в хозяйстве. Хотя 
обучение в этой стране обязательно и бесплатно, но сербские поселяне 
всеми правдами и неправдами стараются удерживать своих детей дома, и 
вследствие этого много сербов остается безграмотными».51

Ну, а для тех, кто все же заканчивал школу, полученное знание действи-
тельно было во многом абстрактным, поскольку «мало соображалось с нужда-
ми народа, с его нравами и условиями жизни» и, соответственно, – никак не 
применялось на практике. Как таковое  (невостребованное), оно не являлось 
первой повседневной необходимостью, что, в свою очередь, не могло не вли-
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ять на судьбу номинально грамотных людей. Речь здесь идет о типическом для 
всех традиционных обществ феномене «вторичной неграмотности».52 

Проиллюстрируем данную мысль фрагментом записок одного из 
редких ученых сербов – по должности окружного врача. «Нет лучшего школь-
ного ревизора, – писал он на исходе XIX в., – чем окружной или срезский (уезд-
ный. – А. Ш.) врач, так как у него есть возможность при призыве в армию ви-
деть тех детей, которые десять лет назад посещали школу. В селе, где школа 
существует тридцать лет, и где почти все прошли через нее, при призыве в 
армию оказалось, что из 40 бывших учеников только двое умеют читать и пи-
сать; 15 человек не умеют писать, но кое-как читают, а остальные и не чита-
ют, и не пишут. В том, что эти дети, по окончании школы, уходят в горы пасти 
скот и никогда больше не берут книгу в руки, виноваты не учителя. Просто у 
нас никто не желал об этом думать – ни одно правительство не предложило 
лекарства от болезни. И какой смысл в том, что такие большие деньги тра-
тятся на учителей и школы, если в действительности народ не имеет от них 
ни малейшей пользы, ибо те, кто после сельской школы решает продолжить 
занятия, идут в чиновники, священники или становятся сельскими писаря-
ми – остальные дети забывают все…». И далее звучит уже знакомый мотив: 
«Крестьяне бы и хотели иметь школу в каждом селе, но при том условии, что-
бы власть не требовала от них, что она должна быть по единому плану».53

Полтора десятилетия спустя (1908 г.) члены Шумадийского учитель-
ского общества, опрашивая в окрестностях Крагуевца крестьянскую молодежь, 
10 лет назад окончившую первоначальную школу, были вынуждены конста-
тировать, что «у огромного большинства парней и девушек исчезло почти все 
полученное в школе знание, а многие из них вообще разучились и читать, и 
писать! Большинство из них за время, прошедшее после школы, не написало 
ни единого слова и ничего не прочло!»54 Но уже то, что «они были в состоянии, 
мучительно и обливаясь потом, вывести свой автограф, – подчеркивает Мом-
чило Исич, – относило их к категории грамотных».55 Таковы были критерии. 

 Важно отметить, что указанный феномен «вторичной неграмот-
ности» отличался в Сербии стабильностью – между поездкой Ровинского и 
подготовкой отчета Учительского общества прошло ровно сорок лет. А сле-
довательно, и в самом сербском социуме к началу Балканских войн мало что 
изменилось по существу – в сравнении с уже довольно далеким прошлым.

В своей недавно вышедшей монографии бельгийский исследователь 
Мишель Паларе пришел практически к тем же выводам: «Власти открывали 
школы все больше и чаще, но при этом мало прислушивались к тому, что дей-
ствительно надобно крестьянам. И многие из них (хотя формально и образо-
ванные) оставались функционально неграмотными*, а те, кто имел пользу от 

* Тот же термин – «функциональная неграмотность» – употребляет и немецкий 
исследователь Хольм Зюндхаузен (см.: Зундхаузен Х. Историја Србије од 19. до 21. века. 
Београд, 2009. С. 190). 
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образования, считали его лишь средством бегства из деревни… Школа вы-
глядела негативно в глазах крестьянина, который полагал, что получившие 
образование дети будут потеряны для его хозяйства».56 

Причем негативно настолько, что в 1905 (!) г. депутаты Народной 
скупщины с села без сожаления ввели налог на торговлю учебниками, одна-
ко не решились на ту же меру в отношении выгонки домашней ракии.57 Или 
еще пример – накануне Мировой войны (!!!) в Мачве, самом плодородном и 
богатом крае Сербии, было 32 школьных здания, из которых  лишь 5–7 со-
ответствовало своему назначению. Современник констатировал: «В Мачве 
и еще некоторых краях крестьяне начинают массово строить вполне совре-
менные конюшни для правильного выращивания лошадей и другого скота; 
детей же оставляют во влажных, тесных, и во всех отношениях убогих хиба-
рах, которые зовутся начальными школами».58 Иерархия ценностей налицо!

Итак, несмотря на общее число закончивших школу (весьма, кста-
ти, и невеликое), реально грамотных людей в Сербии было много меньше, 
что наглядно подтверждает всю относительность формальной стороны 
(статистики!). Как и в случае с парламентаризмом, между de-jure и de-facto 
в школьном деле образовался «зазор»* – абстрактное знание со временем 
выветривалось, не получая возможности адекватного применения в жиз-
ни, ибо традиционное общество не поощряло новаций, – «предшествую-
щее» в нем «становилось нормой для последующего».59 

И, следовательно (повторим этот системный для патриархальной Сер-
бии принцип), одна только голая форма, в частности, – принятие законов об 
обязательном образованиии, наличие почти что в каждом селе школы и т.д., 
автоматически не являлась свидетельством успешной модернизации. Нема-

* Такой «зазор» имел системный характер, распространяясь на все «новые» надстроечные 
элементы и порождаясь «старым» типом базиса. Покажем сей факт и на примере 
сербского здравоохранения. В 1876 г. русский врач-доброволец писал: «В каждом из 
17-ти округов Княжества существовала небольшая больница, но жители неохотно 
обращались туда за помощью, так что те больницы пользовались скорее официальным, 
чем действительным значением» (Коломнин С. Общий медицинский очерк Сербско-
турецкой войны 1876 г. и тыла армии в Бессарабии и Румынии во время Турецкой войны 
1877 г. // Русские о Сербии и сербах. СПб., 2006. C. 251). Прошло два десятилетия, но они 
мало что изменили: «Бывали случаи, что во время эпидемий правительство посылало 
врачей в селения, но к ним никто не обращался…» (Овсяный Н. Р. Сербия и сербы. СПб., 
1898. С. 162.). Или же :«Ориент начинается к югу от Будапешта. Здесь в первый раз, если 
следовать от Гамбурга, хозяева поколотили тех, кого власть послала дезинфецировать 
их жилье после смерти холерного больного» (Димитријевић Л. Како живи наш народ. 
Београд, 2010. С. 62). А больницы-то были, но «сделала ли хоть что-нибудь для народа 
государственная медицинская служба, кроме содержания окружных больниц, ставших в 
провинции настоящей божьей благодатью для бездомных?» (Там же. С. 47). Негативный 
ответ очевиден… Итак, даже на рубеже веков крестьяне больниц не посещали, ибо, 
по словам русского очевидца (1897 г.) «они в болезнях и не лечатся», считая, что «их 
посылают какие-то неведомые враждебные силы», – поэтому «селяк и прибегает к 
ворожеям и знахаркам, полагая, что они в состоянии тем же самым способом, каким 
напущены на него болезни, и прогнать их – при помощи волшебства, колдовства, чар и 
т.д.» (Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки. Ф. 1179. Д. 92. Л. 6). 
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лые по меркам Сербии вложения в просвещение, которых в конечном итоге 
все равно не хватало, часто прокручивались вхолостую; соответственно и ре-
зультаты крайне амбициозных школьных реформ были весьма скромны. Оче-
видно, что сербские власти не преуспели к Балканским войнам и в обычном-то 
«ликбезе», не говоря уж о создании условий для «читательской революции».

* * *

И еще несколько суждений, касательно природы и качества грамот-
ности в Сербии, на сей раз – с привлечением элементов «компаративности». 

Для «затравки» – процитируем болгарского историка Наума Кайчева: 
«Несмотря на крупный исторический гандикап, сербская государственная 
машина в начале 1880-х была вынуждена решать те же задачи, что вплотную 
встали и перед болгарским государством-младенцем, – создание регулярной 
армии, национального банка, современной судебной системы. Не на послед-
нем месте в списке реформ стояли введение всеобщего начального образова-
ния и организация целостной системы просвещения».60 При этом (что важно 
для нашей темы), процент грамотных после проведения школьной рефор-
мы, число учеников и объем госвложений в образование на душу населения, 
были в Болгарии много выше, чем в Сербии,61 – ведь еще в середине 80-х гг., 
после принятия амбициозного закона о всеобщем начальном образовании, 
сербское правительство в расчете на одного жителя вкладывало в школьное 
дело всего-то 0,63 динара, тогда как Хорватия и Славония, к примеру, – 1,35; а 
Восточная Румелия (под османским суверенитетом!) – вообще 2,48 динаров.62 

Еще 25 июля 1878 г., на заседании Совета российского комиссара в 
Болгарии, М. С. Дринов докладывал, что в ней «существует два вида училищ: 
начальные и так называемые главные. Первые из них, т.е. начальные учили-
ща, находятся почти в каждом селении, за исключением губерний Софий-
ской и Видинской, где их сравнительно менее. Главные же – почти во всех 
городах и местечках Придунайской Болгарии. В главных училищах дается 
общее образование, и они обыкновенно состоят из четырех классов, кроме 
габровского, в котором уже имеется семь классов».63 И следом – принципи-
альнейшее замечание: «До сего времени все вообще училища в Болгарии но-
сили название народных и устраивались и содержались исключительно на-
селением, с живым интересом относившимся к народному образованию».64

Последнее наглядно иллюстрирует отрывок из послания генерала 
Э. И. Тотлебена (весьма удивленного виденным во время путешествия по 
Болгарии и Восточной Румелии весной 1879 г.) императору Александру II: 
«Особого внимания заслуживают устройство и распространение народных 
школ. Не только в городах, но и в каждой деревне выходили ко мне мальчи-
ки и девушки с их учителями и учительницами». И далее – «Преподавание 
весьма простое и практичное, обучение детей обязательно для всех. В крае, 
какой столько лет находился под гнетом мусульман, подобное явление не-
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вольно возбуждает удивление», при том, что «в Габрове и Казанлыке суще-
ствовали до войны институты для образования учительниц».65

Но почему же, спрашивается, практически независимое государ-
ство так уступало в реальных результатах «колониальным» странам, в 
первую очередь – Болгарии? 

Нам представляется убедительной высказанная Мишелем Паларе 
мысль о том, что болгарская элита под крышей турок не была инкорпориро-
вана в политическую и военную надстройку государства. Ей оставалась ниша 
«бизнеса», для чего оказалось необходимым подлинное знание. При этом, – в 
ходе складывания единого османского рынка развивалась хозяйственная 
специализация регионов, в рамках которой нашлось место и для Болгарии 
(«болгарский экономический ренессанс»), что опять-таки требовало грамот-
ности. Причем программы образования были привязаны к реальным потреб-
ностям (вспомним Тотлебена: «Преподавание весьма простое и практичное»), 
ибо само оно «санкционировалось» снизу, в отличие от Сербии, где «государ-
ство приспособило всю образовательную систему своим собственным надоб-
ностям: для рекрутации чиновников, поставив содержательный акцент на 
национальных ценностях, – в ущерб привитию практических навыков».66*  

* Упомянутый англичанин записал свои впечатления от посещения провинциальной школы: 
«Совсем маленькие мальчики читали патриотические стихи с воодушевлением и гордостью. 
Когда же учитель вывел ученика к карте балканских стран, то я пожелал услышать, что он 
знает о Боснии, и тут же получил ответ – Боснию населяют сербы, но, к несчастью, в настоящий 
момент она томится под властью австрийцев. Кроме православных сербов, в ней живут и 
сербы-мусульмане, которые большие патриоты из-за своего сербского происхождения» 
(Вивијан Х. Сербија – рај сиромашних. С. 208)… В Болгарии все было иначе. Поскольку 
у болгар было мало возможностей для самореализации на государственной службе, 
упомянутый «ренессанс» (кроме «бизнесменов») создал и «национально фрустрированную 
интеллигенцию», обуреваемую, вплоть до паранойи, националистическими мечтами. 
Так, в Габрово (и это наглядно иллюстрирует их «столкновение») шла многолетняя 
борьба между «реформистскими» учителями и главами городского самоуправления, в 
ходе которой реформисты хотели освободить школьные программы и планы от «языка 
торговцев», дабы вознести националистические ценности выше той цели, ради которой, 
собственно, школы и создавались: сохранения и приумножения материальной культуры. 
А так как ситуация на османском рынке – и институциональные перемены в Империи – 
весьма способствовали «болгарскому экономическому ренессансу», то политическое 
негодование «патриотической» части интеллигенции (которая сама-то являлась 
продуктом «ренессанса») не смогли объединить болгар против оттоманского режима 
(См.: Паларе М. Балканске привреде око 1800–1914. Еволуција без развоја. Београд, 2010. С. 
197). Наум Кайчев также подчеркивает, что «иерархия ценностй» в болгарских учебниках 
отличалась от таковой же у сербов: «Военные ценности не доминируют в учебниках. В них 
редко встречаются стихи, величающие в глазах маленьких читателей смерть за Родину. 
Гораздо чаще описываются добродетели просвещения, культуры, грамотности (Кирилл 
и Мефодий, Климент Охридский), как и красоты родной земли» (Кайчев Н. Македонийо, 
възжелана. Армията, училището и градежът на нация в Сърбия и България (1878–1912). 
София, 2006. С. 92). Неслучайно, говоря о фазе строительства Болгарского  княжества, 
Диана Мишкова отмечает пассивность народа, «невозможность вызвать его энтузиазм». 
И даже в 1911 г., по наблюдению Р. П. Гришиной, «политическое единение, необходимое 
для страны, намеревающейся вступить в войну, отсутствовало…» (Гришина Р. П. Болгария 
на пути к войне и Болгарский земледельческий народный союз // Славянский мир в эпоху 
войн и конфликтов XX в. СПб, 2011. С. 14, 22). Перевод сознания болгар на военные рельсы 
был сделан позднее, «искусственным» путем. Чем все закончилось, – известно!
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Потому-то к началу XX в. в числе грамотных сельских обывателей, 
болгар и сербов, и «зиял» такой разрыв – 28,4* и 12 %;67 к тому же грамот-
ность (подчеркнем) в болгарском варианте была, в основном, «активной».68 
Так что, Болгария, как нам думается, имела все шансы эволюционировать по 
пути естественной модернизации: ментальные предпосылки для этого в на-
роде складывались. Недаром, отличный знаток Балкан, генерал Н. Р. Овсяный 
указывал: «Что касается настойчивости в достижении целей, трудолюбия и 
бережливости, серб много уступает своему соседу – болгарину».69 Не менее 
квалифицированный эксперт, британец Генри Блейсфорд, тоже утверждал, 
что у сербов «отсутствует способность к постоянной работе, потому-то они 
и достигли за восемьдесят лет меньшего морального и материального про-
гресса, чем болгары всего за двадцать пять…»70 Да и некоторые сербы отда-
вали себе в этом отчет. «Народ трудолюбив, повсюду видны обработанные 
и полные плодов нивы, на которых в разгар страды старательно копошатся 
селяки», – зафиксировал в дневнике, на пути из Белграда в Константинополь, 
сербский журналист Пера Тодорович. Причем, «даже работая в поле, они хо-
рошо одеты; приятно видеть их белые, будто снег, рубашки».71 Словом, как 
отметил еще в ходе болгарского Освобождения в письме супруге едва огля-
девшийся русский воин, «деревни благоденствуют, жатва снимается…»72

Перед нами, таким образом, – очередной аргумент в пользу того, 
что, уж если вести разговор о «читательской революции» на Балканах в 
начале XX в., то гораздо корректнее делать это применительно к Болга-
рии, нежели к Сербии.  

* * *

В сербской историографии подчеркивается, что «при переходе в 
стадию массового национализма главным и самым эффективным оружием 
становится печатный станок». И далее: «Накануне Мировой войны сербский 
народ имел весьма развитую периодическую печать»,73 что являлось очеред-
ным свидетельством успешности все той же «читательской революции». И 
впрямь, по словам Л. Д. Троцкого, «Война застала в Белграде четырнадцать 
ежедневных газет – это на город с населением немногим более 80 тысяч 
душ… Благодаря развитой политической жизни, пресса играет здесь огром-
ную роль. Она явилась одним из решающих факторов, создавших психологи-
ческие предпосылки войны (имеется в виду – I Балканской. – А. Ш.)».74 

Но, приглядевшись, Лев Давидович дал хлесткую характеристику 
ее природы: «С 1903 г. здесь политическим полем почти полностью владе-

* В селах Тырновского округа, жители которого специализировались в садоводстве и 
огородничестве для продажи, грамотных было 43,3 % (Паларе М. Балканске привреде 
око 1800–1914. Еволуција без развоја. С. 372). Показательно, но даже те «овощи, 
которые потребляются в Белграде, возделываются болгарами на другом берегу Савы 
и каждое утро привозятся из Землина…» (Лавелэ де Э. Балканский полуостров. Ч. 2. М., 
1889. С. 12).
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ет Радикальная партия». Однако она «не имеет в своих руках прессы». По-
этому «с 1903 г. в сербской политике все резче вырабатывается противо-
речие между официально-радикальным курсом и прессой». Далее – «Прес-
сой руководит молодое поколение, которое не проделало революционной 
борьбы с Обреновичами, но успело разочароваться в ее результатах… 
Создался слой городской полуинтеллигенции, которая мало чему училась, 
не имеет за собой идейных заслуг, но проникнута уверенностью, что бу-
дущее Сербии принадлежит ей*. Эти деклассированные элементы, стоя-
щие на границе люмпенства и, во всяком случае, проникнутые духовным 
люмпенством насквозь, безраздельно владеют сербской прессой», чья 
«оппозиционность – есть лишь другая сторона ее жадного цинизма». И, 
наконец: «Бездарная, малограмотная, низменная сербская пресса вносит 
гниение в идейную жизнь страны и является самым зловредным факто-
ром сербской общественности».75 

Показательно, но и сербский суверен высказал о данном предмете 
весьма схожую мысль. 5 апреля 1905 г. российский посланник в Белграде 
К. А. Губастов сообщал в МИД об аудиенции у короля Петра: «Его Вели-
чество откровенно заметил, что ему пришлось во многом разочаровать-
ся относительно сербских деятелей. Судя их издали, он не думал, что они 
были так деморализованы, поверхностны и легкомысленны. Причины 
этого он видит отчасти в самом характере сербов, но, главным образом, в 
печати, коя имеет на общество и на народ развращающее влияние. „У нас 
нет, – сказал с горечью король, – ни серьезных писателей, ни честных га-
зет. Все они изощряются лишь в ежедневной брани друг с другом и живут 
скандалами“».76

Крайне точное суждение: острое внутреннее противостояние (та 
самая «константа» сербской политики) традиционно выплескивалось на 
страницы печати, причем в жесткой форме. Что, впрочем, уже давно нико-

* Эти рассуждения Л. Д. Троцкого о сербской «полуинтеллигенции» полностью легитимны, 
что лишь подчеркивает глубину его проникновения в сербские (балканские) реалии. 
Классик сербской исторической науки Слободан Йованович называл данный тип 
людей «полуинтеллектуалами», которые «хотя и завершили школу, не обрели никакого 
культурного образования и морального воспитания». По причине ли врожденной 
неспособности, либо недостатков школьной системы, полуинтеллектуал «не получил 
никакого импульса для духовного саморазвития. Он не разумеет значения духовных 
ценностей, уважая лишь то, что способствует успеху в жизни, а сам успех воспринимает 
совсем по-мещански – в смысле сугубо материальном… Диплом об образовании, как 
пропуск в круг интеллигенции, дал ему преувеличенно высокое мнение о себе самом. В 
общественном соревновании такой примитивец с дипломом бьется без всяких правил, 
с полным уверением, что тем самым он обеспечивает свое право. Соперников он 
убирает с пути немилосердно: так, словно те – не живые люди, а обычные физические 
препятствия». Его «политическая амбиция – на самом деле, совсем не политическая. Она 
состоит только в том, чтобы, войдя в политику, обогатиться и покомандовать с высоких 
постов. Он совсем не представляет, что могут быть какие-то высшие и общие цели…» 
(Јовановић С. Један прилог за проучавање српског националног карактера // Сабрана дела 
С. Јовановића. Т. XII. Из историје и књижевности. II. Београд, 1991. С. 571–572). 
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го не удивляло. Так, в 1881 г., в момент образования политических партий, 
прибывшему из Вены в Белград для редактирования партийного органа 
напредняков («прогрессистов») Тодору Стефановичу-Виловскому Пера То-
дорович посоветовал «писать не „в перчатках“, но так, как публика в Сербии 
привыкла».77 А год спустя, в ответ на вопрос П. А. Кулаковского о том, что 
пишут сербские писатели, король Милан Обренович ответил: «Сербские 
писатели пишут по газетам ругательного свойства статьи».78 В последнем 
русский профессор и сам сумел убедиться совсем скоро. «Следует заметить, 
– сообщал он Н. А. Попову, – что общий вывод изо всей сербской журнали-
стики теперь тот, что здесь нет теперь ни авторитета, ни почтения к лицу 
какому бы то ни было, нет никакой идеи, никакого морального правила, 
какое бы руководило жизнью общества. Грустная картина разрушения!»79

Не изменилась такая практика и далее. В 1892 г. газета «Отпор» 
(«Сопротивление») назвала Николу Пашича (в это время уже премье-
ра!) «лжецом, клеветником и изменником родины», закончив столь при-
вычным для сербской политической практики призывом: «На виселицу 
Пашича».80* А накануне выборов 1905 г. Коста Кумануди писал Милану Ра-
кичу, как орган независимых радикалов («самостальцев») «Одьек» («Эхо») 
и старорадикальная «Самоуправа» («Самоуправление»), «с кровавой пе-
ной у рта бросают друг другу одни и те же оскорбления и самые жуткие 
обвинения, из коих наиболее мягкое – „предательство“ и „служба интере-
сам Австрии“».81 Схожих примеров можно привести немало.

Жесткость характеристик (особенно в «национальном» контек-
сте) можно понять –  многовековое противостояние с Османской импе-
рией привело к формированию у сербов конфронтационного сознания, и 
это во многом определяло специфику внутренней жизни. В условиях неза-
вершенности процесса всесербского «освобождения и объединения» (что 
оставалось для большинства «сербиянской» элиты задачей первейшей; в 
том числе после появления в 1878 г. на границе Княжества Австро-Вен-
грии – нового врага, «сменившего» турок и водворившегося в Боснии и 
Герцеговине), оно органично экстраполировалось и на отношение к «дру-
гому» внутри страны. Соответственно, мир для ее граждан (не важно – 
внешний ли, внутренний) был по-прежнему окрашен в черно-белые тона. 
Оттого в диалоге политических сил столь часто и присутствуют взаимные 
упреки в «измене родине».

Это внешнее «воздействие», заметим к слову, есть второй важный 
фактор (наряду с «местечковой» лояльностью), объясняющий высокую 
степень политического антагонизма в Сербии.

* Традиция эта не угасла и в период «золотого века». Прибывший из России Н. И. 
Гасфельд заметил, что нередко мишенью для газетного обстрела «являются министры, 
стоящие у власти, которых обвиняют в уголовном прошлом и государственной измене, 
и предлагают заменить немедленно своими ставленниками» (Шевалье Н. Правда о 
войне на Балканах… С. 98–99).
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Владан Джорджевич (премьер в 1897–1900 гг.) впоследствии пи-
сал: «Тяжела была судьба ответственных политиков в семидесятые, вось-
мидесятые и девяностые годы XIX в. Страна тогда раздиралась борьбой 
вошедших в кровавый клинч нескольких партий; при этом каждая из них 
полагала, что она-то и есть хранительница сербского патриотизма».82 По-
сле переворота 1903 г. число «хранителей» возросло – с претензией на 
патриотическую монополию выступили офицеры-заговорщики, основав-
шие в 1911 г. тайную организацию «Объединение или смерть» (другое 
ее название «Черная рука»), с собственным печатным органом – газетой 
«Пьемонт».83 Да и радикалы, как мы видели, окончательно раскололись, 
поделив свой былой «монополизм» пополам. Все это привело к еще боль-
шему «накалу» в столичных СМИ. 

 Разочаровавшись в принципах «парламентского» государства, не 
дававших, как они полагали, возможности скорого решения сербского на-
ционального вопроса, и видя в них лишь источник перманентных межпар-
тийных склок, лидеры «Черной руки» выступали с позиций централизма, 
милитаризма и национализма, становясь (чем дальше – тем больше) угро-
зой гражданскому правлению. «Пьемонт» в первом же по счету номере 
от 3 сентября 1911 г.) «привычно» обвинил все партии «в аморализме, 
бескультурье и непатриотизме». Единственным лекарством объявлялся 
«централизм», с опорой на армию.84 Особо жесткие филиппики достава-
лись от газеты правящим старорадикалам и их лидеру Николе Пашичу. 
Что опять же понятно, – слишком уж по-разному (при единстве стратеги-
ческого курса на освобождение и объединение сербов) смотрели военные 
и гражданские на тактические и функциональные задачи власти. 

Психологию такого антагонизма описал видный сербский социо- и 
этно-психолог Владимир Дворникович: «Борьба лишь обостряется, когда 
речь идет о разнице в понятиях близкого (родственного) порядка. Пси-
хология фанатичного борца требует определеную и эксклюзивную цель. 
Она должна быть предельно просто сформулирована, иметь характер дог-
мы и не допускать никаких комплексов, никаких полутонов и переходных 
нюансов; никакой конкуренции родственных идей, которые, быть может, 
направлены к той же цели, но подразумевают иной темп, иные методы 
и иные формулы. Именно в отношении самых близких нюансов, грани-
цы и противоположности намеренно углубляются… Гражданские войны 
между партиями, принадлежащими к одной нации и государству, – более 
страшны, чем войны между разными государствами и народами*».85 Боян 
Йованович назвал данное явление «нарциссизмом малых различий»:86 
«Нарциссоидное настояние на различиях есть показатель недовольства 

* П. А. Кулаковский еще в 1882 г. констатировал – «Меня больно поражало всегда в 
Сербии… то, что здесь партии ненавидят друг друга больше, чем общего врага…» 
(Рукописное отделение Института русской литературы РАН. Ф. 572. Д. 44. Л. 27 об. (П. А. 
Кулаковский – И. С. Аксакову. Белград, 3 марта 1882 г.)).
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„качеством“ совместной идентичности, в той же мере, насколько она не 
достигнута и на более низком уровне общности (выделено нами. – А. Ш.)».87 
Круг замкнулся…

Из наших кратких размышлений о белградской (но совсем не серб-
ской! – очевидно  ведь, что не «сербский народ» имел «весьма развитую 
печать»*) периодике и ее манерах следует несколько заключений.

Во-первых. Она оставалась, по выражению Сюзаны Раич, настоя-
щим «полем боя»88 различных политических сил, причем непосвященному 
читателю могло показаться, что на нем «ведется война против иностран-
ных завоевателей».89 «Сопровождая» и ретранслируя партийную борьбу, 
которая, как помним, становилась «все непримиримее и несдержаннее, 
переходя все границы такта и приличия» (и это не случайно), пресса сле-
довала в том же традиционном русле, переводя государственное и общее 
на уровень личного. «Когда вы читаете передовицы тех газет, и особенно 
партийных, – заключает Дубравка Стоянович, – то складывается впечат-
ление, что их главная цель – оскорбить противника, высмеять его, подвер-
гнуть поруганию. Так, словно нет никаких ограничений того, что можно 
говорить». И далее: «Возникает вопрос, был ли данный тип печати инди-
катором демократизации общества, или, напротив, таким способом созда-
валась анархоидное политическое пространство, в котором возможно все, 
… где не действуют никакие правила и принципы? При таком понимании 
свободы печати создается стиль, когда личные оскорбления напрочь вы-
тесняют дискуссии о политических вопросах, а политика сводится к сшиб-
кам главных участников». И, следовательно, «общий и государственный 
интерес заменяются выяснениями личных отношений». В результате, 
«все важное отходит в сторону, а общество лишается возможности четко 
артикулировать перспективы своего развития…»90 

Во-вторых. «Сербиянская» элита (за исключением, возможно, ред-
ких напредняков – сторонников гражданской опции) всегда была настрое-
на патриотически. Национальная сатисфакция оставалась для нее святой 
и «наследственной» целью. В 1895 г. специальная комиссия, в которую 
вошли представители академического сообщества, давала названия бел-
градским улицам: огромное большинство новых топонимов было связано 
с географией (городами, горами, реками) предполагаемой «Великой Сер-
бии», кроме одного – Москва.91 Равно и программы в школах, военно-учеб-
ных заведениях и т.д. были соответствующим образом сориентированны. 

* Весной 1883 г., в момент первого всплеска «газетной войны» в Сербии, Милан 
Миличевич записал в дневнике: «Когда человек читает, что газеты пишут о Сербии, но 
при этом сам в ней не находится, он может подумать, что здесь за малым не вспыхнул 
порох. А когда видит, что происходит в народе, он должен скорее смеяться, чем 
удивляться бессовестности газет и всех этих газетных недовольных» (Архив Српске 
академије наука и уметности. Бр. 9327. Дневник М. Милићевића. Књ. 11 (запись от 16 
апреля 1883 г.)). 
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Так, в Белградской унтер-офицерской школе, по свидетельству русского 
военного туриста, среди прочих предметов, преподавали «историю и гео-
графию Великой Сербии от моря до моря (!? – А. Ш.)».92      

И, в-третьих. «Читательская революция» произошла к началу Бал-
канских войн не в Сербии, а в Белграде, – что подтверждается процентом 
грамотных столичных жителей* и количеством газет; основанием в 1905 
г. Университета (в числе его студентов было даже 14 девиц)93 и наличием 
как европейски образованной бюрократии, так и отдельных, там же при-
знанных, ученых (И. Панчич, Й. Жуйович, Й. Цвийич, Дж. Даничич, Ст. Но-
вакович)… 

Однако, Белград, напрямую граничивший с Европой через Саву, 
представлял собой островок культуры и модерности94 в море не желав-
шей отступать патриархальности. И 14 студенток Университета не долж-
ны вводить в заблуждение, заслоняя главное, – остальные женщины были 
практически исключены из сферы образования**; общий же его уровень в 
Сербии оставался катастрофическим.95 Влияние столицы на окружающий 
руральный мир, таким образом, было минимальным – сербский селяк бук-
вально «в штыки» воспринимал город и городскую культуру. Русские оче-
видец фиксировал, что «пастухи и земледельцы, сербы не видят необхо-
димости селиться в городах».96 И далее: «Крестьянин, убежденный селяк, 
поразительно равнодушен к городу. Он кончает свои сделки на окраине, 
запивает могарычи в ее душных кафанах и, со спокойным духом, возвра-
щается восвояси, в глушь деревни, потерянной между гор и лесов».97 Со-
ответственно, не терпел он и вмешательства горожан: «Селяки буянят на 
сходках: не хотим людей в пальто!», – писал один белградец в 1905 г.98 А ра-
дикальный официоз «Самоуправа» вообще призывал: «Село и крестьянин 
еще сохраняют сербскую народную мысль, и им необходимо уничтожить 
влияние города – этого гнезда иноземщины».99 

Примечательно, но столь же «антигородской» настрой сохранили 
и внуки крестьян, маршировавших в 1912 г. по «Европейской Турции». 
Добрица Чосич, описывая земляков из своего села Великая Дренова уже 
в титовские и посттитовские годы, запечатлел одного, что «любил ста-
рые дома и сельскую старину, не перенося на дух ничто городское, кроме 
стиральной машины, которую считал самым выдающимся изобретением 
XX в., ибо она освободила женщину от унизительного труда».100 Другой, 

* В 1900 г. в Белграде было всего 27 % неграмотных; в то время как на селе 88 % 
населения не умело ни читать, ни писать (Зундхаузен Х. Историја Србије од 19. до 21. 
века. С. 188)… Однако, и здесь не все так однозначно. Сохранились данные о количестве 
книг, прочитанных жителями столицы в 1903–1908 гг. И что мы видим? В 1903 г. 
сто белградцев прочли 16 книг; в 1906 – 22; а в 1908 – 15 (Ђуровић А. Модернизација 
образовања у Краљевини Србији. 1905–1914. Београд, 2004. С. 109). Несколько странная 
для «читательской революции» динамика.

** В начале XX в. только 9 % замужних женщин могли написать свои имя и фамилию 
(Зундхаузен Х. Историја Србије од 19. до 21. века. С. 188).
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«не то, чтобы ненавидел город, однако никогда не согласился бы в нем 
жить».101 Даже интеллигент (известный философ и литературовед Сретен 
Марич), родом из села Субела в Ужицких горах, «любил все старое, серб-
ское, невозвратно исчезавшее, и презирал выскочек и порочную балкан-
скую черту – буквально очаровываться чужим, „современным“ европей-
ством…»102 А Латинка Перович вспоминает, какие призывы слышались в 
сербской глубинке во время местных выборов в конце 60-х: «Голосуйте 
за него, он – наш, он носит гунь (крестьянскую куртку из грубого сукна. 
– А. Ш.). За учителя же не голосуйте, – кто знает, куда он нас заведет».103 
Сословная мужицкая ментальность, как видим, несмотря на все попытки 
коммунистов вытравить ее, так и не поддалась…            

Сравнивая Белград, с его образованными жителями (к каким 
вполне может подойти понятие – массовый национализм), и «остальную» 
(крестьянскую и неграмотную) Сербию, Слободан Йованович в одном по-
слевоенном письме высказал мысль, которая заслуживает глубокого ос-
мысления: «Перед войной я совсем уж было потерял веру в наше будущее, 
но сейчас мне кажется, что мы… оказались тогда слишком большими пес-
симистами. Белград – не Сербия; это то, чего не следует забывать, – мы 
ошибались, когда по тому, что видели в столице, делали вывод, что точно 
так же происходит и во всей стране».104*

* * *

А как, собственно, «происходило во всей стране»? Какие механиз-
мы (если это – не школа) обусловили всеобщий подъем накануне Балкан-
ских войн? 

Пытаясь объяснить данный «феномен», Миле Белаяц замечает: 
«нам весьма близка мысль о том, что основы сербского национального 
сознания закладывались в последней четверти XIX в. домашним патри-
архальным воспитанием крестьянского света, когда мать, которая всегда 
рядом, формирует у детей первые взгляды на мир, сами же дети… долгими 
вечерами в тысячный раз распевают народный эпос».105 

Должно сказать, что мы также разделяем эту мысль и ниже поста-
раемся показать ее справедливость…      

Уже неоднократно упоминалось, что сербское аграрное общество 
в своем «бытии» всецело опиралось на традицию, воспринимая в качестве 
источника всякой деятельности прошлое.106 Иллюстрации ради, приведем 

* На рубеже столетий Герберт Вивиан проницательно заметил: «Все сербы – пламенные 
патриоты… И нет большего заблуждения, чем полагать, что готовность к войне – 
характерная черта одних лишь высших классов» (Вивијан Х. Сербија – рај сиромашних. 
С. 90).
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фрагмент из мемуаров Милана Стоядиновича о выступлениях знаменито-
го оратора, члена ЦК Радикальной партии, ужицкого священника Милана 
Джурича. «Главным его аргументом, – писал премьер межвоенной Югос-
лавии, – была апелляция к „прадедовским костям“. Обычно он провозгла-
шал: “Прадедовские кости требуют от нас”. Или: “Кости прадедов взыва-
ют к нам из могил”. Такой патриотический настрой его речей всегда имел 
большой успех».107* Его так и называли – «прадедовские кости».108 В 1913 
г., после сербских побед в Балканской войне, поп Милан собрал в Ужице 
огромный митинг, на котором заявил: «Братья! Косово отмщено, отмщены 
прадедовские кости, мы снова видим блеск Душановой короны!»109 Дан-
ный пример подтверждают всю оправданность тезиса, что одной из базо-
вых традиционалистских установок являлась идея преемственности – т.е. 
«солидарности поколения живущего с поколениями умершими»,110 или 
«участия минувших поколений в современности».111 

Особо наглядно это «участие минувших поколений в современно-
сти» проявлялось в подходе родителей к воспитанию, когда (в передаче П. 
А. Ровинского) отцы заставляют своих чад «выучивать в виде катехизиса 
историю падения сербского царства на Косовом поле, причем делают та-
кие выводы, что Милошу Обиличу – на вечные времена слава, Вуку Бран-
ковичу – проклятие, а турку и швабу нужно посечь головы…»112 С течени-
ем времени в данной системе воспитания мало что изменилось. Спустя 
почти полвека после путешествия Ровинского, другой русский автор кон-
статировал: «Когда старый дед учит внука владеть саблей или кинжалом, 
тогда жилище серба наполняется избытком высокого наслаждения и удо-
вольствия. Преемствено, от поколения к поколению, передаются имена 
освободителей народа от турецкого ига, и в честь их слагаются песни».113 

Образованные сербы, признавая явный перекос «героического» 
воспитания, тем не менее так объясняли его необходимость: «Видите, в ка-
ком мы положении: мы должны из наших детей готовить вместо гуманных 
граждан – диких солдат, потому что нам грозит война с турками, борьба с 
варварами, с которыми нужно мериться тем же оружием, каким они поль-
зуются против нас».114 Сей мотив грядущей войны и необходимости подго-
товки к ней с самого «нежного» возраста тиражировался на всех уровнях. 
Прота Милан Джурич с парламентской трибуны требовал от учителей так 
воспитывать детей, «чтобы они знали заветную мысль (об освобождении 
и объединении сербства. – А. Ш.), знали о косовских героях, … и в будущем, 
став гражданами, отомстили бы за Косово и создали Великую Сербию». Или 
другой его пассаж: «Мать пасет овец или жнет ячмень и пшеницу, но при 
этом поет сыну песню и готовит его к отмщению Косова».115 А автор знаме-
нитых «Десяти дней, которые потрясли мир» Джон Рид отписывал о сербах: 
«Каждый солдат из крестьян знает, за что он сражается. Еще когда он был 
маленьким ребенком, мать приветствовала его: „Здравствуй, маленький 
мститель за Косово“…»116 Отметим этот эсхатологический мотив – мать за-
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ранее готова к возможной гибели своего ребенка! Что оставляло сильное 
впечатление на европеек. Швейцарская медсестра Катарина Штурценегер 
зафиксировала в дневнике: «Как это просто, естественно, но и глубоко… С 
патриотизмом сербских дам мир должен считаться! Вместо того, чтобы со-
ветовать своим супругам, отцам, братьям и друзьям уклониться от воору-
женной защиты нации, или страстной рекой слез задерживать расставание, 
они, напротив, его ускоряют: долг в отношении нации у них на первом ме-
сте – в сравнении с собственным сердцем».117     

Итак, юнацкое (т.е. героическое) начало закладывалось в серб-
ских детей с младых ногтей. Не только в школе, как мы уже наблюдали, 
но (что значительно важнее) вне ее – известный сербский историк Пан-
та Сречкович вспоминал: «Хозяин трактира, у которого я столовался, 
был хорошим человеком и всегда рассказывал о Прилепе и королевиче 
Марко. Хозяин лучше учителя знал, где находился дворец Марко, где 
были Душановы палаты, где Вукашиновы, и как Вукашин убил Уроша… 
Про эти детали Чира (учитель. – А. Ш.) нам не говорил».118* Оно не могло 
не сказаться на формировании детского мироощущения, какое всегда 
оставалось сугубо конфронтационным в рамках оппозиции «свой – чу-
жой». И даже когда чужие менялись (то есть, когда к туркам добави-
лись «соседи» из-за Савы и Дуная), отношение к ним оставалось столь 
же жестко-одномерным. В «Катехизисе для сербского народа» читаем: 
«Кто неприятель сербов? – Самый главный враг сербов – Австрия… Что 
надобно делать? – Ненавидеть Австрию, как своего самого главного 
врага… А кто друг сербов и Сербии? – Единственный искренний и на-
дежный друг сербов, который был и есть: великая и мощная Россия. – В 
чем долг каждого серба? – Любить свое отечество и монарха и умирать 
за них, уважать своих друзей и ненавидеть  врагов…»119 

Данный подход проявляет себя особенно контрастно в сравне-
нии с другим типом мышления. Иллюстрации ради, приведем разговор 
Владана Джорджевича (воспитанного в Европе и отнюдь не фанатика-
радикала, вроде проты Джурича) с чешским национальным деятелем 
Ладиславом Ф. Ригером. На реплику Ригера, что «австрийское ярмо ста-

* Известный российский педагог Е. Л. Марков, путешествовавший в 1895 г. по Сербии, 
оставил яркое свидетельство о встрече с сербскими крестьянами в одной придорожной 
механе (трактире): «Когда разговор зашел о Косовом побоище, то все заговорили разом 
и так горячо, что ничего понять было нельзя; но хозяин мианы сердито крикнул что-
то и к нашему столику выдвинул высокого молодого парня. „Вот он лучше всех может 
рассказать про Косову битву!“, – кричали кругом. „Пусть он рассказывает“. Я подумал, 
что малый, вероятно, не очень давно учился в школе и почерпнул уже из книг свои 
сведения о великом побоище. Но оказалось, что он неграмотен, в школе никогда не был, 
а одарен необыкновенной памятью и знает наизусть все, что когда-нибудь читали и 
рассказывали ему. Действительно, он удивил нас подробным и складным рассказом обо 
всех подробностях Косовского погрома, об убиении Мурада, об измене Вука, о смерти 
царя Лазаря» (Марков Е. Путешествие по Сербии и Черногории. Путевые очерки // 
Русские о Сербии и сербах. Т. I. СПб., 2006. С. 310).  
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новится для чешского народа слишком тяжелым», собеседник задал ему 
естественный для всякого серба вопрос: «Почему же тогда чешский на-
род не сбросит его?». На что им был получен характерный ответ – «На-
род, у которого почти в каждом втором доме стоит пианино, не подни-
мает революций».120 Перед нами два наглядных проявления двух систем 
мышления, названных Ю. М. Лотманом бинарной и тернарной. Вторая 
«стремится приспособить идеал к реальности», тогда как первая – «осу-
ществить на практике неосуществимый идеал»,121 в случае с сербами: 
реализовать мегаломанскую мечту – восстановить свою средневековую 
державу, т.е. Душаново царство*. В 1880 г. П. А. Кулаковский делился с 
Ап. А. Майковым: «“Царство Душана не дает сербам спать”, – недавно где-
то я читал, и это правда: не было бы вредно, если б этим историческим 
славным воспоминанием сербы поддерживали свой дух, но беда в том, 
что это историческое воспоминание заставляет их разыгрывать роль, им 
не подходящую, заставляет их обманывать и нас, и себя; заставляет их 
больше мечтать и меньше делать».122  

Прошли десятилетия, но в системе мышления одних и других 
опять же ничего не изменилось. В начале рокового 1914 г. оказавшийся 
в сербской столице русский турист писал: «Белград делает сейчас заем 
в 40 миллионов франков, из которых 20 миллионов предназначено на 
постройку общественных зданий. Многие находят, что для Белграда это 
расход чрезмерный», утверждая, «что украшать город хорошо, … но, что 
пушки, пожалуй, надежнее. Не лучше ли иметь лишних 20 скорострель-
ных пушек, чем построить один дом?». В ответ на это, гость вспомнил о 
своей встрече с мэром Праги, «когда он показывал народный банк, ко-
торый обошелся чуть ли не в четыре миллиона франков. Я спросил, как 
может маленькая Чехия возводить такие дворцы, которые считались бы 
роскошью даже в России или во Франции. Он ответил, что положение 
России и Чехии несравнимо, чешский крестьянин знает, что он окружен 
со всех сторон немцами, которые хотят задавить его самосознание, ему 
тяжело, его надо подбодрить. Вот и строятся дворцы для обслуживания 
народных нужд, чтобы показать народу его силу и мощь его единения. 
Каждая такая постройка есть новая крепость, она придает крестьянину 
веру в самого себя, в свои силы и укрепляет его дух…»123  

Кстати, о фортепиано. В 1898 г. (спустя двадцать лет после диа-
лога Джорджевича и Ригера) в старой сербской столице Крагуеваце име-
лось одно-единственное (!!!) пианино, принадлежавшее переселенцам 
из Срема.124 Музыкальные запросы сербов из Королевства были ины-
ми: героические песни, исполняемые на гуслях, помогали им усиливать 

* Легитимность данного заключения вполне подтверждается выводом национальной 
историографии:  «Обновление царства Душана являлось идеалом для многих сербских 
националистов XIX в.» (Макуљевић Н. Уметност и национална идеја у XIX веку. Београд, 
2006. С. 85).
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участие минувших поколений в современности. П. А. Ровинский описал 
финал исполнения одной из таких песен – «А когда дело дошло до Вука 
Бранковича, что выдал царя на Косове, и пропел ему певец: “Проклят 
будь и род его и племя!” – “Проклят!”, крикнули тут все и повскочили с 
мест, как будто бы ища изменника, предавшего сербство…»125 И много 
лет спустя, на пороге XX в., эстетические пристрастия «сербиянцев» не 
менялись: «Поставили скамейку, посадили гусляра, и он начал напевать 
весьма немелодичным речитативом, однообразно попиливая лучком по 
единственной струне, старинные народные песни все о тех же царях и 
битвах, поминая и Косово поле, и Призрен, и Приштину, и Митровицу, 
все исторические местности своей незабвенной „Сербии под Турском“». 
И, как заключение: «Сколько я (Е. Л. Марков. – А. Ш.) не слышал потом пе-
сен в Сербии, всегда темы их были одни и те же – воспоминания о старых 
битвах, о старых народных героях».126

А пианино, в основном, и далее оставалось принадлежностью 
«иностранцев». Лаза Димитриевич – окружной врач, в своих (недавно 
переизданных) записках с юмором писал о том, что смогло бы изме-
нить его карьеру: «Закончив медицинский факультет, я получил долж-
ность окружного доктора в Крагуеваце. Тогда еще не было железной 
дороги, и мне, как женатому человеку, переселение на воловьих по-
возках доставило бы массу проблем. Особенно пианино, которое моя 
жена (вывезенная из Вены, где он учился. – А. Ш.) ни за что не желала 
бросать. С того момента я этот инструмент возненавидел. Однако, на-
завтра оказалось, что и в Смедерево есть свободное место, и я подумал 
– пианино, корабль, город на берегу. Все планы поменялись… Так что, 
не будь пианино, был бы я окружным врачом в Крагуеваце, и вся моя 
жизнь потекла бы по другому руслу».127 Вот так!

* * *

В. Н. Штрандтман вспоминал, как накануне Балканских войн сербы 
ему «говорили, что они живут изо дня в день под страхом набегов соседей. 
Когда я их спрашивал, почему их столица так невыгодно с внешней сторо-
ны отличается от столицы Болгарии, они мне отвечали, что не имеет смыс-
ла отстраивать большие дома, потому что рано или поздно они подвер-
гнутся вражескому разрушению».128 Отмотаем пленку на полвека назад. И 
что мы обнаруживаем? То, что Ровинский и тогда наблюдал идентичное: 
Сербия «производит впечатление какого-то полувоенного лагеря» – все 
в ней «временное, неустановившееся, все в каком-то ожидании чего-то»; 
вся «она живет накануне, вся в каком-то воинственном настроении», стоя 
«вечно на карауле».129
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Этот исторически и географически зыбкий экзистенциальный 
фундамент сербского дома породил особый образ существования его оби-
тателей – частую смену защитных (или наступательных) действий и пере-
дышек: с новым ожиданием, терпением, собиранием сил. Соответственно, 
сербы Княжества (Королевства) практически и не жили, постоянно воюя, 
либо готовясь к войне, находясь в никогда не спадавшем психологическом 
напряжении*: в 1876–1918 гг. страна пережила шесть военных конфлик-
тов. В таких условиях, как писал Владимир Дворникович, «в нашем народе 
создался какой-то специфический ритм и темп жизни, слабо приспосо-
бленный к современным методам труда и созидания».130 Понятное дело: 
вместо естественного поступательного развития – всплески отчаянного 
напряжения и относительно мирные паузы, заполненные не «органичной 
работой», а ожиданием того, ради чего сербские дети и воспитывались от-
нюдь не в добродетелях чешских «бюргеров», с их «малыми делами» и пи-
анино в каждом втором доме.131    

Известный литератор Велько Петрович, накануне I Балканской 
войны написал, что «Сербия возжелала войну, ибо ее не было больше 
трех десятилетий. За это время выросли новые поколения, уже не пом-
нившие войны, но только слышавшие о ней от стариков. А в рассказах 
тех звучали и упреки молодым за недостаток патриотизма и слабость 
к западной культуре с ее комфортной жизнью без жертв».132 Что ж, на 
эти упреки «новые поколения» и ответили осенью 1912 и летом 1913 
гг. Согласно завещанию стариков!..

Таким образом, как мы старались показать, коллективный портрет 
серба начала XX в. вполне можно было бы подписать – Homo Militans,133 
или «человек вечной войны», как его называли русские очевидцы.134 

Явления подобного рода («Humanitas Heroica») свойственны куль-
турам пограничья, каковым издавна были Балканы, формируя у их носи-
телей своеобразный этос поведения и идеалы героизма. Характерными 
чертами «образцового» защитника собственного этноса и культуры явля-
ются те, что объединены «драматизмом мученичества»,135 когда «отдель-
ная личность» приносится в жертву «всему сообществу». 

Здесь, как нам кажется, корни «популярности» войны у сербов, что 
подтверждает и русский наблюдатель: «Общий народный подъем коре-
нился в целых столетиях пережитой истории, в былинах и песнях, в на-
глядных политических уроках момента».136 

Именно поэтому, – когда настала пора решающих столкновений, во 
имя отмщения Косова, они (словно доказывая мысль В. О. Ключевского, 

* Л. Д. Троцкий донес до нас определение «балканского мира», данное сербским 
министром финансов Лазой Пачу: «Балканский мир – это постоянная частичная 
изнурительная война…» (Троцкий Л. Д. Балканы и Балканская война // Русские о 
Сербии и сербах. Т. I. С. 507).
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что «цементирующая сила – это традиция и цель»)137 все, как один*, и ри-
нулись в бой. Да так, что видавшие виды русские дивились: «Здесь узло-
вой пункт. Нет шума, нет пьяных, нет плачущих женщин. Вообще ничего 
похожего на наши родные картины при отправке на войну запасных…» И 
в глазах провожающей сына матери «ни единой слезинки». В них только 
одно – «Напред, сине, с Богом!»138

Как и несколько лет спустя, во время Первой мировой войны, толь-
ко сербская, как нам кажется, женщина могла написать сыну, оказавшему-
ся в австрийском плену: «Я все думаю, что, если тебя все-таки пленили, то 
ты, наверное, был ранен и не мог защищаться. Но, сынок, если ты сдался 
сам и при этом даже не был ранен, домой не возвращайся. Ты осрамил бы 
наше село, которое положило на алтарь отечества жизнь восьмидесяти 
трех героев из ста двадцати, сколько их всего было призвано в армию. 
Твой брат Милан погиб у Рудника. Должно быть, он был счастлив, когда 
видел, как его старый король стреляет из первых шеренг…»139** 

* И это – не метафора автора. Патриархальная модель общества (согласно формуле: сербский 
народ – сообщество равных) в условиях незавершенности процесса общесербского 
«освобождения и объединения»  становилась средством и формой консолидации 
сербов Королевства, ибо малая расщепленность интересов внутри социума позволяла 
сохранять единство народного духа – эту важнейшую внутреннюю предпосылку 
будущего освобождения. Социальное равенство, как видим, отождествлялось с 
национальным единением… Объясняя подоплеку всеобщего подъема, захлестнувшего 
Сербию в начале I Балканской войны, российский  наблюдатель писал: «В ряду причин 
того удивительного объединения, которое приходится наблюдать здесь, следует, 
разумеется, отметить и сравнительную неразвитость социальных отношений, а, 
следовательно, и социальных антагонизмов. Личность не успела еще выделиться из 
коллектива, а экономическое развитие не успело вырыть психологической пропасти 
между управляющими и управляемыми» (Вольский Ст. Письма с Балкан // Русские о 
Сербии и сербах. Т. I. С. 538).

** Отцы также не выбивались из традиционного правила. «Бывали случаи – найдет отец 
сына, а тому в бой идти уже нужно, в цепь становиться, и отец идет с сыном в цепь… 
Если сын ранен, он счастлив, что находится возле него, выносит его из огня, а если 
убит, то без слез хоронит, приговаривая: “Он исполнил свой долг, я счастлив, что имел 
такого сына”» (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1348 (Табурно И. П. Доклад о ходе и результатах 
Балканской войны). С. 61)… А в октябре 1912 г., жена российского посланника в 
Сербии Н. Г. Гартвига зафиксировала: «Только что хоронили чиновника министерства 
иностранных дел Ковачевича, тело которого привезли в кусках из-под Куманова. 
Старик-отец (известный историк Любомир Ковачевич. – А. Ш.) перед прощанием 
обратился к сыну словами: “Прощай, юнак, ты видишь, я не плачу, ступай с миром к 
престолу Всевышнего и скажи царям Душану и Лазарю, что Косово поле освобождено”. 
Это был единственный сын старика» (Центральный Исторический архив Москвы. Ф. 
179. Оп. 21. Д. 3017. Л. 31; Козлов В. Ф. Москва – Сербии. Из истории русско-сербских 
связей XVII – начала XX в. М., 2001. С. 51).
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Резиме

Др Андреј Шемјакин

Србија и Срби уочи балканских ратова у руским путописима
(Прилог дискусији о „модерној“ држави)

Кључне речи: балкански ратови, медернизација, мента-
литет српског друштва, политичка култура, национални 
консензус, Никола Пашић, руски путници

 Овим чланком се аутор упушта у дијалог са српским историчарима 
који сматрају да је после промене династије 1903. године у Србији дошло 
до „преласка са елитног типа национализма на масовни“, који је постао 
ослонац националног јединства уочи балканских ратова. „Масовни 
национализам“ је, као што је познато, категорија модерног друштва. Зато, 
имајући у виду традиционалну структуру српског друштва, специфичност 
његовог менталитета и карактерне особине политичке културе елите 
и становништва, аутор закључује да се национални консензус у Србији 
формирао на чисто традиционалним и патријархалним (а не модерним) 
основама.
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Др Момчило ИСИЋ

Улазак савеза земљорадника У
јединствени народноослободилачки фронт*

апстракт: Рад представља покушај да се прикаже ток 
приступања Савеза земљорадника Јединственом на-
родноослободилачком фронту (ЈНОФ) и истакну његове 
особености, првенствено на основу дневничких белешки 
Милоша Московљевића, једног од истакнутих лидера Са-
веза земљорадника.

кључне речи: Савез земљорадника, ЈНОФ, Србија, НОП, КПЈ

Интезивирањем Народноослободилачког покрета (НОП) на под-
ручју Србије од лета 1944. године, „када Британци, још увек, заступају тезу 
о одвојености партизанског покрета од народа у Србији“ и када се врше све-
обухватне припреме за сазивање Главног народноослободилачког одбора 
Србије, заправо Антифашистичког већа народног ослобођења Србије,1 Ко-
мунистичка партија форсирано ради на организацији Народноослободи-
лачког фронта у Србији као демократске базе „институционалног система 
НОП-а“. Са основним задатком да оствари јединство читавог народа у борби 
против окупатора и његових помагача, односно да уједини све демократ-
ске елементе без обзира на политичку припадност, да створи монолитну, 
свеобухватну, а не коалициону организацију, Народноослободилачки фронт 
мења и име у Јединствени народноослободилачки фронт (ЈНОФ).2

Нацрт основа народноослободилачког фронта Србије, израђен у ав-
густу 1944. године, „третира народноослободилачки фронт као покрет за 
ослобођење земље и изградњу Демократске федеративне Југославије“. Од-
бацујући „промене друштвено-економске структуре и посезање у приват-
ну својину“, што је Фронту приписивала „пропаганда контрареволуције“, 
Нацрт је потирао „пароле непријатеља да ће се успостављањем власти 

* 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. 

1 Branko Petranović, „Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) – poreklo i karakter“, 
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine, Simpozijum u 
povodu 30. obljetnice III zasjedanja ZAVNOH-a, Zagreb, 1976, str. 171.

2 Драгољуб С. Петровић, Од Народног фронта до једнопартијског система, Београд, 1997, 
стр. 123–137.
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народноослободилачког покрета српски сељаци експроприсати и њихови 
поседи подвргнути колективним формама власништва и управљања“, по-
зивајући у редове Народноослободилачког фронта „и припаднике грађан-
ских партија спремне да се боре против фашизма и за ослобођење земље“.3

Институционализовање Народноослободилачког фронта предста-
вљало је, у ствари, „политички компромис вођства револуције са деловима 
југословенске буржоазије окупљене око Шубашићеве емигрантске владе, 
до којег је дошло под притиском међународних чинилаца, који су дикти-
рали вођству револуције у Југославији“ да, „ради њене међународне `лега-
лизације`, прихвати слободу политичког деловања и страначког организо-
вања грађанских снага и у новој револуционарној држави“.4 

Крајем лета 1944. Покрајински комитет КПЈ за Србију оценио је да 
су резултати у стварању организација ЈНОФ-а врло добри и да је то знак 
спремности народа да активно учествује у новој власти. Сматрало се да ће 
можда само Драгољуб Јовановић поставити питање да Народна сељачка 
странка (НСС) уђе у Фронт као самостална партија,5 а да „бивши послани-
ци радикалне, демократске и земљорадничке странке не постављају такво 
питање“, да су неки чак прекинули и сваку везу са својом партијом, а неки 
се осећају још привезани за њу, али су спремни да уђу у фронт. „Ми би, мож-
да, инсистирали на томе да они (чланови грађанских странака), позову све 
своје присталице у НО фронт, али да се сам НО фронт не ствара на бази 
коалиције, јер су се све партије, сем наше, показале неспособне да воде да-
нашњу борбу те и да изграђују здраву државу.“6

Изразито негативан став руководства Комунистичке партије према 
грађанским странкама у Србији, којим је осуђивано њихово држање за вре-
ме рата, посебно држање њихових вођстава, дошао је до изражаја и на ос-
нивачкој скупштини Јединственог народноослободилачког фронта Србије 
14. новембра 1944. године. Поред тога што на њој није учествовала ниједна 
предратна грађанска политичка странка, већ искључиво појединци и неко-
лико политичких група,7 руководиоци КПЈ су нарочито наглашавали свој 
став да Фронт није и да се неће ни допустити да буде страначка коалиција, 
у чему су предњачили, у својим говорима, Сретен Жујовић и Моша Пијаде.8

3 Branko Petranović, n. d., str. 171.
4 Јелена Попов, Народни фронт у Војводини 1944–1953, Нови Сад, 1986, стр. 137.
5 Упознат са намером комуниста да га после рата укључе у више органе власти, будући 

да је Благоје Нешковић изјавио да би он „играо важну улогу у српској можда и у 
југословенској влади“, др Драгољуб Јовановић је 12. септембра 1944. послао члановима 
своје странке упутство у којем је подвлачио да „НСС `не тражи и не сме сада примити 
власт`, јер је за сарадњу као странка у целини, која мора да добије `реалан утицај у 
вођењу послова`“. - Надежда Јовановић, Живот за слободу без страха, Београд, 2000, стр. 
380, 381.

6 Драгољуб Петровић, н. д., стр. 142, 143.
7 Đoko Tripković, „Komunistička partija, Narodni front i građanske stranke u Srbiji (novembar 

1944 – maj 1945)“, Vojnoistorijski glasnik, 3/1985, str. 204.
8 Исто, стр. 219.
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Убрзо је, међутим, уследило ревидирање политике КПЈ према грађан-
ским политичким странкама. За време боравка Шубашића и Кардеља у Мос-
кви, после новембарског споразума Тито–Шубашић, КПЈ је добила „препо-
руку“ за вођење флексибилније политике према грађанским политичким 
странкама. Као резултат тога, уследио је 7. децембра 1944. Анекс споразума 
Тито–Шубашић, у који је ушао став да ће „у Југославији бити законом гаранто-
вано `право независних и уједињених политичких партија, удружења, група 
и појединаца – који нису сарађивали са непријатељем – да предлажу листе 
кандидата за изборе`.“ Тиме је „формално признато право бившим партијама 
да обнове рад“, мада не одмах „већ после доношења одговарајућег закона“.9

Већу флексибилност КПЈ према грађанским странкама „налагала је 
и општеполитичка ситуација у Србији“, пошто би њихово нагло одбацивање 
евидентно штетило НОП-у, умногоме сужавајући ширину ЈНОФ-а. „Руко-
воство КПЈ је увидело да је преуска политика привлачења у Фронт поједи-
наца и група, пошто је то изазивало раздор међу руководством грађанских 
странака, где су се једни изјашњавали за сарадњу са Комунистичком пар-
тијом у оквиру Фронта, а други били против сваке сарадње и у том смислу 
радили код својих присталица. Ако би се онемогућио улазак руководстава 
странака у Фронт као партија, и били примани искључиво као појединци, 
они би уствaри били `ишчачкани` из руководстава и изловани од својих 
присталица. Политика стицања нових присталица одоздо очигледно није 
била довољна: да би се највећи делови старих партија привукли у Фронт, 
било је потребно водити политику и у њиховим врховима.“10

Будући да се новим ставом КП у Србији према бившим грађанским 
политичким странкама, дефинисаним крајем 1944. године, с једне стране, 
формално признавало право на постојање, а с друге стране спречавало „њи-
хово евентуално јачање и израстање у самосталне политичке чиниоце“, за 
остварење такве политике „било је свакако најкорисније и најефикансије да 
странке, односно њихова руководства приступе ЈНОФ-у Србије“.11

Основни услов за приступање грађанских политичких странака 
ЈНОФ-у било је прихватање Декларације о политичкој основици Јединстве-
ног народноослободилачког фронта, која је усвојена на седници Извршног 
одбора ЈНОФ-а 31. децембра 1944, као и да њихова вођства нису сарађи-
вала са окупациoним и квислиншким властима и да се нису „декларисала 
као противници НОП-а“.12

 Придобијање Савеза земљорадника, као једне од три највеће пред-
ратне опозиционе странке у Србији, представљало је, несумњиво, значајан 
задатак НОП-а, када је, ради довршења ослобођења и учвршћења власти 
на ослобођеном подручју, требало изградити што шири народноослобо-

9 Исто, стр. 205, 206.
10 Исто, стр. 206.
11 Исто, стр. 207.
12 Исто, стр. 208.
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дилачки фронт. Изузимајући Марка Вујачића,13 Јована Ћетковића14 и Јефта 
Павића,15 који су од почетка били уз НОП, позиву КПЈ да приступи ЈНОФ-у 
међу првима се одазвао др Васо Чубриловић.16 Тешко је, међутим, установи-
ти када се то и десило. Једно је сигурно, Комисија за обнову Универзитета 
већ 7. новембра 1944. поставила га је за декана Филозофског факултета, а на 
оснивачкој скупштини ЈНОФ-а Србије, одржаној 14. новембра 1944, изабран 
је и у Извршни одбор,17 и то као нестраначка личност. Одрекао се, дакле, 
Васо Чубриловић Савеза земљорадника. Неопходно је објаснити преображај 
изразитог десничара у левичара. Можда објашњење лежи у његовој изјави 
др Светиславу Живковићу,18 у логору или по изласку из логора на Бањици, 
„да је свршено с његовим десничарством, и да ће од сада бити на левици“.19

И док за Васа Чубриловића не можемо поуздано утврдити како и 
када је прихватио НОП, за његовог брата Бранка Чубриловића, министра 
у неколико југословенских избегличих влада, то је углавном познато. От-
клон од Драже Михаиловића и наклоност према Народноослободилачком 
покрету и Совјетском Савезу, он је нарочито почео да показује од лета 

13 Марко Вујачић (1889–1974)  учествовао је у балканским ратовима и Првом светском 
рату. Од 1923. године радио је на организацији Савеза земљорадника у Црној Гори, 
Боки, Санџаку и Метохији, а од 1924. био је и члан Главног одбора странке. Учествовао 
је у Јулском устанку у Црној Гори. Новембра 1943. именован је за члана Иницијативног 
одбора за сазив скупштине ЗАВНО Црне Горе и Боке. Био је потпредседник АВНОЈ-а 
и потпредседник Президијума Народне скупштине, до 1953. године. - Драгољуб 
Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 262; Српски биографски речник, 2, Нови 
Сад, 2011, стр. 343.

14 Јован Ћетковић, један од првака Савеза земљорадника у Црној Гори и члан Главног 
одбора странке; по ослобођењу био је министар пољопривреде у влади Црне Горе. - 
Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 518.

15 Јефто Павић (1898–?), правник, припадник Савеза земљорадника у Црној Гори и један 
од организатора Јулског устанка; после ослобођења, члан је руководства ЈНОФ-а и 
министар у првој влади НР Црне Горе; повукао се из политичког живота 1947. године. - 
Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 268.

16 Као члан Савета земаљске одбране при Врховној команди војске Краљевине Југославије, 
после априлског слома повлачио се са Командом према Сарајеву и Црној Гори. Ухапшен је 3. 
јуна 1941. у Рисну, одакле је пребачен у Београд, где је у затвору Гестапоа био до краја 1941. 
када је премештен у логор Бањица, у коме је остао све до 23. децембра 1942. када је пуштен. 
Окупационе власти пензионисале су га почетком 1943. године. - Погледи Васе Чубриловића 
на српску историју XIX и XX века, приредио др Здравко Антонић, Бероград, 1992, стр. 10.

17 Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944–1952, str. 71; Драгољуб С. Петровић, н. д., 
стр. 151.

18 Др Светислав Живковић (1895–1978), лекар, гинеколог и власник Санаторијума 
„Живковић“. Медицински факултет је завршио у Петрограду и Прагу. Политички се 
ангажовао, првенствено, материјално помажући Земљораднички савез и породицу 
др Драгољуба Јовановића за време његових хапшења. Два пута је током 1941. хапшен 
и одвођен у логор на Бањици. Октобра 1944, са осталим осуђеницима, депортован је 
у логор Матхаузен. У земљу се враћа 1945. На првим послератним парламентарним 
изборима, испред НСС-а, наступа као противкандидат Моши Пијаде за Први рејон у 
Београду. Током 1947, у склопу кампање против др Драгољуба Јовановића, хапшен је и 
од нових власти, али није суђен. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. III, Београд, 2008, 
стр. 299; Српски биографски речник, 3, Нови Сад, 2011, стр. 791–792.

19 Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 229, 230.
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1942, са објављивањем вести о издаји Драже Михаиловића, а посебно од 
лета 1943. године,20 да би 4. октобра 1944. саопштио своме страначком 
шефу Милану Гавриловићу да путује у земљу да положи народу рачун и да 
настоји „да вођство Земљорадничке странке у земљи“, уколико то буде до 
њега стајало, одушеви да „потпомогне ново стање у Југославији“.21

Пошто је покушај Бранка Чубриловића да припаднике Савеза 
земљорадника у емиграцији приволи за НОП прихватио једино Мато 
Русковић,22 њих двојица су 17. октобра 1944. године, у име Савеза земљо-

20 Бранко Чубриловић је краљу Петру, на аудијенцији 18. августа 1943. године, препоручио 
да тражи споразум с НОП-ом, додајући да „не би било лоше“ да тај споразум направи путем 
Москве. Када је краљ изјавио да му то не дају „политичари“, он му је одговорио: „Промјените 
их, Величанство!“ У меморандуму, који је краљу Петру предао 4. септембра 1943, предлагао 
је „компромис између многих тадашњих момената и људи из емиграције и нове Југославије 
која се рађала“, означујући линију новог рада „са нагађањима и погађањима између 
принципа легитимитета и револуционарног замаха који је пламсао земљом“. Истичући да 
је у меморандуму изложено врло мало од онога што се у земљи догађа, пошто се земља 
„из темеља измјењује“ и из ње „избија нешто свима непознато“, подвукао је краљу „да је 
изгубио битку са Совјетима, а Совјети ће бити одлучујући, јер ће по рату играти важну 
улогу не само на Балкану, него и у цијелом свијету“. Препоручио му је да спољну политику 
саобрази политици великих савезника, „који доприносе стварном ослобођењу и уједињењу 
свих Јужних Словена“, као и успоставу односа са совјетском Русијом.
Примајући информације о издаји Драже Михаиловића, Бранко Чубриловић је, са још 
неколико истомишљеника предлагао краљевској избегличкој влади „да се из будућих 
политичких комбинација искључи Дража Миахиловић и што прије успостави контакт са 
народноослободилачким покретом у земљи“. У разговру с Бенешом посебно је, пак, подвукао 
„да је програм младе генерације федеративна демократска Југославија од Варне до Трста, 
затим ширење борбених снага у земљи, те ослон у спољњој политици на Русију и Енглеску“.
У писму Стаљину, уочи Техеранске конференције, хтео је да покаже „Тројици Великих“, 
како и у југословенској емиграцији има људи „који се слажу с догађајима у земљи“.
Када је у децембру 1943. године у Каиру од Дедијера дознао „за разне везе 
Драже Михаиловића са окупатором, као и за његову улогу у борби против 
народноослободилачког покрета“, записао је: „Разумљиво је да смо нас неколико, 
присташа народноослободилачког покрета, све те извештаје г. Дедијера дотурали 
страној штампи и јавности. С тим у вези, још јаче смо ометали и рад г. Пурића око јачања 
његових спољно-политичких потхвата и намјера.“
У разговору са совјетским званичницима Богомоловом и Вишинским, 6. фебруара 1944. 
подвукао је „борбеност и народну активност г Тита, као и његове погледе на будућу 
јужнословенску демократију и федеративно уређење Југославије“, као и то да Дража 
Михаиловић није активан у борби, а и да се не изјашњава зашто се бори.
Изјаву краља Петра од 26. марта 1944. да је вољан да се споразумева са НОП-ом и његовим 
вођом Титом оценио је посебно важном, будући да је НОП „почео да осваја свјетску јавност“. 
Након савезничких успеха у септембру 1944. упутио је каблограм Слободану Јовановићу 
молећи га „да позове све шефове српских група да заједнички поздраве долазак Црвене 
армије на границу Србије и Југославије“, као и да позову „српски народ да он у заједници 
са НОП-ом и Црвеном армијом, узме учешћа у ослобођењу Југославије и Балкана на старни 
Црвене армије“. Подсекретару за унутрашње послове САД-а г. Адолфу Берлеу Чубриловић је 
21. септембра 1944. отворено саопштио да је Дража Михаиловић издајник, док је сутрадан 
у разговору са Громиком истакао да је Тито „једина војничка сила на коју се Црвена армија 
може да ослони“. Бранко Чубриловић, Записи из туђине, Сарајево, 1946, стр. 163–243.

21 Бранко Чубриловић, н. д., стр. 243.
22 Мато Русковић, банкарски службеник, првак Савеза земљорадника. На опозиционој 

листи Влатка Мачека за скупштинске изборе 1938. године, у Београду, био је пети од 
свих кандидата Савеза земљорадника.
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радника из емиграције, објавили декларацију „у којој је истакнуто да је 
Савез земљорадника био од увијек за начела НОП-а, и да је у борби за нову 
Југославију и без вођства, дао море крви и жртава, што ће бити узидано у 
темеље нове федеративне демократске Југославије“.23

Нешто касније, 22. новембра 1944. Чубриловић и Русковић су упу-
тили писмо Марку Вујачићу у коме су образложили зашто приступају  
НОП-у „и зашто то емигрантска Земљорадничка странка није учинила“, за-
моливши га „да то саопшти и лично г. маршалу Титу“.24 У писму се, између 
осталог, наводи: „После конференције у Колу српских сестара јула 1940. 
године, одржане приликом одласка шефа у Москву, наш сељачки народ у 
својим говорима потпуно се изјаснио за спољну политику наслоном на Со-
вјетску Русију. Нас двојица смо уложили сав наш труд да ту и такву полити-
ку продужи наше вођство у емиграцији. 

У октобру 1943. завршени су били сви радови око обарања Драже 
Михаиловића и признавање покрета Маршала Тита. Тачно је било утврђе-
но да у Каиру на дан 20. октобра 1943. Бранко (Чубриловић – М. И.) об-
разује владу, наравски без Драже Михаиловића, са признањем Тита.

Овај рад није се допадао већини наше емиграције, па ни у нашим 
земљорадничким редовима није наишао на потпуно разумевање и помоћ. 
Како смо накнадно сазнали, чак је било потајног ометања наше акције.

Нас двоје смо увек веровали да ће наше вођство бар у последњем 
часу осетити прави пут којим треба да иде, пут којег је наш сељачки народ 
одредио и којим он већ иде. Али до тога на нашу велику жалост није дошло.

Због догађаја у земљи, као и спољне ситуације ми више нисмо мо-
гли ни смели чекати већ смо изашли са декларацијом која ти је позната а 
којом смо се ставили потпуно покрету Маршала Тита на расположење. По-
што ти наш рад и нас лично добро познајеш то те молимо, да код Маршала 
Тита усмено објасниш наш став и ситуацију, и у наше име ставиш нас још 
једном њему на расположење за ма који посао у земљи.“25

Бранко Чубриловић је, коначно, са Шубашићевом владом, 17. 
фебруара 1945, из Барија стигао на аеродром у Земуну.26

И док је Васо Чубриловић НОП-у пришао као појединац, а Бранко 
деловао у емиграцији, у току борби за ослобођење Србије „део вођства 
Савеза земљорадника који се налазио у Србији изразио је спремост да 
приступи Фронту. Са њима је руководство Комунистичке партије отпочело 
преговоре уочи ослобођења Београда – у Аранђеловцу, па су се разговори 
касније наставили у Београду“.27

23 Декларација је штампана у званичном билтену Шубашићевог кабинета и објављена, 
урби ет орби, путем енглеског радија. - Бранко Чубриловић, н. д., стр. 247, 248.

24 Бранко Чубриловић, н. д., стр. 247.
25 Архив САНУ, Заоставштина Бранка Чубриловића, 14.449-93/II.
26 Бранко Чубриловић, н. д., стр. 252.
27 Đoko Tripković, n. d., str. 217.
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За масовније придобијање у Народни фронт симпатизера Савеза 
земљорадника, првенствено у Србији, било је неопходно неко звучније и 
некомпромитовано име из страначког вођства са овог подручја. Избор је 
пао на Милоша Московљевића. Брзо је уследила провера његовог држања 
за време рата и окупације. Том приликом је утврђено да је 1941. Моско-
вљевић потписао „Апел за борбу против комуниста“,28 али му то није узето 
за зло, уз објашњење и закључак: „У многоме, за већ животом сломљеног 
демократског грађанског политичара, тај је потпис био изнуђен. За време 
окупације живео је повучено и у беди, те се није испољавао за сарадњу ни 
са Немцима, ни Недићем и Михаиловићем. Говорио је о Славенству и ве-
ровао у победу Совјетског Савеза, те крајем 1943. и почетком 1944. на тој 
словенско-русофилској линији постао је донекле присталица НОП-а.

По мњењу многих његових добрих познавалаца који су присташе 
НОП-а мислимо да и поред потписивања `апела` у августу 1941, својим 
животом 1942, 43, 44, као и својим ставом током двију деценија поли-
тичког живота старе Југославије, он спада у ред најмање окаљаних српских 
грађанских политичких људи.

По својим моралним квалитетима може да буде користан и лојалан 
сарадник Народноослободилачког фронта.“29

Са позитивном карактеристиком Московљевић постаје стожер 
окупљања присталица Савеза земљорадника и њиховог привођења ЈНОФ-у. 
О том процесу он је у своме дневнику оставио драгоцене податке. Већ 
2. новембра 1944. године он записује: „Бојим се да ћу бити увучен у по-
литику, јер ме хватају и консултују бивши политичари из Земљорад-
ничке странке. Прво су ме ухватили Станиша Кoстић30 и др Страхиња  

28 О потписивању апела Московљевић је у дневнку 10. августа 1941. записао: „У нашој земљи 
све јача акција одметника и саботера, тако да је просветни комесар Јонић данас позвао 
професоре виших школа, академике и друге, прочитао нам проглас, којим се позива народ 
да се не поводи за агитацијом страном и одметничком и да помаже власти у сузбијању 
злочинаца. Кад је прочитао, позвао нас је да потпишемо, рекао збогом и изишао. Шта смо 
могли? Потписали смо, али мучно да ће од нашег потписа бити користи.“ - Архив САНУ, 
Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 10. августа 1941.

29 У карактеристици је записано и да је био „противник радикала и демократа“ због 
чега је био „прогањан од власти и омрзнут од политичких руководећих људи које је у 
штампи нападао“; да, као сељачки син и бескомпромисни политички борац „није успео 
да се наметне београдском владајућем грађанству“, нити да добије „неограничено 
поверење ужег вођства Земљорадничке странке са Јовановићем и Гавриловићем на 
челу“; да његова „политичка линија није ни Драгољубова ни Гавриловићева“, као и 
да се у време шестојануарске диктатуре политички пасивизирао. „Није учествовао 
активно у борби против диктатуре, али је био противник и никакве везе није имао 
са профашистичким режимима.“ Наглашено је да је био против уласка Бранка 
Чубриловића у владу Цветковић–Мачек, као и да је „једини имао смелости да у 
Скупштини устане против високе краљеве цивилне листе“. - Архив Југославије, 
Министарство иностраних послова Краљевине Југославије, ф-176/615.

30 Станиша Костић, адвокат из Владичиног Хана. Као председник студената Савеза земљорад-
ника посетио је у Београду Александра Стамболијског. Био је истакнути представник деснице 
у Савезу земљорадника. Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 499.
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Суботић,31 после сам на позив Марка Вујачића, потпредседника АВНОЈ-а 
био код њега у Мажестику два пута“. Прихватајући Вујачићев савет, као 
„жељу маршала Тита“, да се присталице Савеза земљорадника састану и 
дају изјаву да улазе у антифашистички фронт, на основу чега би неко од 
њих ушао и у народноослободилачки одбор за Србију по његовом форми-
рању, Московљевић је, почетком новембра 1944, окупио петнаестак виђе-
нијих чланова Савеза земљорадника (Косан Павловић-Брђански,32 Закић, 
Станиша Костић, Страхиња Суботић, Коста В. Костић,33 др Петровић, брат 
Радојице Стевановића, Милан Богдановић, Брана Јевремовић,34 Тодор 
Крушевац,35 Митар Вуковић и др.)36

31 Страхиња Суботић, судија, адвокат из Ужица, присталица је деснице у Савезу 
земљорадника, са разумевањем и за гледишта левице у тој странци. После ослобођења 
1945. гоњен је као присталица Николе Петкова и других демократских земљорадника. 
- Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 499.

32 Косан Павловић-Брђански рођен је у Конатицама 1881. године. По завршеној основној 
школи, у Краљеву је 1900. завршио Ратарску школу. Враћа се у село, где спроводи оно 
што је у школи научио. На селу растура Радничке новине, и сам размишљајући о сељачком 
организовању. У Београду служи ђачку чету 1905, када са 48 другова социјалиста одбија 
да полаже испит за резервног официра. Балкански ратови и Први светски рат донели 
су му мајорски чин и ордене: Карађорђеву звезду, Бели орао, енглески златни крст и 
још неколико страних одличја. Међу оснивачима је Савеза земљорадника, на конгресу 
у Великој Плани. Брзо је постао члан Главног одбора, а био је и председник Савеза 
земљорадничких произвођачких задруга. У време окупације доживео је неколико 
напада четника Драже Михаиловића. На земаљској конференцији Савеза земљорадника 
14. марта 1945. изабран је за председника Главног одбора странке. Село, бр. 347, 1. април 
1945, стр. 6.

33 Коста В. Костић, инжењер агрономије, рођен у Славињу код Димитровграда. Студије је 
завршио у Чехословачкој, у Прагу. Живео је у Београду, радећи у Главном задружном 
савезу. Био је члан Савеза земљорадника и неколико пута кандидат на парламентарним 
изборима тридесетих година 20. века. За време Другог светског рата отворио је фабрику 
сапуна. После рата утицао је на улазак Савеза земљорадника у Народни фронт. Неко време 
је био и народни посланик, али се убрзо повукао. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. IV, 
Београд, стр. 168.

34 Бранко Брана Јевремовић (1909–1969), рођен у Ужицу. Завршио је Правни факултет 
у Београду. Учествовао је у студентском покрету против диктатуре, прво као 
омладинац Земљорадничке левице, потом као комуниста, од 1931. године. Суђен 
је и затваран. Крајем 1940. отишао је у СССР, а јула 1941. на Средњи исток, у Каиро, 
где је ступио у југословенску јединицу у саставу Осме британске армије. Од 1943. 
био је у СССР-у, у првој југословенској бригади, као командант батаљона. Од 1944. 
до 1949. помоћник је министра унутрашњих послова у влади НР Србије, од 1949. 
до 1951. помоћник министра-председника Савета за законодавство Владе ФНРЈ, а 
од 1951. савезни јавни тужилац. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. IV, Београд, 
стр. 75.

35 Тодор Крушевац (1902–1978), књижевник, историчар и публицист, између два 
светска рата и 1946–1947. године био је уредник часописа Преглед; учесник је НОБ-а и 
уредник ратног Ослобођења; био је посланик и члан Президијума Народне скупштине 
БиХ; сарадник Економског института у Сарајеву и Београду. - Мала енциклопедија 
ПРОСВЕТА, књ. 2, Београд, 1986, стр. 409.

36 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 2. новембра 1944. 
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Мада су на састанку сви осудили страначко вођство, првенствено 
Милана Гавриловића и Милоша Тупањанина,37 Московљевић је у тој осу-
ди, како је у дневнику записао, видео више жал преосталих „вођа“ „што и 
њих нису повели“. Јасно је уочио тежњу групе Закић–Костић–Суботић да се 
„помоћу странке и њенога угледа“ угурају у нову власт, док је он сâм сма-
трао да се у ЈНОФ може ући само појединачно или у групи, будући да стран-
ке заправо није ни било. „Јер док сам ја заступао мишљење да ми немамо 
право говорити у име странке, које сад у ствари и нема, већ да можемо 
ући само као појединци у народни фронт – евентуално дати изјаву као гру-
па бивших земљорадника, они сматрају да можемо сарађивати само као 
странка, односно као њено вођство, чак би хтели да их Тито призна као 
вођство.“38

За преговоре са влашћу изабрани су Косан Павловић-Брђански, За-
кић, Коста В. Костић и Милош Московљевић, који то није прихватио. Же-
лећи да прво буде „оправдан због потписа на прогласу“ Јонићевом, он је у 
дневнику додатно записао: „Уствари не желим сад да се прсим на југовини 
за коју немам никакве заслуге, а најмање с таквим друштвом с којим сам 
одавно прекинуо“.39

Московљевић је искрено жалио што не може да учествује у јавном 
животу. „Жао ми је само што и ја не учествујем у овом правом оствари-
вању југословенске и свесловенске идеје (̕Ој Словени̕ пева се напоредо 
са совјетском химном). Онај потпис на прогласу 1941. онемогућио ми је 
учешће у садашњем јавном животу, докле год се не оправдам. А и тада ко 
зна како ће бити. А тако сам пун воље да помогнем творце нове срећније 
будућности.“40

И док Московљевић није желео да прилази новој власти док са себе 
не спере љагу нанету изнуђеним потписивањем Јонићевог апела, дотле ос-
тали „прваци“ нису могли да се договоре ни међусобно а ни са влашћу. Ве-
лика антифашистичка народноослободилачка скупштина Србије, од 9. до 
12. новембра 1944, одржана је, отуда, без лидера Савеза земљорадника, исто 
као и оснивачка скупштина ЈНОФ-а Србије, 14. новембра 1944. године.

Саопштење о разговорима између Тита и Шубашића, објављено 
12. децембра 1944, у коме се каже „да је постигнут споразум о образовању 
заједничке владе, у коју ће ући представници свих федеративних јединица 

37 Милош Тупањанин (1893–1972), политичар, правник и индустријалац. Гимназију је 
завршио у Брну, а права у Греноблу, где је и докторирао. Учествовао је у балканским 
ратовима као добровољац у црногорској војсци. Почетком Првог светског рата био је 
интрениран у Арад, из кога је побегао и прикључио се српској војсци. Један је од оснивача 
Савеза земљорадника и члан Главног одбора. За народног посланика биран је 1927. и 
1938. године. Због отпора режиму 1932. је ухапшен, али му није суђено. Напустио је земљу 
и отишао у емиграцију непосредно уочи напада Немачке на Краљевину Југославију, 
априла 1941. године. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, стр. 225, 226.

38 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 2. новембра 1944.
39 Исто.
40 Исто, белешка од 9. новембра 1944. године.
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и свих политичких оријентација“, улило је додатну наду првацима Саве-
за земљорадника да ће постати део власти. Московљевић је у дневнику 
забележио: „Значи да ће се опет странке појавити, па и Земљорадничка. 
Видим да ћу опет бити увучен у политику.“ То је поткрепљивао и тиме што 
му је претходне недеље Мита Станисављевић, републички повереник за 
финансије, рекао да ће власт допуститити Земљорадничку странку и да ће 
се морати сазвати конгрес странке.41

Поједини прваци Савеза земљорадника интензивно су радили 
на укључењу странке у власт и без знања Милоша Московљевића, који у 
дневнику 7. јануара 1945. пише: „Неки дан затекнем у Савезу код Косте 
Костића проф. Влајинца42 с неколицином чланова земљорадничке десни-
це. Свакако да су се договорили о свом политичком ставу, али мени нису 
ништа рекли, нити су ме задржавали.“43

И док су појединци из Савеза земљорадника покушавали да се до-
могну власти и без Московљевића, он је први добио прилику, истина ско-
ро присилно, да потврди своју оданост Народноослободилачком покрету, 
већ 14. јануара 1945. године, на тргу Славија у Београду, на великом мани-
фестационом збору против краља Петра због његове изјаве којом негира 
споразум Тито–Шубашић. Наиме, на сам дан одржавања збора, у два сата 
по подне, код њега су дошли потпуковник Мома Марковић44 и пуковник 
Милентије Поповић45 и позвали га да, поред Васе Чубриловића, говори на 
збору, оставивши му само четврт сата да смисли говор.46

41  Исто, дневничка белешка од 12. децембра 1944. године.
42 Милан Влајинац (1877–1964), професор Пољопривредно-шумарског факултета 

у Београду; један је од оснивача Савеза земљорадника и истакнути представник 
деснице у њему. Објавио је бројне поучне написе и научне студије и расправе. - Мала 
енциклопедија ПРОСВЕТА, књ. I, Београд, 1986, стр. 439.

43 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 7. јануара 1945. 
44 Мома Марковић, рођен у Поповићу, космајски срез. Завршио је гимназију, а студирао 

медицину. Учествовао је у раду напредне студентске омладине, а 1935. је осуђен на 
девет месеци затвора због политичког рада. У НОБ-у је од 1941. године. Био је политички 
комесар партизанских одреда у Србији, а затим комесар Главног штаба НОВ и ПО Србије. 
На другом заседању АВНОЈ-а изабран је за члана Председништва. По ослобођењу 
делегат је на великој Антифашистичкој скупштини народног ослобођења Србије и 
посланик АСНОС-а. У првој влади НР Србије министар је унутрашњих послова, затим 
председник Контролне комисије НР Србије. Биран је за народног посланика Народне 
скупштине НР Србије и за народног посланика Народне скупштине ФНРЈ. Био је члан 
Савезног извршног већа, а обављао је и многе друге дужности . - Ко је ко у Југославији, 
Београд, 1957, стр. 423.

45 Поповић Милентије је рођен у Црној Трави 1913. године. Гимназију и Технички факултет 
је завршио у Београду. У НОБ-у је од 1941. године, обављајући многе руководеће војне 
и политичке дужности. По ослобођењу члан је АСНОС-а и први повереник унутрашњих 
послова НР Србије. Од 1945. непрекидно је биран за народног посланика Народне 
скупштине НР Србије и Народне скупштине ФНРЈ. Од 1946. до 1947. министар је 
трговине и снабдевања и председник Планске комисије НР Србије, затим министар 
спољне трговине и министар финансија Савезне владе. - Ко је ко у Југославији, Београд, 
1957, стр. 562.

46 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 14. јануара 1945.
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 Збор је отворио и први на њему говорио представник синдикалних 
организација пуковник Радоје Дакић, а затим Васо Чубриловић, још један од 
предратних првака Савеза земљорадника. Чубриловић је казао да је краљ 
Петар одбацивањем споразума Тито–Шубашић настојао да „по цену братске 
крви осигура себи престо својих очева“, подвлачећи да ће му такав пут „за-
творити капије ове земље заувек“. Затим је окривио краља Александра Ка-
рађорђевића да је упропастио војску која је изнела Први светски рат, а што 
је за последицу имало брзи слом у Априлском рату 1941, да би онда прешао 
на величање Народноослободилачке борбе подвлачећи: „У оно време када 
је изгледало да овој земљи спаса нема, одоздо из дубина народних, јавља 
се нови покрет, да опере народну част, да извојује народну слободу, али и 
да створи нову државу. Тај покрет је успео у дивовској борби од три године 
да скупи око себе све здраве народне снаге, све народе наше Југославије, и 
тај покрет је имао потпуно право да тражи од целог народа а и од наших 
савезника да нам помогну, да Југославија ова нова која ниче из крви и борбе 
и патње, буде здравија, снажнија, праведније вођена него што је била стара 
Југославија.“47

 У говору, спреманом само 15 минута, и скраћиваном због тога што 
је Васо Чубриловић свој говор одужио, Московљевић је на почетку изјвио 
да су се они „који су управљали раније Југославијом, који су је упропашћи-
вали сакупили око Петра Карађорђевића, мислећи да ће се моћи, уз помоћ 
иностраних бајонета, вратити у ову земљу и наставити свој разорни из-
дајнички рад и свој корумптивни режим“. Затим је нагласио: „Али та се го-
спода грдно варају. Прошло је то време, прошло је време да овом земљом 
управљају људи који су се звали демократима, а у ствари су били највећи 
противници демократије.“ И на крају закључио: „Ви данас целом свету по-
казујете да није истинита изјава Петра Карађорђевића да ће судбину ове 
земље одлучити једна странка. Ви нисте једна странка, ви сте цео народ. 
Ви сте цвет Београда а Београд је насеље не само из целе Србије него и из 
целе Југославије. Према томе, ви са правом можете рећи да представљате 
све наше народе целе Југославије. Ви нисте странка, ви сте народ. Ви сте 
пошли правим путем, којим ће се остварити права демократија. Ја вам на 
томе путу желим успеха и кличем: Живели!“48

 Осврћући се на свој говор, Московљевић је у дневнику записао: 
„Ипак је, мислим, испало добро. Тиме сам се јавно везао за нову власт и сад 
ћу, свакако, све више тонути у политику за коју не марим.“49

 Говори двојице истакнутих лидера предратног Савеза земљо-
радника, на збору 14. јануара 1945. не представљају само њихово лично 
приклањање новој власти већ и снажан позив првацима и симпатизерима 
странке да је њихово место у ЈНОФ-у.

47 Борба, 15. јануар 1945, стр. 1, 2.
48 Исто, стр. 2.
49 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 14. јануара 1945. 
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И док је Васо Чубриловић и пре овог збора прихватио Народноосло-
бодилачки покрет, за Милоша Московљевића збор је значио много више. 
„Положивши испит“ говором против краља Петра, он све више постаје по-
литичка личност. Тако у дневнику бележи: „Мене све више увлаче у по-
литику. Ових дана је дошао Мома Марковић и замолио ме за извештај о 
постанку и развитку Земљорадничке странке и о суду о њеним правцима. 
Написао сам, на брзу руку, јер ми је оставио кратак рок.“50

Врло брзо нова власт у њему налази особу која ће повести Савез 
земљорадника у Народни фронт. Већ 1. фебруара 1945. био је на разговору 
са др Иваном Рибаром, председником АВНОЈ-а, са којим се договорио да 
сазове „једну конференцију бивших земљорадника“, која ће донети резолу-
цију „о своме подупирању народне власти“ и позвати пријатеље у унутра-
шњости да им се придруже. Одмах затим је разговарао с Марком Вујачићем 
и са њим је, за конференцију, саставио листу од 11 лица која су се већ анга-
жовала у новој власти.51

Схвативши озбиљно поверени му задатак, Московљевић је 4. 
фебруара 1945. разговарао са Животом Ђермановићем52 и Драгомиром 
Ћосићем53 да се прво одржи конференција „с оним бившим земљорадни-
цима, који су се већ ангажовали уз нову власт“, а затим конференција леви-
це и деснице, са или без Драгољуба Јовановића. „Треба видети хоће ли Дра-
гољуб пристати, па ако неће, онда мимо њега, јер и онако су га скоро сви 
оставили. Радован Мијушковић54 је о истој ствари узео да преговара с не-
ким политичким личностима, па ћу се морати с њим претходно састати.“55

50 Исто, белешка од 28. јануара 1945. 
51 Исто, белешка од 1. фебруара 1945.
52 Живота Ђермановић (1897–1982), завршио основну и средњу школу у Ваљеву, а у 

време Првог светског рата матурирао и студирао права у Француској. Правни факултет 
завршио у Београду, где се и упознао са др Драгољубом Јовановићем. За време рата је 
хапшен и ослобађан. Био је члан Главног одбора НСС. После рата је посланик у Народној 
скупштини ФНРЈ, министар и посланик у Берну. По налогу КПЈ, оштро је критиковао 
Драгољуба Јовановића, вођу Народне сељачке странке. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, 
књ. I, Београд, 2008, стр. 262.

53 Драгомир Ћосић (1899–1999) докторирао је у Нансију. Био је професор у Пољопривредној 
школи у Краљеву и асистент на Пољопривредном факултету у Београду. Заједно 
са Драгољубом Јовановићем стварао је Земљорадничку левицу у оквиру Савеза 
земљорадника, борио се против диктатуре и због тога био хапшен и осуђиван. Током 
1939. и 1940. водио је Дирекцију за исхрану и био помоћник министра. После ослобођења 
је био начелник у Министарству пољопривреде и професор Пољопривредног факултета 
у Сарајеву. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. I, Београд, 2008, стр. 481.

54 Радован Мијушковић (?–1964), адвокат и политичар. Радио у окружној скупштини у 
Ваљеву, а потом као адвокат на Убу. Један је од оснивача Савеза земљорадника, а касније 
је постао један од првака Земљорадничке левице. Члан Главног одбора Народне сељачке 
странке постао је 1940, а од 1945. и председник њеног извршног одбора. У НОБ-у је 
учествовао од 1941, као резервни официр. После ослобођења биран је за народног 
посланика, а био је председник Комисије за откривање ратних злочина. Разишао се с 
Драгољубом Јовановићем 1946. и учествовао у његовом обарању у Народној сељачкој 
странци. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 418. 

55 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 4. фебруара 1945.
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После разговора са Ђермановићем и Ћосићем, Московљевић је по-
ново дуго разговарао са Рибаром,56 који се сложио са његовим планом о 
ангажовању присталица бившег Савеза земљорадника, истичући да се „за 
учешће у власти једино могу узети у обзир земљорадници и демократи“. 
О састанку је Московљевић у дневнику записао: „Ја нисам ништа говорио 
с њим о учешћу земљорадника у влади, најмање о личностима, нити сам 
с њим о том говорио, па ипак људи помињу мене. Ником се нисам нудио, 
нити ћу се нудити, али ако је потребно, и то ради утврђивања нове власти, 
нећу бежати од те обавезе.“57

Са одржавањем конференције присталица бившег Савеза земљо-
радника се, међутим, одуговлачило зато што Драгољуб Јовановић није 
прихватао да у Народни фронт заједно уђу Народна сељачка странка и 
десница Савеза земљорадника, као ни то да је на челу државе Тито, при-
жељкујући његов пад. Привођење Драгољуба Јовановића у Народни фронт 
Марко Вујачић је поверио Радовану Мијушковићу, а затим је препоручио 
и Московљевићу да разговара с Драгољубом. О том разговору он је забе-
лежио: „Данас сам био код Драгољуба, он ми је читав сат причао о својим 
разговорима и својим погледима. Из свега његовог излагања излази, да 
он не може да гледа Тита што је успео да избије на чело државе, а не он. 
Хоће пошто пото да буде вођа, макар и само Главног одбора без странке. 
Што је још горе, добио сам утисак да се радује разним незгодама које могу 
компромитовати народну власт, и он прижељкује Енглезе и замера што је 
отворено нападнут Краљ. Изгледа да он рачуна на незадовољство народа, 
па да он буде тај који ће га каналисати и постати нада свих `демократа, па 
макар и стари револуционари`. Главно је да он буде вођа. Ја сам му прено-
сио изглед да постане вођа свих земљорадника ако се појавимо заједно са 
изјавом, али он сумња у ту заједницу, вели да десничари (Закић) неће хте-
ти осудити Гавриловића и Тупањанина. А стварно неће он да се отворено 
декларише, јер чека Енглезе.“58

Московљевић је пожуривао сазивање земљорадничке конферен-
ције и из страха од проширења АВНОЈ-а некомпромитованим народним 
посланицима изабраним 1938. године, „којих већина можда није за ово 
стање“, као и од могућег повратка Гавриловића и Тупањанина. Он, Марко 

56 Иван Рибар (1881–1968), један је од оснивача Хрватске напредне демократске странке. 
Године 1918. постаје члан Главног одбора Народног вијећа у Загребу, а 1919. председник 
Привремног народног представништва Краљевине СХС. У време диктатуре ангажовао 
се на оснивању Народног фронта слободе и укључивању своје групе (Демократска 
левица) у њега. Бранио је комунисте на суду. Био је активан члан Удружене опозиције. 
На првом заседању АВНОЈ-а у Бихаћу изабран је за председника АВНОЈ-а, што остаје све 
до 1945, а од тада па до 1953. председник је Председништва (Президијума) Народне 
скупштине ФНРЈ. Из политичког живота повукао се 1960. године. - Драгољуб Јовановић, 
Медаљони, књ. III, Београд, 2008, стр. 221.

57 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 5. фебруара 1945.
58 Исто, дневничка белешка од 11. фебруара 1945.
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Вујачић, Драгомир Ћосић, Живота Ђермановић, Петар Поповић59 и Петар 
Мундрић60 састали су се увече 13. фебруара 1945. са Бориславом Штавља-
нином и разговарали о тој конференцији. Московљевић је предложио 
да њу треба да сазову Добросав Томашевић61 и Васо Чубриловић, као по-
следњи председник и секретар, а не он као председник Београдског већа.62

Окупљање левице и деснице Савеза земљорадника ради изјаве о 
ступању у Народни фронт Московљевић није успео да изведе. Левичари су 
се, наиме, „засебно састали, изгладили несугласице с Драгољубом и дали 
изјаву да странка њихова ступа у фронт“. У накнаду за то признат им је 
Главни одбор и одборничка листа: Радни народ.63 Народна сељачка странка 
фромално је приступила ЈНОФ-у 18. фебруара 1945. године.64

Десничари у Савезу земљорадника су, пак, водили своје преговоре, 
којима је присуствовао и Бранко Чубриловић, пошто се 15. фебруара 1945. 
вратио у земљу. Састајали су се код Станише Костића. Не могавши ни са 
једнима, прво, зато што није одобравао цепање, а друго што ни левицу ни 
десницу није признавао за странке, Московљевић се повукао из ове акције 
привођења Савеза земљорадника у ЈНОФ.65

Конференција „десничара“ требало је да се одржи 19. фебруара, али 
је померена за 23. фебруар 1945. Московљевић на њој није учествовао, јер 
наводно нису могли да га пронађу. Одлучено је да се „сазове земаљска кон-
ференција, пошто се допушта Главни одбор, секретаријат и лист“.66

Чланком о односу земљорадничка према Народноослободилач-
ком фронту, објављеном у Политици 5. марта 1945. Бранко Чубриловић је 

59 Петар Т. Поповић (1892–1945), трговац. На изборима 1920. гласао за комунисте, потом 
се прикључио републиканцима, да би 1926. пришао Савезу земљорадника. Био је члан 
Групе за социјалну и културну акцију и истакнути првак Земљорадничке левице и 
Народне сељачке странке. После рата је кратко време обављао дужност повереника за 
снабдевање. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 40.

60 Петар Мундрић, учитељ, угледни првак Савеза земљорадника у Тимочкој крајини и 
члан Главног одбора странке од 1945. Председништво АСНОС-а, на седници од 18. 
новембра 1944. године, донело је одлуку о образовању повереништава и тада је Петар 
Мундрић именован за повереника шума, на ком положају је остао до именовања 
Милоша Московљевића за министра шума. - Глас, бр. 9, 26. новембар 1944, стр. 3.

61 Добросав Томашевић (1884–1965), земљорадник. Рођен је у Рајковићу код Мионице. 
Завршио је три разреда гимназије и нижу пољопривредну школу. Радио је у задругарству 
од 1919. године. Једно време је био председник Обласне задруге за пољопривредни 
кредит и члан Главног савеза српских земљорадничких задруга, као и председник 
Привилеговане аграрне банке. Од почетка је био у Савезу земљорадника и последњи 
је председник његовог Главног одбора уочи шестојануарске диктатуре. Одбио је да 
уђе у Народну сељачку странку, надајући се измирењу левице и деснице у Савезу. На 
првој годишњој скупштини Главног задружног савеза ФНРЈ, одржаној у Београду 1947, 
изабран је за председника и остао на том месту до друге скупштине, одржане у Загребу 
1951. године.- Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 158.

62 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 13. фебруара 1945.
63 Исто.
64 Драгољуб Петровић, н. д., стр. 171.
65 Исто.
66 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 23. фебруара 1945.
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покушао да испуни обећање које је сам себи дао приликом одлуке да се 
врати у земљу, да страначко вођство „одушеви да помогне ново стање у 
Југославији“. У чланку он истиче: „И земљорадници са Савезом земљорад-
ника, иако још данас нису званично документовали свој приступ народ-
ноослободилачком покрету, ипак се спремају да то учине у врло кратком 
времену. То земљорадничко руководство, ново и подмлађено, ревидира и 
опште политичке погледе и носиоце земљорадничке мисли, нарочито, др-
жање и погледе његовог вођства у емиграцији, и у земљи, и прочистивши 
их, и ставивши на право мјесто, мораће да крене с прокушаним борцима 
препорођеним идејним путевима.

Није то више борба статута и правила, и ђилкошких и адвокатских 
размирица остарјеле прошлости, но стварност и чињеница покољења која 
уједињују све здраво и непокварено, и са смјеном у сектору земљорадника 
у народноослободилачком покрету прилажу свој смјерни прилог обнови 
велике Југославије.“67

Подсећајући да је Савез земљорадника: гласањем против Видов-
данског устава, двадесетогодишњом борбом у опозицији, уласком у власт 
уочи Светског рата и гласањем против пакта са силама осовине, одавно 
показао да су му блиске идеје НОП-а, Чубриловић даље каже: „И зато ско-
рашњи састанак покретача, бораца из земљорадничког покрета неће бити 
тежак у одлукама које ће се донијети. А тим више, што данас народноосло-
бодилачки покрет упија у себе већ гро борбених земљорадничких приста-
лица, а ономе неодлучном али поштеном делу отвара врата да у народно-
ме фронту сачињава део себе у политичком, социјалном и културном свом 
стремљењу ка напријед. То стремљење зауставиће се ондје гдје је братство 
народа Југославије очеличено, истинска демократија оснажена, и наро-
дне правице учвршћене. А то су били идеали земљорадника и прије и за 
вријеме овог великог и мучног свјетског клања.“ На крају је упутио позив 
земљорадницима, тачније страначком вођству, да као целина приступе 
НОП-у: „Пред састанак земљорадника и пред његовим историјским прело-
мом упућујемо им топао поздрав, са жељом, да мушки и отворено присту-
пимо као цјелина народноослободилачком покрету у новим историјским 
перспективама чије су гаранције сам народ, под вођством војника и држав-
ника маршала Тита.“68

У наговештају Бранка Чубриловића да ће ускоро „земљорадници 
донети и формалну одлуку о ступању у фронт“ Милош Московљевић је ви-
део његову жељу да истакне „како је то његова заслуга“ и да је зато „сасвим 
у реду да он постане министар“.69

„Препоручивање“ Бранка Чубриловића само је делимично успело. На-
име, један Чубриловић је постао министар пољопривреде у првој југословен-

67 Политика, 5. март 1945, стр. 2.
68 Исто.
69 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 6. марта 1945.
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ској влади маршала Тита, од 7. марта 1945, али је то био Васо, историчар,70 а не 
Бранко. Можда је стварно овај ресор био намењен Бранку Чубриловићу, који 
је у томе имао искуства. Није ли, можда, реч о случајној омашки мандатара?

 Несуђени министар, Бранко Чубриловић се, међутим, веома по-
хвално изразио о владиној декларацији. Истичући да је то документ од 
историјског значаја, да његова језгровитост и државничка одлучност Јо-
сипа Броза Тита „радују присталице Савеза земљорадника“, поготово што 
је та странка, у својој дугогодишњој опозиционој борби и учествовању ве-
ликог броја њених чланова у народноослободилачком покрету, учврсти-
ла „поглед на новостворену ситуацију у садашњој Југославији“, посебно је 
подвукао: „Нарочито нас весели чињеница да декларација отвара врата Је-
динственог народноослободилачког фронта свим некомпромитованим и 
искреним патриотима. Зато ми поздрављамо декларацију владе маршала 
Југославије Тита, јер је заиста потребно отворити врата свим некомпро-
митованим, да сви конструктивни елементи прегну на посао и послуже 
новом времену, срцем и душом, и без ситних партијских интереса. Из раз-
говора са људима из народа осетио сам да је велика већина задовољна и да 
очекује да ће данашња влада прећи на дела: да сви сложно завршимо рат, 
да осигурамо нашу младу југословенску армију, да пређемо на изградњу 
нове земље и продубљивање истинске демократије.“71

Иако није учествовао на конферецији „теразијских земљорадни-
ка“ - десничара, нити је јавно говорио о влади маршала Тита, Милош Мо-
сковљевић се ипак активно укључио у организационе припреме земаљске 
конференције Савеза земљорадника. С тим у вези је 11. марта 1945. годи-
не „10 сати био на разговору код Марка Вујачића у Мажестику с Бранком 
Чубриловићем, Јованом Ћетковићем и Јевтом Павићем, који су стигли 
авионом из Црне Горе“. Хвалећи владину декларацију као веома садржај-
ну, свеобухватну и искрену, какву ниједна влада у Краљевини Југославији 
није понудила, закључио је: „После ове историјске деклaрације, коју су и 
у земљи и на страни поздравили, више ништа не стоји на сметњи земљо-
радницима да уђу у Народноослободилачки фронт. И они ће то учинити у 
среду на земаљској конференцији.“72

Са Марком Вујачићем, потпредседником АВНОЈ-а, Московљевић је 
дуго разговарао и 12. марта увече. Предао му је и предлог резолуције о 
приступању Савеза земљорадника Јединственом народноослободилачком 
фронту, који је сам израдио. Тим предлогом био је „потпуно задовољан“ и 
Едвард Кардељ, потпредседник Савезне владе и министар за конституан-
ту, задужен за припрему избора за уставотворну скупштину, али не и Васо 
Чубриловић, који је „саставио нешто што није ни резолуција ни новински 
чланак“. На претконференцији, одржаној 13. марта, изабран је зато одбор 

70 Исто, белешка од 8. марта 1945.
71 Политика, 11. март 1945, стр. 2.
72 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 11. марта 1945.
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за резолуцију, у који је ушао и Милош Московљевић, а на њој је утврђен 
и дневни ред сутрашње конференције и све друго што је било неопходно 
за успешан рад. „Ишло је све глатко и расположење делгата је за Фронт и 
за осуду М. Гавриловића, коме сутра има да се отсече глава, као једном од 
главних краљевих саветника и Дражиних бранилаца и помагача.“73

Уочи саме конференције, Марко Вујачић је листу Политика изјавио 
да се „самозвано вођство“ Савеза земљорадника на почетку рата показало не 
само „недорасло ситуацији, већ и издајничко“, током целог рата је сарађива-
ло с Дражом Михаиловићем, па су, поводећи се њиховим примером, „извесни 
познатији чланови странке: сенатор Средоје Бркић,74 секретар странке Лазо 
Тркља,75 Васо Тупањанин, Љубо Лазаревић активно учествовали у борби на 
страни четника“, али „све то није могло да баци љагу на цео Савез земљо-
радника, јер се велики број његових чланова налазио, и још увек налази, у 
народноослободилачком покрету, подносећи огромне људске и материјал-
не жртве“. Подвукао је страдање око 20 чланова Главног одбора у НОБ-у и 
најавио да ће странка, на предстојећој земаљској конференцији, најоштрије 
осудити рад избеглог „вођства“ и донети друге важне одлуке.76

Земаљска конференција Савеза земљорадника је одржана 14. марта 
1945. у „дупке пуној сали Кола српских сестара“. Њени циљеви су били да 
се размотри „положај и прилике у земљи“, да се испита расположење наро-
да и одреди став странке, „ради доношења потребних мера и одлука“.77 По-
ред 51 члана Главног и Извршног одбора, конференцији су присуствовали 
и сељаци из београдског, крагујевачког и пожаревачког округа, укупно 625 
делегата.78 Делегате су чинили: активни борци у народноослободилачкој 

73 Исто, белешка од 13. марта 1945.
74 Средоје Бркић, земљорадник из Доње Краварице у Драгачеву. Бављење политком 

започео је као комуниста и био је један од делегата на Вуковарском конгресу КПЈ 
1920. године. Касније је приступио Савезу земљорадника и постао један од његових 
истакнутих првака, као и сенатор у Краљевини Југославији. Од 1941. припадао је 
равногорском покрету и био вођа Драгачеваца на Светосавском конгресу у селу Ба 27. 
јануара 1944. Од марта 1944. припадао је политичком крилу равногорског покрета – 
проширеном саставу Централног националног комитета. У јесен 1944. одступио је са 
четничком главнином у Босну, где га је потерни одред Озне убио у априлу 1945. године.

75 Лазар Тркља (–1945) рођен је у Билећи, по образовању теолог. Средњу школу је завршио 
у Сарајеву, а факултет у Београду. Једно време је био професор у Ваљевској гимназији, 
одакле је избачен из државне службе због јавних наступа и критике тадашњег режима. 
Укључио се у опозиционо деловање и постао је један од најближих сарадника др 
Милана Гавриловића у Савезу земљорадника, заменивши га на месту секретара странке 
по његовом одласку у Москву 1940. У Другом светском рату прикључио се покрету 
Драже Михаиловића, постао члан Централног националног комитета, политичког 
тела равногорског покрета. Током рата, с разним фалсификованим објавама, путовао 
је кроз разне крајеве државе: НДХ, Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, чак је ишао 
и у Бугарску. Неколико пута је успевао да уђе и изађе из Београда, с тим што је једном 
приликом једва успео да умакне и Гестапоу, који је дошао да га ухапси. Нестао је у 
пролеће 1945, вероватно негде у Босни. - Политика, 1. март 2015, стр. 11.

76 Полиика, 14. март 1945, стр. 4.
77 Село, бр. 547, 1. април 1945, стр. 1.
78 Исто.
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борби, они који су од раније као појединци ушли у ЈНОФ и, најзад, они који 
су из било којих разлога били до тада неактивни.79

Као гости били су: др Благоје Нешковић, испред ЈНОФ-а; др Јосип 
Рус, испред АВНОЈ-а; Анте Вркљан, као представник Хрватске сељачке 
странке; у име Народне сељачке странке Радован Мијушковић и Вељко Ко-
вачевић испред социјалиста.80

Конференцију је отворио Милан Поповић, члан Главног извршног од-
бора Савеза земљорадника и уредник листа Село. На његов предлог, изабрано 
је радно председништво: Добросав Томашевић, председник, као последњи ле-
гално изабрани председник Савеза земљорадника; потпредседници: Ђорђе 
Врањешевић, Марко Вујачић и Спасоје Димитријевић, као чланови Главног 
одбора; секретари: Миодраг Јевремовић, секретар Савеза земљорадничке ом-
ладине, Душан Баранин, члан Главног одбора и Глигорије Ђерић.81

Захваливши се на избору и поздравивши све присутне, Томашевић 
је прво дао реч Анту Вркљану. Он је говорио о последицама рата у Хрват-
ској и приликама у Хрватској сељачкој странци, пожелевши, на крају, „да 
српски сељаци окупљени у Земљорадничкој странци створе заиста један 
јединствен народноослободилачки фронт“. Други говорник је био др Бла-
гоје Нешковић.82 Прво је изнео развој НОП-а у Србији и у другим деловима 
Југославије, да би онда подвукао: „Ја се надам, другови и браћо, да ни Ви 
припадници Савеза земљорадника и сви ваши пријатељи нећете изостати 
и убудуће у борби за ослобођење наше земље, ни за обнову наше земље, и 
за учвршћивање наше демократске федеративне Југославије.“83

Бранко Чубриловић је известио конференцију о свом раду у избеглиштву, 
наглашавајући да је инсистирао да избегличка влада призна НОП и писао писма 
Милану Гавриловићу и Слободану Јовановићу, на која није добио одговор, а затим 
и меморандум краљу Петру од 6. августа 1943. године, и да је на крају захтевао 
одвајање од Пурићеве владе, за коју је говорио да је „била фашистичкија од Паве-
лићеве и Недићеве“, за шта је добио подршку само од Мата Русковића.84

79 Исто.
80 Исто, стр. 2.
81 Исто.
82 Благоје Нешковић (1907–1984), лекар, професор. Од 1927. учесник је напредног 

студентског покрета. Члан КПЈ од 1931; добровољац у интернационалним бригадама у 
Шпанији; од 1941. секретар ПК КПЈ за Србију, на илегалном раду у Београду, до одласка 
у партизане. Од 1945. до 1948. секретар ЦК КПЈ Србије и председник владе НР Србије. Од 
1948. до 1952. потпредседник владе ФНРЈ. Био је члан Политбироа ЦК КПЈ. Искључен је 
из Партије 1952. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. III, Београд, 2008, стр. 446. 

83 Исто.
84 Писмо Милану Гавриловићу: „Према информацијама које сам добио у Америци и које 

стижу из земље, нешто се у земљи велико догађа. Дража Михаиловић не може бити вођа 
побуњеника из тих и тих разлога. Брате Милане, отвори очи, ви тамо у Слободановој 
другој влади, која је била влада шефова група, признајте Федеративну демократску 
Југославију а друго избаците Дражу Михаиловића из владе и гледајте како ћете што пре 
да ухватите везе са земљом.“ Истоветно писмо је упутио и Слободану Јовановићу. - Село, 
бр. 547, 1. април 1945, стр. 3.



Др Момчило ИСИЋ

63

Улазак савеза земљорадника У
јединствени народноослободилачки фронт

Марко Вујачић, Јевто Павић, Васо Чубриловић, Миливој Црногорац, 
Петар Мундрић, Борисав Штављанин, Јован Ћетковић, Христивој Гајић, 
Драгиша Милетић, Косан Павловић, Обрад Дракулић и Ђорђе Крстић уг-
лавном су говорили о: Народноослободилачкој борби и њеним резултати-
ма, Комунистичкој партији и маршалу Титу, учешћу представника и симпа-
тизера Савеза земљорадника у њој, као и о потреби да Савез земљорадни-
ка приступи народноослободилачком покрету ради коначног ослобођења 
државе и Јединственом народноослободилачком фронту. Међу ретким за-
нимљивостима била је изјава Христивоја Гајића, земљорадника из Трсте-
нице код Обреновца: „Само замерам вођству што се није изјаснило да ли 
даље остаје земљорадничко или не.“ На то је одговорио Марко Вујачић, да 
је он као члан Главног одбора Савеза земљорадника и као сенатор ступио 
у борбу, и остао до краја, и као такав биран за потпредседника АВНОЈ-а.85

Московљевић је, с правом, све ове говоре оценио као агитационе. 
Изузео је једино говор Косте Костића, истичући да је „прави државнички, 
садржајан и мудар“.86

Коста В. Костић је говорио у име сазивача конференције. Он је 
подвукао „да је Земљорадничка странка била прва која је преко једног од-
бора саопштила још у Аранђеловцу да жели да сарађује“ са Народноосло-
бодилачким покретом и да су ти разговори почели. Истакао је значајну 
улогу Марка Вујачића у правилном току тих разговора, у којима је Савез 
земљорадника поставио само један услов, да у Фронт уђе „као странка“, уз 
објашњење: „Зато што сматрамо да земљорадници морају имати своју ор-
ганизацију и све циљеве које је Фронт поставио ми у целости усвајамо, јер 
су то циљеви који су у програму земљорадничке странке постављени. Ако 
Земљорадничка странка наиђе на правилно разумевање, ако се Земљорад-
ничка странка у фронту осети као код своје куће, ја сам уверен да ће се 
наше присуство у том фронту врло брзо осетити. Наш је циљ да помог-
немо народну борбу и да извесне ситне грешке на терену ако постоје, а 
оне сигурно постоје, отклонимо. Тако ће се врло брзо створити братство 
које ће нас везати можда за дуги период. Као странка улазимо јер хоћемо 
у фронт сложно, хоћемо у Фронт сви. И хоћемо гласно и јасно и у Фронту и 
ван Фронта да кажемо шта је добро, а шта рђаво. Ми знамо за особине на-
шег сељака. Он кад изађе сам он ћути. Овако кад је сакупљен у гомили, када 
је организован и када се склони иза неког, онда каже и `живео` и `доле`, а 
кад га истерате на чистину, самог, он каже увек: `тако је!` Хоћемо да будемо 
сложни са друговима у Фронту и да кажемо: другови, ово ваља што радите, 
а ово не ваља.“87

Костић је истакао да је са Фронтом утврђено „да Земљорадничка 
странка уђе као странка“, са својим главним и извршним одбором, који ће у 

85  Село, бр. 547, 1. април 1945, стр. 5.
86  Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 15. марта 1945.
87  Исто.
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Београду имати свој „стални секретаријат“ и издавати лист Село, као орган 
странке. Зато је позвао делегате да прихавте резолуцију о уласку Савеза 
земљорадника у ЈНОФ.

Интересантан документ свога времена, Резолуција Савеза земљо-
радника, као и акт о приступању НСС у ЈНОФ, показује „извесно прила-
гођавање ситуацији и политици КПЈ, која је победнички изашла из рата“ и 
тежњу за успостављање „грађанског плуралистичког система по окончању 
рата у западним деловима Југославије и коначном слому фашизма“.88 У њој 
је изнета прошлост Савеза земљорадника, са нагласком да је та странка 
„упркос тешким политичким приликама у бившој Југославији и `несрећ-
ним односима у самој странци` била `једна од носилаца борбе` против 
ненардоних режима“. Оштро је осуђен рад и држање вођства странке у 
емиграцији на челу са Миланом Гавриловићем, као и оних који су пришли 
покрету Драже Михаиловића. „Њима је одузето `свако право да предста-
вљају странку и говоре у име ње`.“ На крају, у Резолуцији је подвучено „да 
су представници странке – радећи у духу својих идеја и сматрајући да ће 
тиме дати највећи допринос борби за коначно ослобођење, обнову и де-
мократију – једногласно одлучили да приступе НОП-у, те да позивају све 
чланове странке `да ступе у Јединствени народноослободилачки фронт у 
целој земљи`“.89

Р е з о л у ц и ј а90

1) Земљорадничка странка као класни земљораднички покрет, пре-
ма своме програму и расположењу својих чланова, у унутрашњој политици 
имала је да се бори, у тесној сарадњи са радничком класом, за пуну поли-
тичку и привредну демократију, а у спољној политици, већ од првих дана 
свога рада борила се за што тешње односе са Совјетском Русијом и наслон на 
њу, као гарантију опстанка и напретка Југославије. Забраном Комунистич-
ке станке, Земљорадничка странка је дошла у јавном политичком животу 
на крајњу левицу и скоро двадесет година имала је најоштрији опозициони 
став према свима владама које су се за то време смењивале, подневши вели-
ке жртве у глобљењу, прогањању, премлаћивању и убијању својих чланова.

2) Историја ће казати колико је Земљорадничка странка у периоду 
од 1918–1941. године успела да унесе тих напредних и социјалдемократских 
идеја у широке масе нашег села. Ако његов успех није био већи, кривица је 
до општих политичких прилика у Југославији, а и до несређених односа у 
самој странци. Ипак за време шестојануарске диктатуре, у периоду од 1929–
до 1939 године Земљораднички покрет је био један од носилаца борбе про-
тиву те диктатуре. На хиљаде његових чланова је хапшено и пребијано по 

88  Драгољуб Петровић, н. д., стр. 173, 174.
89  Đoko Tripković, n. d., str. 218.
90  Драгољуб Петровић, н. д., стр. 173, 174; Село, бр. 547, 1. април 1945, стр. 5.
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полицијским затворима широм целе државе. Ако је та држава онаква каква 
је ушла у рат 1941. године била слаба, разрована, духовно, политички и вој-
нички неспремна то није била кривица Земљорадничког покрета.

3) Страшни догађаји историјски, који су почели нападом фаши-
стичких сила, унели су забуну и у редове Савеза земљорадника. Кад је по-
сле слома државе 1941. године почео под вођством комунистичке странке 
и маршала Тита, велики народноослободилачки покрет против окупато-
ра, широке масе села биле су оне, које су тај покрет примиле и на својим 
плећима носиле. 

У првим редовима борбеног сељаштва у Народноослободилачком 
покрету били су и чланови наше странке. Наши другови из Србије, Црне 
Горе и Босне дали су огромне жртве у редовима Народноослободилачког 
покрета. Исто тако огроман број чланова Земљорадничке старнке Србије и 
по цену губљења главе одупирао се да ступи у редове Драже Михаиловића и 
другова, иако су политичке прилике у Србији биле за време окупације друга-
чије него у осталим крајевима. Супротно томе један део од вођства странке, 
на челу са др Миланом Гавриловићем91 заузело је држање које није било у 
складу са програмом странке и интересима државе. Под њиховим утицајем 
неки чланови странке узели су учешћа у противнародном покрету Драже 
Михаиловића. Због таквог њиховог рада најоштрије их осуђујемо, одузи-
мајући им свако право да представљају станку и говоре у име ње.

4) Захваљујући јуначкој борби најбољих синова наше земље, кроз 
Народноослободилачки покрет под руководством маршала Тита, а уз помоћ 
братске и јуначке Црвене армије, ослобођена је скоро цела наша отаџбина 
од фашистичких окупатора и њихових помагача у земљи. Користећи се овом 
слободом чланови Главног одбора и остали представници Земљорадничке 
странке, пошто су саслушали реферате својих чланова о општој политичкој 
ситуацији и преговорима, једногласно одлучују да Земљорадничка стран-
ка приступи Јединственом Народно ослободилачком покрету, примајући у 
целости декларацију ЈНОФ-а од 31. 12. 1944. године, као и декларацију При-
времене владе Демократске федеративне Југославије. Чинећи овако, ова 
скупштина сматра да тиме ради у духу идеја Савеза земљорадника и дваде-
сетпетогодишње борбе, и да ће на тај начин највише и најбоље допринети 
коначном ослобођењу, обнови, као и завођењу пуне политичке и привредне 
демократије што подразумева потпуно активирање широких сељачких и 
радничких маса у сарадњи са напредном интелигенцијом.

5) Позивамо све своје чланове да ступе у Јединствени народносло-
бодилачки фронт у целој земљи.

91 Милан Гавриловић (1882–1976), правник, политичар, париски доктор права, Пашићев 
секретар у Министарству иностраних послова, дипломатски чиновник у Лондону и 
Паризу; секретар и потпреседник Главног одбора Савеза земљорадника после смрти 
Јоце Јовановића Пижона 1939; југословенски посланик у Москви 1940; министар у 
неколико емигрантских влада Краљевине Југославије. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, 
књ. II, Београд, 2008, стр. 181.
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Ова резолуција је усвојена већински. Њен коначни текст, који је 
Московљевић оценио као мешавину „ни вода ни вино“,92 израдио је Јевто 
Павић, на основу предлога Милоша Московљевића и Васа Чубриловића.

Три члана Главног одбора која су се одвојила од мишљења саме 
скупштине и новоизабраног председништва нису могла променити поли-
тичку линију странке,93 која се спојила са линијом ЈНОФ-а. Није су ту, дакле, 
радило ни о каквом новом расцепу страначког вођства. И даље је једино ос-
тао само расцеп проузрокован радом Милана Гавриловића у емиграцији и 
приступањем неких првака Савеза земљорадника четничком покрету Дра-
же Михаиловића још 1941. године.94 Гавриловићево званично одстрањење 
из странке било је отуда неминовно. „У Земљорадничкој странци као за-
клети непријатељ наше народноослободилачлке борбе, окорели рекацио-
нар и издајник, који је у иностранству нанео велике штете нашем народу, 
показао се ранији шеф странке Милан Гавриловић. Његово чишћење из 
странке је, према томе, било неопходност и нужност.“95

Одричући се својих вођа које су сарађивале и још сарађују са Дражом 
Михаиловићем, „Савез земљорадника ступио је у ЈНОФ с најбољом вољом и пу-
ном искреношћу, сматрајући да су циљеви ЈНОФ-а истоветни са његовим циље-
вима и да је Фронт најбоља гаранција да се више никад неће повратити фаши-
стички режим и диктатуре, који су били сметња остварењу земљорадничког 
програма.“96 Колико је ово приступање Савеза земљорадника ЈНОФ-у, његово 
„формално, званично учешће у њему“, које није било „резултат неке прегова-
рачке вештине или `дипломатије`“,97 заправо „потврда жеља и захтева“ широ-
ких слојева народа, па и његових ранијих присталица, тешко је закључити.

Сутрадан по одржаној конференцији, 15. марта 1945, одржана је и 
седница Главног одбора Савеза земљорадника, у који је кооптирано пет-
наест млађих интелектуалаца.98 Формиран је и Извршни одбор од 25 чла-
нова, међу којима су била само два земљорадника. Руководство Извршног 
одбора чинили су: председник – Косан Павловић; I потпредседник Марко 
Вујачић; II потпредседник др Бранко Чубриловић; III потпредседник Мита 

92 Исто; Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, књ. 7, Београд, 1997, стр. 240.
93 Село, 570, 7. октобар 1945, стр. 3.
94 „Група истакнутијих првака бившег Савеза земљорадника (М. Вујачић, браћа 

Чубриловић – Бранко и Васо, Јован Ћетковић) укључује се у ЈНОФ 14. марта 1945, 
изазивајући тиме и формални расцеп вођства странке, до којег је фактички дошло 
радом Милана Гавриловића у емиграцији и приступањем више политичара Савеза 
земљорадника у Србији још 1941. четничком покрету.“ - Бранко Петрановић, Србија у 
Другом светском рату 1939–1945, Београд, 1992, стр. 680.

95 Глас, 20. март 1945, стр. 2.
96 Село, 547, 1. април 1945, стр. 1.
97 Глас, 20. март 1945, стр. 2.
98 Главни одбор су попунили: Радомир Стевановић, инж. Коста Костић, инж. Велимир 

Ратковић, Тодор Крушевац, Јован Петковић, Миодраг Јевремовић, инж. Миливој 
Шарковић, Велимир Скерлић, Миливој Жугић, инж. Драгутин Милошевић, Александар 
Миловановић, др Михаило Смиљанић, Милован Мајсторовић, Драгомир Тодоровић и 
Дејан Вујасиновић. Село, бр. 547, 1. април 1945, стр. 6.
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Станисављевић; генерални секретар Милан Ср. Поповић; I секретар Душан 
Баранин; II секретар Миодраг Јевремовић; благајник Мато Русковић.99

Лично погођен односом страначког вођства, као и избором Милана 
Поповића100 за главног секретара, за кога је истицао да је „човек слабе памети 
и културе“, и понављањем старих мана: „неспособност за организацију, бес-
крајне говоранције, гурање у вођство“, Московљевић је стекао „рђав утисак о 
будућности странке“. Не очекујући од ње „ништа добро“, у дневнику је запи-
сао: „И бојим се да нећу дуго остати у Главном одбору. Главно је да се странка, 
преко нас, оградила од Милана Гавриловића и оштро га осудила. Чини ми се 
да нису сви лака срца пристали на то. Сви они, с друге стране, нарочито ис-
тичу индивидуалност странке, што значи да нису искрено ушли у народни 
фронт. А неки уопште нису дошли, као Јован Здравковић, Драгиша Здравко-
вић, Милан Влајинац, Закић, Ст(аниша) Костић, Страхиња Суботић и Богосав 
Алексић. Ти се уздају у Енглеску, чији је амбасадор први стигао у Београд.“101

Иако љут што није изабран у руководство Главног извршног одбо-
ра, Милош Московљевић је прихватио да, заједно са Велимиром Скерлићем 
и Радојицом Рмандићем, буде члан Културно-просветне секције, једне од 
11 секција формираних према статуту странке на седници Главног извр-
шног одбора 19. марта 1945. године.102

99 Чланови Извршног одбора: Косан Павловић-Брђански, земљорадник; Добросав Томашевић, 
земљорадник; Марко Вујачић, потпреседник АВНОЈ-а; Јован Ћетковић, потпреседник ЦАС-
НОС-а и повреник пољопривреде Црне Горе; Милан Ср. Поповић, уредник Села; др Бранко 
Чубриловић, бив. министар; инж. Коста В. Костић, управник Савеза земљорадничких произ-
вођачких задруга; Јефто Павић, повереник финансија Црне Горе; др Милош Московљевић, 
професор; инж. Радмило Митровић, чин. Министарства финансија; Тодро Крушевац, уредник 
Прегледа; Мита Станисављевић, повереник финансија Србије; инж. Радомир Стевановић, чин. 
ПАБ и члан ЈНОФ-а Београда; инж. Миливоје Шарковић, помоћник управника Савеза земљо-
радничких произвођачких задруга; др Голуб Марковић, адвокат; Миодраг Јевремовић, уред-
ник Земљорадника и Бразде; Велимир Скерлић, прив. чиновник; др Михаило Смиљанић, чин. 
Министарства финансија; Александар Миловановић, чиновник ИНОО града Београда; Ра-
дојица Рмандић, управитељ основне школе; Мато Русковић, виши чиновник Народне банке; 
Цветко Симовић, адвокат; Душан Ивовић, повереник за Санџак, и прота Ђорђе Врањешевић.

100 Милан Поповић рођен је у Белој Паланци. Истакнути је члан Савеза земљорадника; уређи-
вао је лист Село; за време Другог светског рата агитовао је међу присталицама Савеза 
земљорадника за покрет Драже Михаиловића. По окончању рата улази у Народни фронт, 
а затим и у власт. Био је министар и члан Извршног већа за Србију; више пута је биран за 
народног посланика. - Драгољуб Јовановић, Медаљони, књ. II, Београд, 2008, стр. 201.

101 Архив САНУ, Рукопис дневника Милоша Московљевића, белешка од 15. марта 1945. 
102 Састави секција: 1) Организациона: Милан Ср. Поповић, Миодраг Јевремовић, Душан Бара-

нин; 2) Идеолошко-политичка: Коста В. Костић, Марко Вујачић, Бранко Чубриловић, Мита 
Станисављевић и Милан Поповић; 3) Правно-законодавна: др Михаило Смиљанић, Алек-
сандар Миловановић, др Славко Петровић; 4) Привредна: инж. Радомир Стевановић, Мата 
Русковић и Александар Миловановић; 5) Пољопривредна: др Драгомир Ћосић, инж. Мили-
воје Шарковић, инж. Рудолф Турк, инж. Сретен Јакшић; 6) Задружна: др Голуб Марковић, 
инж. Коста В. Костић, инж. Миливоје Шарковић, инж. Радмило Митровић, Јован Живанић; 
7) Финансијска: Мато Русковић, др Михаило Смиљанић и Мита Станисављевић; 8) Техничка: 
инж. Драг. Милошевић, инж. Велимир Ратковић, инж. Станојчић, инж. Драгољуб Пантић; 9) 
Културно-просветна: др Милош Московљевић, Радојица Рмандић, Велимир Скерлић; 10) 
Здравствена: др Бранко Чубриловић, др Богдан Петровић, Мита Станисављевић; 11) Про-
пагандистичка: Миодраг Јевремовић, Душан Баранин.
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На седници Политбироа ЦК КПЈ одржаној 15. марта 1945, Јосип 
Броз Тито је Скупштину Савеза земљорадника оценио „као добит за НОП 
и констатовао да су они `у већини вољни за сарадњу`“, што је, несумњи-
во, представљало „сигурну препоруку Савезу земљорадника за улазак у 
Фронт“.103

Извршни одбор ЈНОФ-а пријаву Савеза земљорадника за улазак у 
Фронт разматрао је 18. марта 1945. Благоје Нешковић је реферисао о прего-
ворима са страначким првацима. Истичући да је скупштина странке „проте-
кла у пуној сагласности“, он је закључио да је „приступање Земљорадничке 
странке Фронту велики успех за Фронт“. Након примедбе Животе (Живора-
да) Ђермановића „да је непотпун део Резолуције Савеза земљорадника који 
се односи на његове чланове чији се рад осуђује, јер их је `требало не само 
осудити, него и избацити из странке`“, уследила је жива дискусија.104 Наро-
чито је интересантно и исцрпно било излагање др Драгољуба Јовановића, 
будући да је његово инсистирање на сарадњи са комунистима било и један 
од узрока издвајања Народне сељачке странке из Савеза земљорадника. Он 
је на почетку истакао: „Незгодно ми је да говорим о приступању Земљорад-
ничке странке Фронту, зато што смо ми, чланови Народне сељачке странке, 
у томе заинтересовани. Ми можемо само да се радујемо што данас на нашу 
линију долазе људи са којима се скоро двадесет година сукобљавамо око 
начела која чине суштину народноослободилачке борбе. Ми поздрављамо 
њихов долазак, радујемо се што они излазе на друм којим ми од почетка 
идемо. Али не можемо да сакријемо нашу зебњу и не можемо да се не пита-
мо: да ли они долазе искрено и дефинитивно, да ли су сазрели и преврели?“ 
Даље је навео питања неспоразумевања левице и деснице у ранијем Саве-
зу земљорадника, затим неопходност чишћења деснице од конзерватив-
них и реакционарних елемената, као и потребу њеног изјашњавања да се у 
Фронту ангажује „потпуно и тотално“, „без икакве резерве, без икакве задње 
мисли“, што је објаснио: „Ми имамо право да тражимо ово изјашњавање од 
земљорадничке деснице, зато што су нам ти људи крв пили годинама баш 
на оним питањима на којима данас улазе у Јединствени народноослободи-
лачки фронт. Нарочито на сарадњи са комунистима и на питању Русије. Зато 
морамо да сумњамо и да тражимо обезбеђење. Нека они узму на себе да га-
рантују за сваког свог члана, за сваког свог човека, као што чинимо ми и 
као што ћемо убудуће чинити. Тражимо то од свих странака које хоће да као 
такве буду укључене у Фронт.“105

Подстакнут Јовановићевом изјавом да свака странка треба да га-
рантује за свог члана, попут Народне сељачке странке, којом је алудирао 
и на то што се у Резолуцији Савеза земљорадника изричито не истиче 
да је Милан Гавриловић искључен из странке, Јаша Продановић је изнео 

103 Đoko Tripković, n. d., str. 218.
104 Исто.
105 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, књ. 7, Београд, 1997, стр. 240, 241.
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мишљење да је искључење Милана Гавриловића и његових истомишље-
ника „ствар саме земљорадничке странке“ и да се Извршни одбор ЈНОФ-а 
„не може упуштати у интерне послове једне странке“. Бранећи ставове 
Скупштине Савеза земљорадника, Васо Чубриловић је нагласио „да је сада 
важна тактика и да не треба вршити нагле промене са људима“.106

После Јовановићевог излагања и њиме изазване дискусије,107 пред-
седавајући је констатовао „да се нико не противи примању Земљораднич-
ке странке (Савеза земљорадника), па је тако и одлучено“.108

Приступањем Савеза земљорадника завршен је процес уласка 
бивших грађанских политичких странака у ЈНОФ Србије. Уласком у ЈНОФ 
Савез земљорадника је, као и све остале странке у њему, изгубио своју 
посебност. Био је без свога страначког програма и засебне страначке ор-
ганизације. ЈНОФ отуда није ништа изгубио од своје „јединствености“ и 
није постао коалиција странака, будући да за то није било довољно што 
су грађанске политичке партије имале своје представнике у његовом из-
вршном одбору и пленуму, „у чему су постојали формални елементи коа-
лиције“ странака.109

106 Đoko Tripković, n. d., str. 218.
107 Драгољуб Јовановић у својим Политичким успоменама истиче да дискусије није било, 

док Милош Московљевић у свом дневнику износи нешто другачији став о пријему 
Савеза земљорадника у ЈНОФ: „Из записника прошле седнице видео сам да су Драгољуб 
и његов Шопић били против примања Савеза земљорадника у фронт, тврдећи да он није 
идејно за фронт. Само ако би били сигурни да су сви његови чланови, од председника 
до последњег редова, били једнодушни, могли би се примити. Ипак после говора Јаше 
Продановића, др Нешковића и др. примљени смо једнодушно.“ - Архив САНУ, Рукопис 
дневника Милоша Московљевића, белешка од 23. марта 1945. године.

108 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, књ. 7, Београд, 1997, стр. 240, 241. 
109 Đoko Tripković, n. d., str. 219.
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Summary 

Momčilo Isić, Ph. D.

The Peasant Alliance Joins the United National Liberation Front

Abstract: The paper aims to show the course of events that 
led the Peasant Alliance to join the United National Liberation 
Front (UNLF) and to highlight its characteristics primarily on 
the basis of diary entries written by Miloš Moskovljević, one 
of the prominent leaders of the Peasant Alliance. 

Key words: Peasant Alliance, United National Liberation 
Front (UNLF), Serbia, National Liberation Movement (NLM), 
Communist Party of Yugoslavia (CPY)

The Peasant Alliance, the third strongest bourgeoisie party in Serbia until 
the proclamations of the 6 January dictatorship, almost disappeared from the 
political scene at the beginning of WWII. Part of the leadership: Milan Gavrilović, 
Branko Čubrilović, Miloš Tupanjanin, Kosta Krajšumović and Mato Rusković went 
abroad where most of them opted for the King and movement of Draža Mihailović. 
Others, mostly in Montenegro, supported the National Liberation Movement 
(NLM) and actively participated in it, while the third part joined the quisling 
groups in the country or became passive. The National Liberation Movement 
shifted most of its operations into Serbia in the summer of 1944, liberating Serbia 
and Belgrade, thus prompting the leaders of the Peasant Alliance to show greater 
interest in the National Liberation Movement. On the other hand, the Communist 
Party of Yugoslavia was interested in attracting uncompromised bourgeoisie 
politicians, as many as possible, into joining the National Liberation Movement 
primarily through National Liberation Front in order to gain support of people 
from all classes of society for its struggle for the final liberation of the country and 
the development and reconstruction of the country.

Thanks to prominent leaders like Marko Vujačić, Jovan Ćetković 
and Jefta Pavić who had already demonstrated their support to the National 
Liberation Movement (NLM), a number of uncompromised party leaders like 
Miloš Moskovljević and two leaders: Branko Čubrilović and Mate Rusković 
who acknowledged the National Liberation Movement while being abroad, 
the leadership of NLM accepted the Peasant Alliance into the United National 
Liberation Front, as a party with its Main Board and Executive Committee, 
Secretariat and party newspaper Selo (Village), after the party had accepted the 
resolution on joining the UNLF at its national conference on 14 March.
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кривична дела на подрУчјУ апелационог сУда У скопљУ 
и њихово процесУирање 1929–1941.*

апстракт: Текст представља покушај реконструкције 
стања криминалитета у Вардарској бановини у периоду 
1929–1941. године на основу публикованих статистика 
и необјављених извештаја државног порекла. Уз увид у 
структуру почињених кривичних дела, реакцију Апела-
ционог суда у Скопљу и рад скопског казненог завода, 
скициране су маргине друштва које је током читавог 
међуратног периода с правом сматрано најнестабил-
нијим подручјем у југословенској краљевини.

кључне речи: криминал, Апелациони суд у Скопљу, ка-
знени заводи, Вардарска бановина, Краљевина Југославија

Основни генератори анархичне друштвене климе у којој су међурат-
на Македонија и Косово деловали као зона неискорењивог криминала били 
су опште сиромаштво, етнички, верски и политички антагонизми, наруше-
на безбедност и неконсолидоване државне институције попуњене неаде-
кватним кадром чиновника. Ако се оставе по страни последице оружаних 
сукоба са качачким и комитским четама које су процесуиране пред војним 
судовима и у ванредним судским процесима током 20-их година, оно што би 
се могло подвести под конвенционални криминалитет у наредној деценији 
било је до те мере испреплетено са политичким и економским факторима 
да је криминал наставио да се шири и међу деморалисаним државним ор-
ганима који су били задужени да га сузбијају. Отуда и иницијатива групе од 
102 народна посланика из фебруара 1934. да се изменом кривичног зако-
ника државном чиновнику запрети смртном казном за сваку злоупотребу 
којом се причињава штета већа од 50.000 динара.1

* 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. 

1 Према писању једног од гласила Југословенске националне странке – Југословенске слоге 
од 3. марта 1934. – предлагачи измене закона су се позивали на „благотворно дејство“ 
сличне  драконске казне из доба кнеза Александра Карађорђевића којом су искорењене 
службене злоупотребе у шабачком начелству.
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Сузбијање оружаних активности качака и комита преполовило је 
стопу општег криминалитета до краја двадесетих година,2 али су упоредо 
са ширењем светске економске кризе у Југославији учестали сви остали 
облици криминала, посебно разбојништво и чедоморство, док је од 1933. 
уочљив пораст броја окривљених (комуниста) по Закону о заштити јавне 
безбедности. Тако се у серији бројева Полицијског гласника, поред озлогла-
шених убица и робијаша, појављују и слике Едварда Кардеља и осталих 
комунистичких активиста. У овом гласилу су континуирано објављиване 
и Интерполове потернице које су се тицале светских криминалаца и њихо-
вог потенцијалног боравка у Југославији.3 За разлику од Полицијског гла сника, 
часопис Полиција се бавио криминалистичким темама на теоријском и 
научном нивоу. Праћење светских достигнућа из криминалистике било је 
подстицај за распламсавање домаћих расправа о легализацији абортуса, 
социјалној позадини самоубистава, односу између образовног профила 
људи и њихове склоности криминалу, проблему „бадаваџија“ и „нувори-
ша“, дејству алкохола, дувана и сифилиса на криминогеност и сл. У складу 
са тим, југословенски законодавци су све чешће разматрали решења из 
напреднијих држава, али и суседних земаља. Под утицајем нових трендо-
ва и у југословенској полицији приоритет добијају касарнирање прости-
туције, сузбијање коцке и „похлепе за добитком“, збрињавање сиротиње 
итд. Коцка је такође дошла под удар закона тако да је почетком 1940. сту-
пила на снагу чак и забрана растурања слаткиша упакованих заједно са 
играћим картама. У поређењу са суседним земљама Југославија је имала 
најмање малолетних криваца (4%), али и писмених осуђеника (59%). Та-
кође је уочена веза између незапослености и криминала, па се тако у јеку 
светске економске кризе број незапослених осуђеника у Југославији из го-
дине у годину удвостручавао. Након објављивања наредбе за врбовање до-
бровољаца за одлазак у Шпанију, постало је кажњиво и новчано помагање 
било које од страна у тамошњем грађанском рату.4

*

Без обзира што су полиција и жандармерија законима из 1929. и 
1930. године добиле прилично широка овлашћења, на степен криминали-
тета пресудно је утицало незавидно стање правосудног система, чијем је 
уједначавању прибегао шестојануарски режим краља Александра. Ипак, 
најављена стабилизација правосуђа и „завођење реда“ нису изведени до 

2 Полиција, XVI/бр. 1–2, јануар 1929, стр. 38–39; XX/бр. 7–8, април 1933, стр. 318; Владан 
Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941, Београд, 2011, стр. 291. 

3 Полицијски гласник. Службени орган Министарства унутрашњих послова, бр. 671, 11. 
6. 1933, В 64. Средином јуна 1933. објављен је чланак о француском трговцу дрогом 
Раскину и његовим везама са бугарском фабриком опијата „Балкан Продукт“ из 
Радомира крај Софије, коју су држала браћа Лазаров, а за кога се претпостављало да је 
боравио и у Југославији.

4 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 290–291.
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КРИВИЧНА ДЕлА НА ПОДРуЧЈу АПЕлАцИОНОГ СуДА у СКОПљу 
И њИхОВО ПРОцЕСуИРАњЕ 1929–1941.

краја, првенствено због политичке инструментализације судства.5 Осим 
тога, судови су били изложени својеврсној унутрашњој опструкцији, оп-
терећени масом нерешених предмета из претходне деценије али и мента-
литетом људи који су се почели судити из најбаналнијих разлога. Милош 
Драговић је у парламенту критиковао „помодарство“ у парничењу, због 
кога је по забаченим селима Вардарске бановине за сваки украдени клас 
жита требало ићи чак у срески суд како би се поднела жалба. Према речи-
ма тадашњег министра правде Милана Симоновића, током 1936. године 
сваки 22. становник Југославије се појавио пред судом као тужени или ту-
жилац. На основу односа броја предмета и расположивих судија може се 
извући закључак да су најоптерећенији апелациони судови били у Загребу 
и Скопљу.6

Апелациони суд у Скопљу је вршио функцију правосуђа у другом 
степену о правним лековима против одлука окружних судова код грађан-
ских и казнених предмета. Истовремено, његов председник је надзирао 
све судове на територији Апелационог суда у Скопљу која је захватала чи-
тав простор некадашње покрајине Јужне Србије (Македоније, Санџака, Ко-
сова и Метохије), а потом и Вардарске бановине. У питању је била терито-
рија од око 48.000 км2, скоро два милиона становника и 22 окружна суда, 
при чему је један суд долазио на 2.181 км2 i 90.909 становника.7 

Крајем новембра 1930. започет је процес претварања првостепених 
судова у окружне, док су остали, уз доста организационих проблема, форми-
рани као срески. До 1. новембра 1934. прорадила су 33 среска и 14 окружних 
судова Вардарске бановине, док је Лесковац по уласку у састав Вардарске 
бановине добио градски, срески и првостепени суд. Овим административ-
ним преуређењем на простору дотадашње покрајине Јужне Србије почела 
је примена новог кривичног, грађанског и ванпарничног судског поступка. 
Приликом постављања судија првостепених и окружних судова на просто-
ру Вардарске бановине министар правде је претходно тражио сагласност 
председника Министарског савета и потом предлагао краљу указе о по-
стављењу. Фебруара 1931. влада Петра Живковића је именовала судије пр-
овостепених судова на подручју Вардарске бановине, при чему су у тамошње 
судове довођени правници из других крајева државе: у Кавадар су доведени 
службеници из Богатића и Великог Градишта, у Приштину је стигао судија 

5 Ivana Dobrivojević, „Sudstvo i sudije u doba šestojanuarskog režima kralja Aleksandra 
(1929–1935)“, Tokovi istorije, br. 3–4/2005, str. 52.

6 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 291. Те године на територији Апелационог суда 
у Скопљу било је 4.057 предмета на 12 судија. Другим речима, један судија је био суочен 
са 397 предмета у Загребу, 339 у Скопљу, 337 у Београду, 188 у Новом Саду, 95 у Сарајеву, 
87 у Љубљани и 59 у Сплиту (Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, I, 
12. ред. саст., 23. 3. 1938, стр. 167).

7 Ferdo Čulinović, Pravosuđe u Jugoslaviji, Zagreb, 1946, str. 121; Vladan Jovanović, Jugoslovenska 
država i Južna Srbija 1918–1929 (Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), 
Beograd, 2002, str. 107; Стенографске белешке Сената Краљевине Југославије, I, 8. ред. 
саст., 16. 3. 1938, стр. 56.
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из Лесковца, у Кичево судски приправници из Подгорице, у Тетово судија из 
Београда итд. Јула 1933. дошло је до великог размештаја судија у Вардарској 
бановини па су на југ премештене судије из Пожаревца, Подгорице, Кола-
шина и Петровца. Крајем 1934. учестале су жалбе старешина судова и јав-
них тужилаца на лоше и неспособно особље којим располажу на територији 
Апелационог суда у Скопљу и Великог суда у Подгорици. С обзиром да су у 
октобру 1934. на овим подручјима основани нови судови, министар прав-
де је затражио детаљне спискове запослених како би се кадар макар мало 
„просејао“. Посебну пажњу требало је обратити на моралне квалификације 
персонала који би се бавио рачуноводством и финансијама.8 

Упркос тим мерама, у Прешеву је 1937. судски старешина био Пе-
тар Спасић (претходно протеран из Свилајнца и Јагодине) због чијег су се 
недоличног понашања тамошњи Албанци подсмевали Србима.9 Две годи-
не ка сније, Спасић се као старешина прешевског суда непрекидно тужио са 
својим колегом, судијом Спиридоном Гроздановићем, због чега је министар 
правде тражио од Апелационог суда у Скопљу да се њихов предмет што пре 
приведе крају како би се заштитио углед суда.10 Ни ствар са адвокатима није 
стајала много боље, па је тако 1933. забележено да је скопски адвокат Јусуф 
Зија Смаилагић осуђен на две године строгог затвора због прављења лажних 
исправа.11 Иначе, почетком 30-их на простору Адвокатске коморе у Скопљу 
радила су 192 адвоката и седам приправника, који су, уз неколико изузе-
така, сви били српске националности.12 Имајући у виду етничку и вер ску  
подељеност друштва на југу, овај податак би могао бити од значаја за разу-
мевање неповерљивости, страха и аверзије коју су муслимани испољавали 
према правосудном систему државе. Иначе, муслимани су брачне спорове 
решавали у шеријатским судовима, који су постојали при сваком среском 
суду а њихова највиша инстанца био је Врховни шеријатски суд у Скопљу.13

8 Никола К. Лозанић, „Судство после Ослобођења“, Споменица двадесетпетогодишњице 
ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, стр. 1004–1005; Живан Стојковић, 
Слободанка Стојичић, Хранислав Ракић, Историја лесковца, Београд, 1992, стр. 188; В. 
Јовановић, Вардарска бановина, стр. 292. Током 1937. на простору Апелационог суда 
у Скопљу радило је 314 судија, 209 судских приправника и 719 архивских и других 
судских чиновника.

9 Aрхив Jугославије, 63-2/1937, пов. арх., Писмо прешевског комите Крсте Ковачевића 
Министарству правде, 20. 4. 1937. Спасић се на увиђајима наводно појављивао у тандему 
са рачуновођом суда Славковићем, али и по кафанама где се бесплатно гостио и јавно 
понижавао чиновнике. Судску башту је претворио у приватни врт који су одржавали 
робијаши, док се ходником зграде суда слободно шетало тридесетак ћурака које су му 
чували служитељи.

10 AJ, 63-3/1939, пов. арх., Министар правде Апелационом суду у Скопљу, 11. 10. 1939.
11 Вардар, бр. 89, 4. 6. 1933, стр. 8. 
12 Азбучни именик адвоката и адвокатских приправника, Адвокатска комора у Скопљу, 

Скопље, 1933, s. p. Највише адвоката регистровано је у Скопљу (од 35 један је био 
Турчин а остали Срби), Битољу (19 Срба и један Јевреј), Тетову и Приштини по 7 (од 
тога по један Турчин и Албанац).

13 F. Čulinović, n. d., str. 98–99.
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КРИВИЧНА ДЕлА НА ПОДРуЧЈу АПЕлАцИОНОГ СуДА у СКОПљу 
И њИхОВО ПРОцЕСуИРАњЕ 1929–1941.

Само од 1922. до 1926. Апелациони суд у Скопљу је изрекао 36 
смртних пресуда, а прва смртна казна вешањем у Битољу извршена је 21. 
фебруара 1933. када је џелат Харта погубио локалног „женоубицу“ Петра 
Живковића.14 У периоду 1930–1939. скопски апелациони суд је изрекао 
27.699 песуда, при чему највише 1934. а најмање 1939. године. Према вр-
сти кривичних дела која су разматрана на овој инстанци може се рећи да 
се највећи број пресуда тицао дела „против имовине“ и „против личности“ 
– у првом случају доминирале су крађе, а у другом убиства са предуми-
шљајем, тешке телесне повреде, али и „одвођење женске ради ступања у 
брак“. У делима против јавног реда и мира најзаступљенији су били атаци 
на органе власти, док су се случајеви подмићивања могли изразити више 
него симболичним бројевима. Чак и код дела уперених против службене 
дужности случајеви пресуда против примања мита били су једноцифрени 
на годишњем нивоу.15 Случај битољског геометра и шефа катастра који је 
отпуштен због изнуђивања награде представља један од ретких изузета-
ка, баш као и хапшење председника дојранске општине августа 1930. због 
проневере општинског новца.16

Број осуђеника на територији Апелационог суда у Скопљу 1930–1939.

број осуђених 
за дела против:

1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. свега

опстанка 
државе

23 10 16 19 11 26 26 70 54 30 285

јавног реда и 
мира

119 194 308 208 322 511 278 494 544 475 3453

морала 23 22 36 41 38 75 76 82 79 90 562

личности 702 950 1061 1268 1299 1075 850 889 907 992 9993

имовине 1547 1457 1618 1785 2410 742 626 708 693 729 12315

службене 
дужности

68 63 58 45 32 85 120 119 139 106 835

специјалних 
закона

16 28 39 26 33 21 16 34 36 7 256

УкУпно 2498 2724 3136 3392 4145 2535 1992 2396 2452 2429 27699

 
Извор: Статистички годишњак Краљевине Југославије за год. 1930–1940, књ. II–X, Београд, 
1933–1941.

14 Полиција, XX/1–2, јануар 1933, стр. 62–64; Вардар, бр. 61, 26. 2. 1933, стр. 6.
15 Статистички годишњак Краљевине Југославије за год. 1930–1940, књ. II–X, Београд, 

1933–1941.
16  В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 293.
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Најбројнија кривична дела били су тзв. иступи, крађе, тешке телесне 
повреде, клевете, преваре, утаје.17 Убиства јавних органа и напади на државне 
службенике били су инспирисани разним мотивима: у приштинској кафани 
Топлица тамошњи општински службеник је априла 1932. убио артиљеријског 
наредника Војина Нешића, у Гњилану је јула исте године запаљена кућа ад-
воката Владана Поповића, у Урошевцу је извесни Абдула Бислимовић усмр-
тио општинског стражара Тодора Џудовића. Дешавало се да се са појединим 
судским предметима свесно одуговлачи, што је додатно срозавало углед суда. 
После петогодишњег одуговлачења, Апелациони суд у Скопљу је тек 1933. 
оснажио пресуду лесковачког окружног суда којом је син тамошњег банкара 
Василија Миленковића осуђен на два месеца затвора, пошто је аутом прега-
зио дете. Штавише, ни та симболична казна није могла бити извршена јер се 
Миленковић „случајно не налази више у Југославији“.18

Будући да су оновремене расне предрасуде у великој мери ути-
цале на методе сузбијања криминала, подаци о етничкој структури по-
чинилаца могу делимично појаснити убеђење једног среског начелника 
(објављено у часопису Полиција) да је тадашње југословенско друштво 
било у „здравственој, личној и имовинској опасности од Цигана“. При-
ликом посете генералног секретара Велике њујоршке ложе професора 
Ланга Београду, угледни гост се пожалио на америчке црнце како имају 
„менталитет велике, одрасле деце“, на шта их је др В. Кујунџић поистове-
тио са домаћим Циганима који су представљали „ругло нашега века“.19 Да 
предрасуде нису имале потпуно утемељење у пракси, показују подаци из 
1930. када су Роми на територији читаве Југославије починили 122 дела 
против имовине, тј. двоструко мање од Албанаца, и Турака који су такође 
колоквијално сврставани у категорију становништва склоног кримина-
лу.20 Недостатак сарадње са властима приликом разоткривања почини-
лаца најтежих кривичних дела био је карактеристичан за Албанце, који 
су, ослањајући се на племенске обичаје, љубоморно чували „право поро-
дице“ да се освети убици.21

Подаци Жандармеријске команде били су у колизији са поли-
цијским информацијама и сведочили су о криминалу који је на југосло-
венском нивоу био у сталном порасту, док су у паду била дела велеиздаје, 
шпијунаже, преваре и фалсификовања новца. У Брегалничкој и Косовској 
области је забележено најмање опасних крађа и превара, мада је учеста-
лост убистава наметала сасвим другачију слику безбедности. Од 1929. до 

17 Полиција, XXII/9–10, мај 1935, стр. 523.
18 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 294.
19 Полиција, XVII/15–16, август 1930, стр. 726; XXII/21–22, новембар 1935, стр. 1064.
20 Статистички годишњак Краљевине Југославије за год. 1930, стр. 430–431. Додуше, код 

Албанаца је забележено највише дела „против личности“ (134) и јавног реда и мира. 
Исте године у Југославији је било 190 дела против имовине која су починили Турци.

21 Полиција, XIX/19–20, октобар 1932, стр. 1014.
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1933. проценат неислеђених дела перманентно је падао, како на подручју 
које је било у надлежности Вардарског жандармеријског пука тако и на 
нивоу југословенске жандармерије. Приликом расправе о предлогу буџе-
та у Сенату је наглашено да је у 1931. години, за разлику од претходне, 
забележен пад броја убистава за 30%, злонамерних паљевина за 4%, раз-
бојништава за 24%, али да је у благом порасту био број извршених крађа 
(за 2,4%). Тадашњи министар унутрашњих послова Милан Сршкић је не-
довољну ефикасност свога ресора правдао заузетошћу персонала попи-
сом становништва и пољопривредним пописом, пренумерацијом кућа и 
сл.22

О стању криминалитета се може судити и на основу извештаја 
Одељења јавне безбедности МУП-а. Пресек стања из марта 1930. указује на 
драстичан пораст броја „злонамерних“ паљевина, и то не само у сеоским сре-
динама већ и по највећим варошима и градовима Вардарске бановине, а није 
био занемарљив ни број оружаних сукоба кријумчара дувана са органима 
финансијске контроле, те случајева крвне освете, силовања, противприрод-
ног блуда и др. У извештају о кретању криминала из марта 1930. стоји да није 
било дела велеиздаје и шпијунаже, али да су забележени случајеви кршења 
Закона о заштити државе.23 У Скопљу није било већих инцидената, изузев 
ситних крађа. У Велесу је забележена само „педерастија циганских свирача“, 
у Куманову мито и издавање фалсификованих исправа, док је у Кочану било 
све више подметнутих пожара. Паљевине су учестале и у Царевом Селу где су 
горели слама, брашно, сланина, сукно и пасуљ, а у тамошњој кафани Сунђер 
један земљорадник је псовао „каурског“ краља. И у Штипу су незадовољници 
критиковали власт па су се тако могли чути предлози да би судије џумајлијске 
општине требало послати да чувају козе. Тих дана су гореле занатске радње 
и колибе у Ђевђелији и Кичеву, док је искушеник Дољанског манастира при-
свајао добровољне прилоге верника. У гњиланском селу Туђевци кријумчари 
дувана су моткама, секирама и ватреним оружјем насртали на органе финан-
сијске контроле, у кривопаланачком селу Мала Црцорија је пронађена пакле-
на машина, а у ђаковичком селу Шеремету међусобно су се разрачунавали ко-
лонисти. Августа 1930. пожари су подметани у Скопљу и Приштини, премда 
је криминал у бановинском средишту ретко када излазио из оквира ситних 
крађа по хотелима и кафанама. Истовремено, крвна освета у Приштини није 
јењавала, док је списак криминалних радњи постајао све бизарнији.24

22 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 296.
23 У питању је био летак бугарског учитеља Косте Кушевића који је пронађен у апотеци 

битољског апотекара Крсте Франговића, заједно са још три мапе о планираним 
атентатима на простору Вардарске бановине.

24 AJ, 14-194-716, листови 149, 151, 133, 143, 146, 157, 166, 170, 176, 182, 183, 203, 210, 212, 
238, 253, 256, 258, 268, 280, 281, 283, 310, 327. По Кратову су се проносиле гласине да је 
председник пробиштипске општине Аритон Наневић силовао многе тамошње девојке, 
док је командир жандармеријске станице у Корбинцу оптужио локалног Циганина Асана 
Џемаила да је августа 1930. „извршио над његовом магарицом противприродни блуд“.
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Диверзије на вардарској прузи су, упркос смањеном интензитету 
деловања ВМРО у односу на претходну деценију, забележене и у првој годи-
ни шестојануарског режима. Средином новембра 1931. недалеко од ђевђе-
лијске железничке станице страдао је југословенски стражар.25 Наредне 
вечери, на свега пола километара пруге у истом рејону експлодирало је 
25 бомби, начинивши велику штету. У исто време су одјекнуле бомбе пред 
ђевђелијским касарнама да би у накнадној пуцњави комите ликвидирале 
двојицу и раниле тројицу југословенских војника. Становништво се дало у 
бег ка граници, а након молбе југословенских власти грчки командир по-
граничне страже у Гуменџи је поставио заседе ради хватања терориста.26

Нападом на међународни воз код Цариброда крајем новембра 1929. 
ВМРО је поново покушао да скрене пажњу на македонско питање, али је због 
негативног одјека догађаја у јавности читав случај означен као „југословен-
ска ујдурма“, те да је напад представљен далеко опаснијим него што је уи-
стину био, будући да у овом инциденту није било жртава. О овом догађају 
исцрпно је писало београдско Време 1. децембра 1929. И у извештајима из 
априла 1932. велика пажња је посвећена диверзијама на вардарској прузи, 
па се тако помиње случај подметања мине у фуруну железничара, иначе 
руских избеглица, у Алинцима. У градским срединама су учестале пљачке 
трговачких радњи, док је у колонистичким насеобинама порастао број уби-
става, најчешће изазваних око попаше и наводњавања. У кријумчарским 
крајевима су настављени сукоби шверцера дувана са државним органима.27 
Тог пролећа су у Враништу изгореле скоро све куће покривене сламом, а 
деловођа почивалске општине Лазар Гласновић је ухапшен због службених 
злоупотреба. Чувени војвода Мина Станковић (тада „пешадијски поручник 
из Злетова“) поднео је тужбу против чиновника финансијске контроле који 
га је 1931. провоцирао називајући га Бугарином и вређајући државни поре-
дак и краља. Нису мировали ни колонисти из Нове Шумадије који су се код 
Суве Реке потукли са месним муслиманима око пашњака.28 

Као и током 20-их, кријумчарење дувана је било једно од чешћих кри-
вичних дела. Крајем септембра 1932. качанички кријумчари су налетели на 

25 Стражар је спазио двојицу комита, али се саплео о жицу после чега је устрељен. Жица је 
била део паклене машине која је требало петнаестак минута касније да дигне у ваздух 
воз Симплон Оријент експрес.

26 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 297–298.
27 AJ, 38-724-903, Правда, Београд 33. 3. 1932. Када су службеници финансијске контроле 

почетком 1932. у кући подујевског кријумчара Зећира Бећировића затекли читаво 
стовариште качак-дувана, из околних кућа је отворена ватра на њих. Упркос отпору, 
Зећир је са својим комшијама разоружан и ухапшен.

28 AJ, 14-200-729, листови 5, 12, 20, 28, 34, 39, 42, 51, 65. У Скопљу су и даље обијане бакал-
нице, у Крушеву су се мотикама поубијале комшије око заливања ливада, а у Бедињској 
цркви крај Куманова свештеник је силовао сељанку у црквеној канцеларији. На пред-
седника општине Синђелић пуцао је мештанин Авдо Авдовић јер му је овај потерао 
магаре (које му је пасло жито) у општинску зграду. У Ресну је Каљуш Каранфиловић 
био опседнут идејом да постане жандарм Битољске жандармеријске чете због чега је 
фалсификовао отпусну листу на којој је писало да „не заслужује поновни пријем“.
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жандарме, отворили ватру на њих и успели да се провуку са осам коња нато-
варених дуваном. Ништа мање ратоборни нису били ни шверцери дувана из 
села Батинца који су приликом једног сукоба ранили неколико припадника 
финансијске контроле. Марта 1933. у гњиланском срезу је ухваћен познати 
кријумчар дувана Бајруш Далиповић. У Горњем Љубињу крај Призрена из-
весни Селим Алијевић је просио и пушио кријумчарени дуван па су му фи-
нансијски инспектори након претреса куће пронашли злато и 40.000 динара 
које је зарадио просећи. На мети незадовољних грађана све чешће су се нала-
зили и порески органи. Најгоре су пролазили трошарински службеници који 
су пленили робу за коју није била плаћена општинска такса, док су у селима 
средњег Повардарја сељаци моткама насртали на пописиваче жита.29

Подстакнут све свирепијим злочинима у бановини, скопски лист Вар-
дар је све више простора посвећивао „црној хроници“. Почетком јула 1933. 
Ариф Шабановић и још четворица Албанаца су код Прешева силовали деве-
тогодишњег чобанина Бранислава Савића, а потом га обесили и одрубили му 
главу. У целом прешевском крају било је напето, Срби су спремали одмазду, 
али је 22. пешадијски пук из Куманова ухапсио Арифа и предао га суду. Јуна 
исте године на скопском корзоу извесна Матилда Михајловић је пуцала у свог 
бившег вереника Бранка Камџијаша. Током 1934. поново је био у порасту број 
напада на пореске органе као и убистава из нехата. Намножили су се изуми-
тељи разних „лекова“ који су своје патентиране напитке стављали у промет, 
па је тако 1934. скопски кафеџија отровао једног трговца соком од дивљег 
краставца, иако је намеравао да га њиме излечи од маларије. У годинама пред 
избијање Другог светског рата дошло је до наглог пораста броја случајева 
кривотворења новца. У Лесковцу су се појавили груби фалсификати двадесе-
тодинарке, али је убрзо пронађен кривац из Рајиног Поља са гипсом и оловом, 
док су у Радовишту растуране лажне турске лире.30

*
Затвори и казнени заводи на југу су деловали по инерцији из про-

шлих времена, што се првенствено огледало у слабим квалификацијама руко-
водилаца тих установа и пракси злоупотребе радне снаге осуђеника.31 Казне 
робије и заточења издржаване су у казненом заводу у Скопљу, док су казне 
строгог затвора и затвора од једне до пет година на територији Апелационог 
суда у Скопљу издржаване код надлежних полицијских власти („све док се не 
изграде засебни судски затвори“). Васпитање малолетника са подручја Јужне 
Србије обављано је у Заводу за принудно васпитање и поправљање малолет-
ника у Београду, док су малолетнице упућиване у Славонску Пожегу.32 Скоп-
ски казнени завод је почетком тридесетих година био измештен у оближње 

29 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 298.
30 Исто, стр. 299.
31 V. Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija, str. 110–111.
32 Б. Марковић, „Заводи за извршење казне лишења слободе и мера безбедности, скопчаних 

с лишењем слободе у Југославији“, Полиција, бр. 9–12, мај–јун 1936, стр. 585–587.
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село Идризово и у његовим павиљонима је било места за 650 затвореника, 
при чему није био намењен политичким и малолетним осуђеницима. Јануара 
1929. у њему је било 977 осуђеника, а у првој деценији југословенске државе 
број затворског особља у Скопљу се удвостручио. Са друге стране, буџетска 
средства која су се сливала у скопски завод кретала су се неправилном ли-
нијом: количина новца је расла све до 1924, да би потом била у перманент-
ном паду до 1928. године.33 Раст броја затворског особља у скопском заводу у 
поређењу са осталим југословенским затворима био је одраз лошег искуства 
са затворима окружних судова на територији Вардарске бановине, из којих 
су све чешће бежали затвореници.34 Крајем 1939. одобрена су средства за 
адаптацију и изградњу казнених завода и затвора у Југославији, при чему је 
највећи део новца ишао на заводе у Марибору и подизање домова за малолет-
нике у Сарајеву и Београду, док је мањи део био предвиђен за изградњу суд-
ског затвора у Куманову и адаптацију скопског казненог завода у Идризову.35 

Нaјчешћи скопски затвореници, или „белогуњци“ (како је тада било мо-
дерно рећи због њихових белих комбинезона), били су „женоубице“, Албанци 
због крвне освете, лопови, „нововерци“ и тзв. деветани који су били више пута 
осуђивани.36 Током 1931. године у скопском заводу је било 858 осуђеника од којих 
је чак 149 лежало због убиства, док је од свих дела против опстанка државе по-
чињених на простору Југославије скоро половина издржавала казну у Идризову. 
Такође је симптоматично да је од укупно 17 доживотних робијаша у Југославији 
чак 11 било у скопском заводу, а слична пропорција је важила и код кажњеника 
који су били осуђени на казне затвора од 10 до 20 година.37 И наредних година 
учешће на југословенском нивоу и етничка структура скопских затвореника се 
нису битније мењали, док је број малолетних осуђеника на територији Апела-
ционог суда у Скопљу чинио 7,3% свих осуђених малолетника у Краљевини. Већ 
1939. скоро половину питомаца скопског завода чинили су Албанци.38

Преко две трећине скопских затвореника потицало је из сеоских 
средина, а следиле су их занатлије и државни службеници из вароши чије је 
присуство у затвору ретко када прелазило трећину. Сходно свом социјалном 
пореклу затвореници су били распоређивани на затворске послове, при чему 
је уочљив пораст броја оних који су упошљавани као „кућни радници“.39 Загре-

33 Статистички годишњак Краљевине Југославије за год. 1929, стр. 470–473.
34 Полицијски гласник, бр. 819, Београд, 26. 2. 1940, стр. 1. Тако је у ноћи 22. јануара 1940. из 

затвора кумановског окружног суда побегло пет затвореника.
35 AJ, 63-3/1939, пов. арх., Преглед ангажованих кредита по централном фонду за подизање 

казнених и сличних завода до 7. 12. 1939. године.
36 Вардар, бр. 473, 19. 5. 1935, стр. 6; В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 299.
37 Те године у скопском затвору је било више православних (249) него муслиманских 

осуђеника (153), од чега 105 Албанаца, 46 Турака и два Рома (Статистички годишњак 
Краљевине Југославије за год. 1931, III, стр. 438–447).

38 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 300.
39 Статистички годишњак Краљевине Југославије за год. 1931, III, стр. 443–444; (1932), 

IV, стр. 448; (1933), V, стр. 436/7. Наиме, од 433 југословенска затвореника који су по 
затворима радили као кућни радници, у скопском заводу их је било чак 160.
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бачки лист Обзор је 27. фебруара 1934. објавио податке о структури осуђеника 
на југословенском нивоу (класификујући их према некадашњим историјским 
покрајинама) који показују да је највише криминала било у Северној Србији и 
Словенији (28,7%), потом Јужној Србији (17,2%), Далмацији (13%), Хрватској 
и Славонији (11,5%), БиХ (10,7%), Црној Гори (7,4%) и најмање у Војводини 
(4,1%). Највише је било разбојништава и крађа, потом „злочина против лич-
ности“ и нарушавања јавног реда и мира. Убистава са предумишљајем било је 
највише у Црној Гори и Војводини, убистава без предумишљаја у Хрватској и 
Славонији, злочина против туђе имовине у Србији и Словенији, а „разбојнико-
вања и хајдуковања“ у Црној Гори. Највећи број злочина одиграо се у сеоским 
срединама: у Србији је чак 72% дела почињено на селу, а остатак у варошима. 
Код градског становништва Северне Србије криминал је био најразвијенији 
међу самосталним трговцима и банкарима, у Црној Гори код државних и са-
моуправних чиновника, у Хрватској, Славонији и Словенији код самосталних 
обртника и индустријалаца, у Војводини код служитеља и надничара, у Дал-
мацији код надничара и слугу, а у БиХ међу самосталним обртницима и ин-
дустријалцима. На смртну казну је осуђено највише људи у Јужној Србији (14), 
Северној Србији 13, Словенији 10, БиХ 9, док је у Хрватској-Славонији-Далма-
цији, Војводини и Црној Гори по једно лице осуђено на смрт.40 Сличну стати-
стику могуће је екстраховати из података које нуди Статистички годишњак 
Краљевине Југославије за 1932. годину (књ. IV, Београд, 1934, стр. 446-451):

Број и структура осуђеника у казненим заводима 1932. године

скопље југославија скопље-југославија %

укупно осуђеника 303 3.510 8,6
- због убиства 130 915 14,2
- због крађе 62 1.029 6
из редова пољопривредника 231 2.108 10,9
из индустрије и заната 49 753 6,5
кућни радници у затвору 8 310 2,5
пољопр. радници у затвору 218 1.275 17
пореклом са села 242 2.315 10,4
пореклом из вароши 61 978 6,2
ожењених 198 1.719 11,5
неожењених 87 1.430 6
удоваца 18 131 13,7
православних осуђеника 193 1.799 10,7
муслиманских осуђеника 96 375 25,6
Арнаута 77 150 51,3
Турака 17 37 45,9

40 В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 302.
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Међутим, ови подаци на први поглед сигнализирају неочекивани 
етнички дисбаланс – да је у Скопском казненом заводу евидентирана све-
га једна половина Албанаца затворених по свим југословенским казненим 
заводима. Ако се код укупног броја муслиманских и турских осуђеника 
може наслутити да је преостали део био регистрован, рецимо у сарајев-
ском заводу, поставља се питање где је служила казну друга половина 
албанских затвореника? Одговор се крије у административној реоргани-
зацији југословенске краљевине 1929, када је простор Косова и Метохије 
раздељен на три бановине. Дакле, основна претпоставка је да је преоста-
лих 49% Албанаца служило казне у казненим заводима Зетске и Моравске 
бановине, односно у Подгорици и Нишу.

Обичај амнестирања осуђеника је дуго припадао домену традиције 
као израз краљевог милосрђа. Међутим, након убиства краља Александра 
може се приметити обичај да се неколико пута годишње, на предлог мини-
стра правде, врши амнестија људи осуђених до годину дана затвора, пре-
иначењем временске казне у новчану. Јуна 1933. краљ је амнестирао Симу 
Митровића, чиновника повереништва за аграрну реформу, али је надлежна 
судска власт инсистирала да овај ипак оде на издржавање казне. За случај се 
заинтересовао Маршалат и у јануару 1934. ургирао, али је из Министарства 
правде стигао одговор да је решење о помиловању на време прослеђено 
среском начелнику у Битољ.41 Посебно су учестале амнестије тзв. изборних 
кривица које су се тицале манипулација на општинским и парламентарним 
изборима. Опраштање таквих кривичних дела, без обзира на стадијум кри-
вичног поступка, није се односило на војна лица, државне службенике који 
су осуђени за мито, шпијунажу и сл.42 Ипак, изостанак брзог судског епилога 
у случају покоља у гојбуљској општини вучитрнског среза у време избора 
1938, када је жандармерија у сарадњи са четницима Косте Пећанца ликви-
дирала више албанских сељака,43 сведочи о високој политичкој контамина-
цији југословенског правосуђа, против које је режим декларативно насту-
пао.

*

Као и у осталим сегментима државне политике на југу, реоргани-
зација правосуђа у Вардарској бановини је каснила четири године у од-
носу на остатак земље. Осим тога, кадрирање судског особља је у великој 
мери подсећало на политику формирања чиновничког апарата, па је за 
председнике првостепених судова шестојануарска власт доводила судије 

41 AJ, 74-222-317, документи од 5. 1. 1934. и 16. 1. 1934; В. Јовановић, Вардарска бановина, 
стр. 303.

42 Službeni list Ministarstva pravde Kraljevine Jugoslavije, god. I, br. 3, Beograd, 1. 12. 1939, str. 21; 
god. II, br. 11, Beograd, 1. 10. 1940, str. 234.

43 Драган Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–1939, Београд, 1997, 
стр. 273; В. Јовановић, Вардарска бановина, стр. 286.
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КРИВИЧНА ДЕлА НА ПОДРуЧЈу АПЕлАцИОНОГ СуДА у СКОПљу 
И њИхОВО ПРОцЕСуИРАњЕ 1929–1941.

и судске службенике махом из Србије и Црне Горе. Скопски апелациони 
суд, који је уз загребачки био најоптерећенији по броју предмета, изрекао 
је највише пресуда за дела разбојништва, убиства са предумишљајем и на-
ношење тешких телесних повреда. Симптоматично је, с обзиром на раз-
мере корупције, да су случајеви подмићивања и службених злоупотреба 
у званичним статистикама судских предмета готово занемарљиви. Поче-
тком тридесетих година жандармерија се хвалила смањењем процента 
неислеђених кривичних дела и растом броја ухваћених починилаца, како 
у Југославији тако и на простору Вардарске бановине. Оно што је издваја-
ло југоисток од остатка државе биле су диверзије на вардарској прузи и 
оружани напади на представнике власти, додуше нешто слабијег интен-
зитета него у претходној деценији. У порасту су била дела злонамерних 
паљевина, обрачуна кријумчара дувана са жандармеријом и финансијском 
контролом, док је скоро петина затвореника у Скопском казненом заводу 
лежала због убиства. Истовремено, у Идризову је почетком тридесетих го-
дина издржавано 65% доживотних робија на југословенском нивоу, што 
речито говори о карактеру почињених дела. Занимљиво је да су уочи Дру-
гог светског рата скоро половину затвореника у скопском заводу чини-
ли Албанци, док је преко две трећине њих потицало из сеоских средина. 
Чињеница да је готово трећина свих смртних казни у Југославији изречена 
управо на подручју скопског апелационог суда била је првенствено после-
дица нестабилних политичких и друштвених прилика из прве деценије 
југословенске државе.
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Summary 

Vladan Jovanović, Ph. D. 

Criminal Offences and their Processing on the Territory  
of the Court of Appeals in Skopje 1929–1941

Abstract: The paper aims to reconstruct the state of 
criminality in the Vardar Banovina in the period 1929–1941 
on the basis of published statistics and unpublished reports 
from government sources. It presents the structure of crimes 
committed, reactions of the Court of Appeals in Skopje and the 
work of the penal institutions, thus outlining the margins of 
a society rightly considered, throughout the interwar period, 
as the most unstable territory in the Kingdom of Yugoslavia.

Key words: crime, Court of Appeals in Skopje, penal 
institutions, Vardar Banovina, Kingdom of Yugoslavia

 Normative reconstruction of the Yugoslav Kingdom in 1929 primarily 
meant a consolidation of the judicial system of the country. County and district 
courts were first established in the Vardar Banovina only in 1934 when the 
implementation of the criminal, civil and extrajudicial proceedings began. We 
can conclude on the basis of the number of cases and number of available judges 
that the Zagreb and Skopje Courts of Appeal were the most burdened courts. The 
“new fashion” in filing lawsuits was criticized in parliament because it meant 
that in the remote villages of the Vardar Banovina for ever petty offence one had 
to go to the county court. During the 1930s the Skopje Court of Appeals passed 
more than 27,699 verdicts and their number decreased from year to year. Most 
of the verdicts, according to the kind of criminal offence reviewed at this level, 
dealt with crimes committed “against property” and “against person” – in the 
first instance theft dominated and in the second premeditated murder and 
grave bodily injuries. Most numerous offences committed against public law and 
order were attacks on government institutions while cases dealing with bribery 
were symbolic in number. Even when dealing with offences committed in the 
line of duty the verdicts on bribery were in single digits annually. Compared to 
the other parts of the country, the number of people sentenced to the death was 
the highest (28,6%) – it being a consequence of the volatile conditions in first 
decade of the Yugoslav state.



85

UDK  94:327(497.1:497.2)”1927/1928”(093.2) 
341.7(497.1:73)”192”(093.2)

Srđan MIĆIĆ

MiSSiON OF KONSTANTiN TOdOrOv iN NOrTh AMeriCA 
1927–1928: YUgOSLAv FOreigN ServiCe vS. MACedONiAN-BULgAriAN 

OrgANiSATiONS iN NOrTh AMeriCA*

Abstract: So-called Macedonian question and the IMRO 
subversive activities proved to be central issues in Yugoslav-
Bulgarian diplomatic relations during interwar period. From 
the beginning of 1920s, Yugoslav Foreign Service began 
systematic activity against Bulgarian propaganda in general and 
in that framework against organisations subordinated to the 
IMRO in North America. Yugoslav diplomatic-consular service 
was generally prepared to deal with propaganda activities of 
Bulgarian state, yet it was to find new solutions applicable in 
the societies of the United States and Canada, countries with 
a significant Macedonian Diaspora. Mission of Konstantin 
Todorov was of great importance as it helped in formulating 
particular North American strategy in counteracting subversive 
work of pro-Bulgarian Yugoslav Diaspora.

Key words: propaganda, diaspora, Yugoslav-Bulgarian 
relations, Macedonian question, IMRO

This study aims to explain (extra)institutional framework of activities 
of the Yugoslav Foreign Service in combating propaganda of both official 
Bulgaria and the Inner Macedonian Revolutionary Organisation (IMRO) in North 
America. Within this frame it investigates sequence of events connected with 
the unofficial mission of Konstantin Vasilev Todorov, an influential figure among 
Bulgarian agrarians and a close associate of the leader of the agrarian movement 
Aleksandar Stamboliyski.1 Todorov used to be a Bulgarian Plenipotentiary 

* This article is result of work on IRHS’s research project Serbs in Yugoslav and International Context: 
Internal Development and Position in European/World Community (No 47027), financed by Ministry 
of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. 

1 In this article Bulgarian Cirilic letters are transcribed in the English Latinic as follows: 
Bulgarian letter „ж“ is transcribed as „zh“ in English, Bulgarian letter „й“ is transcribed as 
„y“ in English, Bulgarian letter „ц“ is transcribed as „ts“ in English, Bulgarian letter „ч“ is 
transcribed as „ch“ in English, Bulgarian letter „ш“ is transcribed as „sh“ in Englics, Bulgarian 
letter „я“ is transcribed as „ya“ in English.
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Minister in Belgrade until the 1923 coup d’état, after which he remained in exile 
as a political emigrant. Study of Todorov’s mission in North America is chosen 
as the main subject of this paper because it presents an important watershed in 
shaping particular North-American strategy of Yugoslav authorities in dealing 
with the subversive Macedonian Diaspora.

 Yugoslav-Bulgarian political and diplomatic relations during the 
interwar period were not in the main focus of Yugoslav or Serbian historiography. 
There is only one, two-volume collection of papers and several articles on 
Serbian/Yugoslav-Bulgarian relation in the first half of the twentieth century.2 
Relations between two South Slavic Kingdoms and the so-called Macedonian 
question were rather elaborated as a side topic, in the spectrum of broader 
topics, such as those dealing with Yugoslav-Italian relations in the Balkans, 
relations between the Balkan states or as a peripheral theme in Yugoslav affairs 
in Danube region.3 This applies also to the particular aspects of the IMRO 
activities which were studied within more elaborate topics on Yugoslav Foreign 
Policy and Internal Affairs.4 Consequently, the alterations in Yugoslav foreign 
policy strategies against the IMRO organizational network abroad have never 
been closely researched by the scholars. Moreover, there is a gap in knowledge 
concerning differences between Yugoslav Foreign Service activity in continental 
Europe and the Anglo-Saxon world.5 Bulgarian historiography paid much more 

2 Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova 1–2, (ur. dr Živko Avramovski), 
Beograd, 1982; Živko Avramovski, „О stavu jugoslovenske vlade prema devetojunskom 
prevratu u Bugarskoj 1923. godine“, Zbornik radova „Istorija XX veka“, sveska IX, Beograd, 
1968; Иван Ристић, „Дипломатско-конзуларна представништва и представници 
Краљевинне СХС у Бугарској 1920–1929“, Архив. Часопис Архива Југославије, Година XIII, 
бр. 1–2, Београд, 2012; Ivan Ristić, „Bugarska politička emigracija u Kraljevini SHS“, Istorija 
XX veka, Godina XXX, Broj 2, Beograd, 2012; Vladan Jovanović, „Srpski književni glasnik 
o jugoslovensko-bugarskim odnosima 1920–1930“, Istorija XX veka, Godina XXX, Broj 2, 
Beograd, 2012.

3 Milan Vanku, Mala Antanta 1920–1938, Titovo Užice, 1969; Dr Desanka Todorović, Jugoslavija i 
balkanske države 1918–1923, Beograd, 1979; Dr Živko Avramovski, Balkanska antanta (1934–
1940), Beograd, 1986; Дмитар Тасић, „Од демаркационе линије до међународно признате 
границе – војска и дипломатија у борби за јужне границе Краљевине СХС 1919–1920“, 
Историја и гeографија: сусрети и прожимања, Београд, 2014.

4 Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929. Makedonija, Sandžak, 
Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, Beograd, 2002; Дмитар Тасић, „Војно-политичка акција 
`македонствујушчих` у Краљевини СХС/Југославији 1919–1934. године“, Архив. Часопис 
Архива Југославије, Година III, Број 3, Београд, 2002; Дмитар Тасић, Рат после рата. 
Војска Краљевине Срба, хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији 1918–
1920, Београд, 2008.

5 The USA and the United Kingdom were mostly in the scholars’ focus related to Serbia in the 
First World War, work of Peace Conference in Paris, Yugoslav-Italian relations and German 
menace in the interwar period. Vuk Vinaver, „Engleska i italijansko ’zaokruživanje Jugoslavije’ 
1926–1928“, Zbornik radova „Istorija XX veka“, sveska VII, Beograd, 1966; Dragoljub 
Živojinović, Amerika, Italija i stvaranje Jugoslavije, Beograd, 1970; Ivan Čizmić, Jugoslovenski 
iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslovenske države 1918, Zagreb, 1974; Dunja Hercigonja, 
Velika Britanija i spoljnopolitički polоžaj Jugoslavije 1929–1933. Britanska politika prema 
jugoslovensko-italijanskim sukobima u vreme svetske privredne krize, Beograd, 1987; Ubavka 
Ostojić-Fejić, Sjedinjene Američke Države i Srbija 1914–1919, Beograd, 1994. Recently the 
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attention to the so-called Macedonian question and activities of the IMRO in 
Bulgarian-Yugoslav relations. Concerning the IMRO’s activity abroad, the main 
focus was on their activity in Europe and secondary on Bulgarian-Macedonian 
organizations in North America.6

 A new regime introduced in Macedonia after the creation of the 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (Kingdom of SCS) and deterioration 
of international position and financial situation of Bulgaria after repeated 
defeats and humiliation experienced in the Second Balkan and Great War, had its 
repercussion on the character of the Bulgarian state and religious propaganda in 
1920s. Under the circumstances, IMRO’s activities in Macedonia and abroad had 
tremendous impact on Yugoslav-Bulgarian relations.7

 Bulgaro-Macedonian organisations in North America

Bulgarian and Macedonian Diaspora in North America had organised 
mutual Bulgaro-Macedonian brotherhoods which were directed by the 
Bulgaro-Macedonian Committee in Chicago. The most important figure in the 
Committee was David Nakov, former komitadji from Veles and then priest 
in Toronto. The Bulgaro-Macedonian Committee and Bulgarian Legation in 
Washington were engaged in organising and steering Bulgarian propaganda in 
North America during the First World War and the Peace Conference in Paris; 

Yugoslav emigration in the USA and Yugoslav emigration policy were researched by two 
Serbian historians, Aleksandar R. Miletić, Journey under Surveillance. The Overseas Emigration 
Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918–1928, Belgrade, 
2009; Vesna Đikanović, Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko iskustvo 
1918–1941, Beograd, 2012, and several articles were published earlier written by emigrants 
and Serbian historians in the USA: Alex N. Dragnich, “American Serbs and Old World Politics”, 
Serbian Studies, Vol. 4, No. 3 (Spring 1988); Nicholas Pašić, “Diplomatics Relation between 
Canada and Serbia”, Serbian Studies, Vol. 4, No. 1/2 (Fall/Spring 1986/87), Mirko Dobrijević, 
“Bishop Nikolai Velimirovich’s First Visit to America”, Serbian Studies, Vol. 5, No. 2 (Fall 1989).

6 Васил Ал. Василев, Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските 
отношения, София, 1991; Костадин Палешутски, Македонският въпрос в буржоазна 
Югославия, София, 1983; Любомир Панайотов, Костадин Палешутски, Добрин Мичев, 
Македония и българско-югославските отношения, София, 1991; Костадин Палешутски, 
Македонското освободително движение след Първата световна война /1918–1924/, 
София, 1993; Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934, 
София, 1998.

7 More on diverse aspects of the Macedonian question in Yugoslav-Bulgarian relations 
during 1920’s: Dr Desanka Todorović, Jugoslavija i balkanske države 1918–1923, Beograd, 
1979; Živko Avramovski, „Makedonsko pitanje u jugoslovensko-bugarskim odnosima 
od 1918. do 1925. godine“, Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova, 1, 
Beograd, 1980; Dr Živko Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), Beograd, 1986; V. 
Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija; В. А. Василев, Правителствотона БЗНС, 
ВМРО и българо-югославските отношения; К. Палешутски, Македонският въпрос в 
буржоазна Югославия; Л. Панайотов, К. Палешутски, Д. Мичев, Македония и българско- 
-югославските отношения; К. Палешутски, Македонското освободително движение 
след Първата световна война /1918–1924/, София, 1993.
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this was facilitated via pro-Bulgarian political associates of Woodrow Wilson 
and Bulgaro-Macedonian Diaspora. Their major political accomplishment 
was a congress in Chicago, organised on behalf of alleged 40,000 Bulgarians-
Macedonians in December 1918. The congress’ main propaganda goal was to 
promote the political program of Bulgaro-Macedonian unification and to raise 
awareness of both American administration and general public on differences 
between Serbs, Montenegrins and Bulgarians who were categorized as one 
entity by US immigration services.8 After the First World War, the American 
government introduced immigration quotas9 which decreased Bulgaro-
Macedonian emigration rates from 37,500 in 1912 to 35,000 in 1928.10 At the 
beginning of 1921, the Bulgaro-Macedonian Committee was shivered by strife 
among members provoked by divisions in the ranks of the IMRO between the 
so-called “autonomist” and “federalist”.11 After the end of Woodrow Wilson 
mandate, pro-Bulgarian propaganda focused attention on the Republican Party 
which advocated interests of those dissatisfied with decisions of Paris Peace 
Conference. One of their undisputed accomplishments was the organisation of a 
lecture entitled “Bulgarian Macedonia” delivered by priest David Nakov in March 
1921. The lecture was held in the church of Episcopal Bishop of Harrisburg 
James Henry Darlington, a great supporter of Serbia and Serbs during First 
World War. In late 1921 and early 1922, the Bulgaro-Macedonian Committee 
was establishing contacts with the Croatian, Turkish and Albanian Diaspora 
in order to organise mutual cooperation on the Yugoslav soil. Allegedly, they 
collected 50 000 $ at the Congress organised in August 1922.12

8 Archive of Yugoslavia, Records of the Legation of the Kingdom of Yugoslavia in the United States 
of America – Washington 371-34-45, 11, 99, 100, 155 (further: AY, 371); Божидар Пурић, 
Наши исељeници, Београд, 1929, 50; К. Палешутски, Македонското освободително 
движение след Първата световна война, 13–23, 48, 62; Костадин Гърдев, Българската 
емиграция в Канада, София, 1994, 50, 56; Михаило Пупин, Национално-политички рад 
1908–1935, (приредио проф. др. Драгољуб Р. Живојиновић), Београд, 1998, 132, 133.

9 There were 142,441 of Serbs, Montenegrins and Bulgarians in the United States in 1918. More 
on quotas immigration policy in the USA and emigration from the Kingdom of SCS: Aleksandar 
R. Miletić, Journey under Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918–1928, Belgrade, 2009, 41, 42, 76, 77, 93; 
Vesna Đikanović, Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko iskustvo 1918–1941, 
Beograd, 2012, 56, 139–141, 196–201, 207, 208.

10 К. Гърдев, op. cit., 48–50, 56, 57.
11 More on fractions in the ranks of the IMRO, their ideas and methods, for further reading: К. 

Палешутски, Македонският въпрос в буржоазна Югославия, 106–108, 112–119; Л. Панайотов, 
К. Палешутски, Д. Мичев, op. cit., 48–55, 57, 58; К. Палешутски, Македонското освободително 
движение след Първата световна война, 39–64, 73–87, 102–110; D. Todorović, op. cit., 39.

12 AY, 371-34-45, 179-183, 191, 192, 199, 200, 214, 215; Archive of Yugoslavia, Records of the 
General Consulate of the Kingdom of Yugoslavia in New York, 499-13-27 General Consul in 
New York Pavle Karović to the Ministry of Foreign Affairs, Conf.No.37 from 8th September 1922, 
General Consul in Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić 
and the General Consulate in New York, Conf. No. 119 from 2nd October 1922 (further: AY, 449); 
Б. Пурић, Наши исељеници, 51, 52; К. Палешутски, Македонският въпрос в буржоазна 
Югославия, 110–112; К. Палешутски, Македонското освободително движение след 
Първата световна война, 111, 112.
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The Congress convened in Fort Wayne, 1st–4th November 1922, resolved 
to reorganise the Bulgarian-Macedonian Committee into the Macedonian 
Political Organisation (MPO). It was the result of a struggle between its two 
wings, one supporting guerrilla actions of the IMRO and other which only wanted 
to help propagandistic activities.13 The latter group had won and according to 
the documents delivered by Congress the newly founded organisation could 
count on the support of around  20,000 members which were obliged to pay 1 
$ monthly. Consequently, they were allegedly able to collect 240,000 $ annually. 
Headquarters of the organisation were relocated from Chicago to Fort Wayne, 
Indiana.14 Next year, the annual MPO congress which was held in Indianapolis, 
2nd–7th September 1923, concluded that the organization had not achieved the 
planned results. Their assessment was that the main causes for the failure were 
to be found in the current political situation in Bulgaria and the dissatisfaction 
of their membership due to maltreatment by IMRO activists. IMRO militants 
used to collect money by persecuting families of disobedient members of the 
MPO in South Serbia. In order to consolidate ranks, the Congress decided that 
the MPO would be independent from and in good relations with Macedonian 
organisations in Sofia. Estimating that international circumstances were 
unfavourable for Macedonian independence; Congress proclaimed federalism 
as the main political goal of the MPO.15 The IMRO wanted to prevent distancing 
of the MPO and had sent Jordan Chkartov with official task to reorganise 
Bulgaro-Macedonian propaganda in North America.16 The struggle between 
IMRO’s autonomists and federalists escalated in open combat after the murder 
of Alexander Todorov Poprushev on 31st August 1924.17

Efforts of the IMRO to take full control over the MPO did not immediately 
bring expected results. The third annual congress of the MPO held in Fort Wayne, 
31st August–4th September 1924, confirmed old uncertainties and apathy, and 

13 AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary Minister Ante 
Tresić-Pavičić and the General Consulate in New York, Conf. No.145 from 26th October 1922.

14 AY, 371-34-45, 222-224, 276-282, 283; AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić 
to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić and the General Consulate in New York, 
Conf. No. 140 from 20th October 1923; Б. Пурић, Наши исељеници, 52–54.

15 AY, 371-34-45, 311-313, 316-318; AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić 
to the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior Affairs, Legation in Washington and 
consulates in America, Conf. No. 229 from 20th September 1923.

16 Jordan Chkartov was born in Prilep, graduated from the Theological High School in Prizren 
in 1914/1915; he emigrated from Serbia, joined the IMRO and studied law in Hungary and 
Bulgaria during the occupation of Serbia in the First World War. He was known as good orator 
and successful agitator. His brother Dimitrije Čkartović remained in the Kingdom of SCS, as a 
student of technology; he was sentenced to 10 years of imprisonment during trial of students 
who have organized IMRO’s youth in Skopje. AY, 371-34-45, 579; AY, 371-35-46, 116; AY, 449-
13-27 General Consul in New York Pavle Karović to the General Consulate in Chicago, Conf. No. 
88 from 4th September 1924; Archive of Yugoslavia, Records of the Legation of the Kingdom 
of Yugoslavia in England – London, 341-41 Acting Director of the Political Department of the 
Ministry of Foreign Affairs Ivo Andrić to the Royal Legations in London, Paris and Washington, 
Conf. No. 20805 IV Bu.-27 from 26th August 1936 (further: AY, 341).

17 К. Палешутски, Македонското освободително движение след Първата световна война, 207–234.
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concluded that seeking support from the Great Powers was unachievable due 
to different interests of Great Britain, France and Italy in the Balkans.18 Finally, 
victory of autonomists in the ranks of the IMRO in late 1924 and early 192519 had 
its repercussion on the MPO. Jordan Chkartov was elected president of the MPO’s 
Central Committee and continued his activity in privacy, avoiding the public, 
which made it difficult for the Yugoslavs to continue tracking him.20 Meanwhile, 
the Bulgarian government appointed former komitadji Simeon Radev21 to the 
post of Plenipotentiary Minister in Washington. The main tasks assigned to 
Simeon Radev were implementation of cooperation between Macedonian and 
Croatian emigration in North America, continuation of struggle against the 
MPO’s federalist and extension of brotherhoods in Canada.22

Work of Jordan Chkartov and Simeon Radev produced results in late 
1926 and early 1927. Bulgarian Ministry of Foreign and Religious Affairs 
organised Section for Macedonian propaganda which was in direct contact with 
the newly formed Macedonian Press Bureau in New York.23 The MPO started 
to publish newspaper Македонска трибуна in Indianapolis.24 The Macedonian 
Committee in Sofia ordered all subordinated organisations abroad to start 
intensive anti-Yugoslav propaganda.25

18 AY, 371-34-45, 680-685.
19 Костадин Палешутски, Македонското освободително движение 1924–1934, София, 1998, 8–25.
20 AY, 371-34-45, 769, 770.
21 Simeon Radev was born in Struga, educated in Bitolj, Ohrid, Istanbul and Genève; entered 

diplomatic service in 1913; he was Plenipotentiary Minister in Bucharest and in Berne 
1913–1917; resigned from his office in 1917 as an act of protest against the foreign policy 
of Bulgaria. Reactivated in the Ministry of Foreign and Religious Affairs, as Plenipotentiary 
Minister in Hague and in Ankara 1920–1925, he was appointed to Washington in 1925. He was 
member of several Bulgarian delegations: in Bucharest in 1913, in Thessalonica in 1918, in the 
League of Nations in 1922. As a journalist had active role in Bulgarian propaganda until 1913, 
and his most significant work was La Macédonie et la Renaissanse Bulgare au XIX-èmе siècle, 
published in Sofia in 1918. Симеон Радев, История и личности. Политически портрети на 
лойд Джордж, Джозеф, Остин и Невил Чембърлейн, Пол Думер, Аристид Бриян, Джозеф 
Кайо, Франческо Нити, Густав Щреземан. (Из документалното наследство), (със.Цочо 
В. Билярски), София, 2011, 6–10; Трето Българско царство 1879–1946. Историческа 
Енциклопедия, (Атанас Тошкин, Ана Рабаджийска, Милен Куманов), София, 2003, 309.

22 AY, 371-34-45, 801, 808; AY, 449-13-27 circular letter of Plenipotentiary Minister Ante Tresić-
Pavičić to the consulates, Conf. No. 170 from 18th June 1925.

23 Macedonian Press Bureau was led by Lambo Kiselinchev and Nikola Mitrov. Nikola Mitrov was 
born in Prilep; he had contacts with Macedonian committee in Sofia until the Balkans wars. He was 
volunteer in the Serbian Army until 1915, served in the Bulgarian army 1915–1918. He had rescued 
700 Serbs in Prilep from Bulgarian massacre during the First World War and returned to Prilep after 
1918. He emigrated to Czechoslovakia and France while refusing to be recruited in the Yugoslav army 
and did not obtain a state scholarship for studies in Prague. In France Nikola Mitrov reestablished 
contacts with the IMRO, while helping the Yugoslav Legation in Paris support emigration from South 
Serbia to North America. Utilizing his connections with Macedonian emigration, the IMRO appointed 
him to Macedonian Press Bureau in New York. AY, 371-35-46, 91, 140-144.

24 AY, 371-35-46, 89; AY, 449-13-27 Legation in Washington to the General Consulate in New 
York, Conf. No. 129 from 22nd April 1927.

25 AY, 449-13-27 circular letter of the Legation in Washington to all consulates, Conf. No. 48 from 
21st April 1927.
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Until 1927, Bulgarian propaganda and the IMRO were striving on 
taking control over political organisation of Macedonian Diaspora. After several 
noticeable results achieved since 1918, divisions amid the IMRO had endangered 
their influence. Macedonian Diaspora had showed intention to use that situation 
and take a more independent position. When the IMRO had overcame its inner 
strife they reclaimed their dominance in the ranks of Macedonian diaspora with 
support of Bulgarian Ministry of Foreign and Religious Affairs.

 Yugoslav diplomatic-consular service in North America

The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes had inherited from the 
Kingdom of Serbia the Legation in Washington and began establishing its 
consular network in the USA during 1919–1920 establishing consulates in New 
York, Chicago and San Francisco. Also, former Montenegrin Consul in Montreal 
Anto Seferović had entered the Yugoslav diplomatic-consular service. Due to 
the lack of adequate funding, both the intelligence and propaganda activities of 
the diplomatic-consular service were based primarily on personal contacts and 
collaboration with individuals and organisations founded by Yugoslav Diaspora 
loyal to Yugoslav authorities.26 Main intelligence tasks were designated to 
General Consulate in Chicago, since main strongholds of Bulgarian-Macedonian 
organisations in the USA were located on the territory under its jurisdiction.

According to information provided by the Yugoslav Legation in Washington 
in June 1920, Bulgarian propaganda in the USA virtually did not exist since the 
beginning of 1919.27 The first problems in the confrontation with pro-Bulgarian 
activity of Macedonian Diaspora were encountered no earlier than in March–April 
1921. Ethnic Macedonians in the USA played an important role among Bulgarian 
Diaspora. Not only were they entirely dedicated to the political aims of Bulgaria 
but they appeared to be a vanguard and the most important driving force of the 
Bulgarian organisations. Acting on the received report by General Consul in 
Chicago Branko Lazarević28 which elaborated on ongoing political frictions among 

26 Божидар Пурић, Биографија Боже Ранковића. Допринос историји српског исељеништва 
у Северној Америци, München, 1963, 157, 161.

27 AY, 371-34-45, 136.
28 He was the son of Đorđe Lazarević an industrialist from Negotin and son in law of Chief of 

States Monopolies in Belgrade Raša Milošević. Branko Lazarević served in the Army 1912–
1916; appointed Chief of Press Bureau of the Ministry of Foreign Affairs and was editor of the 
official Српске новине from 1916. He was appointed Secretary at the Legation in Tokyo and 
Secretary at the Legation in Washington. Referent of Arts Department of Ministry of Education, 
by the Decree in November 1919, which was annulled at the beginning of April 1920 due to his 
persistent opposition. During February 1920, he was assigned to the Legation in Washington 
Press Bureau. Appointed General Consul in Chicago, on 16th June, dismissed in Washington on 
30th July, and took office on 12th August 1920. He was General Consul in Chicago until the end of 
May 1922. Archive of Yugoslavia, Records of the Ministry of Foreign Affairs, Personnel Section, 
334-165-488, 373 (2, 3), 375, 376, 381, 386-394, 397-401, 405 (further: AY, 334-Personnel).
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Macedonian Diaspora, Minister of Foreign Affairs Nikola Pašić issued an order to 
the Legation in Washington in March 1921, to use the situation in order to win over 
some of the fractions for the Kingdom of SCS.29 In April 1921, Branko Lazarević sent 
detailed analyses of the existing situation in the Bulgarian-Macedonian Committee 
and perspectives for counteraction to the Legation in Washington. He defined as 
one of the key issues the separation between Serbian and Macedonian Diasporas 
in the USA. This was a problem for Yugoslav Foreign Service which was relaying 
on the cooperation of the emigrants loyal to the Kingdom of SCS. Branko Lazarević 
had estimated that not more than 3,000 members of the Bulgarian-Macedonian 
Committee were Bulgarian subjects and 37,000 came from so-called South 
Serbia and Aegean Macedonia. According to his report, one and only favourable 
circumstance was lack of enthusiasm of the Macedonian emigrants for donating 
money for the purpose of guerrilla warfare in South Serbia.30

Dissolution of the Bulgarian-Macedonian Committee and formation 
of the MPO brought alarming news to representatives of the Kingdom of SCS. 
Although the MPO had 20,000 fewer members than the Bulgarian-Macedonian 
Committee, the Yugoslav Foreign Service was worried by the amount of money 
which the MPO could allegedly collect for actions on Yugoslav soil.31 Legation 
of the Kingdom of SCS in Washington had concluded that it was not enough 
only to track the organisation’s work, but they were to neutralise it; on this 
particular issue they asked for an opinion from General Consulate in Chicago.32 
General Consul Božidar Purić33 replied on 2nd November 192234 that most of 

29 AY, 371-34-45, 152.
30 AY, 371-34-45, 155, 156; Б. Пурић, Наши исељеници, 50, 51.
31 General Consul in Chicago Božidar Purić warned the Ministry of Foreign Affairs on the threat 

imposed by Bulgarian propaganda in North America, and based his argumentation on gathered 
and confirmed data that the MPO was able to collect a sum of 240,000 $. AY, 449-13-27 General 
Consul in Chicago Božidar Purić to the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs 
and the General Consulate in New York, Conf. No. 29 from 29th January 1923. In comparison, 
Serbs in North America had collected for the Serbian Red Cross 310 000 $ throughout 1912–
1915. Alex N. Dragnich, “American Serbs and Old World Politics”, Serbian Studies, Volume 4, 
Number 3, (Spring 1988), 8.

32 AY, 371-34-45, 224.
33 Son of a merchant Luka Purić, born in Belgrade, graduated from the Law School in Paris in 

1912.; was a volunteer in the First Balkan War; was recruited into the IV cavalry regiment 
under command of Lt. Col. Petar Živković in the First World War 1914–1916; served in Serbian 
Volunteers Corpus in Romania and Russia in 1916; assigned to the Ministry of Foreign Affairs 
in 1917; doctorate of jurisprudence in Paris in 1918; appointed Secretary of the Legation 
in Washington and immediately sent as Chargé d’Affaires to Russia in November 1919; 
returned to the United States as Consul in Chicago and took office in the General Consulate 
in San Francisco in October 1920. Appointed General Consul in Chicago on 6th April, replaced 
Branko Lazarević in May 1922. Although he had misunderstandings with Plenipotentiary 
Minister in Washington, Ante Tresić-Pavičić acknowledged his prominence in countering 
enemy propaganda. AY, 334-Personnel-165-488, 403; AY, 334-Personnel-171-493, 812; AY, 
334-Personnel-183-509, 26 (1-4), 27, 29-35, 40-52, 73, 74.

34 Božidar Purić obtained original text of the MPO Charter and Memorandum sent from Congress in 
Fort Wayne to Stjepan Radić in December. AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić to 
Ante Tresić-Pavičić and the General Consulate in New York, Conf. No. 170 from 9th December 1922.
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the Macedonians in the USA were neither ethnic Bulgarians nor so-called 
bulgarophils (“бугараши”), but persons who were for many years actually 
“trembling” in fear of the Bulgarian, Serbian and Greek guerrilla (“чета”) 
and Ottoman authorities in Macedonia, and who were used to being robbed 
and maltreated by all sides. Therefore, he concluded that the Macedonian 
emigrants were only loyal to the MPO out of fear of the IMRO’s persecution of 
their families in South Serbia. Purić saw them as “mentally exhausted” people 
who only sought to live peacefully and to be protected from maltreatment of all 
the agitators. Therefore he marked their liberation from “slave’s psychology 
and mentality” as one of the main goals of the activities of diplomatic-consular 
representatives in North America and state institutions in the Kingdom of SCS. 
He proposed four basic principles for actions:

1. Fear from the IMRO should be parried by fear from Yugoslav authorities; 
this was to be brought about by capturing and prosecuting emigrant 
couriers who were transferring money from North America to 
Macedonia and by seizing IMRO’s archives, as a distinctive message that 
anti-Yugoslav activities shall not be  tolerated;

2. Restoration of Serbian National Defence (SND) organization network in 
North America which was to be assigned to provoke incidents during 
the public rallies of Bulgarian-Macedonian brotherhoods;

3. To publish and to distribute brochures and pamphlets written by 
Yugoslav experts but printed in the Bulgarian language and under false 
authorship of former distinguished Bulgarian national propagandists;

4. Winning over hearts and minds of both the Bulgarian agitators and 
Macedonian emigrants.
Interestingly, the General Consul’s estimation was that a small amount 

of no more than 150 $ monthly should be an adequate sum to sponsor these 
activities. Plenipotentiary Minister in Washington Ante Tresić-Pavičić agreed 
with the proposed plan for action and recommended it to the Ministry of Foreign 
Affairs.35

In his next report, sent also on 2nd November, Božidar Purić proposed 
to Ante Tresić-Pavičić to organize a conference in Washington with all consuls 
or at least heads of missions in Chicago and New York. He pointed out the bad 
administrative organization of diplomatic-consular missions, which according 
to him, could cause bigger problems than an acute lack of funds. He thought 
that they should reorganize work in the Consulates and the Legation in such 
a way that every clerk was paid according to his achievements and to use the 
rest of the money to counter enemy propaganda. General Consul underlined 

35 AY, 371-34-45, 226, 227; AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić and the General Consulate in New York, Conf.
No.149 from 2nd November 1922.
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that Ministry of Foreign Affairs had never consulted them on the needs of 
diplomatic-consular service and value of provided personnel, “but that it was 
appointing useless clerks allowing them high salaries”. General Consul in New 
York, Pavle Karović, supported the proposition to organize a three-partite 
diplomatic-consular conference in Washington in order to formulate a plan for 
counteractions against enemy propaganda, but the Legation in Washington did 
not have sufficient funds to organize it.36 

According to archival records, the Ministry of Foreign Affairs issued 
an order, for the first time, to diplomatic and consular representatives not 
only to trail Bulgarian activities but to take adequate measures to suppress 
Bulgarian propagandists in February 1923. Deputy Minister Panta Gavrilović 
in his instructions interpreted views adopted by ministries of foreign and 
interior affairs on the Macedonian population: present Macedonian Diaspora 
was not aware of the new situation of personal security and rule of law which 
was allegedly established in South Serbia because in the past they had been 
under constant influence of “different terroristic committees” and they cannot 
perceive that the situation changed. Therefore, both Ministries thought that 
ethnic Macedonian Diaspora did not understand that anti-state activities could 
only harm them and their families. Ministry of Interior took the standpoint that 
the Macedonian Diaspora was working in the service of Bulgarian propaganda 
only under pressure and threats from the IMRO.37 General Consulate in New York 
replied to the Deputy Minister that they could not counter Bulgarian activity 
without adequate funds.38

Yugoslav Foreign Service achieved its first results in Canada in April 1923, 
based on Božidar Purić’s propositions. Namely, the Consulate in Toronto and 
General Consulate in Montreal with assistance of General Secretary of the SND 

36 Ante Tresić-Pavičić could not persuade Ministry of Foreign Affairs to send him money for the 
conference with consuls from New York, Chicago and San Francisco, and proposed in October 
1923 that four missions should exchange monthly reports. AY, 449-16-39 General Consul in 
Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić and the General 
Consulate in New York, Conf. No. 150 from 2nd November 1922, General Consul in New York 
Pavle Karović to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić, New York 25th January 1923, 
General Consul in Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić 
and the General Consulate in New York, Conf. No. 24 from 29th January 1923, Plenipotentiary 
Minister Ante Tresić-Pavičić to the General Consulates in New York and Chicago, Conf. No. 41 
from 7th February 1923, Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to the Consulate in San 
Francisco and General Consulate in New York, Conf. No. 402 form 20th October 1923.

37 Due to partially preserved records of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Interior 
Affairs, the author of this article was not in a position to deduct if the ministries had come to 
the same conclusions as Božidar Purić through analyses based on information gathered from 
several sources or if the ministries had merely accepted the viewpoints of General Consul in 
Chicago. AY, 449-13-27 Deputy Minister of Foreign Affairs Panta Gavrilović to the General 
Consulate in New York, Conf. No. 1725 from 23rd February 1923.

38 AY, 449-13-27 General Consulate in New York to the Deputy Minister Panta Gavrilović, with no 
Register No and date.
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Božidar M. Marković39 and Đorđe Jonić provoked a conflict between priest David 
Nakov and his parishioners, which occurred after David Nakov had been recalled and 
a new priest Velik Karadzhov had been appointed.40 Up until then, Canadian authorities 
did not respond to Yugoslav interventions against emigrants’ gatherings, because there 
were no violations of proclaimed law and state order. The SND’s task was to provoke 
incidents at meetings and thus force police intervention in order to preserve public 
order. First physical confrontation and police intervention took place during assembly 
of the Bulgarian-Macedonian brotherhood “Justice” under presidency of priest David 
Nakov. Božidar Marković proposed to win over David Nakov for the Kingdom of SCS, 
after he had lost his parish and income, and moved to the USA. Although his proposition 
was compatible with Božidar Purić’s plan, General Consulate in Montreal was sceptical 
about the loyalty of a person who would work only for money.41

After the first positive results, Legation in Washington demanded the 
consulates in North America take further actions against Bulgarian agitation 
and win the loyalty of Macedonian Diaspora.42 Since the Ministry of Foreign 
Affairs had not responded to the proposition that three-partite conference 
of plenipotentiary minister and general consuls should be organised in 
Washington, General Consul in New York Pavle Karović43 proposed to Deputy 
Minister Panta Gavrilović that Ante Tresić-Pavičić, Božidar Purić and himself 
should come to Belgrade to submit their reports on hitherto actions and receive 
new instructions. He also asked for permission to take two months leave in 
Belgrade as his intention was to acquire detailed knowledge on the attitudes of 
the Ministry of Foreign Affairs toward the main issues and counteraction against 
Bulgarian-Macedonian and Montenegrin emigration.44 This proposition was 
rejected by Panta Gavrilović who thought it would not be wise to leave the most 
important diplomatic-consular missions in the US without their chiefs.45

39 Božidar M. Marković was the most reliable confidant of General Consulate in Montreal. He used 
his acquired social status as manager in a textile factory in Toronto and joined the Canadian 
Conservative Party in order to expand acquaintances and rival the Bulgarian-Macedonian 
emigration in political circles. AY, 341-23-54 General Consul in Montreal Anto Seferović to the 
Royal Legation in London, Conf. No. 49 from 19th March 1930; AY, 371-44-59, 454.

40 AY, 371-34-45, 286, 289-292; AY, 341-41 General Consul in Montreal Anto V. Seferović to the 
Political Department of Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 160 from 5th September 1923.

41 AY, 371-34-45, 302-309; AY, 371-44-59, 455. 
42 AY, 449-13-27 Legation in Washington to the General Consulate in New York, C. No. 66 from 

12th April 1923.
43 Pavle Karović was born and educated in Belgrade, doctoral of jurisprudence acquired in 

Paris in 1912, started his career in Trial Court in Belgrade 1912, was transferred to Ministry 
of Foreign Affairs in May 1914. He was a member of Delegation of the Kingdom of SCS on 
the Peace Conference in Paris, 1918–1920. Due to his knowledge of the English and German 
language, he was posted in London, the Hague and New York, during 1915–1926. He was 
appointed General Consul in New York on 31st August 1921. AY, 334-Personnel-160-483, 575 
(4, 5), 576, 579, 584, 585, 592, 597, 599.

44 AY, 334-Personnel-160-483, 593, 594.
45  AY, 449-16-39 Deputy Minister of Foreign Affairs Panta Gavrilović to the General Consulate in 

New York, Per. Conf. No. 1902 from 18th May 1923.
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Ministry of Foreign Affairs once more issued an order to the diplomatic 
and consular representatives to take adequate counter measures against 
Bulgarian propaganda in January 1924.46 On the other hand, Božidar Purić in 
order to implement the first point of his plan sent to the Ministry of Foreign 
Affairs a list of all members of the MPO who had families and relatives in South 
Serbia in April 1924.47 Ante Tresić-Pavičić and Božidar Purić concluded in the 
summer 1924, that Bulgarian-Macedonian propaganda was growing stronger.48 
Plenipotentiary Minister was referring to insufficient funds for counter action 
and was recommending closer collaboration with the Serbian clergy. General 
Consulate in Chicago proposed that General Consulates in New York and 
Montreal should work harder because half of MPO’s branches were on territory 
under their jurisdiction. According to his analyse 2/3 of their membership were 
immigrants from South Serbia and Aegean Macedonia, which was a decline in 
numbers and percentage in comparison with their actual influence within the 
Bulgarian-Macedonian committee but the MPO was still perceived as far more 
dangerous. Božidar Purić  proposed that diplomatic-consular service should win 
over confidants in each of the Bulgarian-Macedonian brotherhoods.49 General 
Consul in Montreal Anto Seferović replied that Ministry of Foreign Affairs did 
not accept his numerous propositions on methods for winning over Canadian 
authorities to support Yugoslav Foreign Service against Bulgarian propaganda 
and that he had spent more than 6,000 $ of his own money in his counterwork.50

Božidar Purić received report in April 1924 that only one Bulgarian-
Macedonian brotherhood in Pennsylvania had been able to raise over 4,800 $.51 
This report seemed to confirm earlier knowledge of Yugoslav Foreign Service on 
the strength of the MPO. Nevertheless, in the second half of 1924, General Consul 
in Chicago gathered data on the failure of Bulgarian agitation concerning collection 
of money for the work of the IMRO. After the First Annual Congress of the MPO 
held in September, he reported that they had not gathered more than 5,000 $ 
which was by far a lesser sum than the anticipated 240,000 $.52 In December 1924, 

46 AY, 371-34-45, 411, 412.
47 AY, 449-13-27 General Consul Božidar Purić to the Political Department of the Ministry of 

Foreign Affairs and the General Consulate in New York, Conf. No. 108 from 4th April 1924.
48 AY, 449-11-25 Gordon Gordon-Smith to the Pavle Karović, 23rd October 1923; Press Department of 

the Ministry of Foreign Affairs to the General Consulate in New York, Conf. P. D. No. 285 from 29th June 
1924; General Consulate in New York to the Legation in Washington, Conf. No. 75 from 6th August 1924; 
Legation in Washington to the General Consulate in New York, Conf. No. 484 from 8th August 1924; 
General Consulate in New York to the Legation in Washington, Conf. No. 78 from 11th August 1924; 
Legation in Washington to the General Consulate in New York, Conf. No. 489 from 15th August 1924.

49 AY, 371-34-45, 609-615; AY, 449-13-27 Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to the 
General Consulates in New York and Chicago, Conf. No. 165 from 17th August 1924.

50 AY, 371-44-59, 440-443.
51 AY, 449-13-27 General Consul Božidar Purić to the General Consulate in New York, Conf. No. 

111 from 24th April 1924.
52 AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Interior Affairs, Legation in Washington and consulates in America, Conf. No. 229 
from 20th September 1923.
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Božidar Purić had confirmed his earlier conclusion. He compared the efficiency of 
the American Red Cross and the Bulgarian-Macedonian brotherhoods, since both 
organisations were raising funds for the Macedonian and Thracian refugees in 
Bulgaria. The American Red Cross managed to gather 10,000 $ and Bulgarian and 
Macedonian Diaspora collected 2,560 $, and Božidar Purić saw it as proof that the 
MPO was not as strong as it was anticipated.53

In December 1924, Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić asked 
consulates in the USA to send him detailed reports on the most important issues 
which preoccupied Yugoslav Foreign Service on account of its five-year experience. 
One of the raised issues was activity against enemy propaganda.54 In their replies 
general consuls in New York and Chicago had submitted detailed conclusions 
regarding counteractions versus Bulgarian propaganda on territories under their 
jurisdiction. Božidar Purić had repeated information from his earlier reports that the 
MPO had not more than 1 000 members in the USA, of whom 2/3 were from Aegean 
Macedonia. According to his report, General Consulate in Chicago had managed 
to achieve good results among Macedonian Diaspora owing to the support by and 
cooperation with the Serbian clergy and Diaspora loyal to the Yugoslav state.55 Pavle 
Karović reported that Bulgarian-Macedonian work had more success in the ranks of 
Macedonian Diaspora than in American public. General Consulate in New York was 
focused on intelligence because they had limited means to counter them. Therefore, 
Pavle Karović proposed focusing on cooperation with Serbian clergy and Yugoslav 
authorities in South Serbia, while lack of sufficient funds did not allow them to 
develop any propaganda or confidants network on American soil.56

In January 1925, General Consul Pavle Karović proposed opening of the 
Press Bureau in New York, yet Ante Tresić-Pavičić did not agree because it could 
be used only for propaganda and not for intelligence work.57 New difficulty was 

53 AY, 449-13-27 Božidar Purić to the Political Department of Ministry of Foreign Affairs and 
General Consulate in New York, Conf. No. 419 from 23th December 1924; General Consul 
Božidar Purić to the Legation in Washington and General Consulate in New York, Conf. No. 172 
from 7th April 1925.

54  AY, 449-16-37 circular letter of Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to Consulates, 
Conf. No. 663 from 10th December 1924. 

55 AY, 449-136-37 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Royal Legation in Washington 
and General Consulate in New York, Conf. No. 19 from 2nd February 1925.

56 AY, 449-16-37 General Consul in New York Pavle Karović to the Legation in Washington, Conf. 
No. 38 from 17th February 1925.

57 AY, 449-11-25 General Consul Pavle Karović to the Press Department of the Ministry of Foreign 
Affairs, C. No. 117 from 22nd December 1924; General Consulate in New York to the Legation 
in Washington, Press Department and Political Department of the Ministry of Foreign Affairs, 
No. 122/25 from 22nd January 1925; Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to the General 
Consulate in New York, Conf. No. 15 from 30th January 1925; General Consul Pavle Karović to the 
Legation in Washington, from 5th February 1925; Ante Tresić-Pavičić to the Political Department 
of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 130 from 27th April 1925. Press Department of the 
Ministry of Foreign Affairs considering mailing reports directly to interested persons because 
the American public did not appreciate the European practice of conducting propaganda 
through diplomatic-consular missions in 1924. AY, 449-11-25 Press Department of the Ministry 
of Foreign Affairs to the Royal Consulate in Pittsburgh, Conf. P. D. No. 295 from 30th June 1924.
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the resignation of State Secretary Charles Evans Hughes, Sr. in January 1925, 
who supported Yugoslav propaganda against Bulgaria and Italy through semi-
official Washington Post.58 Yugoslav authorities introduced new emigration 
policy in South Serbia, due to the doubtful loyalty of Macedonian Diaspora. 
Local authorities in South Serbia were issuing individual permissions for each 
emigrant since 1925.59 With reference to the new Bulgarian Plenipotentiary 
Minister in Washington Simeon Radev, who was appointed in 1925, Yugoslav 
authorities had received warning from several sources. Bulgarian Extraordinary 
Envoy in Prague Dimitar Mihalchev60 depicted him as unscrupulous complotter 
for whom the end justified any mean.61 Yugoslav Ministry of Internal Affairs had 
an intelligence report that Simeon Radev had taken part in IMRO’s Congress 
incognito, without knowledge of Bulgarian Ministry of Foreign and Religious 
Affairs in April 1925.62

Bulgarian propaganda efforts were appraised by Yugoslav diplomatic-
consular service as unsuccessful during 1926. In late 1926 and early 1927, 
Yugoslav Ministry of Foreign Affairs replaced its personnel in the USA almost 
simultaneously with the first significant results of Bulgarian propaganda 
conducted by Simeon Radev and Jordan Chkartov. Božidar Purić was appointed 
General Political Director of the Ministry of Foreign Affairs, Vojislav Antonijević63 

58 AY, 371-34-45, 469.
59 The Kingdom of SCS at first supported emigration of non-Slavs, and in South Serbia authorities 

were considering political and economic aspects of workforce departure in 1920. Since 1921 
state institutions have started to think on issues of loyalty and new criterion was introduced in 
1923, when each case was examined individually. A. Miletić, op. cit., 109, 110, 118; V. Đikanović, 
op. cit., 170, 173, 174, 179, 180. Legation in Athens was assigned to prevent emigration 
from South Serbia via Piraeus organised by Macedonian Committee in Sofia since 1927. AY, 
334-Personnel-53-145, 644; Archive of Serbia, Collections of the Security Information Agency, 
List IV, Record No. 41, page 56.

60 Dimitar Mihalchev was born in Lozengrad, studied philosophy in Sofia, Berlin, Greifswald, 
Freiburg and Munich; was professor at University of Sofia; member of delegation which 
has signed the Peace Treaty of Neuilly-sur-Seine and Plenipotentiary Minister in Prague 
1923–1927. He had close collaboration with president of Czechoslovakia Tomáš Garrigue 
Masaryk on realization of Bulgarian-Yugoslav cooperation. In his works, Dimitar Michalchev 
highlighted cultural similarities amid South Slavs, avoiding national and ethnical similarities 
and differences. Трето Българско царство 1879–1946, 244; Георги Белогашев, „Димитър 
Михалчев и ̕идеята за интегрална Югославия̕”, Философски алтернативи, кн. 2, София, 
2010; Георги Белогашев, „Идеята за интегрална Югославия и нейното философско 
осмисляне“, България и Балканите в сферата на европйските влияния през XIX–XXI век, 
Сборник статии, Велико Търново, 2012.

61 AY, 371-34-45, 778, 779, 801, 808.
62 Archive of Yugoslavia, Records of the Ministry of Internal Affairs of the Kingdom of Yugoslavia 

14-29-80, 277, 278.
63 Vojislav Antonijević attended Gymnasiums in Kragujevac and Belgrade; was journalist in 

Новине Србпске; entered the diplomatic service as clerk in Serbian Legation in London 
1902; promoted to Secretary in the Ministry 1911. He was Plenipotentiary Minister in Rome 
1914–1926, appointed Plenipotentiary Minister in Washington in 1927. Ko je ko u Jugoslaviji, 
Beograd–Zagreb, 1928, 8; Српски биографски речник, 1, Нови Сад, 2004, 219; Српска 
енциклопедија, Том I, Књига I, Нови Сад – Београд, 2010, 264.
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Plenipotentiary Minister in Washington, Dr Đorđe Todorović64  General Consul 
in New York and Radoje Janković65 General Consul in Chicago. These changes 
may appear random, yet it is indicative that the new Extraordinary Envoy in 
Washington was for years Plenipotentiary Minister in Rome, new General 
Consul in New York was former Head of the Political Department of the Ministry 
of Foreign Affairs, and new General Consul in Chicago was earlier member of 
organisation “Unification or Death”, familiar with conspiratorial manners which 
were characteristic for the activities of the IMRO. Analysing gathered data, the 
new General Political Director of the Ministry of Foreign Affairs Božidar Purić  
concluded that the thorough organisation of Bulgarian propaganda and achieved 
results were not a result of policies conducted by Bulgaria and Macedonian 
organisations, yet were primarily a result of Italian propaganda and policy in 
the Balkans as well as Italian financial support to various anti-Yugoslav and pro-
Italian organisations, after signing Italian-Albanian Pact of mutual friendship and 
security on 27th November 1926. He concluded that the Italians were a far more 
influential factor in relation to the MPO than Jordan Chkartov or Simeon Radev. 
Ministry of Foreign Affairs received reports that Italy was financing Macedonian 
Press Bureau in New York and Македонска трибуна in Indianapolis.66

64 Đorđe V. Todorović was the son of former Serbian Minister and Senator Velimir Todorović; 
he had graduated and received his PhD from the Faculty of Law in Paris; entered diplomatic 
service and appointed Secretary of the Legation in London 1914; Secretary in the Ministry of 
Foreign Affairs 1916–1917; Secretary of Serbian Legation in Washington 1917–1919. He was 
Director of Administrative and Legal Department and Director of Political Department in the 
Ministry of Foreign Affairs 1922–1923. Đorđe Todorović was appointed as Counselor at the 
Legation in London, 1924–1926. Promoted to General Consul in New York on 24th October 
1926 and took new office on 12th January 1927. AY, 334-Personnel-196-519, 401-404, 413, 
415, 417, 421, 424, 427, 429, 432; AY, 449-16-39 Chief of the Personnel Section of the Ministry 
of Foreign Affairs Dr. Vladimir Kojić to the Royal General Consulate in New York, Per. Conf. No. 
4111 from 26th October 1926, Consul in New York to the Legation in Washington, Ref. Conf. No. 
6 from 12th January 1927.

65 Radoje Janković completed six grades of high school in Čačak and continued his education 
at Lower and Higher School of the Military Academy in Belgrade and Intendants School at 
Military Academy in Paris. He served in the infantry and in cavalry; was part time professor 
at High School of Military Academy in Belgrade; one of the founders of Pijemont, associates of 
Време, Српски књижевни гласник, Војска and other journals. As a member of organization 
“Unification or Death”, also known as the “Black Hand”, he was retired in the rank of infantry 
Major due to verdict delivered at the Thessaloniki trial while he served in volunteer units in 
Russia in 1917. Thereafter, he was a political emigrant in Russia, Italy, France and Austria 
until 1923. He served prison sentence in the Kingdom of SCS until he was pardoned in 1925. 
Special meeting held in the Ministry of Foreign Affairs, on 16th May 1926, decided to accept 
his application on account of his previous journalist work and exempted him from taking 
state exam for diplomatic-consular clerks. Radoje Janković was appointed General Consul in 
Chicago on 20th May 1926. After he was transferred to post of General Consul in New York, in 
August 1929, he took with him personal confidential archive on Bulgarian propaganda. AY, 
334-Personnel-157-480, 730 (1-4), 732-736, 740, 741; AY, 449-16-39 General Consul in New 
York Radoje Janković to the Executive Department of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 
225 from 16th December 1929; Military Archives, Inventory 17, Box 46, Folder 1, Record No. 1, 
Sheet 73; Ko je ko u Jugoslaviji, 54; Српски биографски речник, 303, 304.

66 Б. Пурић, Наши исељеници, 55.
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General Political Director Božidar Purić issued an order to the Yugoslav 
diplomatic representatives in the USA and Canada in February 1927, to monitor 
activities of the MPO, expecting propagandist work in connection to planned 
IMRO’s guerrilla attacks from Bulgaria and Albania.67 Nevertheless, the Legation in 
Washington and consulates reported problems with insufficient financial means 
for undertaking intelligence activity; they claimed that they could only rely on 
cooperation with emigrant groups loyal to Yugoslav state in February and March 
1927.68 Božidar Purić dismissed objection that lack of finances can be an excuse 
for “ignorance and certain inactivity in this respect” on 16th April 1927. At the 
same time, he requested the verification of information and account on possible 
exaggerations in report received from Ministry of Interior Affairs, on work of the 
IMRO supporters (македонствујушчих). The Ministry of Interior had informed 
the Ministry of Foreign Affairs on the success of Bulgarian-Macedonian propaganda 
in the USA. The MPO had modified its activity in order to be compatible with the 
social system and sentiments of the American public. Assemblies were organised 
as democratic political meetings where everyone, including antagonist individuals 
and groups, had the opportunity to ask questions and give a speech. Through 
discussions, concerts and cultural manifestations they established a connection 
with societies, clubs and politically important individuals focused on European 
problems and managed to exercise a certain influence over a group of American 
congressmen and senators interested particularly in the Macedonian question. The 
MPO formed amicable relations with charity trusts and humanitarian institutions 
while raising funds for refugees from Macedonia. Special attention was given to 
the American press, publishing articles on unfair peace treaties, and tyranny in so-
called South Serbia and Aegean Macedonia. Ministry of Interior Affairs concluded 
that the MPO achieved great strength and their main task was to parry Serbian 
and Greek propaganda among Macedonian emigrants convincing them that the 
Macedonian question was not definitely solved. Proposed countermeasures 
were: 1. creating data base of all emigrants who had family members in South 
Serbia, so Yugoslav authorities could intervene through them; 2. appointing one 
clerk from South Serbia to each diplomatic-consular mission in North America 
in order to persuade ethnic Macedonians to be loyal to the Kingdom of SCS; 3. 
periodical visitations of “proven and intelligent” individuals from Macedonia to 
North America where they were to agitate for Yugoslavia.69 General Consul in 
Chicago Radoje Janković sent detailed reports concerning issues raised by the 
Ministry of Interior in March 1928 while the mission of the Konstantin Todorov 
was in progress.

In the beginning of August 1927, General Consul Đorđe Todorović 
reported that the MPO did not achieve any significant result after he had been 

67 AY, 371-35-46, 121.
68 AY, 371-35-46, 122-124.
69 AY, 371-35-46, 125-139.
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appointed in January 1927.70 General Consul Radoje Janković proposed to the 
Legation in Washington to use the services of Pavle Angelov, as he was financially 
secured, therefore reliable, and highly respected among emigrants from 
South Serbia as a former member of the Central Committee of the MPO. Pavle 
Angelov’s estimation was that it was easy to annul the MPO’s results, because 
members were spending a great deal of time and much effort in mutual strife, 
becoming wavering and did not believe in Bulgarian agitation.71 In November 
1927, Ministry of Interior complained to the Ministry of Foreign Affairs on lose 
communication. They were gathering information from confidants in so-called 
South Serbia and Bulgaria on MPO’s activities to raise money for the IMRO and 
did not receive a single report from the Legation or Consulates in North America 
on the precise results of the MPO activity. Also, the Ministry of Interior was 
referring to belated reports on returning of emigrants to South Serbia.72

 Bulgarian Exarchian Church and Serbian Orthodox Church

 In line with ongoing political campaigns, the Bulgarian and Serbian 
Church also accelerated their activities in North America. The Serbian Orthodox 
Church (SOC) could not have the same role in the USA as it had in Macedonia under 
Ottoman rule. Serbia, Bulgaria and Greece were using churches and schools to 
win the hearts and minds of the Macedonian population for their national causes 
before and during the wars 1912–1918. The Serbian eparchy was confronting 
new problem in the USA – naturalization. Nevertheless, members of the Bulgarian 
and Serbian church had taken active part in political and propaganda activities. 

 Two Bulgarian priests and former members of the IMRO David Nakov 
and Krsto Tsenov had an important political role in North America. Bulgarians 
had five churches in the USA and Canada: Steelton in Pennsylvania, Granit City 
in Illinois, Indianapolis in Indiana, Toledo in Ohio and Toronto73 in Canada. As 
a priest in Toronto, the largest Bulgarian-Macedonian colony in Canada, David 
Nakov was the leader of the local brotherhood and of the Bulgarian-Macedonian 
Committee. Krsto Tsenov had a distinguished role in reorganization of the 
Committee into the MPO. Therefore, the struggle of Yugoslav Foreign Service 
and the SOC against their activity had more political than religious aspects.

70 AY, 499-13-27 General Consulate in New York to the General Political Direction of the Ministry 
of Foreign Affairs and Legation in Washington, Conf. No. 91 from 3rd August 1927.

71 AY, 371-35-46, 158-161.
72 AY, 499-13-27 Plenipotentiary Minister Vojislav Antonijević to the Royal Consulate in New 

York, Conf. No. 236/27 from 27th January 1928.
73 According to Bulgarian sources largest Bulgarian colony in Canada was in Toronto numbering 

1 500 members in late 1923. According to the Yugoslav General Consul in Montreal Anto 
Seferović that colony had five to six thousand “Macedonians” consisting of 200 Bulgarians “by 
origin”, rest were emigrants mostly from Aegean Macedonia and less from Vardar Macedonia 
in mid-1925 and early 1926. AY, 371-44-59, 455, 461; К. Гърдев, op. cit., 54.
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 After the First World War, Serbian Orthodox clergy in the USA had 
continued its emancipation from the jurisdiction of the Russian Orthodox Church 
which had begun in 1913.74 Diet of Serbian Orthodox priests was summoned in 
March 1919, it declared the Serbian Eparchy in the USA and Canada independent 
from the Russian Orthodox Church and Archimandrite Mardarije Uskoković was 
elected bishop.75 His ordination was delayed by the reorganization of the SOC 
and election of a new Serbian Patriarch.76 Holly Diet of the SOC had appointed 
Bishop of Žiča Nikolaj Velimirović administrator of American-Canadian eparchy 
and sent him to the USA to examine situation in Serbian parochial-school 
communions. He found a dissatisfying situation among priests who were 
working only for their personal gains. Therefore, Nikolaj Velimirović proposed 
to the Holly Diet of the SOC to ordain one bishop exclusively for the parishes 
in North America.77 Archimandrite Mardarije Uskoković was assigned as acting 
administrator of American-Canadian eparchy with permanent residence in the 
USA in December 1922 and he returned to North America at the beginning of 
1923. Conference of Serbian priests summoned in Gary, 8th–21st February 1923, 
acknowledged his appointment, elected Episcopal Consistory and set their seat 
in Chicago.78 After the resignation of Nikolaj Velimirović from his post, Mardarije 
Uskoković was assigned as the new administrator in December 1923.79 Acting 
on the proposition of General Consul in New York Pavle Karović and request of 
the Episcopal Consistory from April–May 1924,80 the Holly Diet of the SOC had 

74 Др Ђоко Слијепчевић, Историја Српске Православне цркве III. За време Другог светског 
рата и после њега, Београд, 2002, 207–209.

75 AY, 371-63-85, 2, 4, 12.
76 AY, 371-63-85, 49a, 58. On reorganization of the Serbian Orthodox Church: Радмила Радић, 

Држава и верске заједнице 1945–1970. Први део: 1945–1953, Београд, 2002, 19–21.
77 AY, 371-63-85, 29-31, 62, 90, 99, 100; B. Purić, Biografija Bože Rankovića, 158, 172–174; 

Ђ. Слијепчевић, op. cit., 209; Mirko Dobrijević, “Bishop Nikolai Velimirovich’s First Visit to 
America”, Serbian studies, Vol. 5, No. 2 (Fall 1989), 89, 90.

78 AY, 371-63-85, 108-110, 118; AY, 449-5-11 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
General Consul in New York Pavle Karović, Conf. No. 15 from 10th January 1923, circular letter of 
Mardarije Uskoković to Orthodox bishops in America, Episcopal No. 10 from 10th March 1923, 
Mardarije Uskoković to the General Consul in Chicago Božidar Purić, 14th March 1923; Archive 
of Yugoslavia, Records of the General Consulate of the Kingdom of Yugoslavia in Chicago, 
414-3-6 (further: AY, 414) General Consul in Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary 
Minister in Washington Ante Tresić-Pavičić, Conf. No. 35 from 30th January 1923, circular 
letter of Mardarije Uskoković to the General Consul in Chicago Dr Božidar Purić, Episcopal No. 
10 from 10th March 1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign 
Affairs Momčilo Ninčić, Legation in Washington and consulates in America, Conf. No. 60 from 
14th March 1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the archimandrite Mardarije 
Uskoković, Conf. No. 64 from 14th Marsh 1923; B. Purić, Biografija Bože Rankovića, 174–177; 
Ђ. Слијепчевић, op. cit., 209.

79 AY, 371-63-85, pp. 160-164; AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Political 
Department of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Legation in 
Washington, Conf. No. 302 from 19th December 1923.

80 AY, 449-5-11 General Consul in New York Pavle Karović to the Minister of Foreign Affairs 
Momčilo Ninčić, Minister of Religious Affairs Vojislav Janić and Serbian Patriarch Dimitrije, 
Conf. No. 42 from 17th April 1924; Ђ. Слијепчевић, op. cit., 209.
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elected archimandrite Mardarije Uskoković for the American-Canadian bishop 
in December 1925 and ordained him on 25th April 1926.81

 Observations made by Nikolaj Velimirović on the situation among 
Serbian clergy were confirmed by the Yugoslav diplomatic and consular 
representatives in the USA. According to their reports in more than 40 Orthodox 
communities there were 28 priests with various educational82 and moral merits. 
Their reputation and influence among parishioners was gradually declining 
after the First World War.83 Yugoslav diplomatic and consular representatives 
were advocating for a better organization of the Serbian Orthodox Eparchy in 
the USA and Canada as the best means for recovery of the church’s and clergy’s 
reputation among Serbian Diaspora.84 General Consuls in Chicago and New York 
were informing Legation and Ministry during 1919–1923 on different fractions 
among priests who were opposing the authority of the SOC, bishop Nikolaj 
Velimirović and archimandrite Mardarije Uskoković.85 Alongside with personal 
animosities, the struggle against authorities was caused by the will to remain 
independent or to retain their posts.86

 General Consul in Chicago Božidar Purić and Plenipotentiary Minister 
in Washington Ante Tresić-Pavičić recognized the importance of archimandrite’s 
work on behalf of Yugoslav interests in the USA in January–March 1923. They 
considered Mardarije Uskoković an appropriate person to suppress communist 
propaganda among Serbian Diaspora while his authority was derived from his 
position in the church hierarchy; adequate for struggle against Montenegrin 
separatist idea while he was born in Montenegro; and valuable for Yugoslav 

81 AY, 371-63-85, pp. 178, 188; AY, 414-3-6 telegrams: General Consul in Chicago Božidar Purić 
to the General Consulate in New York, 10th December 1925, Deputy Minister of Foreign Affairs 
Jovan Marković to the General Consulate in Chicago, Conf. No. 2459 from 10th March 1926, 
Vice-Consul Naumović to the Rt. Rev. Mardarije, Chicago 10th March 1926, Naumović to the 
Étrangères, Conf. No. 57 from 3rd April 1926; Ђ. Слијепчевић, op. cit., 209.

82 Only 8 of 28 priests were educated in Serbian or Russian theological schools, other 20 had 
different kinds of education.

83 AY, 414-3-6 and AY, 449-5-11 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of 
Foreign Affairs Momčilo Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 
60 from 14th March 1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the Political Department 
of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Legation in Washington, 
Conf. No. 302 from 19th December 1923.

84 AY, 371-63-85, 4, 109, 110; AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Plenipotentiary Minister in Washington Ante Tresić-Pavičić, Conf. No. 35 from 30th January 
1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign Affairs Momčilo 
Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 60 from 14th March 1923; 
AY, 449-5-11 General Consul in New York Pavle Karović to the Minister of Foreign Affairs 
Momčilo Ninčić, Minister of Religious Affairs Vojislav Janić and Serbian Patriarch Dimitrije, 
Conf. No. 42 from 17th April 1924.

85 AY, 371-63-85, 4, 99, 100, 163; AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Political Department of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and 
Legation in Washington, Conf. No. 302 from 19th December 1923.

86 AY, 449-5-11 General Consul in New York Radoje Janković to the Serbian Patriarch Varnava, 
Conf. No. 68 from 19th June 1930.
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propaganda among the American public while he had inherited connections 
within American Protestant circles from bishop Nikolaj Velimirović.87 Yugoslav 
Plenipotentiary Minister and General Consuls were helping Mardarije Uskoković 
to overcome opposition in the ranks of Serbian clergy during 1923 and in 
performing his duties from 1926 while he was suffering from tuberculosis.88 
General Consul in Chicago Božidar Purić and Plenipotentiary Minister in 
Washington Ante Tresić-Pavičić advised the Ministry of Foreign Affairs to 
increase Mardarije Uskoković’s monthly salary in order to support his authority. 
They highlighted ambivalence in expectations and reality. The SOC and Yugoslav 
Foreign Service were demanding from Mardarije Uskoković to act with authority 
among those circles from which he was depending on for financial support, 
i.e. Serbian clergy, Serbian Diaspora and American public. General Consul 
underlined that there was no more devastating impact on the reputation of the 
Kingdom of SCS in American public than “this beggarly propaganda which has 
been lingering since the war”. After the Conference of Serbian priests in Gary had 
decided to collect 125 $ monthly for Eparchy and administrator, Božidar Purić 
estimated that the Ministry of Foreign Affairs should award an additional 100 $ 
per month for the work of Mardarije Uskoković.89

 The main task of the Serbian American-Canadian Eparchy was preserving 
national identity and prevention of naturalization among members the Serbian 
Diaspora particularly younger generations.90 Therefore, those Serbian priests 

87 AY, 371-63-85, 111-113; AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Plenipotentiary Minister in Washington Ante Tresić-Pavičić, Conf. No. 35 from 30th January 
1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign Affairs Momčilo 
Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 60 from 14th March 1923; 
AY, 449-5-11 General Consul in Chicago Božidar Purić to the General Consul in New York Pavle 
Karović, Conf. No. 15 from 10th January 1923.

88 AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign Affairs Momčilo 
Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 60 from 14th March 1923, 
General Consul in Chicago Božidar Purić to the Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić, 
Conf. No. 164 from 6th June 1923, General Consul in Chicago Radoje Janković to the Minister 
of Foreign Affairs Vojislav Marinković and Legation in Washington, Conf. No. 9/28 from 2nd 
January 1928, General Consul in Chicago Radoje Janković to the Legation in Washington, Conf. 
No. 32 from 19th April 1928, Conf. No. 50 from 24th May 1928, General Consul in Chicago 
Radoje Janković to the Minister of Foreign Affairs Vojislav Marinković, Conf. No. 50 from 24th 
May 1928; AY, 449-5-11 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign 
Affairs Momčilo Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 60 
from 14th March 1923, General Consul in New York Radoje Janković to the Serbian Patriarch 
Varnava, Conf. No. 68 from 19th June 1930.

89 AY, 371-63-85, 111-117; AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Plenipotentiary Minister in Washington Ante Tresić-Pavičić, Conf. No. 35 from 30th January 
1923, Legation in Washington to the General Consulate in Chicago, P. No. 39 from 26th February 
1923, General Consul in Chicago Božidar Purić to the Minister of Foreign Affairs Momčilo 
Ninčić, Legation in Washington and Consulates in America, Conf. No. 60 from 14th March 1923.

90 AY, 414-3-6 General Consul in Chicago Radoje Janković to the Minister of Foreign Affairs 
Vojislav Marinković and the Legation in Washington, Conf. No. 9 from 2nd January 1930; AY, 
449-16-37 General Consul in Chicago Božirad Purić to the Royal Legation in Washington and 
General Consulate in New York, Conf. No. 19 from 2nd February 1925, General Consul in New 
York Pavle Karović to the Legation in Washington, Conf. No. 38 from 17th February 1925.
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who were aware of their pastoral duties and were cooperating with Yugoslav 
diplomatic-consular missions were more dedicated to maintain Serbian parishes 
than to win over members of Bulgarian-Macedonian parishes. Illustrative is the 
report of priest Đorđe Petrović sent to the Department for Protection of the State 
of the Ministry of Interior Affairs in 1924. He had a parish in the MPO’s stronghold 
in Steelton and less than 20 of 250 Serbian children knew the Serbian language. 
In order to attract children to learn the Serbian language and to use it in everyday 
life, he  opened a Serbian school, evening singing lessons and amateur theater 
during working days, and family gatherings on Sunday evenings with lamb roast 
and non-alcoholic beer. Therefore, Dorđe Petrović had little time and opportunity 
for counterwork against the MPO and Bulgarian priest in Steelton.91

 Yugoslav Ministry of Foreign Affairs was accustomed to the activity of 
priest David Nakov as the leader of the Bulgaro-Macedonian Committee in North 
America. Hence, Yugoslav Foreign Service immediately recognized Protosyngellos 
Dr Krsto Tsenov as a propaganda agitator sent by Bulgarian government to 
reorganize political activities of Macedonian Diaspora, although he was officially 
sent to the USA as a head of Bulgarian Church Mission in North America in August 
1922.92 Their assumption was that Bulgarians had only five churches and therefore 
no need for a new priest.93 Yet, Yugoslav Foreign Service did not have sufficient 
funds to track his work.94 After the reorganization of the Bulgarian-Macedonian 
Committee into the MPO, Božidar Purić concluded it was the result of the activity 
of Krsto Tsenov. Consequently, the Legation in Washington assigned consulates to 
follow his future work through cooperation with Yugoslav colonies.95

 Before Yugoslav Foreign Service had started to conduct organized anti-
Bulgarian and pro-Yugoslav propaganda through cooperation with Mardarije 
Uskoković in 1923, there were individual attempts by Serbian priests to follow 
and counteract activities of the BEC. The most devoted was Danilo Kozomara 
in one the largest Bulgarian-Macedonian colonies in the USA in Steelton. He 
informed Legation in Washington in 1919–1920 that Macedonian parishioners 
had separated from the Serbs and founded a new Church. Under leadership of 
Bulgarian priest and former komitadji they were working on raising so-called 
Macedonian question.96

91 AY, 449-5-11 Ministry of Foreign Affairs to the General Consulate in New York, Conf. No. 942 
20th February 1925.

92 AY, 449-13-27 Plenipotentiary Minister in Washington Slavko Grujić to the General Consul in 
New York Pavle Karović, Conf. No. 408 from 24th August 1922.

93 Б. Пурић, Наши исељеници, 52.
94 AY, 449-13-27 General Consul in New York Pavle Karović to the Legation in Washington, Conf. 

No. 33 from 8th September 1922, General Consul in New York Pavle Karović to the Legation in 
Washington, Ref. Conf. No. 33 from 9th September 1922, General Consul in Chicago Božidar Purić to 
the Ante Tresić-Pavičić and General Consulate in New York, Conf. No. 119 from 2nd October 1922.

95 AY, 371-34-45, 293, 294; AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Božidar Purić to the 
Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić and General Consulate in New York, Conf. No. 145 
from 26th October 1922, Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to the General Consulate 
in New York, Conf. No. 518 from 31st October 1922.

96 AY, 371-34-45, 99, 100.
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 According to the preserved records, cooperation of the Serbian 
American-Canadian Eparchy with Yugoslav Foreign Service against the BEC 
in North America began in the last quarter of 1923.97 Simultaneously with 
declining enthusiasm of the MPO the Bulgarian Church lost in November 1923 
the priest in Indianapolis Velko Popov whose parish also covered state Indiana 
and Headquarters of the MPO in Fort Wayne. The Serbian Orthodox Church 
had assigned David Popović as priest in Kansas City, Missouri in October 1923. 
On the recommendations of General Consuls in New York and Chicago Pavle 
Karović and Božidar Purić, Mardarije Uskoković reassigned him as a priest in 
South Bend, Indiana. His election was not random, because he was known to 
Macedonian emigrants, through Bulgarian press, as former school teacher who 
often intervened with Serbian military authorities in favor of local residents, after 
the liberation of South Serbia in 1918. This was an opportunity to implement the 
forth point of Božidar Purić’s plan and win over all members of the MPO who 
had started to doubt in their hitherto work. General Consul in Chicago asked 
archimandrite Mardarije Uskoković to expand his parish from South Bend to 
entire state Indiana in November 1923. Božidar Purić had sent to David Popović 
detailed information on existing Bulgarian propaganda and instructions to 
organize parochial-school community in cooperation with Yugoslav Diaspora 
and start counteraction against Bulgarian-Macedonian organisations.98 During 
the next years David Popović was distinguished member of Serbian Eparchy due 
to his work for national and state interests.99 Mardarije Uskoković tried to move 
him to the Chicago so he could counter pro-Bulgarian actions in state Illinois. 
But David Popović lost the elections after the parishioners had found out that he 
was the candidate of Serbian American-Canadian Eparchy.100

 Yugoslav diplomatic-consular missions in North America were 
stimulated toward closer cooperation with the Serbian American-Canadian 
Eparchy due to strengthening of anti-state propagandas and differences among 
loyalty of Serbian and Croatian clergy toward the Kingdom of SCS. During 
December 1923 – August 1924, Yugoslav Foreign Service was particularly 
interested in collaboration with the Serbian Eparchy in order to improve the 
reputation of the Kingdom of SCS in Yugoslav Diaspora and American public and 
against Bulgarian propaganda aimed toward guerilla operations in so-called 
South Serbia. Main disadvantages were insufficient funds of Yugoslav Foreign 

97 Recall of David Nakov from post in Toronto, in April 1923, was result of the action taken by 
General Consulate in Montreal and the SND and there is no information that Serbian American-
Canadian Eparchy had any role in this action.

98 AY, 371-34-45, 328; AY, 414-3-6 and AY, 449-5-11 General Consul in New York Dr Pavle Karović 
to the general in Chicago Božidar Purić, Conf. No. 145 from 17th October 1923; AY, 449-13-27 
General Consul in Chicago Božidar Purić to the Royal Legation in Washington and General 
Consulate in New York, Conf. No. 266 from 20th November 1923.

99 AY, 449-5-11 General Consul in New York Radoje Janković to the Plenipotentiary Minister in 
Washington Leonid Pitamec, Conf. No. 221 from 9th December 1929.

100 AY, 414-3-6 priest David Popović to the Božidar Purić, Omaha 28th January 1926.
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Service, loose communication between diplomatic-consular missions and 
Serbian clergy, non-existing allegiance of Croatian priests to the state created 
by Serbs.101 The weakest point in this plan was Canada where the BEC had sent 
several priests after the First World War and the SOC had not assigned any 
priest to the only church it had in Hamilton, Ontario. Hamilton church was only 
occasionally visited by the Serbian priests who were traveling through Canada.102

 Disadvantage of the SOC in Canada was exceeded by the recall of the 
priest in Toronto David Nakov, who had taken new post in Steelton continuing 
pro-Bulgarian propaganda among Macedonian parishioners. Serbian priest in 
Steelton Đorđe Petrović was unable to counter his work during 1924–1925 
while his main focus was on preserving national identity among 40–50 Serbian 
families.103 While Đorđe Petrović had support of Protosyngellos Danilo Kozomara, 
he had loose communication with General Consulate in New York. Đorđe 
Petorvić had sent to the General Consulate in New York list of Macedonians who 
were working for Bulgarian propaganda and were parishioners of Bulgarian 
Exarchial Church, and proposed to the General Consulate to send circular letter 
to the Macedonians with an explanation of the consequences if they remained 
loyal to the Bulgarian Church. General Consul Pavle Karović had recommended 
to the Legation in Washington and archimandrite Mardarije Uskoković his 
propositions, but did not take active role.104

101 AY, 371-35-45, 609-611; AY, 371-63-85, 164, 165; AY, 414-3-6 General Consul Božidar 
Purić to the Political Department of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious 
Affairs and Legation in Washington, Conf. No. 302 from 19th December 1923; AY, 449-13-27 
Plenipotentiary Minister Ante Tresić-Pavičić to the general consul in New York Pavle Karović, 
Conf. No. 492 from 16th August 1924.

102 General Consul in Montreal Anto Seferović was able to support supposedly assigned Serbian 
priest with 50 $ per month until he would win over most of the Macedonian parishioners, yet 
this question was not resolved in 1925. AY, 371-44-59, 440-443, 459.

103 AY, 449-5-11 Ministry of Foreign Affairs to the General Consulate in New York, Conf. No. 942 
20th February 1925.

104 For instance, in the case of Milan Talević (Milan Talev-Pajmak) the General Consul in New York 
had more confidence in the words of the Macedonian emigrant than in the report received by 
Protosyngellos Danilo Kozomara. AY, 449-13-27 priest Đorđe A. Petrović to the General Consul-
ate of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Steelton from 2nd September 1924, General 
Consul in New York Pavle Karović to the Legation of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slo-
venes in Washington and Archimandrite Mardarije, 12th August 1924, General Consul in New 
York Pavle Karović to the Ministry of Foreign Affairs and priest Đorđe A. Petrović, Conf. No. 81 
from 12th August 1924, priest Đorđe A. Petrović to the General Consulate in New York, Steelton 
2nd September 1924, General Consul Pavle Karović to the Legation in Washington, connection 
Conf. No. 89 from 5th September 1924, Protosyngellos Danilo Kozomara to the General Consulate 
in New York, Steelton 18th November 1925, protosyngellos Danilo Kozomara to the General Con-
sul in New York Pavle Karović, Steelton 21st December 1925, General Consul Pavle Karović to the 
Danilo Kozomara, New York 23rd December 1925, General Consul Pavle Karović to the Political 
Department of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 133 from 23rd December 1925, General 
Consul in New York Pavle Karović to the Political Department of Ministry of Foreign Affairs, Conf. 
No. [illegible] from 30th December 1925, general consul in New York Đorđe Todorović to the pro-
tosyngellos Danilo Kozomara, Conf. No. 7 from 11th January 1926, Protosyngellos Danilo Kozo-
mara to the General Consul Đorđe Todorović, Steelton 13th January 1926; AY, 449-5-11 Ministry 
of Foreign Affairs to the General Consulate in New York, Conf. No. 942 from 20th February 1925.
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Serbian priests frequently proposed to the Yugoslav consular missions 
to decline any application for a Yugoslav passport and visas to persons who 
could not obtain a certificate from Serbian priests that they were acting loyal to 
the Kingdom of SCS while they were living in the USA or Canada.105

Analyzing their experiences in collaboration with the SOC in struggle 
against Bulgarian propaganda during 1924–1925, General Consuls in New 
York and Chicago could report a different state of the affairs. Pavle Karović 
concluded there were several reasons why Serbian priests had not achieved 
significant results among Macedonian parishioners. On one hand, the BEC had 
sent number of Bulgarian priests to the USA with more than sufficient funds for 
their work among the Macedonian Diaspora.  On the other hand, the Ministry of 
Foreign Affairs and the SOC sent Serbian clergy expecting they could win over 
Macedonians only with “kind word” and “potential” recognition of their service 
by the Yugoslav state. Pavle Karović concluded that Serbian priests could do little 
while members of Macedonian Diaspora were threatened by IMRO’s retaliation 
against their families in South Serbia and that the SOC should send at least ten 
“decent” priests to support the work of Archimandrite Mardarije Uskoković, 
with 50 $ monthly allowance (500 $ monthly in total) and detailed instructions 
on counteraction against Bulgarian-Macedonian propaganda.106 Božidar Purić 
estimated that the General Consulate in Chicago achieved good results in 
cooperation with Serbian clergy on the territory under their jurisdiction.107

Efforts of Mardarije Uskoković in service of Yugoslav diplomacy and 
propaganda were appreciated by the Ministry of Foreign Affairs. After he had 
been ordained  bishop of American-Canadian Eparchy, in April 1926, Minister of 
Foreign Affairs decided to grant him a subsidy of 500 $ monthly from classified 
funds. Nevertheless, General Consul in Chicago Radoje Janković proposed to 
the Ministry of Foreign Affairs, during first half of 1928, to replace Mardarije 
Uskoković because he was not able to take an active role in the life of Diaspora 

105 AY, 449-13-27 Syngellos and Vice-President of the “Srbobran” Daniel Kozomara to the Royal 
General Consulate of the Kingdom of SCS in New York, Steelton 27th September 1920, General 
Consulate in New York to Syngellos Daniel Kozomara, Ref. Conf. No. 55 from 5th October 1920, 
Syngellos Daniel Kozomara to the General Consulate in New York, 7th October 1920, priest Đorđe 
A. Petrović to the General Consulate of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Steelton from 
2nd September 1924, General Consul in New York Pavle Karović to the Legation of the Kingdom 
of the Serbs, Croats and Slovenes in Washington and archimandrite Mardarije, 12th August 1924, 
General Consul in New York Pavle Karović to the Ministry of Foreign Affairs and priest Đorđe A. 
Petrović, Conf. No. 81 from 12th August 1924, priest Đorđe A. Petrović to the General Consulate 
in New York, Steelton 2nd September 1924, General Consul Pavle Karović to the Legation in 
Washington, connection Conf. No. 89 from 5th September 1924, priest David Popović to the 
General Consul in New York Đorđe Todorović, Lackawanna from 22nd December 1927, priest 
Daniel Kozomara to the General Consul in New York, 12th January 1928; AY, 449-5-11 Ministry of 
Foreign Affairs to the General Consulate in New York, Conf. No. 942 from 20th February 1925.

106 AY, 449-16-37 General Consul in New York Pavle Karović to the Legation in Washington, Conf. 
No. 38 from 17th February 1925.

107 AY, 449-16-37 General Consul in Chicago Božidar Purić to the Royal Legation in Washington 
and General Consulate in New York, Conf. No. 19 from 2nd February 1925.
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or Yugoslav propaganda due to his serious illness.108 During 1929–1934, Serbian 
priests David Popović and Marko Komnenić in cooperation with General Consuls 
in New York Đorđe Todorović and Radoje Janković managed to alienate Bulgarian 
priests David Nakov and Krsto Tsenov, while they had supported the prior 
during his trial with the later in Magistrate of Harrisburg so he could create new 
Macedonian Church in Steelton independent from Bulgarian Exarchial Church.109

 The Mission of the Konstantin Todorov

Ministry of Foreign Affairs undertook an extended action against 
Bulgarian-Macedonian organisations in the second half of 1927. Aim was to 
win over simultaneously the Macedonian Diaspora and American public for 
Yugoslav thesis. First phase was initiated by bishop Nikolaj Velimirović`s lectures 
delivered in American churches, during August-October that year. He was 
officially invited by American-Yugoslav Society in New York, with aim to avoid 
any connection with official diplomacy. Bishop Velimirović was trying to explain 
the general practice of compulsory closures of Bulgarian-language schools and 
current state of religious life in South Serbia by contrasting them with striking 
accounts of contemporary IMRO’s terrorist actions and former Ottoman rules 
in Macedonia, both of which were discarded for their anti-Christian nature and 
character. By criticising bishop`s lectures, the new Chief of Macedonian Press 
Bureau in New York Hristo Nazimov tried to advocate IMRO’s activities which 
were taking place primarily as consequence of harsh prosecutions imposed by 
regimes in both Yugoslav and Greek parts of Macedonia.110

Konstantin Todorov arrived in the USA after Nikolaj Velimirović’s 
departure. He spent seven months in North America, from November 1927 to 
May 1928, but dedicated only one page in his memoirs to this episode. Since 
it was published in New York during 1943, he probably could not reveal his 
activities in Yugoslav service on American soil in interwar period, while he was 
affiliated with the Yugoslav government throughout the Second World War. He 
devoted more space in his memoirs to the meeting with the notorious gangster 
Joe Morgan, opponent of Alphonso “Al” Capone in Chicago than to his mission.111

108 From preserved records it is not clear when exactly did Ministry make this decision; author 
of this article could only conclude it was during period 1926–1928. AY, 414-3-6 General 
Consul in Chicago Radoje Janković to the Legation in Washington, Conf. No. 32 from 19th April 
1928, General Consul in Chicago Radoje Janković to the Minister of Foreign Affairs Vojislav 
Marinković, Conf. No. 50 from 24th May 1928.

109 AY, 449-13-27 letters of General Consul Đorđe Todorović to the priest Marko Komnenić, New 
York from 20th May and 25th June 1929, letters of priest Marko Komnenić to the General Consul 
Đorđe Todorović, Steelton from 28th May and 1st July 1929, General Consul Đorđe Todorović to 
the General Political Direction of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 161 from 10th June 
1929; AY, 371-36-47, 284-295.

110 AY, 371-35-46, 148-156; AY, 371-63-85, 201-203, 205, 206, 227, 228.
111 Kosta Todorov, Balkan Firebrand, New York, 1943, 227, 228; Bulgarian edition: Коста Василев 

Тодоров, Изповедта на една луда балканската глава, София, 1994, 316, 317.
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Before he had left Europe, Konstantin Todorov circulated his publication 
– La vérité sur l’Organisation Révolutionaire Intérieure Macédonienne, printed in 
Paris in 1927 – to Yugoslav representatives in North America, editorial boards 
of American press and individuals concerned with the Macedonian question.112 
His stay was planned with Minister of Foreign Affairs Vojislav Marinković,113 and 
coincided with the signing of Yugoslav-French and Italo-Albanian agreements.114 
In his memoirs, Konstanin Todorov stated that he had been traveling with a 
French passport received personally from General Secretary for Foreign Affairs 
Philippe Berthelot.115 At the same time, Yugoslav Ministry of Foreign Affairs 
did not officially inform either Yugoslav Legation in Washington or General 
Consulates in New York and Chicago of his arrival.116 Konstantin Todorov asked 
General Consul in New York Đorđe Todorović for instructions on 16th November 
1927. His first step was to attend to State Secretary Frank Billings Kellogg and 
other American statesmen connected with MPO’s leader Lambo Kiselinchev.117 
Konstantin Todorov received support from American-Yugoslav Society in New 
York and his stay aroused first rumours of assassination planned by the IMRO.118 
In December 1927, Ministry of Foreign Affairs approved to the General Consulate 
in Chicago particular credit scheme for propaganda toward Yugoslav emigrants 
via American press; it permitted use of reliable individuals, and accepted 
Unification of South Slavs as anti-thesis to the MPO’s ideas, ordering Yugoslav 
representatives to pay special attention to the American public.119

Alongside Yugoslav Foreign Service and American-Yugoslav Society in 
New York, Konstantin Todorov had support from Czechoslovakian Diaspora, 

112 AY, 449-13-27 General Consulate in Genève to the General Consulate in New York, Conf. No. 87 
from 24th September 1927.

113 AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović to the Plenipotentiary Minister in 
Washington Vojislav Antonijević, Conf. No. 23 from 25th January 1928.

114 For further readings on these treaties: Vuk Vinaver, Jugoslavija i Francuska između dva rata. 
Da li je Jugoslavija bila francuski „satelit“, Beograd  1985, 116–127; Stanislav Sretenović, 
Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1929, Beograd, 2008, 323–327; Саша 
Мишић, Албанија: пријатељ и противник. Југословенска политика према Албанији 1924–
1927, Београд, 2009, 158–161.

115 К. В. Тодоров, op. cit., 316.
116 AY, 414-8-17 and AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović to the General 

Consul in Chicago, Conf. No. 29 from 8th February 1928.
117 Lambo Kiselinchev was a member of the Central Committee of the MPO and one of two 

directors of the Macedonian Press Bureau in New York. His father was a millionaire with close 
connections with the Central Committee of the IMRO in Sofia. AY, 371-35-46, 91, 772-778.

118 AY, 371-35-46, 171-180; AY, 449-13-27 Plenipotentiary Minister in Washington Vojislav 
Antonijević to the General Consul in New York Đorđe Todorović, Conf. No. 10, Conf. No. 11 and 
Conf. No. 13 from 8th and 21st January 1928.

119 AY, 414-8-17 and AY, 449-13-27 Chief of III section of the Political Department of the Ministry 
of Foreign Affairs to the Royal General Consulate in Chicago, Conf. No. 6977 from 11th June 
1928; AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović to the General Political 
Direction of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 117 from 16th June 1928, General Political 
Director Stevan K. Pavlović to the General Consulate in New York, Conf. No. 10101 from 25th 
August 1928; AY, 371-35-46, 279-281.



Srđan MIĆIĆ

111

Mission of Konstantin todorov in north aMerica 1927–1928: 
Yugoslav foreign service vs. Macedonian-Bulgarian 

OrganisatiOns in nOrth america

represented in American public as neutral side in the South Slav discussions. 
Opposition and hostile groups were invited to attend his lectures and they 
were allowed to debate with the speaker. In addition to expected opposition of 
Macedonian-Bulgarian and Croatian emigrants, communists took an active role 
in these debates as well. Konstantin Todorov based his arguments on increasing 
number of supporters for the idea of Yugoslav-Bulgarian rapprochement in both 
kingdoms and avoided to discuss the dynasty question.120

After spending two months in New York, he travelled to Canada where 
he cooperated with General Consulate in Montreal. In January 1928,121 he spent 
one or two weeks there and returned to the USA. The most significant part of his 
mission took place on the territory under jurisdiction of General Consulate in 
Chicago, where the MPO’s main strongholds were located. At the beginning of his 
work in Chicago in February 1928, Konstantin Todorov proposed to the General 
Consul Radoje Janković that logistic should be designated to one discretely 
organised committee. In order to cover material costs of organising movement 
for Yugoslav-Bulgarian alliance, his advice was that tickets for lectures should 
not be cheaper than 75 cents or 1 $. His plan was to stay one week in Chicago and 
then to visit all places with South Slav colonies under jurisdiction of the General 
Consulate.122 Radoje Janković had estimated that tickets price should be 50 ¢ and 
he took care of the promotion.123

Committee for support was organised by “Srbobran”,124 publishing 
articles and announcements for lectures and explaining discussion topics. 
Preparing the ground for speech in MPO’s stronghold Gary, scheduled for 19th 
February 1928, Konstantin Todorov was represented as a democrat, which 
could suited the American public and could attract attention of larger number of 
Macedonians and Bulgarians. Namely, he was referred to as a former Bulgarian 
delegate in the League of Nations and as advocate of Bulgarian-Yugoslav Union; 
and in an article written for the American press, the name of the Bulgarian 
Agrarian National Union was translated into English as “Democratic Party”. 
Suggestion of Radoje Janković was accepted and ticket price was 50 ¢.125 Lecture 
was held under presidency of a certain ethnic “Bulgarian” Dr Stoykov in a 

120  AY, 371-35-46, 188-191.
121  AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović to the Plenipotentiary Minister in 

Washington Vojislav Antonijević, Conf. No. 23 from 25th January 1928.
122  AY, 414-8-17 Kosta Todorov to the General Consul in Chicago Radoje Janković, 6th February 

1928.
123  AY, 414-8-17 General Consul Radoje Janković to Kosta Todorov, 8th February 1928.
124  “Srbobran” was one of two major organizations of Serbian Diaspora in the USA before the First 

World War and during interwar period. They supported foreign and domestic policies of the 
Yugoslav governments in their newspaper American Srbobran, published in Pittsburgh, from 
the First World War until 25th March 1941. B. Purić, Biografija Bože Rankovića, 154, 155, 182, 
183; I. Čizmić, op. cit., 105–115; U. Ostojić-Fejić, op. cit., 129, 135; A. N. Dragnich, op. cit., 13–16.

125  AY, 414-8-17 clippings „Г. Коста Тодоров“, Србобран from 14th February 1928; undated and 
unsigned text of an article sent to American press; Political Conference on Sunday, February 
19, 1928, at Serbian Dom 14th and Madison sts., Gary, Ind.
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Serbian home, and it was attended by significant number of Macedonians and 
Bulgarians.126

Successful action in Gary was the rehearsal for the key step. Up until 
then, Konstantin Todorov was giving series of lectures, and in Chicago he had 
started organising Yugoslav-Bulgarian Society with task of gradual detachment 
of Macedonians from the MPO. Committee for support represented him through 
Chicago Daily News127 as prominent democrat known to be well aquatinted with 
the political and economic situation on the Balkans.128 “Srbobran” suggested 
that he should adjust lecture to Macedonian’s attitudes, because emigrants 
from South Serbia were equally fed up with Serbian/Yugoslav as with Bulgarian 
propaganda. Therefore, “Srbobran” estimated that the Macedonians would 
like Konstantin Todorov to introduce them to the ideas of an independent or 
autonomous Macedonia, as core of “the U.S. of the Balkans”.129 Czechoslovakian 
colony in Chicago was working on expanding the idea of South Slav’s Unity to 
all-Slav’s solidarity, as a counterbalance to Italian intentions. Therefore, the 
lecture was advertised by Hrvatski glasnik, and not in Serbian papers, and was 
organised in the Bohemian-American Hall. Invitation was sent to “Bulgarians, 
Russians, Yugoslavs together with Macedonians, Czechs and Pols” to attend “All-
Slavs assembly” and it was underlined that he would speak on relations between 
Italy, Kingdom of SCS and Bulgaria.130

In the interview for Chicago Daily News, Konstantin Todorov elaborated 
the thesis on unification of South Slavs in a wider European context. By criticising 
Bulgarian foreign policy which was based on the support of Rome and London, 
he highlighted that France, Czechoslovakia, British Labour Party and German 
Minister of Foreign Affairs Gustav Stresemann were supporting Yugoslav 
resistance to Italian penetration in the Balkans. Those who opposed Yugoslavia 
were to be found in Italian fascists, Soviet bolshevists and reactionary regimes 
in Europe.131 The aforementioned Committee for Support had published “Appeal 
to all South Slavs in the United States and Canada” in order to win over South 
Slav emigration. Italian threat to the Balkan Peninsula was anticipated through 
the status of Slovenian and Croatian minorities in Italy; while political-cultural 
ideas and struggles of Serbs, Montenegrins, Bulgarians, Croats and Slovenians 
in 19th and 20th century were levelled on the same plain. Resistance against 
Italy was highlighted as a main task of future mutual work of all South Slavs. 

126 AY, 414-8-17 clipping „Др Коста Тодоров у Чикагу“, Srpski dnevnik.
127  In 1924, Ante Tresić-Pavičić and Božidar Purić recognized the Chicago press as the most 

hostile toward the Kingdom of SCS. AY, 371-75-98, 96-97b, 112-115.
128  AY, 414-8-17 John Warandos to Mr. Charles H. Dennis, Managing Editor Chicago Daily News, 

Chicago, Ill., February 23, 1928.
129  AY, 414-8-17 President of the Srbobran-Sloga in Pittsburgh Dušan D. Silaški to the General 

Consul in Chicago Radoje Janković, 3/29
130 AY, 414-8-17 clipping „Poziv“, Hrvatski glasnik from 23th February 1928.
131  AY, 414-8-17 clipping “Bulgarian Hopes for Slavic Union: Dr. Kosta Todorov Voices Ambition to 

See Peace in the Balkans”, Chicago Daily News from 25th February 1928.
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In that context, the IMRO and all their branches (implicated the MPO) were 
designated as servants of Italian imperialism motivated by selfish financial 
profits. Therefore “Appeal” demanded from emigrants to cease financial and 
moral support to Macedonian organisations and to start backing the movement 
for Yugoslav-Bulgarian unification.132 Before his lecture, Konstantin Todorov had 
asked Radoje Janković to help establish Society of all Yugoslavs in the Balkans.133

Assembly was attended by 300 persons, under presidency of a 
certain ethnic Croat Mamek, on 26th February 1928. In order to introduce the 
audience to the Italian threat common to all South Slavs Konstantin Todorov 
pointed out the consequences of the signed treaty between Italy and Albania. 
He emphasized the project of the political union of the Kingdom of SCS and the 
Third Bulgarian Empire as a first step in unification of all Slavs in one state with 
300 million inhabitants (ethnic Russians included). On the conference, Croats 
and Czechoslovakians appealed for South Slav’s solidarity. Resolution of former 
member of Yugoslav National Council in the USA Dr Ante Biankini was passed 
on forming a Permanent Committee for Bulgarian-Yugoslav Unification with 
headquarters in Chicago.134 General Consul Radoje Janković had estimated that it 
was necessary to obtain 800 $ monthly for successful work of the committee, but 
General Consulate in Chicago could dispose only 50 $ from confidential credit.135 
Ministry of Foreign Affairs was pleased with results and allowed additional 500 
$ credit for establishing Bulgarian-Yugoslav branches in North America.136

Nevertheless, General Consulate in Chicago and Legation in Washington 
reiterated their requests for additional financial support. General Consul Radoje 
Janković sent two detailed elaborates regarding Macedonian emigration, on 3rd 
and 9th March 1928, making proposals for future efforts:

1. Winning over trustworthy Macedonians for Yugoslav intelligence to 
gather information on exact number of MPO’s members and exact 
financial strength of that organisation; detecting communication lines 
between Central Committee and local brotherhoods, and between the 
MPO and the IMRO;

132 AY, 414-8-17 announcement Сазивачи, „Апел свим Јужним Словенима у Сједињеним 
Државама и Канади“.

133 AY, 371-35-46, 201, 209.
134 AY, 414-8-17 clippings “World Expects Yearly Balkan War, Envoy Says”, Chicago Tribune from 

27th February 1928; „Др Коста Тодоров у Чикагу“, Srpski dnevnik; Ристо М. Томашевић, „Др. 
Коста Тодоров у Чикагу“, Српски дневник from 28th February 1928.

135 AY, 449-16-39 General Consul in New York Radoje Janković to the Executive Department of the 
Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 225 from 16th December 1929.

136 AY, 371-35-46, 231, 299, 300; AY, 449-13-27 Kosta Todorov to the General Consule in New York 
Đorđe Todorović, Akron 27th March 1928; AY, 414-8-17 Kosta Todorov to the General Consul 
in Chicago Radoje Janković, Mihaljevic Bros. Steamship Agency, Cleveland; Kosta Todorov to 
the General Consulate in Chicago Radoje Janković, Detroit 7th April 1928; General Consul in 
Chicago Radoje Janković to the Department of Audit of Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 57 
from 2nd June 1928.
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2. Centralisation of Yugoslav intelligence service and total discretion of 
its work, avoiding exposure of their sources, referring to incidents with 
publication of official reports in Belgrade press and indiscretions of 
authorities in South Serbia;

3. Paying more attention to threats of the IMRO to Yugoslav confidants, 
who were well paid but living in fear;

4. Sending documents to the Department for State Security of the Ministry 
of Internal Affairs in sealed envelopes and reporting only general 
information to the Ministry of Foreign Affairs;

5. Centralisation of confidential funds, referring that Macedonians accept 
only strictly confidential, oral communication, without written reports 
or signing receipts for money.

Radoje Janković defined as the main goal of Yugoslav diplomatic-consular 
service to gather exact and reliable evidences of Bulgarian activities in North America 
as preparation for an official request for intervention of the American government 
against subversive anti-Yugoslav activity of Macedonian Diaspora. Comparing the 
Yugoslav experience in the USA with the Serbian one in the Ottoman Empire, General 
Consul underlined that in both cases the Bulgarians first started propaganda activities, 
yet their lack of discipline was breaking their ranks. Therefore, Radoje Janković saw 
the discipline of the Yugoslav Foreign Service as an advantage. Replying to the request 
of General Political Director Božidar Purić, from 16th April 1927, Radoje Janković 
concluded that the Ministry of Interior Affairs possessed incorrect and exaggerated 
information on the MPO. Radoje Janković proposed that police authorities in South 
Serbia should put more pressure on the emigrants’ families as he thought that 
Macedonians could only appreciate “strong-arm” policy until they realised that 
Kingdom of SCS was not a transient state. He thought that the MPO achieved greatest 
success in the American press, contrary to their activities in emigration community 
which proved to be failure. Radoje Janković warned the Ministry of Foreign Affairs that 
American authorities were deporting persons to the countries of their origin, sending 
emigrants from South Serbia to Bulgaria if they declared themselves as Bulgarians, 
thus avoiding punishment for their crimes against the Kingdom of SCS.

Legation in Washington informed Ministry of Foreign Affairs that the 
only reason why Macedonian emigrants were not actively propagating the idea 
of independent Macedonia was due to international circumstances. Unlike 
General Consul Radoje Janković, Chargé d’Affaires Branko Adžemović,137 who 

137 Branko Adžemović was born in Trstenik in 1888; graduated from the Faculty of Law in 
Belgrade; he had a good knowledge of the English language; served in the Serbian Army 1914–
1919; worked as a court clerk and judge in Aranđelovac in 1919; worked in the Ministry of 
Foreign Affairs since 1920. He was appointed Vice-Consul in New York 1920; he worked in the 
Ministry 1921–1923; he was acting Consul in Denver 1923, and since 1924 he worked in the 
Legation in Washington. AY, 334-Personnel-136-459, 344 (1-4), 348, 351, 360, 361, 366-368, 
378, 379, 389, 390, 403-406.
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had been assigned to monitor Yugoslav Diaspora, thought it was not wise to 
spend money on publishing articles in American press.138 His conclusion was 
that congressmen and senators were interested in Bulgarian propaganda 
slogans just because they were personal friends with Simeon Radev. Branko 
Adžemović proposed that focused attention on the American correspondents 
had greater influence, and they were just transiting Yugoslav territory while 
they were staying in Bulgaria.139

Yugoslav colony in Canada under leadership of Božidar Marković and 
in cooperation with former archimandrite and then pharmacist Dr Dimitry 
Malinov140 (who was predecessor of David Nakov as priest in Toronto and 
predecessor of Krsto Tsenov as the Head of Bulgarian Church Mission in North 
America) invited Konstatin Todorov to give a lecture in MPO’s stronghold in 
Toronto, because strife between autonomists and communists had caused 
anxiety and doubts amid Bulgarian-Macedonian colony.141

Success of the mission provoked a reaction of the MPO and Bulgarian 
Foreign Service. Jordan Chkartov planned to travel to Canada and struggle 
against communists.142 Stoyan Omrachevski143 arrived in New York in March 

138 Polemics among Yugoslav diplomatic-consular representatives in the USA on question of 
effectiveness of publishing articles in American press was on going during the whole observed 
period 1919–1928. Numbers of reports with various standpoints are preserved in Records of 
the Legation in Washington and General Consulates in New York and Chicago.

139 AY, 371-35-46, 196-228.
140 Dimitry Malinov (Dimitry Georgiev Malinchev) was born in Bulgaria in 1882; he took part in 

Ilinden’s uprising in 1903; emigrated to North America in 1907 as Orthodox priest; he was 
Archimandrite of Macedonian-Bulgarian church in Toronto 1910–1920. After the outbreak of 
the First World War he gave lectures on the situation on European fronts to the Macedonian, 
Bulgarian and Serbian believers according to the British press, without propaganda. Malinov 
had publicly condemned entrance of Bulgaria in the war on the side of Central Powers and 
predicted its catastrophe in 1915. After completing Medical studies in 1920, he left the 
priesthood and Bulgarian-Macedonian brotherhood „Pravda“, while supporting Alexander 
Stamboliyski’s politics and Yugoslavism. Having left the priesthood of the Bulgarian church, 
he became member of Russian Orthodox Church Abroad. In 1924, General Consul in Montreal 
Anto Seferović was not immediately convinced in his honest desires for South Slavs cooperation 
and warned Božidar Marković to be careful in contacts with Malinov. AY, 341-41 B. M. Marković 
to the General Consul of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Montreal, Toronto from 
22nd May 1924; AY, 371-44-59, 456.

141 AY, 414-8-17 Secretary of Legation in Washington Branko Adžemović to the General Consul 
in Chicago Radoje Janković, 27th February 1928; Boža M. Marković to the Consulate of the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Toronto from 28th February 1928; AY, 341-41 B. M. 
Marković to the General Consul of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Montreal, 
Toronto from 22nd May 1924.

142 AY, 341-23-53 General Consul in Montreal Anto V. Seferović to the Legation in London, Conf. 
No. 827 from 6th March 1928.

143 Stoyan Omrachevski was born in 1885, graduated philosophy and law on the University 
of Sofia. He was member of the BANU since 1905, Minister of Agriculture in the Cabinet of 
Alexander Stambolisky; member of Managing Board of the BANU 1925–1926 and Managing 
Board of the BANU “Orange” since 1926. His political activity was recognized as destructive 
by Yugoslav Ministry of Foreign Affairs in 1927. AY, 371-34-45, 107, 108; Луиза Ревякина, 
Коминтернът и селските партии на Балканите 1923–1931, София, 2003, 456.
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1928;144 officially at Carnegie’s invitation to attend an international conference 
at Teachers College at Columbia University.145 However, his activities confirmed 
suspicions that he had been sent by Bulgarian government to parry propaganda 
for Bulgarian-Yugoslav unification.146 The MPO started to oppose Konstantin 
Todorov more aggressively. During the second half of March and at the 
beginning of April, he gave speeches in Akron, Pittsburgh, Cleveland, Detroit 
and Indianapolis. Although Serbian organisations reported that his lectures 
were positively affecting Macedonian emigration, several incidents took 
place.147 The MPO was sending the same group of members to attend assemblies 
with the task of starting quarrels or even fights. Konstantin Todorov received 
information on planned assassination in Detroit, since there was no death 
penalty for murderers in Michigan.148 His lecture was cut short either to avoid 
killers or due to an incident with communist leader Tsekov who accused him 
of receiving 8,000 $ from Vojislav Marinković and Konstantin Todorov slapped 
him in front of the audience.149 Assembly in Akron was attended by 120 MPO 
members and the speaker once more had to shorten his speech with remark that 
their leaders will be prosecuted as traitors.150 Later, he recommended to Vojislav 
Marinković to open honorary consulates in Pittsburgh and Akron.151 Konstantin 
Todorov mentioned in his memoirs that during these gatherings he was always 
guarded by a Serb from Herzegovina who ran a speakeasy in Chicago. “He was 
enormous and extraordinarily powerful and when at the meetings he rose with 
clenched fists and glared at hecklers they usually lost interest in expressing their 
dissent.”152

144 AY, 371-35-46, 229.
145 AY, 371-35-46, 237.
146 AY, 371-35-46, 257.
147 AY, 371-35-46, 230; AY, 414-8-17 Branko Dajičić to Dušan [Silaški], Pittsburgh 20th March 1928; 

AY, 449-13-27 General Consul in Chicago Radoje Janković to Vlajko Lugonja, Chicago 20th March 
1928; AY, 449-13-27 Vlajko Lugonja to the General Consul in Chicago Radoje Janković, Detroit 
20th March 1928; AY, 414-8-17 clipping “Предавање у Акрону”, Српски дневник from 21st 
March 1928; AY, 449-13-27 Kosta Todorov to the General Consul in New York Đorđe Todorović, 
Akron 27th March 1928; AY, 414-8-17 clipping “Г. Тодоров у Индианополису”, Србобран from 
29th March 1928; AY, 414-8-17 clipping “Важно предавање”, Србобран from 29th March1928; 
AY, 414-8-17 announcement “Предавање у Питсбургу”; AY, 414-8-17 President of the Sloga-
Srbobran in Pittsburgh Dušan Silaški to the General Consul in Chicago Radoje Janković, from 
29th March 1928; AY, 414-8-17 P. Bulatović to the General Consul in Chicago Radoje Janković, 
Detroit 29th March 1928; AY, 414-8-17 clipping “Успело предавање”, Србобран from 3rd April 
1928.

148 AY, 414-8-17 Kosta Todorov to the General Consul in Chicago Radoje Janković, Mihaljevic Bros. 
Steamship Agency, Clevelland.

149 AY, 414-8-17 Kosta Todorov to the General Consul in Chicago Radoje Janković, Detroit 7th April 
1928.

150 AY, 449-13-27 Kosta Todorov to the General Consul in New York Đorđe Todorović, Akron 27th 
May 1928.

151 AY, 414-8-17 President of Sloga-Srbobran Dušan Silaški to the General Consul in Chicago 
Radoje Janković, 29th March 1928.

152 Quoted from American edition: K. Todorov, op. cit., 227, 228.
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Konstantin Todorov continued informing the American public about his 
ideas and IMRO’s actions on Yugoslav soil through the press. Professor Mihajlo 
Pupin helped him publish the article “The King and the Peasant: A glimpse of the 
Life of the Great Popular Bulgarian Chief Alexander Stambolisky” in Scribner’s 
Magazine in the May 1928 issue. With support of Foreign Affairs Review editor 
Hamilton Fish Armstrong,153 Konstantin Todorov achieved utmost success in 
the American press by publishing the article “The Macedonian Organisation 
Yesterday and Today” in the April 1928 issue.154 As permanent correspondent 
of The New York Evening Post Konstantin Todorov published “The Peace in the 
Balkans” in The New York Times in August 1928.155 Konstantin Todorov had 
continuous contacts with eminent Americans who communicated with Jordan 
Chkartov and Lambo Kiselinchev. He started correspondence with President 
of International Committee for Political Prisoners Roger Balduin, through 
whom the MPO had sent memorandums on Yugoslav terror inflicted upon 
the Macedonian minority and state of their minority rights to international 
organisations. Konstantin Todorov introduced him with the IMRO responsibility 
for the murder of over 25,000 Bulgarians and financial support received from 
Italy, stating that there were no political emigrants in Bulgaria. He had intended 
to visit Frank Kellogg and American senators Edward John King and William 
Edgar Borah, but the mission was unexpectedly terminated and he only sent 
them one copy of the article published in Foreign Affairs Review.156

Although Konstantin Todorov had achieved several results during his 
mission, he was interrupted by an unpredicted event. A strong earthquake 
had stricken Bulgaria, causing a large number of casualties and great material 
damage, and political propaganda in changed ambiance could produce only 
counter effects. Therefore, American-Yugoslav Society in New York, state and 
local authorities in the Kingdom of SCS and the Serbian Orthodox Church started 

153 Hamilton Fish Armstrong had a number of friends among influential American statesmen 
and diplomats, was friend with Serbian Plenipotentiary Minister in Washington Slavko Grujić 
and his spouse Mabel Grujić, supported Serbian propaganda missions in the USA in 1912 and 
1917. He had obtained post of Military Attaché in Belgrade in 1919. He traveled to Europe 
annually, always visiting Yugoslavia and established personal relations with King Alexander I. 
He was elected by the Council on Foreign Relations for editorial of the Foreign Affairs Review 
and published a number of articles defending Yugoslav Foreign and Internal policy. He was 
a member of Executive Board of the American-Yugoslav Society, since its founding in 1924. 
He criticised Italian politics in the Balkans and Italian financial support to the IMRO. AY, 371-
16-22, 115, 131, 132; AY, 371-75-98, 31, 39, 40, 200-203; The East-West Discourse: Symbolic 
Geography and Its Consequences, (ed. Alexander Maxwell), Bern, 2011, 95–107; Hamilton Fish 
Armstrong, “Italy, Yugoslavia and Lilliputia”, Foreign Affairs, Vol. 6, No. 2, (Jan., 1928), 191–202.

154 AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović to the General Political Direction 
of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 84 from 7th May 1928.

155 AY, 371-35-46,229, 230, 290; AY, 449-11-25 General Political Direction of the Ministry of 
Foreign Affairs to the General Consulate in New York, III Conf. No. 2765 from 22nd June 1929.

156 AY, 371-35-46, 233, 238, 258; AY, 449-13-27 General Consul in New York Đorđe Todorović 
to the General Political Direction of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 84 from 7th May 
1928.
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simultaneous fund raising for victims coinciding with the ideas of South Slav 
unity, propagating that Bulgarians are an ethnical part of Yugoslavs.157 In the end, 
General Consul in New York Đorđe Todorović proposed to the Ministry of Foreign 
Affairs that Konstantin Todorov should return once again to North America 
and continue his work on the organisation of Yugoslav-Bulgarian societies.158 
After Konstantin Todorov departure, General Consul Radoje Janković sent his 
confidant and decorated war hero Anđelko Mandušić to Pittsburgh, Detroit 
and Sent Louis to organize branches of the Committee for Yugoslav-Bulgarian 
unification, but he could not gather a significant number of Macedonians.159

After the mission was terminated, Ministry of Foreign Affairs considered 
propositions of General Consul Radoje Janković and Chargé d’Affaires Branko 
Adžemović. Yugoslav Foreign Service gradually changed its opinion on the 
strength of the MPO and their capabilities to accommodate steady support for 
the IMRO. Therefore, Ministry of Foreign Affairs had resolved to counter the 
MPO’s actions with equal means. First task was assigned to systematic and 
discrete propaganda through press, assemblies and conferences in the USA and 
focusing attention on American correspondents in the Balkans. Second aim was 
activity of the Permanent Committee for Unification of South Slavs in North 
America. As third objective, Ministry ordered Yugoslav representatives to send 
lists with names of all Macedonian emigrants and instructed General Consulate 
in Chicago to infiltrate confidential persons in the ranks of the MPO to collect 
incontrovertible evidence on their anti-Yugoslav work in order to ask support 
from the American government.160

Comparison of analyses and propositions presented by Božidar Purić 
in November 1922 and Radoje Janković in March 1928, and decisions made 
by Ministry of Foreign Affairs in June 1928, indicate key issues observed and 
development of basic assumptions in the line of work of Yugoslav Foreign 
Service toward the Macedonian Diaspora. According to Božidar Purić’s plan, 
the principal means was to counter IMRO’s terror with equivalent terroristic 
actions by Yugoslav authorities; while it was listed fourth out of five points as 
proposed by Radoje Janković; although both general consuls were considering 
“strong-arm” policy as the most suitable to the Macedonians. There were not 

157 AY, 449-13-27 General Consul Đorđe Todorović to the General Political Directory of the 
Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 81 from 30th April 1928; Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. 
Godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beograd 1921–1938, Knjiga prva (1921–1930), (prir. 
Živko Avramovski), Beograd–Zagreb, 1986, 504.

158 AY, 371-35-46, 245; AY, 449-13-27 reports of General Consul in New York Đorđe Todorović 
sent to the General Political Directory of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 81 from 30th 
April and Conf. No. 84 from 7th May 1928.

159 From preserved sources it is not clear what the cause was: opposition of the Macedonian 
Diaspora to the idea of South Slav Unity, Serbian ethnic origin of Anđelko Mandušić or bad 
relations between General Consul and his confidant. AY, 449-16-39 General Consul in New 
York Radoje Janković to the Executive Department of the Ministry of Foreign Affairs, Conf. No. 
225 from 16th December 1929.

160 AY, 371-35-46, 279-281.
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many Macedonian and Bulgarian emigrants willing to cooperate with Serb and 
Yugoslav representatives in 1922, so they were the least of concerns mentioned 
in the fourth point of Božidar Purić’s plan. However, successes achieved over the 
years in that line of work increased their importance and Macedonian confidents 
were one of the main concerns for Radoje Janković in 1928.

 Conclusion

 During 1920s Yugoslav authorities were more than focused on 
neutralizing guerrilla and terrorist actions in South Serbia and pro-Bulgarian 
Macedonian propaganda abroad. State institutions were tracing evidence 
of IMRO’s financial transactions in order to put a halt to money transfers to 
Bulgaria as a mean of preventing subversive guerrilla activities on Yugoslav soil 
or at least to use diplomatic channels to circulate information on countries and 
organisations involved in sponsoring activities on disintegration of what was 
perceived as collective security in Europe. Since 1922, Yugoslav authorities 
had strong reasons to believe that Macedonian Diaspora in North America 
was a very important source of IMRO’s incomes. Therefore, Yugoslav state 
institutions focused their activities on redirecting American Macedonians 
away from influence of the revolutionary organisation. Yugoslav Foreign 
Service encountered several problems in North America: broadly organised 
Bulgarian-Macedonian propaganda; non-existing contacts between Serbian 
and Macedonian Diaspora and lack of funds available for intelligence activities. 
General Consulate in Chicago was the most active and successful among Yugoslav 
diplomatic-consular missions in North America in counteractions against 
Bulgarian-Macedonian propaganda. In struggle with Bulgarian-Macedonian 
organizations in North America the Yugoslav diplomatic and consular personnel 
had to adapt their activities according to American conditions. Free discussion 
on the neutral and diplomatic ground raised issues of Macedonian ethnicity 
and statehood, minority rights, Yugoslav and Bulgarian foreign and domestic 
policies. Therefore, Yugoslav authorities continued to implement “strong-arm” 
policy in South Serbia, and applied “soft power” diplomatic methods toward 
Macedonian Diaspora in North America. This meant that Yugoslav diplomatic-
consular representatives could not directly confront emigrant organizations yet 
they were trying to infiltrate informers in their ranks or win over their activists, 
trying to provoke intervention of American and Canadian authorities against 
Bulgarian-Macedonian Diaspora political activity and create new propaganda 
approaches. Yugoslav Foreign Service had to seek support from the Serbian 
Orthodox Church in countering activities of anti-Yugoslav orientated Diasporas 
and Bulgarian priests. More aggressive Italian politics which included closer 
cooperation with the IMRO, in late 1926 and early 1927, was a new stimulant 
and the Kingdom of SCS started broader counteraction with new diplomatic-
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consular personnel. As a result Bishop Nikolaj Velimirović and Konstantin 
Todorov were sent to unofficial diplomatic-propaganda missions.

 During Konstantin Todorov mission, the idea of Bulgarian-Yugoslav unity 
was elaborated and accepted as new propaganda approach toward Macedonian 
Diaspora. One of the main concerns in the work of Yugoslav Foreign Service was 
how to deal with almost a complete segregation of Macedonian Diaspora from 
Serbian and Yugoslav emigration communities; in addition, they were more than 
weary of Serbian, Bulgarian and Greek propaganda. Political platform which 
promoted Bulgarian-Yugoslav unity was developed as intermediary means to 
secede Macedonians from the MPO and the IMRO influence and to gradually 
attract them to South Slav idea, i.e. Yugoslavia. Successful advertisement of this 
idea was supported by respected members of Macedonian Diaspora in the USA 
and Canada, former members of the Central Committee of Bulgarian-Macedonian 
Committee Pavle Angelov and Dimitry Malinov, predecessors of David Nakov 
and Krsto Tsenov. Established Permanent Committee for Bulgarian-Yugoslav 
Unification in Chicago was promoting ideas of cooperation instead of diversities 
and conflicts, characteristic for Serbian/Yugoslav and Bulgarian propaganda. 
One of the most important collaborators in Konstantin Todorov’s mission was 
a former member of the organization “Unification or Death” and then General 
Consul Radoje Janković. Yet, it is indicative that the crucial goal of the mission 
was to oppose Italian and not the IMRO’s and the MPO’s activity. This could 
be an important lead to answer the question why Canada was not in the focus 
of the Konstantin Todorov, although the MPO had one of the most important 
strongholds in Toronto. Unexpected termination of Konstantin Todorov’s 
mission and unsuccessful attempt of Radoje Janković to establish new branches 
of the Committee for Yugoslav-Bulgarian Unification in three cities, during 
1928, raising the question whether several-month mission was not sufficient 
to suppress Bulgarian-Macedonian anti-Yugoslav propaganda or this idea could 
be promoted only by Bulgarians or Macedonians among Macedonian Diaspora. 
Author of this article was not able to give an answer to this question based on 
preserved records of the Yugoslav diplomatic-consular missions in the USA.
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резиме 

Срђан Мићић

мисија константина тодорова у северној америци 1927–1928: 
рад југословенске дипломатско-конзуларне службе против 

македонско-бугарских организација у северној америци

апстракт: Централна питања у југословенско-бугарским 
односима током међуратног периода били су тзв. 
македонско питање и субверзивни рад ВМРО. Од почетка 
двадесетих година, југословенска спољна политика 
је обухватала и систематску акцију против бугарске 
пропаганде и организација у Северној Америци које 
су биле подређене ВМРО. Југословенска дипломатско- 
-конзуларна служба је имала искуства са пропагандним 
активностима Бугарске, али је морала да пронађе 
нове методе, применљиве у друштвима Сједињених 
Америчких Држава и Канаде, јер су у те две државе жи-
вели бројни македонски исељеници. Мисија Константина 
Тодорова је имала велики значај у дефинисању засебне 
северноамеричке стратегије за сузбијање антидржавног 
рада пробугарски оријентисаних Македонаца.

кључне речи: пропаганда, емиграција, југословенско- 
-бугарски односи, македонско питање, ВМРО

 Један од озбиљних проблема за Краљевину Срба, Хрвата и Слове-
наца током 20-их година XX века била је активност Унутрашње македонске 
револуционарне организације (ВМРО). Југословенски државни органи су 
посебну пажњу посветили онемогућавању дотока финансијских средстава 
из Северне Америке, која су слале бугарска и македонска дијаспора. 
Основни проблеми у контраакцији били су непостојање комуникације 
између Срба и Македонаца и ограничавајући фактори ангажовања Српске 
православне цркве у Сједињеним Америчким Државама и Канади. Мисија 
Константина Василева Тодорова је била организована у ширем склопу 
југословенских активности против продора италијанског утицаја на 
Балканском полуострву. Његов боравак је имао велики значај за разбијање 
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јединства бугарске и македонске дијаспоре у Северној Америци, јер је 
успео да пропагира идеју југословенско-бугарског зближења и уједињења. 
Основна идеја је била приближавање Македонаца јужнословенској 
солидарности, која би постепено утрла пут њиховој лојалности према 
југословенској држави. Константин Тодоров је успео да придобије угледне 
чланове македонске и бугарске дијаспоре и оснује Стални комитет за 
југословенско-бугарско уједињење у Чикагу, који су подржали поједини 
Бугари и Хрвати. Југословенска дипломатско-конзуларна служба у 
Северној Америци је доживела неуспех у покушају да настави његову 
мисију.
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нУмеричка анализа списка отетих и несталих срба  
и припадника дрУгих мањинских заједница  

на косовУ и метохији*

„Ко зна у којем кутку ове земље леже заборављене кости његових предака. 
Где год човек закопа, овде, на овој косовској и метохијској земљи, 

излазе из вековног мрака увек нова сведочанства наше присутности.
Дубок је корен који је овде укопан, а без свести о њему постаћемо гомила  

бескућника, народ већ припремљен за силазак са историјске сцене. 
Тај корен мора да живи чак и онда ако би се са овог подручја  

одселио и његов последњи чувар.“ 1

апстракт: Рад представља покушај да се на основу нуме-
ричке анализе списка отетих и несталих Срба и припа-
дника других мањинских заједница на Косову и Метохији 
прикаже страдање српског народа од албанских форма-
ција. Циљ је да другачијим приступом сагледамо пробле-
ме из једног специфичног угла и употпунимо наша знања 
о страдању српског становништва на Косову и Метохији. 
Користећи непотпун списак отетих и несталих суочили 
смо се са низом ограничења, али без обзира на све недо-
статке, на бројке треба гледати као на доњи праг. 

кључне речи: Косово и Метохија, становништво, Срби, 
отети, нестали, нумеричка анализа

 уводне напомене

Отмица представља акт насиља и етимолошки гледано значи гра-
беж, хватање, насилно одузимање и одвођење, а кривично-правно гледано 
означава противправно одвођење или задржавање неког лица употребом 
силе, претње или обмане, односно незаконито лишавање слободе кре-

* Чланак је резултат рада на пројекту Злочини на Косову и Метохији у XX и XXI веку,  који 
финансира Министарство културе и информисања (Уговор о годишњем финанси ра њу 
рада Музеја жртава геноцида за 2014. годину). 

1 Дејан Медаковић, Ephemeris III: хроника једне породице, 2. издање, Нови Сад 2007, стр. 
1056. 
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тања и одлучивања.2 Отмице су се јављале у свим друштвеним заједница-
ма и овај феномен и данас постоји у свим друштвима. Иако је ова појава 
забрањена и санкционисана, није још искорењена. 

Отмица људи је феномен дугог трајања. У историји је кривично 
дело отмице присутно у законодавствима као деликт против родитељског 
права, полне и брачне слободе (брачна, девојачка, отмица деце), па тако 
међу најстарије врсте отмица и најстарије врсте злочина спадају отмице 
жена и деце. На Балкану је присутност Османског царства допринела одр-
жавању ове појаве, јер су отмице биле средство терора и денационализа-
ције.3 Тек у XX веку је отмица постала деликт против слободе кретања и 
одлучивања.

Отмица, као посебан вид незаконитог лишења слободе који у себи 
садржи елементе изнуде или принуде, дели се на различите врсте, под-
врсте, видове и модалитете. Као сложен и савремен феномен има велики 
друштвени и правни значај и носи са собом велику друштвену опасност.4 
У модерној епохи, отмица је најчешће резултат организованог међународ-
ног криминала и политичког тероризма.5 

Учестале и континуиране отмице јавиле су се на Косову и Метохији 
од 1998. године. Отмице су се на овом подручју крајем XX века дешавале на 
националној основи из шовинистичких побуда. Последица тога била је не 
само повреда или угрожавање неког добра жртве, већ и стварање осећања 
неспокојства, несигурности и политичке неравноправности код грађана 
друге националности.6

Отмице људи на Косову и Метохији су у директној вези са кризом 
која се појавила. Криза на Косову и Метохији започела је 22. марта 1998. 

2 Милан Милошевић, „Појаве отмица и добегавања у Србији XIX века“, Гласник, Историјски 
архив Ваљево, 38/2004, стр. 109; Milan Milošević, Otmica: relikt prošlosti, zločin budućnosti, 
Gornji Milanovac, 1990, str. 9, 85; Komentar KZS, KZV i KZK, Beograd, 1986, str. 198. Отмица 
може да представља вид организованог имовинског криминала, акт унутрашњег или 
међудржавног политичког тероризма, деликт против полне и брачне слободе, против 
родитељског права или породице, врсту уцене или разбојништва, акт угрожавања 
јавног саобраћаја. (M. Milošević, Otmica..., str. 5). 

3 „Вековно робовање под Турцима умногоме је допринело одржавању ове појаве, јер 
је отимање жена из непријатељског табора словљено као часно и витешко дело. То 
се, наравно, односи на Војну крајину и друге граничне области, јер су у непосредно 
окупираним крајевима отмице вршили искључиво Турци и њихови савезници 
мухамеданске вере. Те и такве отмице, иначе саставни део непрекидног зулума над 
поробљеним становништвом, биле су вршене с циљем насилног превођења у другу 
вероисповест, а тиме и националност. Са опадањем снаге и моћи отоманског царства 
терор над хришћанском рајом, посебно Србима, се појачавао па су и оваква `турчења` 
учестала... Треба имати у виду (...) да је оваквих злочина било далеко више у другим 
крајевима – посебно Косову, Метохији, Македонији и Санџаку који су ослобођени тек у 
XX веку“. (М. Милошевић, „Појаве отмица... “, стр. 110–111). 

4 M. Milošević, Otmica..., str. 6. 
5 Исто. 
6 Исто, стр. 122–123. 
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Нумеричка аНализа списка отетих и Несталих срба  
и припадНика других мањиНских заједНица  

На косову и метохији

када је дошло до унутрашњег сукоба између оружаних снага Савезне Репу-
блике Југославије (СРЈ) и паравојне формације тзв. Ослободилачке војске 
Косова (ОВК).7 Криза је довела до НАТО бомбардовања СРЈ, које је трајало 
од 24. марта до 10. јуна 1999. године. Бомбардовање је завршено спора-
зумом у Куманову између Војске Југославије (ВЈ) и НАТО-а и Резолуцијом 
1244 Савета безбедности Организације уједињених нација. По завршетку 
бомбардовања, паралелно са повлачењем државних снага безбедности са 
Косова и Метохије (ВЈ и Министарства унутрашњих послова), текао је про-
цес доласка међународних војних мировних снага (КФОР=Кosovo Force) и 
Привремене административне мисије Уједињених нација (УНМИК), али 
и припадника ОВК у Покрајину. Између ових процеса, настао је вакуум 
безакоња, који је искоришћен за насиље и терор над српском заједницом. 
Насиље и терор су спроводили припадници ОВК, а најчешће се огледао у 
отмицама и убиствима припадника српске и других мањинских заједница 
на Косову и Метохији.8 Терор ОВК у јуну, јулу и августу 1999. године довео 
је до принудног напуштања домова око 200.000 припадника српске нацио-
налности и око 50.000 припадника других мањинских заједница. 

Попис становништва 1981. године показао је да је на Косову и 
Метохији живело 1.584.441 становник. На попису се 209.498 становника 
изјаснило као припадници српске националности, или 13,2%, а 27.028 
или 1,7% као припадници црногорске националности. Од осталих мањин-
ских националности, највише је било оних који су уписани као муслимани 
58.562 становника или 3,69%, и припадници ромске националности 34.126 
или 2,15%. Попис је показао да је на Косову и Метохији било 1.226.736 или 
77,4% Албанаца.9

1981. Срби Албанци Црногорци Остали Укупно
Број 209.498 1.226.736 27.028 121.179 1.584.441

% 13,22 77,42 1,71 7,65 100

7 Архив Музеја жртава геноцида (АМЖГ), Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године, 
Косово и Метохија, Пресуда К. В. 2/07, од 20. децембра 2007. године, у кривичном 
предмету против окривљеног Синана Морине. 

8 „Ослободилачка војска Косова, у коју се регрутовало албанско становништво имала је 
војну организацију, материјална средства и одговорну команду, што је овој формацији 
омогућавало да изводи континуиране и усклађене војне акције и да осваја и контролише 
делове тероторије Косова и Метохије, а један од циљева им је био и протеривање 
неалбанског становништва са подручја Косова и Метохије. Деловање формације ОВК је 
било организовано у оперативне зоне, на одређеним географским подручјима, које су 
представљале зоне одговорности са војном и другом структуром“ (Исто). 

9 Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije: podaci po naseljima i opštinama, knj. 1, 
Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1991, str. 21–22. Како бисмо сагледали демографску 
структуру популације на Косову и Метохији, користили смо попис становништва из 
1981. године. Сматрамо да је овај попис веродостојнији него попис становништва из 
1991, који је бојкотовало албанско становништво. 



126

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2015.

Етнички сукоби на Косову и Метохији трају вековима. Политички 
сукоби су кулминирали 90-их година XX века када је дошло до разградње и 
разбијања Југославије. Јула месеца 1990. скупштина тадашње Аутономне 
Покрајине Косова, коју су углавном чинили Албанци, усвојила је Декларацију 
о стварању Републике Косово, а у којој је истакнут захтев за њеним признањем 
као државе у оквиру Југославије. Неколико месеци касније, у септембру, на 
тајном заседању у Качанику, донет је и Устав „Републике Косово“. Албанци су 
1991. на Косову и Метохији одржали незванични и илегални референдум за 
независност, а 1992. и изборе за представнике у скупштини тзв. „Републике 
Косова“. Албанци су успоставили систем паралелних институција у свим об-
ластима друштвеног живота. Тако је 1993. формирана милитантна организа-
ција Ushtria Cririmtare e Kosovës (UCK) – Ослободилачка војска Косова, која је 
одговорна за потоње злочине над српским становништвом на Косову и Ме-
тохији. Илегална влада тзв. Републике Косово је 1997. године формирала на-
оружане паравојне формације косовских Албанаца под називом Formacionet 
ushtarake te Republikës Kosovës (Оружане формације Републике Косова). Ове 
две милитантне формације, заједно са групама наоружаних цивила, тзв. „ми-
лицијом“, одговорне су за терор, насиље и ратне злочине над српским стано-
вништвом на Косову и Метохији.10 Жртве албанских милитантних формација 
били су, пре свега, припадници српске националности и припадници осталих 
мањинских заједница на Косову и Метохији, али и лица албанске национал-
ности, лојални грађани Републике Србије. 

Албански тероризам је ескалирао током 1998. и 1999. године. На-
сиље и терор Албанаца огледао се, првенствено, у отмицама и убиствима 
грађана српске националности. Отмице су вршене на путевима (превозним 
средствима), њивама, у породичним кућама, угоститељским објектима, на 
радним местима итд. Отимани су мушкарци и жене, деца, стари људи, ин-
валиди, тешки болесници и други. Отети су били незаконито затварани 

10 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија; Република Србија, 
Министарство унутрашњих послова, Управа за борбу против организованог криминала, КУ 
бр. 61/02, 5. јул 2002. године, Београд, Кривична пријава (релевантна информација) против 
Хашима Тачија и Агима Чекуа, и прва допуна кривичне пријаве против истих лица од 25. 
новембра 2002. године, достављена тужиоцу Међународног суда за кривично гоњење лица 
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права почињена на територији 
бивше Југославије од 1991. године; Уводни део информације, контекст (образложење). 
Из ОВК су потекле све остале војне формације које су настале на просторима где живе 
Албанци (Ненад Антонијевић, „Страдање Срба и других неалбанаца на Косову и Метохији 
(1998–2006)“, Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина: Зборник радова, 
Београд, 2009, стр. 157–193); Slobodan Samardžić, „Problem Kosova i Metohije iz ugla evropskih 
integracija: Secesija Kosova kao pitanje odnosa Evropske unije i Srbije“, 22-23, на сајту: http://
www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2010/03/S.-Samardzic-Problem-Kosova-i-Metohije-iz-
ugla-evropskih-integracija.doc; Бојан Ђокић, „Прилог изучавању геноцида над Србима на 
Косову и Метохији: студија случаја“, Годишњак Музеја жртава геноцида, (ур. Вељко Ђурић), 
Београд, 2014, стр. 191–210; Duško Tomić, Kosovska kriza i novi svetski poredak: (kosovska 
kriza i genocid nad srpskim narodom u refleksiji novog svetskog poretka), Beograd, 2000, str. 40; 
Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку: Документа архиве Епархије рашко-призренске и 
косовско-метохијске, Грачаница, 2008; Изольда Генри, Сокрытие в Косово: преступление 
против Бога и человечества, Москва, 2007, стр. 117. 
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у шталама, подрумима, помоћним зградама, приватним кућама. Били су 
испитивани, мучени, сексуално злостављани, погубљени на монструозне 
начине. Затвори и логори за отета лица налазили су се на територији Ко-
сова и Метохије, али и у Албанији.11 Насиље и терор су кулминирали после 
10. јуна 1999. године, када је завршено НАТО бомбардовање СРЈ и када су 
на Косово и Метохију дошле снаге Кфора и Унмика.

Фонд за хуманитарно право наводи да је његово истраживање по-
казало да су се отмице и нестанци припадника српске, ромске, црногорске 
и бошњачке националности догађали свакодневно на Косову и Метохији у 
периоду од 12. јуна 1. септембра 1999. године.12 Такође, од завршетка НАТО 
бомбардовања СРЈ до краја 2000. на Косову и Метохији је нестало више од 
300 Албанаца, којима се изгубио сваки траг. Када су Албанци у питању, 
највероватније се ради о политичким отмицама.13 Треба рећи и да је за 
време бомбардовања СРЈ нестало више од 1.500 Албанаца.14 

Амнести интернешенел сматра да отмице припадника мањинских 
заједница које су се догодиле на Косову и Метохији након НАТО бомбардо-
вања СРЈ представљају „део распрострањених, као и систематских, напада 
на цивилно становништво те да као такве могу да представљају злочин 
против човечности који мора да буде истражен“.15 Међутим, Унмик и ко-
совске институције нису темељно истражиле већину отмицa, а скоро нико 
није процесуиран за отмице које су се догодиле на националној основи.16 

11 Фонд за хуманитарно право наводи да су затвореници ОВК држани у јавним објектима, 
приватним кућама, на отвореном простору. Даље се наводи да је у периоду до 1. септембра 
1999. године ОВК поседовала више од 100 затвора, што се доводи у непосредну везу са 
бројем отетих и несталих припадника мањинских народа на Косову и Метохији (Otmice 
i nestanci ne-Albanaca na Kosovu, Beograd: Fond za humanitarno pravo 2001, str. 4). Више о 
затворима и логорима видети у: Н. Антонијевић, н. д., стр. 157–216; Милош Недељковић, 
Миле Новаковић, „Тероризам албанских сепаратиста на Косову и Метохији и метод 
њиховог деловања“, часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Безбедност, година 41, бр. 6, (1999), стр. 693–728; Зоран Мијатовић, Опело за државну 
тајну, сведочење из врха Државне безбедности, Београд, 2004, стр. 127–135, 342–358. 

12 Отмице и нестанци не-Албанаца на Косову, стр. 3. Фонд за хуманитарно право наводи 
да је у том периоду отето или нестало 835 неалбанаца. Од тога, ОВК је ослободила 141 
лице из затвора, 24 лица су успела да побегну из затвора, 13 су ослободили припадници 
Кфора, 62 су убијена после отмице, док се судбина 593 лица и даље не зна. (Исто). 

13 Исто, стр. 4. 
14 Исто, стр. 3. 
15 Amnesty International, Izveštaj, Nasleđe Unmika na Kosovu: Neuspeh u donošenju pravde i 

obeštećenju srodnika nestalih, London, 2013, str. 5.
16 „Sahranjivanje prošlosti: 10 godina nekažnjavanja za otmice i nestanke na Kosovu“, http://www.

amnesty.org/en/library/info/EUR70/007/2009/sr, сајту приступљено 10. фебруара 2015. го-
ди не; „Komisija UN: Kritike Euleksu i Unmiku zbog ljudskih prava“, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/452458/Komisija-UN-Kritike-Euleksu-i-Unmiku-zbog-ljudskih-prava, страници при сту-
пљено 8. јуна 2014. године; Amnesty International, Izveštaj, Nasleđe Unmika na Kosovu: Neuspeh 
u donošenju pravde i obeštećenju srodnika nestalih, London, 2013; „Amnesti internešnel: UNMIK krši 
ljudska prava porodica ubijenih i otetih na KiM“, www.kurir.rs, сајту приступљено 9. фебруара  2015. 
године; АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, Komisija 
za razmatranje ljudskih prava-Kosovo, Godišnji izveštaj za 2013. godinu; Parliamentary Assembly, 
Resolution 1979, „Accountability of international organizations for human rights violations“, http://
assembly.coe.int, сајту приступљено 9. фебруара 2015. године. 
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Није спорно да су за већину отмица мањинских заједница на Косову и Ме-
тохији одговорни припадници ОВК, што и Фонд за хуманитарно право до-
бро примећује.17

Овај рад настао је на основу списка отетих и несталих Срба и при-
падника других мањинских заједница. Користили смо списак отетих и 
нест алих за чије су отмице и нестанак одговорни албански терористи 
(ОВК и друге формације), а који је објављен у зборнику радова Прилози 
истраживању злочина геноцида и ратних злочина у издању Музеја жртава 
геноцида у Београду.18 Списак је објављен у раду Ненада Антонијевића, ви-
шег кустоса Музеја жртава геноцида у Београду, под насловом „Страдање 
Срба и других неалбанаца на Косову и Метохији (1998–2006)“. Списак оте-
тих и несталих Срба и других мањинских заједница налази се на 30 страна 
(од 216. до 246. стране у Зборнику). Списак садржи 675 лица, али смо ми 
користили податке за 674 лица, јер смо утврдили да лице под бројем 164 
у списку није било отето, већ убијено у својој кући.19 Могуће је да постоје 
још неке грешке у списку, па остављамо могућност да бројеви до којих смо 
дошли варирају, али не у великој мери која би битно променила суштину 
истраживања. 

Списак који смо користили садржи само 675 лица. Треба имати 
у виду да је број отетих знатно већи.20 Према подацима Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, укупно 1.303 лица су регистро-
вана као отета и нестала у периоду од 1. јануара 1998. до 27. септембра 
2001. године.21 Према подацима Душана Врућинића, укупан број отетих и 

17 Fond za humanitarno pravo: Istraživanje, dokumentacija i pamćenje, Sudbina Srba, Crnogoraca, 
Roma, Bošnjaka i Aškalija nestalih na Kosovu, novembar 2005, 2-4, FHP-14277. Извештај је 
сачињен на основу обдукционих записника и потврда које су породице доставиле ФХП, 
затим интервјуа са сведоцима, као и коришћењем документације Координационог 
центра за Косово и Метохију. 

18 Списак је добијен у Удружењу породица киднапованих и несталих лица на Косову и 
Метохији, у Београду, приликом припреме изложбе Музеја жртава геноцида „Истина – 
Косово и Метохија“. Аутор изложбе је Ненад Антонијевић. Изложба је приказана 2007. у 
Београду, Крагујевцу и Краљеву, а дигитална верзија изложбе је приказана у Косовској 
Митровици и Херцег Новом. Подаци из списка су добијени 17. новембра 2006. године. 

19 У питању је Богдан Ђокић, рођен 1932, у Урошевцу, кога је у његовој кући у Урошевцу, 
24. јуна 1999. године, убило више неидентификованих Албанаца. Посмртни остаци 
предати су породици 22. децембра 2003. године. Сахрањен је у Зајечару. 

20 Како списак не садржи отете и нестале особе од пре 1998. и после 2001, свесни смо 
да он није потпун, али је индикативан, јер садржи 674 отета и нестала лица, па нам 
пружа могућност анализе на врло репрезентативном узорку. Истраживање отмица и 
нестанака на Косову и Метохији, нарочито после завршетка НАТО бомбардовања СРЈ, 
представља врло комплексно питање. Потпуну и најтачнију слику о отетим и несталим 
припадницима мањинских народа на Косову и Метохији не даје ниједан извештај или 
списак. Разлози су вишеструки: недоступност сведока, непотпуни подаци о отмици 
или нестанку, непотпуни подаци о убиству отетих и несталих лица, непостојање 
јединственог списка отетих и несталих, посебно регистровање отетих и несталих у 
Србији, Црној Гори, Македонији, на Косову и Метохији итд. 

21 Наведено према: Н. Антонијевић, н. д., стр. 216. 



Бојан ЂОКИЋ

129

Нумеричка аНализа списка отетих и Несталих срба  
и припадНика других мањиНских заједНица  

На косову и метохији

несталих жртава албанског тероризма на Косову и Метохији у периоду од 
1. јануара 1998. до 1. новембра 2001. је 1.441.22 Фонд за хуманитарно право 
наводи да је од завршетка оружаног сукоба СРЈ и НАТО до 31. децембра 
2000. нестало „најмање 932 не-Албанаца“.23 Нажалост, не постоји званичан 
јединствен списак отетих и несталих на Косову и Метохији у предратном, 
ратном и поратном периоду, па је и то један од разлога зашто смо се одлу-
чили за овај списак.

Већина лица из списка су цивили. Нисмо раздвојили припаднике 
ВЈ и МУП-а са једне стране и цивиле са друге, јер сматрамо да је питање 
отетих и несталих пре свега хуманитарно питање. Затим, сматрамо да су и 
заробљени припадници ВЈ и МУП-а постали цивили самим отимањем, јер 
ратне заробљенике штити Женевска конвенција. Такође, један од разлога 
је био и тај што за већину оних који су били припадници ВЈ и МУП-а не 
пише да су то били. Упоређујући списак који смо користили са списком 56 
припадника ВЈ и МУП-а несталих на Косову и Метохији (Јунаци отаџбине: 
спомен књига, друго допуњено изање, Београд, 2000, стр. 347–365), успели 
смо да идентификујемо припаднике ВЈ и МУП-а. У списку који смо кори-
стили идентификовали смо укупно 48 припадника ВЈ и МУП-а: 26 припа-
дника ВЈ и 22 припадника МУП-а. Наш списак тако садржи 626 цивила или 
92,88% и 48 припадника ВЈ и МУП-а или 7,12%. Поред припадника ВЈ и 
МУП-а, у списку се налазе и два свештена лица, али смо и њих сврстали у 
цивиле. 

Намера нам је да дамо одговор на питање шта показује нумерич-
ка анализа списка отетих и несталих припадника мањинских заједница 
за чије су отмице и нестанак одговорни Албанци. Анализа би требало да 
одговори на нека питања у вези са страдањем српског народа на Косову и 
Метохији.

Покушали смо да направимо анализу која је обухватила национал-
ну, полну, старосну структуру, географску одредницу отимања, анализу 
оних који су отети, па уморени, да урадимо преглед месеци и година оти-
мања. Такође, упоредили смо податке до којих смо дошли истраживањем 
са пописом становништва из 1981. године. Укрштањем националне и пол-
не структуре, старосне и полне структуре, старосне и националне струк-
туре и на крају укрштањем географске одреднице и године отимања нека 
питања добиће разрешења. 

22 Душан Врућинић, Демографски губици Србије проузроковани у ратовима у хх веку, 
Београд, 2007, стр. 113. 

23 Отмице и нестанци не-Албанаца на Косову, стр. 3. Највећи проблем представља 
идентификација отетих и несталих Рома, Египћана и Ашкалија, њихов тачан број је 
непознат. Због њиховог честог мењања места боравка, немогуће је доћи до прецизнијих 
података. У једној студији се наводи да је ОВК отела више од 550 Рома на Косову и 
Метохији (Dragan Simeunović, Darko Trifunović, Stradanje Roma na Kosovu i Metohiji, 
Beograd, 2000, str. 3). 
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 Анализа

Како списак не садржи националну припадност отетих и несталих, 
били смо принуђени да користимо слободан метод у процењивању. У про-
цењивању националне припадности гледали смо имена и презимена. Сва-
ко име или презиме за које смо проценили да није српско уврстили смо 
у категорију осталих.24 Треба напоменути да су могућа мања одступања у 
бројевима и процентима, јер смо користили слободан метод у процењи-
вању националности, али не у мери која би битно нарушила резултате ис-
траживања и њихову веродостојност.

Анализа националне структуре показује да је највећи број отетих 
грађана припадао српској националности. Од 674 лица у списку, укупно 
је 605 особа српске националности и 69 особа осталих националности. У 
процентима на српско становништво отпада 89,76%, а на категорију оста-
лих националности 10,24%. Однос у броју отетих лица српске национално-
сти према осталима износи 8,77:1. 

Националност Срби Остали Укупно
Број лица 605 69 674

% 89,76 10,24 100

Анализа полне структуре показује да су, од 674 лица у списку отетих 
и несталих, 574 особе мушког пола или 85,16% и 100 особа женског пола 
или 14,84%. Однос у броју отетих мушкараца према женама износи 5,74:1. 

Пол Мушкарци Жене Укупно
Број лица 574 100 674

% 85,16 14,84 100

Од 605 лица српске националности, 511 особа је мушког пола или 
84,46% и 94 особе женског пола или 15,54%. Од 69 лица осталих национално-
сти, 63 особе су мушког пола или 91,3% и  шест особа женског пола или 8,7%. 

Пол Мушкарци Жене Укупно
Срби 511 94 605

% 84,46 15,54 100
Остали 63 6 69

% 91,3 8,7 100

24 Mали број припадника црногорске националности се налази у списку. Нисмо могли да 
идентификујемо у списку оне који су себе сматрали припадницима црногорске нацио-
налности, нити је то могуће само на основу имена и презимена, па смо и њих уврсти-
ли у припаднике српског народа. Са друге стране, категорију „осталих“ чине углавном 
припадници Рома, Ашкалија, Египћана и Бошњака, али и овде смо наишли на проблем 
идентификације, јер је немогуће само на основу имена и презимена идентификовати 
припадника ромске, ашкалијске, египатске или бошњачке националности. 
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Укрштањем полне и националне структуре добија се потпунија 
слика. Од 574 лица мушког пола, 511 особа је српске националности или 
89,02% и 63 особе осталих националности или 10,98%. Од 100 лица жен-
ског пола 94 особе су српске националности или 94%, а шест особа осталих 
националности или 6%. 

Нац./Пол Срби Остали Укупно
Мушкарци 511 63 574

% 89,02 10,98 100
Жене 94 6 100

% 94 6 100

У списку отетих и несталих који смо користили постоје подаци и за 
оне који су отети па погубљени. Анализа је показала да је таквих 176 особа 
или 26,11%. Однос у броју отетих према убијенима износи 3,83:1. Међутим, 
треба напоменути да су нека лица у међувремену пронађена у масовним 
и појединачним гробницама, те је број отетих па убијених знатно већи. 
Ипак, судбина већине лица из списка је непозната, па се и даље воде као 
нестала.25 

Отети 674
% 100

Отети па убијени 176
% 26,11

Aнализа националне структуре показује да је од 176 лица отетих 
па убијених, 160 особа српске националности или 90,91% и 16 особа оста-
лих националности или 9,09%. Однос у броју убијених лица српске нацио-
налности према осталима износи 10:1. 

Националност Срби Остали Укупно
Број лица 160 16 176

% 90,91 9,09 100

25 Ханс Хакеруп, шеф мисије Унмика на Косову и Метохији, изјавио је 2001. године да 
међу отетим Србима и неалбанцима нема живих  („Hakerup tvrdi da nema živih otetih 
i nestalih, a „svedok“ dobio spisak zatočenih Srba u šiptarskim zatvorima“, https://groups.
yahoo.com/neo/groups/SrpskaInformativnaMreza/.../6001, сајту приступљено 18. 
фебруара 2015. године; „Ima li zivih medju nestalim Srbima s Kosova i Metohije-KFOR I 
UNMIK ZNAJU ODGOVORE“, http://www.glaskim-html.proba/glasnik/brojevi/broj71.htm, 
сајту приступљено 18. фебруара 2015. године). 
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Анализа полне структуре показује да је од 176 лица отетих па 
убијених, 155 особа мушког пола или 88,07% и 21 особа женског пола или 
11,93%. Однос у броју мушкараца према женама износи 7,38:1. 

Пол Мушкарци Жене Укупно
Број лица 155 21 176

% 88,07 11,93 100

Резултати су видљивији укрштањем националне и полне струк-
туре. Од 155 лица мушког пола, 140 особа је српске националности или 
90,32% и 15 особа осталих националности или 9,68%. Од 21 лица женског 
пола, 20 особа је српске националности или 95,24% и једна особа друге 
националности или 4,76%. 

Нац./Пол Срби Остали Укупно
Мушкарци 140 15 155

% 90,32 9,68 100
Жене 20 1 21

% 95,24 4,76 100

Истраживали смо и старосну структуру, а из ње смо анализирали 
полну и националну структуру. 

До 18 година старости укупно је 12 лица или 1,78% од укупног 
броја отетих на списку. Свих 12 лица су мушког пола или 100%. Од тога, се-
дам особа је српске националности или 58,33%, а пет припада категорији 
осталих или 41,67%.

Од 18 до 60 година старости укупно је 436 лица или 64,69% од 
укупног броја на списку. Од тога 411 особа је мушког пола или 94,27% и 25 
особа женског пола или 5,73%. Од тога, 388 особа је српске националности, 
или 88,99%, а 48 особа или 11,01% припада категорији осталих. 

Са преко 60 година старости укупно је 202 лица или 29,97%. Од тога 
136 особа мушког пола или 67,33% и 66 особа женског пола или 32,67%. 
Од тог броја 193 особе су српске националности или 95,54%, а девет особа 
припада категорији осталих или 4,46%. 

За укупно 24 лица нема података о години рођења или за 3,56%. Од 
тога је 15 особа мушког пола или 62,5% и 9 особа женског пола или 37,5%. 
Од тог броја 17 особа је српске националности или 70,83%, а седам особа 
припада категорији осталих националности или 29,17%. Укрштање се ја-
сније види из доле приказаних табела. 
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Старост Број лица %
– 18 12 1,78

18–60 436 64,69
+ 60 202 29,97

Нема података 24 3,56
Укупно 674 100

Анализа страдања није потпуна јер не можемо да сагледамо со-
цијално-економску структуру настрадалих зато што списак не садржи 
такве податке. Тај недостатак покушали смо да премостимо тако што смо 
направили категорију радно активног становништва, у коју смо сврстали 
сва отета лица од 18 до 60 година старости. Међутим, треба напоменути да 
су нека лица имала непуних 18 година, а многа непуних 60.26

Старост/Пол Мушкарци Жене Укупно
– 18 12 / 12
   % 100 / 100

18–60 411 25 436
   % 94,27 5,73 100
+ 60 136 66 202
   % 67,33 32,67 100

Нема података 15 9 24
   % 62,5 37,5 100

Старост/Нац. Срби Остали Укупно
– 18 7 5 12

% 58,33 41,67 100
18–60 388 48 436

% 88,99 11,01 100
+ 60 193 9 202

% 95,54 4,46 100
Нема података 17 7 24

% 70,83 29,17 100

26 Нека лица су имала 59 година (њих смо уврстили у радно способно становништво), као 
и поједина лица која су 1999. имала непуних 18 година (њих смо уврстили у малолетне). 
С обзиром да су нека лица била на старосној граници и ако имамо у виду могућност 
постојања грешке у подацима у списку, могућа су мања одступања у бројевима и 
процентима. Такође, за 24 лица не постоје подаци, па они битно могу утицати на 
резултате, посебно ако су та лица малолетна. 
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Из анализе је приметно да је највећи број отетих и несталих између 
18 и 60 година старости. За ове граничне године одлучили смо се из два 
разлога. Прво, зато што се из списка отетих и несталих не види професија 
отетих лица. Друго, из списка се не види социјално-економски статус лица. 
Зато смо се одлучили да сва лица од 18 до 60 година старости сврстамо у 
једну категорију, у категорију радно способног становништва.

Најзначајнији део истраживања представља преглед месеци и го-
дина отимања.

У 1998. години отета су 93 лица или 13,8% од укупно отетих (674 
лица). Од тога, у априлу 1998. су отета три лица или 3,2%, у мају 10 или 
10,8%, у јуну 28 или 30,1%, у јулу 47 или 50,5%, у августу три или 3,2% и у 
септембру два или 2,2%.
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Из табеле се уочава да су отмице трајале непрекидно од априла до 
септембра 1998, док у прва три и последња три месеца нису забележене. 
Од априла до јула месеца број отмица расте, а онда следи пад. У прва три 
месеца нису забележене јер је унутрашњи сукоб између оружаних снага 
СРЈ (ВЈ и МУП) и наоружане војне формације ОВК почео 22. марта 1998. 
године. Јун и јул месец су са највећим бројем отмица, а то је пре свега по-
следица масовног отимања људи од стране ОВК. Први велики, масовни 
и озбиљнији напад ОВК на цивилно становништво догодио се у општи-
ни Обилић, у јуну 1998, када су отети рудари српске националности са 
угљенокопа Белаћевац.27 До другог масовног отимања дошло је јула 1998. 
када су припадници ОВК напали метохијску општину Ораховац и околна 
ораховачка села, који су тада били опкољени и под непрекидном ватром.  

27 У угљенокопу Белаћевац, у општини Обилић, укупно је отето 1998. године 11 рудара. У мају 
је отет Жарко Спасић, коме се изгубио сваки траг. Затим је 22. јуна отето још 10 рудара, али 
су двојица убрзо ослобођена. Као нестали се воде следећи рудари: Жарко Спасић, Драган 
Вукмировић, Зоран Аџанчић, Филип Гојковић, Душан Аџанчић, Мирослав Трифуновић, Марјан 
Буха, Пера Аџанчић, Србољуб Савић. Са рударима је 22. јуна 1998. отет и Божидар Лемпић, 
који није био радник Електропривреде Србије. Његова судбина је, такође, непозната („Године 
пролазе, а безнађе и страх остају“, www.kosmetskezrtve.org.rs; „Jedanaest godina od nestanka 
belaćevačkih rudara“, www.rts.rs; „Сутра почиње ексхумација масовне гробнице Белаћевац“, 
www.blic.rs; „Обележавање годишњице киднаповања белаћевачких рудара“, www.eparhija-
prizren.com; G. Đukić, „Znamo da su živi“, Naša borba, nezavisni politički dnevnik, 3. jul 1998. 
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Иза офанзиве се крила намера ОВК да успостави потпуну контролу над Ко-
совом и Метохијом и да протера српско становништво са тог подручја.28 
У том нападу су отели око 40 грађана српске и других националности.29 
Већина њих је отета углавном у периоду од 17. до 19. јула 1998. године, 
када је ОВК контролисала Ораховац. 

У односу на укупан број отетих, на месец април процентуално отпада 
0,4%, на мај 1,5%, на јун 4,2%, на јул 7%, на август 0,4%, и на септембар 0,3%. 
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Број 3 10 28 47 3 2 93
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У 1999. години отето је 551 лице или 81,75% од укупно отетих 
(674). Међутим, тачан месец отимања је могуће утврдити само за 541 лице 
или  80,27% од укупно отетих. Од тих 541, у јануару 1999. је отето једно 
лице или 0,18%, у фебруару пет или 0,92%, у марту девет или 1,66%, у ап-
рилу 24 или 4,44%, у мају 21 или 3,88%, у јуну 288 или 53,24%, у јулу 119 
или 22%, у августу 41 или 7,58%, у септембру 14 или 2,59%, у октобру 14 
или 2,59%, у новембру 3 или 0,55% и у децембру 2 или 0,37%. До априла 
месеца број отмица расте, а онда у мају следи мањи пад у односу на април. 
Далеко највећи број отмица забележен је у јуну и јулу. Од августа број от-
мица почиње да јењава. 
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28 АМЖГ, Фонд грађе о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, Тужилаштво 
за ратне злочине, Окружни суд у Београду, Веће за ратне злочине, Оптужница против 
Синана Морине, од 13. јула 2007. године. 

29 И. М., „Недопустива небрига и неодговорност“, Отета истина, лист Удружења 
киднапованих и несталих на Косову и Метохији, година V, бр. 15, Београд, 2008, стр. 17–
18, (у даљем тексту: Отета истина); В. Видаковић, „Ни после 12 година нема криваца“, 
Отета истина, година VI, бр. 23, Београд, 2010, стр. 7; „Знају се имена злочинаца“, 
Отета истина, година VII, бр. 26, Београд, 2011, стр. 29; „Danas parastos žrtvama otmica 
albanskih terorista“, www.kurir-info.rs, сајту приступљено 15. октобра 2014. године. 
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Из табеле се јасно види континуитет отимања. Она показује да су 
отмице трајале непрекидно у 1999. години и да је у месецима који су прет-
ходили бомбардовању СРЈ (јануар, фебруар, март) број отмица био релатив-
но мали. У априлу и мају имамо благо повећање броја отмица у односу на 
претходне месеце и то можемо да припишемо ратном стању. У јуну се број 
отмица нагло повећава, а то је последица насталог стања – завршетка бом-
бардовања, повлачења ВЈ и МУП-а са Косова и Метохије и улазак НАТО трупа 
и припадника ОВК у покрајину. Албански терор је присутан у великој мери 
и у току јула и августа. Од септембра 1999. смањен је број отмица и нестана-
ка, па можемо рећи да се догађају „инцидентно“.30 Треба имати у виду да је 
већина српског и осталог мањинског становништва због албанског терора 
до тада принудно напустила територију Косова и Метохије, а остало мало-
бројно српско становништво у тзв. „енклавама“ је штитио Кфор.

У односу на укупан број отетих, на месец јануар процентуално 
отпада 0,15%, фебруар 0,74%, март 1,34%, април 3,56%, мај 3,12%, јун 
42,73%, јул 17,66%, август  6,08%, септембар 2,07%, октобар 2,07%, новем-
бар 0,45% и на децембар 0,30%.
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0,15 0,74 1,34 3,56 3,12 42,73 17,66 6,08 2,07 2,07 0,45 0,30 80,27

У 2000. години отето је 21 лице или 3,12% од укупно отетих. Од 21 
лица, у јануару је отето три или 14,29%, у фебруару два или 9,52%, у марту 
једно лице или 4,76%, у априлу једно или 4,76%, у јуну пет лица или 23,82%, 
у јулу једно лице или 4,76%, у августу три лица или 14,29%, у септембру два 
или 9,52%, у новембру једно или 4,76% и у децембру два или 9,52%. 
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30 Отмице и нестанци не-Албанаца на Косову, стр. 4. 
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У односу на укупан број отетих, на месец јануар процентуално 
отпада на 0,44%, фебруар 0,30%, март 0,15%, април 0,15%, јун 0,74%, јул 
0,15%, август 0,44%, септембар 0,30%, новембар 0,15% и децембар 0,30%. 
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Табеле показују да су отмице трајале готово непрекидно у 2000. 
години. Само у мају и октобру 2000. нису забележене отмице. Табеле ука-
зују да су насиље и терор били присутни и током 2000. а смањен број от-
мица у односу на 1999. је последица смањења броја становника мањин-
ских заједница на Косову и Метохији, који су због албанског терора били 
принуђени да напусте ову територију у јуну, јулу и августу 1999. године. 
Смањен број отмица је и последица боље заштите мањинских заједница 
коју је спроводио Кфор. 

Анализа страдања по годинама показује да су 1998. отета 93 лица 
или 13,80%. Највеће страдање, по свим параметрима, забележено је у 1999, 
када је отето укупно 551 лице или 81,75%.31 У 2000. отето је 21 лице или 
3,12%, а у 2001. само једна особа или 0,15%. За осам лица, или 1,18%, нема 
података које године су отети.

Година 1998. 1999. 2000. 2001. Нема 
податка Укупно

Број лица 93 551 21 1 8 674

% 13,80 81,75 3,12 0,15 1,18 100

Од 93 лица отета у 1998. години, 85 особа или 14,05% припада срп-
ском становништву и осам особа или 11,59% припада категорији осталих. 
Однос у броју лица српске националности према осталима износи 10,63:1. 

Од 551 лица отетог у 1999. години, 494 особе припадају српском 
становништву тј. 81,65% и 57 особа или 82,61% припада категорији ос-
талих. Однос у броју лица српске националности према осталима износи 
8,67:1. 

31 Отето је 541 лице, плус шест лица за која не постоји месец отимања и још четири лица 
за која није јасно да ли су отети јуна, јула или августа 1999. године.
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Од 21 лица отетог у 2000. години, 17 особа припада српском станов-
ништву или 5,80% и четири особе припадају категорији осталих или 2,81%. 
Однос у броју лица српске националности према осталима износи 4,25:1. 

Укупно за 19 лица не може да се одреди месец или година отимања. 
За осам лица нема података (месец и година) кад су отети. За шест лица 
која су отета 1999. нема података ког месеца су отети. За два отета лица 
није јасно да ли су отети јуна или јула месеца 1999. За два отета лица није 
јасно да ли су отети јула или августа 1999. године. За једно лице које је оте-
то 2001. нема података ког месеца је отето. 

За осам особа за које не постоје подаци о месецу и години отимања, 
утврдили смо да припадају српском становништву. За шест лица која су отета 
1999. а за које не постоји месец кад су отети, утврдили смо да пет особа при-
пада српском становништву, а једна припада категорији осталих. За четири 
лица за која није јасно ког месеца су тачно отета 1999. утврдили смо да припа-
дају српском становништву. Лице које је отето 2001. је српске националности. 
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Број 93 541 21 1 8 6 4 674

% 13,80 80,27 3,12 0,15 1,18 0,89 0,59 100

Укрштање године страдања и националне структуре даје нам де-
таљнију слику. Анализа показује да је 1998. отето 85 грађана српске нацио-
налности или 14,05% и осам грађана осталих националности или 11,59%. 
Највеће страдање је забележено 1999, када је отето 494 грађанина срп-
ске националности или 81,65% и 57 грађана осталих националности или 
82,61%. У 2000. и 2001. је приметан пад броја отетих и несталих. У 2000. 
отето је 17 грађана српске националности или 2,81% и четири грађани-
на осталих националности или 5,80%. У 2001. је отет само један грађанин 
српске националности или 0,17%. За осам грађана српске националности, 
или 1,32%, нема података које године су страдали. 

Година/нац. 1998. 1999. 2000. 2001. Нема података Укупно

Срби 85 494 17 1 8 605

% 14,05 81,65 2,81 0,17 1,32 100

Остали 8 57 4 69

% 11,59 82,61 5,80 100
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На косову и метохији

Истраживање не би било потпуно да нисмо извршили анализу 
страдања по регионима. Анализом смо број несталих и отетих сврстали 
у девет региона: Призрен, Пећ, Приштина, Ђаковица, Гњилане, Урошевац, 
Косовска Митровица, Подујево и Глоговац. Поред ових региона, уврстили 
смо и две категорије у које смо сврстали оне за које не постоје подаци где 
су отети и оне који су отети на путу између два града (региона). Број оте-
тих по месту отимања је следећи: регион Призрена 181, регион Пећи 148, 
регион Приштине 118, регион Ђаковице 71, регион Гњилана 48, регион 
Урошевца 39, регион Косовске Митровице 28, не зна се 16, на путу између 
два града 13, регион Подујева 7, регион Глоговца 5. У процентима на реги-
он Призрена отпада 26,9%, регион Пећи 22%, Приштине 17,5%, Ђаковице 
10,5%, Гњилана 7,1%, Урошевца 5,8%, Косовске Митровице 4,2%, не зна 
се 2,4%, на путу између два града 1,9%, регион Подујева 1%, и регион Гло-
говца 0,7%.
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Број 181 148 118 71 48 39 28 16 13 7 5 674

% 26,9 22 17,5 10,5 7,1 5,8 4,2 2,4 1,9 1 0,7 100

Интересантно је да је 400 грађана отето у Метохији (региони При-
зрена, Пећи и Ђаковице) или 59,35%, а осталих 245 грађана или 36,35% у 
косовској области. За 29 грађана тј. за 4,30% се не зна где су отети. Однос у 
броју отетих на Косову према Метохији износи 0,61:1. Поставља се питање 
да ли то има везе са близином албанске границе, одакле су припадници 
албанских формација, које су одговорне за отимања, прелазили на терито-
рију Косова и Метохије? Питање које се још поставља јесте има ли то везе 
са трговином људским органима отетих и несталих припадника мањин-
ских заједница за које постоји основана сумња да су их вршили припадни-
ци ОВК, управо због близине албанске границе? За сада се не може дати 
одговор на ова питања, па остају отворена и императив за нека будућа ис-
траживања.

Област Косово Метохија Не зна се Укупно
Број 245 400 29 674

% 36,35 59,35 4,30 100
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Укрштањем географске одреднице и године отимања јасније се 
види дејство ОВК по регионима. У 1998. години, 56 лица је отето у региону 
Призрена или 60,22%, Пећи 19 или 20,43%, Приштине 10 или 10,75%, Гло-
говца три или 3,23%, Урошевца два или 2,15%, Ђаковице један или 1,07% 
и на путу између два региона два или 2,15%. У Метохији је 1998. године 
отето 76 лица или 81,72%, а у косовској области 15 лица или 16,13%.   
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Број 56 19 10 3 2 2 1 93

% 60,22 20,43 10,75 3,23 2,15 2,15 1,07 100

У 1999. години, 126 лица је отето у региону Пећи или 22,9%, При-
зрена 120 или 21,8%, Приштине 103 или 18,7%, Ђаковице 70 или 12,7%, 
Гњилана 46 или 8,3%, Урошевца 36 или 6,5%, Косовске Митровице 26 или 
4,7%, на путу између два региона 9 или 1,6%, не зна се место отимања за 
осам или 1,5%, у региону Подујева пет или 0,9% и Глоговца два или 0,4%. У 
Метохији је 1999. године отето 316 лица или 57,35%, а у косовској области 
218 лица или 39,56%.   
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Број 126 120 103 70 46 36 26 9 8 5 2 551

% 22,9 21,8 18,7 12,7 8,3 6,5 4,7 1,6 1,5 0,9 0,4 100

У 2000. години, за пет особа се не зна регион где су отети тј. за 
23,81%, у региону Приштине су отета четири лица или 19,05%, Призрена 
три или 14,3%, на путу између два региона два или 9,52%, у региону Пећи 
два или 9,52%, Гњилана два или 9,52%, Урошевца једно или 4,76%, Подује-
ва једно или 4,76%, Косовске Митровице једно или 4,76%. У Метохији је 
2000. отето пет особа или 23,81%, а у косовској области девет или 42,86%. 
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На косову и метохији
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Број 5 4 3 2 2 2 1 1 1 21

% 23,81 19,05 14,3 9,52 9,52 9,52 4,76 4,76 4,76 100

Лице које је отето у 2001. години отето је у региону Косовске Ми-
тровице. Не може да се утврди година за укупно пет лица отетих: у Призре-
ну (2), Пећи (1), Приштини (1) и Подујеву (1). За три лица се не зна година 
и место отимања.

Подаци до којих смо дошли истраживањем иду у прилог тврдњи Не-
нада Антонијевића „да је по доласку међународне војне (Кфор) и цивилне 
мисије (Унмик) на Косово и Метохију средином јуна 1999. године, отет и не-
стао највећи број лица“.32 Према подацима до којих смо дошли, највећи талас 
насиља и терора над српским и другим неалбанским становништвом на Ко-
сову и Метохији догодио се 1999. године и то у месецима: јун (288 отетих 
особа), јул (119) и август (41). Укупно у јуну, јулу и августу месецу 1999. отете 
су 452 особе или 67,06%.33 До јуна 1999. укупно су отете и нестале 153 особе 
или 22,70%. Од јуна 1999. до 2001. укупно је отето 507 лица или 75,22%. За 
осам особа, или 1,19%, не постоје подаци о месецу и години отимања а за 
шест особа које су отете 1999. не зна се месец отимања или 0,89%. 

Интересантно је да је и 2000. године највећи број отетих по месе-
цима био у јуну (5). У 1998. највише отетих је у јулу (47), а затим следи јун 
(28), што укупно износи 75 особа или 11,13%. 

Усудили смо се да израчунамо и проценат отетих у односу на по-
пис становништва из 1981. године.34 Унапред смо били свесни да овако до-
бијени подаци неће бити потпуно веродостојни. Пре свега јер је коришћен 
слободан метод у процењивању националности, затим због тога што нека 
отета лица нису била рођена на Косову и Метохији, због тога што је број 
српског становништва на Косову и Метохији 1998. био већи, али и због тога 
што је број отетих знатно већи. Ипак, подаци ће представљати полазну ос-
нову за даља истраживања и упоређивања. Национална структура жртава 
у односу на њихово учешће (заступљеност) у популацији показује да је оте-
то 0,256% српског становништва и 0,057% осталих националности.

32 Н. Антонијевић, н. д., стр. 216. 
33 Укључујући и четири особе за које је нејасно да ли су отете јуна, јула или августа месеца 

1999. године. 
34 Бројка од 236.526 грађана добијена је збиром грађана који су се на попису становништва 

изјаснили као грађани српске и црногорске националности.
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Националност Срби Остали
Број страдалих 605 69

Број становника 236.526 121.179
% 0,256 0,057

У односу на целокупно становништво на Косову и Метохији, на срп-
ско становништво отпада 0,038%, а на остале 0,004%. Проценат свих оте-
тих лица у односу на целокупно становништво износи 0,042%.  

Националност Срби Остали Укупно
Број страдалих 605 69 674

Број становника 1.584.441 1.584.441 1.584.441
% 0,038 0,004 0,042

Треба имати у виду да иза сваког броја стоје људи са личним име-
нима и презименима. Због тога, проблем који остаје као императив јесте 
расветљавање судбине отетих и несталих, као и откривање, процесуирање 
и кажњавање одговорних починилаца отмица и убистава. 

 Страдање српског становништва на Косову и Метохији крајем XX 
века је било плански организовано, систематско и трајало je континуира-
но у дужем временском периоду. Намера Албанаца је била да етнички очи-
сте Косово и Метохију, што им је пошло за руком у јуну, јулу и августу ме-
сецу 1999. године. Један од начина био је ширење страха, отимањем људи. 
Када се узме у обзир и број припадника српског народа које је убио ОВК, 
онда је проценат страдања знатно већи. Трагичност показује амплитуда 
бројева: најстарији у списку је имао 95 година,35 а најмлађи само десет.36

35 У питању је Владо Милетић, рођен 1905. у Малом Трновцу (Бујановац). 
36 У питању је Радован Шутаковић, рођен 1989. у Ђаковици. 
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НуМЕРИЧКА АНАлИЗА СПИСКА ОТЕТИх И НЕСТАлИх СРБА  
И ПРИПАДНИКА ДРуГИх МАњИНСКИх ЗАЈЕДНИцА  

НА КОСОВу И МЕТОхИЈИ

Summary

Bojan Đokić

Numerical Analysis of the List of Abducted and Missing Serbs and 
Members of Other Minority groups in Kosovo and Metohija

Abstract: The paper aims to show the suffering inflicted on 
the Serbian people and members of other minority groups 
by the Albanian formations on the basis of a numerical 
analysis of the list of abducted and missing Serbs. The goal is 
to perceive problems from a specific angle, using a different 
approach and thus complete our knowledge of the suffering 
of the Serbian population in Kosovo and Metohija. Using an 
incomplete list of abducted and missing Serbs, we have been 
faced with a series of limitations but regardless of all the 
shortcomings the numbers should be regarded as the bottom 
line. 

Key words: Kosovo and Metohija, population, Serbs, 
abducted, missing, numerical analysis

 Internal conflicts between the armed forces of SRY (Socialist Republic 
of Yugoslavia) and the paramilitary formations of the KLA (Kosovo Liberation 
Army) that began in Kosovo and Metohija in March 1998 induced all the more 
frequent abductions of persons on a national basis with chauvinist intentions. 
The KLA was responsible for the abduction of members of minority groups in 
Kosovo and Metohija. The end of NATO bombing of SRY on 10th of June 1999, 
withdrawal of the Yugoslav Army and Ministry of Interior from Kosovo and 
Metohija, arrival of international military and civilian missions and members of 
KLA in the province, created a security vacuum that was used to inflict violence 
and terror on the members of the minority groups in Kosovo and Metohija. The 
figures indicate that systematic crimes were committed mostly against members 
of the Serb nationality. The largest number of abductions of members of minority 
groups took place after the end of NATO bombing of SRY in June, July and August 
1999. At that time, according to the data, 452 persons were abducted or 67.06% 
out of the total of 674 persons on the list we analyzed. Numerical analyzes 
showed that in the period 1998–2001 605 persons of Serbian nationality and 69 
persons of other nationalities were either abducted or went missing. Analysis of 
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the sex structure showed that 574 were male and 100 were female. Number of 
abducted persons later found dead is 176 persons. Age structure analysis of the 
abducted and missing showed that 12 persons were minors, 436 were between 
the ages of 18 to 60 and 202 persons over the age of 60. There is no age data 
for 24 persons. Analyzes according to the year of abduction showed that 93 
persons were abducted in 1998. The most tragic and fatal year was 1999 when 
551 persons were abducted, 21 persons were abducted in 2000 and only one 
person in 2001. There is no data on the abduction year for 8 persons. Analysis 
according to regions showed that 400 persons were abducted in Metohija, 245 
at Kosovo and data is missing for 29 persons. 
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УДК 821.163.41-94
Др Момчило МИТРОВИЋ

Др Олга МАНОЈлОВИЋ ПИНТАР

измеЂУ сеЋања и Успомена*
Момчило Митровић,

црнка, Прилози за биографију,
Институт за новију историју Србије, Београд, 2015.

На прагу седме деценије живота Ерих Кестнер је објавио аутоби-
ографију под називом Кад сам био мали дјечак.1 Генерацијама које су ста-
савале читајући његове романе и приче, али и будућим младим читоцима 
и читатељкама писац је осећао да дугује личну исповест и сведочанство о 
времену које је прошло. У низу различитих епизода, описа личности и до-
гађаја, Кестнер је посебно снажно приказао град у коме је рођен: „Дрезден 
је био диван град. Можете ми то вјеровати. И морате ми то вјеровати! Није-
дан од вас не може тамо стићи жељезницом да провјери да ли сам у праву, 
макар му отац био богат, јер града Дрездена нема више“.2 Наведене речени-
це најјасније откривају пишчеву потребу да отме од заборава слику града 
који је Други светски рат изменио готово до непрепознавања, сећање на 
живот који је ишчезао и људе који су нестали. За више од пола века колико 
је прошло од времена детињства, чинило му се да се „Скоро све промијени-
ло, а ипак је скоро све у основи остало исто“.

Књига црнка, Прилози за биографију Момчила Митровића је такође 
лична исповест испричана са циљем да пред читаоце и читатељке изнесе 
сећање на протекле године и деценије, на људе са којима је њен аутор дру-
говао, којима се дивио, којима је остао захвалан за сазнања и лепоте које је 
доживео и у којима је уживао. Попут Кестнера који је на једном месту кон-
статовао „старо је оно што је човјек заборавио“,3 Митровић се у својим при-
чама бори са заборавом, од кога отима оно што га је кроз године градило. 

Посебно сетан и меланхоличан тон Митровићевој књизи даје 
чињеница да и њен аутор, као и Кестнер, причајући о свом животу, жели да 
у свету имагинације још једном оживи место у коме је рођен и које не само 
да је уништено, већ је и његово име потпуно избрисано са сваке савремене 
географске карте. Бројне кратке приче које је Момчило Митровић обједи-
нио у књизи црнка заправо су обавијене око сећања на детињство у после-

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

1 Ерих Кестнер, Кад сам био мали дјечак, Сарајевски графички завод, Сарајево 1960.
2 Исто, стр. 39.
3 Исто, стр. 11.
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ратном славонском селу Велико Набрђе, које је 1963. године сравњено са 
земљом и претворено у војни полигон. Приче које се нижу једна за другом 
и које приказују живот др Митровића од пресељења у Ђаково, касније у 
Аранђеловац и на крају у Београд заправо су низ делића који употпуња-
вају сложени мозаик 20. века на просторима некадашње Југославије, сли-
кају људе, али и политичке догађаје, атмосферу у преломним историјским 
тренуцима (попут 1948. и разлаза са ИБ-ом, 1971. и Маспока у Хрватској, 
ратова 90-их). Митровићеве приче описују осмехе, уздахе, неверице, стра-
хове, стрепње и слутње… оне су слика емоција које су увек биле у снажном 
односу зависности са временом у коме је њихов аутор живео. 

Историја је наука јасно одређена методом истраживања извора и 
чињеница о прошлости. Она је прецизно и критично сазнање о догађајима и 
људима који су претходили садашњости, могућност да се са временске, али и 
вредносне дистанце расветле и оне чињенице које су биле непознате савре-
меницима, да се повежу у узрочно-поседични низ и разумеју. Др Момчило 
Митровић је током више од четири деценије бављења историјом усаврша-
вао занат и метод истраживања прошлости. У бројним стручним радовима 
којима је анализирао 20. век и његове феномене ослањао се на историјске 
изворе, документа, писма, извештаје, судске пресуде… Поштујући правила 
историчарске вештине, трудио се да развија и сачува објективан приступ, 
да непристрасно доноси закључке и прикаже предмете свог истраживања.

Књига црнка је сасвим другачије штиво и заједно са дневником Ми-
лосрдни анђео међу Србима чини јединствену целину у стваралачком опусу 
Момчила Митровића. Она је приказ прошлости, али кроз личну, лирску ис-
повест. У најкраћој, готово хаику форми аутор је описујући парадигматичне 
тренутке, време, односе, људе употпунио слику једне завршене историјске 
епохе – слику 20. века као времена највећих успона и падова човечанства. 

Момчило Митровић је аутор који се труди да избави од заборава 
и сачува за будуће генерације своје емоције и размишљања, али читалац 
ниједног тренутка не губи поверење у објективност његовог исказа. И уп-
раво је та искреност највећи квалитет књиге. Она је у неким деловима са-
чувала стереотипе из прошлости, пренела ауторова уопштавања, али све 
са намером да се кроз симплификације извуче есенцијална важност скром-
но издвојених „места сећања“ која су тако жива у Митровићу и данас. Она је 
приказ ауторовог вишегодишњег унутрашњег дијалога. 

За историчаре и хуманисте црнка представља и документаристич-
ко штиво које отвара веома интересантан угао посматрања прошлости, 
доносећи спектар разнородних информација. Од посебно важних описа 
славонских обичаја и песама, који ће свакако бити посебно интересантни 
етнолозима и антрополозима, Митровић прелази на вињете парадигма-
тичних догађаја које расветљавају начин размишљања и тумачења ствар-
ности традиционално одгојеног и толерантног човека спремног да разуме 
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другачије мишљење, туђе стереотипе, различита вредновања. Најзад он 
слика богату галерију ликова у којој обједињује блиске рођаке са уваже-
ним и поштованим професорима, колегама и ствараоцима који су га ин-
спирисали и на њега оставили дубоки траг. Шта је то што повезује ауторо-
ву мајку Милосаву, супругу Мирјану, синове, бројне рођаке и пријатеље, са 
професорима Бранком Петрановићем, Андрејем Митровићем, Радованом 
Самарџићем и многим другим колегама и сарадницима? Како је сам аутор 
у предговору нагласио, то је његова потреба да књига говори само о вед-
ријим стварима, а да тешке и црне догађаје остави да „полако бледе, лак-
шају и нестају“. Управо су сви ти описи других људи заправо најбоља слика 
аутора, који је покушао да после времена трагедија, ужаса и потпуног уру-
шавања, будућим генерацијама остави лепшу слику прошлости. 

Историчар мемоаристици никада не придаје значај извора првог 
реда, али је никада не одбацује, свестан колико је прошлост сазнатљива само 
пажљивим уклапањем, кориговањем и преиспитивањем различитих извора. 
Момчило Митровић је својом књигом црнка показао колико је приповедање 
важан део историјског наратива и колико је лично сећање, уз пуну свест аутора 
о његовој варљивости и заводљивости, незаобилазан материјал за разумевање 
прошлости, али још више садашњости у којој је уобличено и забележено. 

У Поговору своје аутобиографије, Ерих Кестнер је заључио да за 
опис ивање сећања важе два закона: „Први гласи: Може се и мора се много 
тога изоставити. А други закон гласи: Не смије се ништа додати…“4 Мом-
чило Митровић је, чини се, књигом црнка нашао праву меру у додавању и 
изостављању и пружио нам текст који ће нас на неколико места искрено 
насмејати, растужити и замислити… над временом, животом, нама самима…

Аутор увода

Др Олга МАНОЈлОВИЋ ПИНТАР

лЕПА НАША (Маспок)

 У Ђакову, где сам завршио основну и средњу школу, живео је и 
мали број Цигана. Били су већ увелико адаптирани у целину, уклопили се 
у привредне токове и добро материјално стајали. Многи од њих женили су 
Хрватице, чак и девојке немачког порекла. До избијања Маспока није пра-
вљења нека разлика између њих и већинског дела становништва – Хрва-
та. Однос се знатно изменио крајем 60-их и почетком 70-их година. Према 
Србима и Циганима тад је било много провокација, чак сукоба, етничког 
чишћења и другог.

4  Исто, стр. 170. 
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 Јова и Јанко Николић, пореклом Цигани, имали су највише пробле-
ма. Јова је био трговац а Јанко угоститељ. 

 Јовина ћерка Нада испричала ми је епизоду коју је доживела њена 
породица. Отац јој је једног дана отишао на сајам (вашар) кад је у кући 
зазвонио телефон. Непознати глас јој је поручио: „Неће ти се вратити отац 
са пута – ХОП!“ (скрећеница за Хрватски ослободилачки покрет). Онако уп-
лашена позвала је стрица Јанка и објаснила му о чему се ради.

 Јанко је одмах отишао у канцеларију Општинског комитета Савеза ко-
муниста, извадио пиштољ и рекао да ће убити њега, секретара, ако му брат не 
стигне кући до 13,30 сати. Сео је у фотељу, читао новине а секретара оставио да 
се „пече“ у новонасталој ситуацији. Јанко се извињавао „што смета“, али је био 
врло одлучан. На срећу брат му се јави око један сат, он се извини и оде кући.

 Певање усташких песама, иначе законом забрањених у то време, 
било је редовна појава на плесовима, свадбама и кафанама.

 Присуствовао сам многим таквим сценама, био упозораван да 
одем из друштва али сам имао изузетне пријатеље Хрвате који су ме до-
следно штитили. 

 Враћајући се једном из Београда, свратио сам у хотел. То је била на-
вика свих студената да прво „вирну“ у највеће састајалиште Ђаковчана. Сце-
на коју сам затекао била је необична. До излазних врата хотела, неколико 
столова у низу, за њима седе Цигани, а пред сваким од њих по сок. Обично су 
пили вино и пиво па ми је ово привукло пажњу. То вече нико у хотелу није 
запевао усташку песму. Музика је свирала највише староградске романсе. 

КОШАРКА (Академик др Андреј Митровић)

 Средином 70-их година играли смо рекреативно кошарку у згради 
Филозофског факултета. Били су ту проф. Крестић, др Станковић, др Зече-
вић и други. Поред осталог стално је био присутан и проф. Андреј Митро-
вић. Онизак, изузетно спретан, брз, неухватљив за своје године у игри је 
давао, као и у целом свом животу, пуни максимум. Хтео је и ту да буде ако 
не најбољи, оно међу најбољима. У науци је то већ био.

 Мени је он био ментор на магистарском раду. То је онај рад који 
као озбиљну тему пишете први пут, кад своју несигурност исказујете те-
мељним истраживањима и педантношћу. Једном први рад, увек први, само 
ретки могу током каријере да забораве.

 Написао сам прву верзију рада „Југословенски студенти у Швајцар-
ској 1914–1918“ и дао професору да прочита. 

 У паузи кошаркашке утакмице једно вече професор ми је пришао и рекао 
да у вези са магистарским радом ствари „можемо сматрати завршеним“. Има ли 
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веће среће за младог, амбициозног човека. То вече играо сам најбоље до тада, нај-
боље и за каснија времена. Боже, како сам имао висок скок, кошеви су ми се чинили 
прениским, срце ми је тукло и кад трчим и кад седим на клупи за резервне играче. 
Андреј је био велики, поред осталога, јер је знао чинити „великим и своје кандида-
те“. Мени је за одбрану тезе одредио три академика, проф. Самарџића, проф. Жи-
војиновића и себе. Јача комисија у то време се није могла замислити. Била је част 
седети испред њих. Никад ми се нешто слично није десило у животу. Такве одбране 
могуће је доживети само једном, са печатом којег човек носи целог живота.

 Кад се након више година професор разболео, често би ме сретао и го-
ворио како не заборавља што сам му учинио „нешто важно“ и помогао у животу. 
Знам да тога није било. Вероватно је мислио на његов однос према КПЈ, али ја ту 
нисам имао никаквог удела а ни неког посебног утицаја да му помогнем. Нисам 
никада ни оспоравао његове тврдње. Од њега сам као човека и професора много 
научио. То је за мене била непроцењива помоћ, а зар је потребно нешто више. 

ВОЗАЧ (Академик Душан Недељковић)

 Почетком 80-их година прошлог века Институт за раднички покрет 
Србије организовао је на Златибору научни скуп о Светозару Марковићу.

 Добио сам задатак да са железничке станице у Ужицу превезем до 
Златибора проф. др Душана Недељковића, филозофа и познатог левича-
ра из првих поратних година. Он је организовао Суд части на Београдском 
универзитету, био председник Савезне комисије за ратну штету и најути-
цајнија спона Београдског универзитета са КПЈ. 

 Већ у годинама али жустрих кретњи и погледа, није се много бавио 
мојим персоналијама и одмах је почео да поставља питања. Шта мислим, 
пита ме он о многобројним кућама на један или више спратова, које су 
грађене по целом Златибору. Одговорим како мислим да је ту бачено мно-
го новца јер су те стамбене јединице углавном празне. Зашто ти онда, кад 
шијеш панталоне, не сашијеш једну ногавицу краћом, питао је професор. 
„Па сви шију једнаке ногавице, што бих ја био изузетак“, одговорио сам. 
„Није ли то исто и са кућама“, више за себе закључио је професор. 

 Навече кад смо седели у фоајеу „Палисада“, Душан је држао главну реч, 
износио разне погледе на прошлост и будућност. Речју био је главни. Одједном 
ме је угледао у позадини како пажљиво слушам. Престао је да говори и упитао 
шта ја ту радим. Мислио је вероватно да сам возач који је завршио дневни посао 
и отишао кући. „Ја сам докторант овог института“ – одговорио сам. Инстистирао 
је да му кажем наслов тезе и ко ми је ментор. Издекламујем: „Друштвено-еко-
номске промене и организација привреде у Србији 1944–1952. године“.

 „Тај ко ти је дао ту тезу сигурно зна да је нећеш никада завршити. 
Уосталом данас сам видео да си добар возач!“
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ДЕСКО

 На другој години факултета један од цимера био ми је Деско, сту-
дент геологије, по годинама нешто старији од моје генерације. Био је они-
зак, са већ израженим пролиснама, ћутљив и некако окретан, брз… 

 Кад сам упознао Деска, био је већ дуже с једном девојком из Баји-
не Баште. Волео ју је неизмерно, онако „јужњачки“, јер је и потицао са југа 
Србије. Све што би зарадио премеравајући са геодетама земљу у Војводини 
давао је њој или јој је куповао поклоне. Волела је и она њега, али на свој на-
чин. Имала је на пример обчај да му говори ружне речи у друштву, а кад су 
били сами то није чинила. Он је никад није кињио за то. Само би му чудно 
севнуле очи, али коментара није било. 

 Једно јутро или боље рећи пред јутро, пробудио ме је јако узнеми-
рен. Рекао је да се посвађао са девојком да ју је изударао и да све скупа није 
добро. Онако сањив рекао сам да то није ништа, све ће се изгладити и крену-
ти по старом. „Неће“, био је категоричан, „молио сам је, клечао пред њом али 
ми није опростила. Било би боље да то никад не уради. Упропастићу њу и 
себе.“ Те школске године нису се помирили. Отишли су свако на своју страну.

 Вече пред полазак у војску априла 1975. седео сам са друштвом на 
тераси „Фонтане“ на Новом Београду. За другим или трећим столом седео 
је сам човек, неуредан, мутног погледа, некако изобличен. Све то, а опет 
ми се чинио познатим. Знао сам однекуд овог пијанца. Деско, схватио сам 
на крају и пришао да га поздравим. Обрадовао ми се. Сели смо за сто и 
попили пиће. Инсистирао је на још једном. Прихватио је када сам рекао да 
морам да се вратим друштву. Кад смо се поздрављали, као дужник ми је 
процедио кроз ретке зубе: „Вратила се...“

ВОЈНИ ПОлИГОН – НАБРЂЕ

 У лето 1972. године већ сам у Аранђеловцу имао више познаника, 
касније пријатеља, па сам све више упознавао град па и понека села. Једно 
вече обрели смо се у кафани у селу Бања, тек толико да променимо среди-
ну. За столом у кафани седи младић, нешто старији од мене, у облаку дима 
наслоњен лактовима на кафански сто. Видим пријатељи га добро познају, 
седају за сто и чујем да га ословљавају са Мита. Мени припало да седнем 
поред њега. Нисам приметио да је обратио неку пажњу на мене, алкохол је 
чинио своје, а поглед у очима одаје бригу. Нешто је мрмљао себи у браду, али 
сам добро чуо псовку „Јебем ти Велико Набрђе!“ Посебно што то није било 
једном. Био сам у шоку. Зар толико прошао, толико желео Шумадију, а већ 
на првом месту такав доживљај. Правио сам се да не слушам његове речи. 
Размислим, никоме нисам говорио из којег сам села, ако сам шта и помињао, 
било је то Ђаково. Шта је Велико Набрђе значило за једног Шумадинца?
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 Кад су псовке учестале, ћутке сам извадио личну карту и тутнуо 
је Мити у руке. Цигарета из уста пала му је на сто. Разгрнуо је дим и као 
да ме први пут види, почео је да се извињава. Он је у ствари био у војсци, 
тренутно на одсуству, и чекала га је вежба на повратку у војном полигону 
Великог Набрђа. За њега пешадинца, значило је то пузање по излоканим 
путевима, савладавање прораслих винограда, шљивике испод којих је ко-
мина лежала у трави, цркву девастирану и оскрнављену. Извињавао се 
дуго муцајући.

 На кафанској салвети нацртао сам му места најбољих избора кру-
шака „лажањки“, племенитог грожђа, могућности заклона.

КОЧА (Коча Поповић)

 Сад већ не знам које године у Дому војске у Београду одржаван 
је скуп о Сремском фронту. Шапатом се прочула вест да ће на њему бити 
и Коча Поповић, предратни револуционар, ратни командант и послерат-
ни политичар. Сензација је била утолико већа што се Коча годинама није 
појављивао у јавности, што од тренутка кад се разишао са Јосипом Брозом 
Титом о њему није било никаквих информација. Знало се да је жив и то је 
било све.

 Сад у Дому војске кажу: долази Коча. И одмах проблем. Само ода-
бране пуштају у салу. Прошверцовао сам се са екипом РТС-а, јер сам одра-
није имао њихову пропусницу. 

 Никад у животу нисам видео толико ТВ екипа на једном месту, по-
себно не на скупу историчара. Нешто чудно било је у ваздуху Дома војске. 
Убеђивао сам себе како морам остати хладан да бих уочио реакције при-
сутних. Неко је рекао „иде“. Ухватио сам себе како се лактовима гурам са 
масом која је нагрнула ходником кроз који је Коча пролазио. Био сам на 
неколико корака од њега. Онижи чичица, (баш тако је деловао) у џемперу 
плетеном ручно и обичним панталонама, прошао је трасом сале, руковав-
ши се само са једним старијим камерманом и сео у почасно председни-
штво скупа. Ређали су се поздравни говори, док је око 1.000 људи гледало 
само у једном правцу.

 Предратни надреалиста, командант I пролетерске бригаде, човек 
који је на белом коњу водио своје пролетере, мирно је седео загледан пре-
ко свих нас у неке своје снове, који очито нису досањани. Није проговорио 
ни реч. После паузе није се више враћао у салу. Осећао сам се некако прева-
рено. Мучила ме је само једна мисао. Како ли се осећао он?
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ВлАДА РЕВОлуцИЈА (Владимир Мијановић)

 Од вођа студентског бунта 1968. године најбоље сам познавао Вла-
ду Мијановића. Он је био пријатељ мог „цимера“ Божидара Глоговца, па смо 
се познавали и пре но што ће демонстрације почети. Влада је побегавши из 
студентског града, боравио неколико ноћи у нашој соби. Ту су долазили и 
други организатори побуне, али ја као посве млад студент, бруцош, нисам 
имао посебна задужења. Због фармерки које сам посудио Влади, и у којима 
је он водио демонстрације, имао сам непријатиних питања 1975. године у 
војсци од старешине задуженог за безбедност. (Откуда њему то сазнање 
никада нисам спознао). Влада је имао много непријатности. Ем што је био 
на робији, ем је после изласка из затвора био без посла. Висок, кошчат, 
увек мрког погледа, хтео је да ради све, а није добијао никакав посао. Чак 
и ми који смо хтели да му помогнемо, чим би се сазнало о коме се ради, све 
комбинације би пропадале. Мислим да му је најтеже падало што су људи 
хтели да га избегну, да не буду у његовој близини.

 Једном приликом нашао сам се са једним колегом из Музеја Србије, 
где сам радио, код Главне поште у Београду. У том тренутку је наишао Владо. 
Сам, дуге браде, усправног држања. Ту се ми бог зна како поздравимо и, као 
што је ред, упознам га са колегом. Један пружи руку и рече Владо, други про-
збори Петар. Видим да се до тада нису познавали. Ту Владо и ја проговоримо 
пар реченица и он на једну страну а Петар и ја на другу. „Познајеш овог чо-
века?“ питам ја Петра. „Не“, незаинтересовано одговори он. „А да ли се често 
сликаш?“ настављам са питањима. „Откуд ти то?“ сад пита Петар. „Управо си 
се сликао са Владом револуцијом“, казао сам му са осмехом. Ако се у нечијим 
очима може видети страх, онда сам га ја код Петра видео много.

СРБИН (Пепа Полошки)

 Маспок је био велика несрећа за Србе у Хрватској. Антисрпско рас-
положење политичког руководства пренело се на становништво, чак и децу. 

 Не знам како смо се мој пријатељ Пепа и ја нашли без превоза за по-
вратак кући из Брезнице, бање двадесетак километара удаљене од Ђакова. 
Пошто је он познавао већу групу излетника који су ту боравили и дошли ко-
лима и једним комбијем, замолили смо их да нас повезу. Може, али у комбију 
са децом. Пепа је сео на седиште до возача, а ја сам сео у задњи део аутомоби-
ла. Деца су била не старија од десетак година. Одмах сам са њима успоставио 
добар контакт, шалили се и видело се да им моје друштво прија. 

 Онда, не знам откуд, један од њих пита да ли навијам за Динамо 
или Хајдук. Мало сам поћутао и одговорио: за Звезду. „Стани тата“, повикао 
је један од малишана, „ово је Србин, мајку...“
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 Настала је непријатна тишина. Власник комбија ни реч не прого-
вара, мој друг ћути а тишина траје. 

 Онда један од дотадашњих „другара“ пита за кога навија мој прија-
тељ. „Окорели звездаш“, био је мој одговор. Тада се сав бес деце излио на 
Пепу. Псовке, „бугло“ (био је дебељушкаст), „куштро“ и шта све не. Пепа се 
није окретао, били су му дуги километри до одредишта у Ђакову. „Избаци 
дебелог напоље!“ био је најупорнији син од возача. Мене су оставили на 
миру, гледали испод ока и очито им је било криво што се не забављамо као 
на почетку вожње. 

 Кад смо на крају изашли из кола, Пепа ме упита што ми је то тре-
бало да му направим толико непријатности. „Хтео сам само да будеш један 
дан Србин“, одговорио сам му спремно.

лЕТОВАњЕ (Анте Жупан)

 Другу половину септембра 2014. провео сам у Задру у гостима код 
пријатеља Анте Жупана - Јека. Дочекао ме је како само он то уме, увек при 
сусрету са смешком, духовит, политички образован до савршенства (20 
година градоначелник Обровца). Обишао сам културно-историјске споме-
нике Задра и околине, разгледао наслаге цивилизација Млечана, Турака, 
Аустријанаца, Хрвата и Срба. Свако је оставио свој траг у овом крају где 
су се цивилизације прожимале, народи мешали, ратовали, уздизали се и 
нестајали. Савремена цивилизација оставља Задру „оргуље мора“, „залазак 
сунца“, обновљене манастире Крка и Крупањ, мирис патине прохујалих 
времена, уређене путеве.

 Залеђе задарске регије такође је импресивно. Меша се камен за 
земљом, плодне заравни са Велебитом.

 Утисак је да залеђе има беспрекорне путеве, али локалних кола и 
регистрација нема. 

 На јесењем сунцу шарене се пашњаци, ко зна од којих све трава, 
али и блага (стоке) и људи нема. 

 У селима хрватским и српским има обновљених кућа али станов-
ништва нема. Нема ни дечије граје, школског звона и несташлука младих. 

 Коритом Зрмање брод превози до Новиградског мора, али иначе 
саобраћаја нема. 

 У српским манастирима богате ризнице, али посетилаца нема.
 Нема много тога што се улива у човекову душу, шири плућа и ра-

збија тескобу. 
 Само Антин смешак на растанку улива наду.
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СКОЈЕВКА (Милосава Митровић)

 Моја мајка прошла је у рату гоглоту као четрнаестогодишња де-
војка: била је у Осембрику и другим логорима (Стара Градишка итд.), бе-
жала је из Немачке, повлачила се пред ослобођење у Мађарску, у селу ишла 
у „џаде“. 

 Била је одана скојевка, али је званично у СКОЈ примљена врло ка-
сно. Била је сувише плашљива за ондашње појмове скојеваца. Кад би мора-
ла да „пожарчи“ у шуми где су се склањали Набрђци, радила је то у пару са 
себи сличном другарицом, па је онда стражарила четири уместо два сата. 

 Првих дана ослобођења добила је задатак од секреатра СКОЈ-а да 
ноћу однесе поверљиво писмо у село Мандићевац и да га преда одређеној 
особи.

 Проблем је био то што се до Мандићевца морало проћи поред сео-
ског гробља, онда кроз једну шуму, па касније још једну итд. 

 Мама је одважно кренула путем и врло брзо стигла на одредиште. 
Онда је у пуној конспирацији предала писмо. Друг, који је писмо прочитао, 
пружио је мајци руку и рекао: „Другарице Милосава, од овог тренутка си 
примљена у организацију СКОЈ-а“.

 Као дугогодишњи болесник, често је боравила у болницама у 
Аранђеловцу, Крагујевцу, Београду. У Земунској болници је била пред само 
отказивање рада бубрега. Била је већ добро позната у „болничким круго-
вима“. Једног дана кад сам је посетио била је изузетно расположена. Још 
с врата ме је упитала да ли могу да погодим ко јој је био у посети. Како је 
увек имала много посета, тешко сам могао да наслутим ко је то био. „Бран-
ко Пешић“, скоро је подвикнула. Он је у то време био високи функционер 
републичког и савезног значаја.

 „Како тебе Бранко да посети?“ – као зачуђено сам упитао, јер сам 
наслућивао да је то била директива Бранкове супруге која ми је била ди-
ректор у Институту и с којом сам добро сарађивао.

 „Е мој сине, скојевац не заборавља своје скојевке!“

„уСТАША“ (Мара, Милосава, љубица...)

 Тринаест жена из Великог Набрђа добило је одсуство из логора 
„Осембрик“ у Аустрији. Са нешто ствари кренуле су возом у правцу Врпоља 
у Хрватској, крајње тачке одакле су до родног места морале ићи пешице. 
У Загребу их редарске службе скину са воза и одведу у усташку постају, ту 
један од усташа добије наређење да их води на језеро Јарун, где је требало 
да их ликвидира. Он им успут исприча која му је мисија, запуца неколико 
пута у ваздух и нареди им да беже главном без обзира.
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 Оне поново, онако са стварима, на загребачки колодвор и опет у воз 
за Врпоље, једину везу за евентуални повратак кући. У купеу у који су ушле 
седео је само један усташки официр. Позвао их је да седну, контроли махнуо 
да је све у реду и започео разговор са њима. Нису имале шта да крију, рекле 
су да су из Набрђа, да иду на одмор, да ће ову ноћ преспавати у Ђакову код 
тетке Маре у Сатничкој улици, а онда по снегу кренути пут села.

 „Мене, жене, чекају саонице у Врпољу и не могу све да вас пове-
зем, овешћу вам ствари до Маре, а ви нажалост морате пешке“. У Врпољу су 
се растали скоро пријатељски. Након 10 километара пешачења, нашле су 
своје ствари код Маре, на месту које су поменуле као своје одредиште. 

 Дошле су онда нове џаде, бежање у Мађарску и ослобођење. Цен-
трална прослава дана ослобођења била је у Ђакову. Цела Ђаковштина 
марширала је испред централне украшене трибине. На њој сви локални и 
републички званичници. Међу њима у капетанској униформи партизанске 
војске „усташа из воза“. Тад је већ био прослављени борац и имао партизан-
ско име.

 „Парада“ је изгубила замишљени сценарио. Настало је опште 
грљење набрђских жена и „усташе“. Сузе радоснице и дубоки јецаји што 
нису биле све на броју.

РАЖАњ

 Кад би на село већ увелико пала зимска ноћ, тама се надвила над 
општу тишину и само у понекој кући чула се граја. Био је то знак да се даје 
свињска даћа. Тога дана клане су свиње „убојнице“, прављени различити 
специјалитети: чварци, шваргле, кулен, кавурма, уређиване шунке и сла-
нина итд.

 Вечера је значила завршетак успешног дана, богату трпезу и нају-
жи круг гостију и пријатеља. Атмосфера је била по правилу весела, где су 
главни тон давали „мајстори“, обично комшије које су биле вештије од ос-
талих у припремању поменутих специјалитета. Врхунац весеља био би кад 
би се, између два послужења, обично сарме и печења, тихо отворила вра-
та на домаћиновој кући. У просторију (обично кухињу) где се вечеравало 
убачен је ражањ. Био је то у ствари заоштрен прут са обавезно написаном 
цедуљицом:

„Добро вече, кусти месари,
ми смо чули да сте нешто клали,

заклали сте прасе и прасицу,
дајте нама једну кобасицу…“
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 Све су то спремили сеоски момци уз батеријску лампу и без буке 
стајали у мраку, чекајући да се ражањ врати. Домаћица је у међувремену 
на ражањ натицала све од специјалитета, месо, сарму, кобасице, крвавице 
и обавезно на врху крофна. Сочна, шупљикава крофна без које није могла 
проћи ниједна вечера. 

 Врата су затим поново отворена, невидљива рука из мрака прихва-
тила је ражањ и он је нестао у помрчини.

СВЕТлОСТ (Бошко Митровић)

 Крајем 50-их година селом је прострујала вест да се нека чудна 
светлост појављује по пољима и ливадама око села. Село није имало елек-
тричну струју, није било аутомобила и ништа слично што би могло да 
производи и даје тако јако осветљење. Батеријске лампе то сигурно нису 
могле да буду. Светлост је најпре видео један па други, онда више сељана, 
што је сем узнемиравања код „умнијих” доводило до закључка „да нешто 
неће бити добро са селом“. 

 Мој отац и стриц нису хтели да слушају те приче нити су томе при-
давали какав значај. Чак су оштро реаговали на приче о светлости која 
лута, ништа не упали, дође и нестане.

 На Огњену Марију те године, то су ми причали много година ка-
сније, њих двојица одлуче да пре свитања крену у косидбу младе траве 
(отаве). Ишли су запрежним колима, увелико заобишли село, кад су коњи 
одједном стали. На њихово инсистирање да крену само су „фркали“. Онда 
се они окрену и виде да на суседном брду од села горе „Гвозденовића“ 
крстаче. Преко те њиве иначе је пролазила пешчана стаза која је знатно 
скраћивала пут при изласку из села. Обојица су помислила да је неко слу-
чајно запалио крстину. Били су далеко да би се враћали у помоћ при га-
шењу. Након извесног времена коњи су кренули и с првом појавом сунца 
они су отпочели са послом.

 Негде око поднева, туда је прошао један од мештана, па га је отац 
питао: „Има ли шта ново у селу?“ „На шта мислиш, колико ја знам нема“ – 
одговорио је пролазник. Отац и стриц су се погледали и питали којим пу-
тем долази. „Преким путем, преко Гвозденовића брда“ – одговорио је овај. 
Отац и стриц су се вратили кући раније него обично. Никоме о овоме нису 
годинама причали. Светлост се појављивала и нестала. Нестале су и приче 
о „усуду“ села. 

 Године 1963. комплетно село је исељено, куће порушене и њиве за-
коровљене. Некадашње село постао је војни полигон. То даје и рационално 
објашњење појаве светлости. Војска је наиме, већ знатно пре 1963. године, 
вежбала у сеоском атару, то радила и ноћу и није налазила за сходно да 
било кога о томе обавештава.
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ВЕлИКАН (Академик Радован Самарџић)

 Професор академик Радован Самарџић спадао је, по мојој скромној 
оцени, међу десет најумнијих Срба 20. века. Заиста су били срећни студен-
ти којима је држао вежбе и предавања. Нису то, заправо, била класична 
предавања, већ умовање над историјом и њеним процесима. Ни данас ни-
сам начисто са тиме да ли је боље предавао или писао радове из опште или 
националне историје. 

 Био сам у генерацији коју је професор пратио из времена основних 
студија и после на постдипломском школовању. Код њега смо обавезно по-
лагали, поред осталог, методологију и историју. Кад смо Славенко Терзић 
и ја заказали ова два предмета за полагање на постипломским студијама, 
професор Радован је одлучио да нас испитује пред студентима. Одмах сам 
видео да се нешто спрема, а кад је почео да држи хвалоспев о нама двојици 
пред 60 колега био сам већ у убеђењу да неће испасти на добро. „Ово су 
моји најбољи постдипломци“, почео је професор, па онда најбољи у овоме, 
добри у ономе, стасити, лепи момци и све у том стилу.

 Одвојио нас је у прве клупе и поставио истовремено обојици по 
питање. Кад сам га чуо и кад сам чуо како звучи одлучио сам да ћутим и не 
покушавам да одговорим. Заправо нисам ни знао целовит одговор. 

 Славенкова црногорска крв није се предавала. Упустио се у распра-
ву са професором, сећам се, поред осталог, и о традицији у црногорској ис-
торији. То је професору давало могућност да покаже своје знање, толеран-
цију и префињеност. Дискусија се одужила скоро на цео час. „Данас ми, што 
је њима ретко, јунаци нису били у форми“, рекао је вративши нам индексе. 

 У ходнику старе зграде Универзитета још је додао да се мало ша-
лио, да не замеримо и да ће нам сутра уписати највише оцене.





граЂа
Sources





163

УДК  316.75:811.163.41/.42(497.11)”1967”(093.2) 
316.663:316.343.652(497.11)”1967”(093.2)

Др Слободан СЕлИНИЋ

реакције комУниста београда на „предлог за размишљање“ 
књиЖевника србије 1967: докУмента*

У југословенској држави је у другој половини шездесетих година 
20. века било много проблема који су оптерећивали њено функционисање: 
економски проблеми нису решени привредном реформом 1965, функцио-
нисање државе су оптерећивали спорови међу републикама и између ре-
публика и СИВ-а, а међунационална неслагања су све више избијала на 
површину и угрожавала темеље државе. Међунационални односи су се 
додатно заоштрили у марту 1967, а повод је било „језичко питање“. Група 
хрватских интелектуалаца се успротивила Новосадском договору из 1954. 
о јединственом језику усвојивши и објавивши 17. марта 1967. у штампи 
„Декларацију о називу и положају хрватског књижевног језика“. Иза доку-
мента су стале водеће хрватске институције културе, на челу са Матицом 
хрватском, а подржао га је и Мирослав Крлежа. У „Декларацији“ је, између 
осталог, тражено да се призна одвојени хрватски језик и да се сви акти 
федералних органа објављују посебно на четири језика (српски, хрватски, 
словеначки и македонски). Српски писци су одговорили 19. марта 1967. на 
Скупштини Удружења књижевника Србије „Предлогом за размишљање“. 
Према тексту „Предлога“ који је објавила Борба 2. априла 1967, група срп-
ских писаца је подржала раздвајање два језика и захтевала да се избаце 
из званичне употребе називи српскохрватски и хрватско-српски језик и 
спроведе равноправност ова два језика. Тражено је да Радио-телевизија 
Београд престане да „неовлашћено игра улогу централног југословенског 
студија“ и да у свом локалном програму уведе ћирилицу, а да се у зајед-
ничким емисијама Радио-телевизије Југославије паралелно употребља-
вају оба писма. Захтевано је и да се свим Хрватима у Србији и Србима у 
Хрватској уставом обезбеди право на школовање на свом језику и писму 
и по својим националним програмима, право на употребу националног је-
зика и писма у општењу са органима власти, право на стварање културних 
друштава, завичајних музеја, издавачких и новинских предузећа, „једном 
речју право на неометано и слободно неговање свих видова своје нацио-
налне културе“.1

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

1 К. Николић, Српска књижевност и политика (1945–1991), главни токови, Београд, 2012, 
стр. 56, 57; Борба, 2. 4. 1967, стр. 5; Политика, 20. 3. 1967, стр. 6.
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Када су се појавила ова два документа, Партија је реаговала њиховом 
осудом и покретањем кампање у јавности против потписника. Документа су 
настала пред Титову посету Косову и Метохији (25–27. март 1967). Зато је 
током боравка у покрајини морао да се одреди према њима. На митингу у 
Приштини је говорио у прилог новосадском договору о српскохрватском и 
хрватско-српском језику, а свој став је правдао тиме да га сви разумеју иако 
није Србин, већ „Загорац“.2 Као и у другим јавним наступима тих година, и 
овога пута је брану разбијању братства и јединства видео у радничкој класи, 
за коју је веровао да је имуна на националне поделе.3

Како је „Предлог за размишљање“ настао у главном граду, а они ко-
мунисти који су га потписали су били чланови Партије у Београду, то су по-
себно Градски комитет и основне организације у којима су они били члано-
ви морали да осуди овај чин. У Београду је, поводом „реаговања у граду“ на 
ова документа, Секретаријат Градског комитета одржао састанак 22. марта, 
а Градски комитет 24. марта.4 На састанку секретаријата ГК СКС 22. марта је 
констатовано да су „Декларација“ и „Предлог“ изазвали револт међу „рад-
ним људима и грађанима“ и да је свуда избијала осуда ових „шовинистичких“ 
аката, да је у јавности расло узбуђење и захтев да се оштро реагује. Подр-
жана је „брза реакција“ комуниста у Хрватској и констатовано да је појавом 
ових докумената дошло до отворене спреге национализма и бирократизма 
у осетљивом националном питању. Предложено је да ГК заузме „идејно-по-
литички став“, а да о комунистима потписницима расправљају њихове ос-
новне организације, да ГК не расправља о њима појединачно, већ да само 
својом анализом „помогне“ основним организацијама да заузму став. Такође 
је предложено да се према свакоме примене објективни критеријуми: да 
се види ко се на листи потписника нашао из неопрезности или емотивног  
реаговања у атмосфери на скупштини УКС, а ко стоји на „шовинистичкој и 
националистичкој идејној позицији“. Тражено је да се свакоме дâ могућност 
да поправи своју грешку, да се помогне УКС и не дозволи да се он дискреди-
тује, јер је велики број његових чланова пружио жесток отпор тексту.5

2 Архив Југославије (АЈ), фонд 837, КПР, II-17130, Посета Косову, 25–28. III 1967, Говор 
председника Тита на збору у Приштини...; М. Живковић, „Посета Јосипа Броза Тита 
Косову и Метохији (25–28. марта 1968. године) у светлу постбрионских дешавања у 
покрајини“, Баштина, 30/2011, стр. 135–151.

3 У Звечану је 25. марта рекао: „Видите ја сам сигуран да међу радницима овдје у 
предузећима, на пољима итд., не мисле да ли онај говори кај и што или шта или точка или 
тачка, него он гледа да заједничким напорима створе себи бољи живот... Ми не живимо 
од граматике, од овог или оног дијалекта него живимо од онога што стваралачке руке 
људи раде. А људи који раде на истом раду, без разлике на националности, они могу да 
покажу колико је радни човјек у социјализму далеко од тих свих разних филозофирања 
и оних старих остатака који су нама у прошлости толику трагедију приредили не 
једанпут него више пута.“ АЈ, 837, КПР, II-17130, Излагање председника Тита приликом 
разговора с представнициа комбината „Трепча“...

4 АБ, ГК СКС Београд, кутија 194, 24. III1967.
5 АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Информација са састанка Секретаријата...
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Потом је о „Предлогу за размишљање“ расправљао ГК СКС Београда 
24. марта 1967. Прочитана су писма потписника Душана Анђелковића, Ра-
дета Пешића, Живорада Михаиловића Шиље и Радета Николића у којима 
се ограђују од текста. Осуда документа и потписника је била јединствена, 
али су међу члановима Градског комитета постојале разлике у квалифико-
вању кривице и одговорности писаца потписника „Предлога“. Посебно је 
Јован Марјановић уносио нову нијансу у посматрање овог питања, не сла-
жући се са неким од поставки Бранка Пешића, који је потписнике оптужио 
да су од краја рата користили сваку прилику да се супротставе систему.6

Када је заузет став на врху, требало га је, по опробаном партијском 
механизму, спровести „на доле“. Радило се у више праваца: Партија је на-
стојала да натера чланове УКС да на новој скупштини осуде „Предлог“, по-
кушала је да осуду документа издејствује и на скупштини Удружења пре-
водилаца, одржавани су састанци основних организација чији су чланови 
били потписници, на којима су они кажњавани, као и састанци других ос-
новних организација (посебно из области културе) на којима је „Предлог“ 
осуђиван. Пошто је требало осудити културне раднике, посебно је било по-
жељно да то ураде комунисти из установа културе. Зато су одржани бројни 
састанци партијских организација у школама и другим просветним и кул-
турним установама Београда, издавачким кућама и Радио-телевизији. На 
овим састанцима је било и оних који су мислили да није тако лако избаци-
ти неког из Партије, док су други тражили не само партијско кажњавање 
потписника већ и њихово кривично гоњење.7

За годишњу скупштину Удружења књижевних преводилаца Србије 
Бранимир Живојиновић је припремио предлог да се најоштрије осуди 

6 Јован Марјановић је пошао од тога да су Срби, као припадници највеће нације 
у Југославији, били најодговорнији за своје држање и заузимање исправних 
социјалистичких и интернационалистичких ставова, а посебно оних који јачају 
југословенску социјалистичку заједницу; наставио је ставом да је дотадашња историја 
показала да је најосетљивије питање из међунационалних односа било питање 
односа Срба и Хрвата (односи Срба и Хрвата су били „кључ за одржавање заједнице 
наших народа“), тражио је да се дискусија о документима о језику води искључиво 
на политичком терену, да се не предузимају кораци од стране „других органа“, што је 
значило да није био за кривично гоњење потписника и завршио излагање ограђивањем 
од неких претходника у дискусији који су у „жару“ отишли предалеко, квалификујући 
све књижевнике као људе који су увек (у време ИБ-а, Ђиласа, Ранковића) били такви да 
нису никада ништа дали југословенском друштву. Осуђивао је потписнике „Предлога“ 
„веома енергично“, али је међу њима уочавао и оне који су дали „извесна дела нашој 
култури, нашој књижевности, који сада нису схватили овај тренутак, о чему се овде 
ради, те не бих глобално све потписнике карактерисао као малтене информбировце, 
ђиласовце, ранковићевце итд., него бих се задржао само на критици садашњег њиховог 
конкретног поступка“. АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Записник са седнице Градског 
комитета...

7 АБ, ГК СКС Београд, кутија 194, 24. III1967; Исто, кутија 568, ГК СКС Београд, Информације 
ГК 967; Исто, 1967 7 VI, Информација о активности београдске организације СК...; 
Исто, 1967, Информација чланова општинских комитета СК о реакцијама на Предлог и 
Делкларацију.
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„оживљавање и подгревање националистичких распри“ између хрват-
ског и српског народа. Сматрао је да људи у Југославији треба да се деле 
по томе колико је ко за социјализам, демократију, братство и јединство, а 
не по националном припадништву, осудио је оне преводиоце који су наро-
де раздвајали, тврдећи да они угрожавају егзистенцију своје организације 
чији је циљ зближавање народа.8 Скупштина је одржана 26. марта 1967. у 
Београду. Група комуниста је саставила предлог за јавну осуду „Предлога“ 
и „Декларације“. О томе су дан раније обавестили Зору Миндеровић, пред-
седника Удружења, како би она као члан СК подржала тај предлог. Међу-
тим, она је сматрала да не треба давати никакве изјаве, јер је о томе било 
доста говора у јавности, да се може осудити „Декларација“, а не и „Пред-
лог“, јер он није објављен у штампи. Пре почетка скупштине комунисти су 
окупили око себе још неке преводиоце и сви су се сложили да се оба текста 
јавно осуде и да тај предлог изнесе председавајући Живојин Симић. Његов 
предлог је одмах на почетку наишао на подршку дела присутних, али и 
на отпоре. Противници осуде потписника „Предлога за размишљање“ су 
наводили следеће разлоге: да је Удружење сталешка, а не политичка орга-
низација; да ни један ни други текст нису упућени њиховом удружењу; да 
није згодно да они накнадно дају своје мишљење кад се држава званично 
већ изјаснила и да није демократски оцењивати „Предлог“ који није ин-
тегрално објављен у штампи. На крају је договорено да се Живојиновићев 
предлог у суштини прихвати, само да се у појединостима и стилски дотера, 
за шта је изабрана комисија. Она је то тако урадила да је направила „вео-
ма безбојан и блед текст“ у коме није остало скоро ништа од Живојино-
вићевог предлога, поготово не оштра осуда шовинистичких испада. О току 
скупштине и неуспеху комуниста да добију већину за свој предлог осуде 
Партију су известили Душанка Перовић, Цвета Котевска, Марија Стојиљко-
вић и Бранимир Живојиновић. Они су закључили да се на скупштини јасно 
видео „организован отпор већег дела управе Удружења“ против осуде „Де-
кларације“ и „Предлога“ и да је тај отпор припремљен на састанку Управе 
Удружења чији су потпредседници били Александар Саша Петровић, пот-
писник „Предлога“, и Милица Михајловић, супруга Борислава Михајловића 
Михиза, такође потписника „Предлога“.9

На страницама штампе је поведена оштра кампања против два 
документа о језику и њихових потписника. Неки писци који су потписа-
ли „Предлог“ су наредних дана повукли потпис. Осим четворице писаца за 
које је на седници Градског комитета наведено да су писали комитету да се 
ограђују од својих потписа (Душан Анђелковић, Раде Пешић, Живорад Ми-
хаиловић Шиља и Раде Николић), у Борби је 22. марта објављено писмо Бо-
жидара Шујице у коме је стајало да је потписао документ „у пијаном стању 

8 АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Предлог за једну тачку закључака...
9 АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Информација са годишње скупштине Удружења 

књижевних преводилаца Србије...
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и не знајући о чему се ради“, па је сада свој потпис учинио „безвредним“.10 
Овај лист је 27. марта објавио и кратко писмо које је потписао Зоран Гаври-
ловић у коме је саопштено да група писаца потписника „Предлога“ сматра 
свој документ „беспредметним“ пошто су представници хрватских инсти-
туција потписника „Декларације“ дали 24. марта нову изјаву. Овај текст 
Борба је пропратила коментаром из кога се видело незадовољство тиме 
што српски писци ниједном речју нису осудили свој поступак. Гаврило-
вићево писмо Борба је сматрала апсолутно недовољним.11

Документа која објављујемо у овом раду налазе се у Историјском 
архиву Београда у фонду Градског комитета СКС Београда. Доносимо три 
документа: белешку са пленума Удружења књижевника Србије, одржаног 
2. априла 1967. године, забелешку са састанка Основне организације СК 
у Издавачком предузећу „Вук Караџић“, који је одржан 5. априла 1967. и 
извештаје са састанака основних организација СК на којима је разматрана 
политичка одговорност комуниста писаца, потписника „Предлога за ра-
змишљање“.

БЕЛЕШКА
СА ПЛЕНУМА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, ОДРЖАНОГ НА ДАН

2. априла 1967. године12

Општи утисак

Пленум Удружења књижевника Србије у дискусији од преко 4 часа 
и излагања 20 присутних, расправљао је о последицама и политичкој ситу-
ацији насталој објављивањем „Декларације о називу и положају хрватског 
језика“ и текста „Предлога за размишљање“ групе од 42 књижевника, чла-
нова Удружења књижевника Србије.

На Пленуму је у атмосфери која је озбиљношћу по изјавама мно-
гих одударала од већине досад одржаних скупштина и пленума Удружења 
књижевника Србије, оштро и недвосмислено осуђена садржина и метод 
израде ових текстова. Указано је на сву осетљивост и тежину друштвене 
и политичке одговорности аутора „Предлога за размишљање“, као и оних 
који су се, без обзира на околности, мотиве и тренутна расположења, пот-
писом испод тог текста са њим солидарисали. Већина учесника у диску-
сији изјавила је да је импресионирана реаговањем јавности, нарочито 

10 Борба, 22. 3. 1967, стр. 4.
11 Борба, 27. 3. 1967, стр. 2.
12 АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Белешка са Пленума Удружења књижевника Србије, 

одржаног на дан 2. априла 1967. године.
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радних људи и хрватске политичке јавности. „Дошла је до изражаја самоу-
прављачка снага и свест радних људи, чињеница да се о језику изјашњава 
радник из ̕Раде Кончара̕, а не само катедре за језик“ – рекао је отварајући 
Пленум председавајући Миле Станковић.13

У закључцима, једногласно усвојеним на крају Пленума, констатује се:
1. Удружење књижевника Србије, укључујући и секције књижев-

ника за Војводину, Косово и Метохију, одлучно осуђује методе и садржи-
ну „Декларације о називу и положају хрватског књижевног језика“ као и 
„Предлог за размишљање“. Удружење тиме потврђује свој став изражен на 
годишњој скупштини 19. марта ове године, када је одбачен „Предлог за 
размишљање“.

Удружење поздравља једнодушност реаговања наше друштвене, 
политичке и културне јавности и решеност да се отклањају узроци нацио-
налистичких појава.

2. Удружење књижевника Србије истиче озбиљну политичку, 
друштвену и моралну одговорност иницијатора и потписника „Предлога 
за размишљање“.

3. Удружење књижевника Србије наглашава да, у решавању отворе-
них питања језика као и других видова међунационалних односа, полазна 
тачка може да буде једино заједничко договарање у духу међусобног по-
верења и братске солидарности свих чинилаца који се залажу за стварну 
равноправност народа и народности и за социјалистичке друштвене одно-
се у нашој земљи.

Карактеристични моменти из дискусије

1/ Највећи број учесника у дискусији јасно је и недвосмислено оква-
лификовао текст назван „Предлог за размишљање“. „Мислим да је Предлог 
штетан и веома аполитичан акт“ (Саша Петровић).14 „Предлог је политички 
штетан и шовинистички, уперен против основних тековина наших народа“ 
(Драшко Ређеп).15 У питању је „наметање писаног језика говорном... једна очи-

13 Миле Станковић, рођен 1911, новинар и књижевник. Уредник Радио Београда, сарађивао 
у великом броју листова и часописа. Објавио: Праскозорје, Дан има велике очи, хиљаду 
осмеха и једна суза, роман Друштвена опасност и др. - Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u 
Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 976.

14 Александар Петровић (1929–1994), филмски режисер, сценариста, филмски теоретичар, 
универзитетски професор. Режирао је више документарних и играних филмова (Три, 
Скупљачи перја, Биће скоро пропаст света). Добитник бројних награда на фестивалима 
у Пули, Кану, Карловим Варима. - Енциклопедија српског народа, Београд, 2008, стр. 826.

15 Драшко Ређеп (1935), књижевни критичар, есејиста, путописац, уредник едиције Прва 
књига Матице српке, приређивач бројних антологија, објавио више књига есеја и 
критика: у тмину загледан, Војводина стара, Исидора… - Енциклопедија српског народа..., 
стр. 943.
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та бесмислица“ (Зоран Глушчевић).16 „Стид ме је, што сам уплетен у шпеку-
лантске послове што је моје име споменуто уз једну обману и ујдурму“ (Васа 
Поповић).17 „Предлог је штетан акт – супротан мом политичком убеђењу... грех 
је већи него казна коју ћу добити“ (Слободан Стојановић). „То је један умобол-
ни текст“ (Буњац).18 „Предлог је излив мржње“ (Миодраг Шијаковић).19 „Народ 
је комплетно тријумфовао у братству и јединству, а поводом нас“ (Бранимир 
Шћепановић)20 итд. Матија Бећковић21 („Предлог је депласирана ствар... ставио 
сам потпис испод погрешног текста“) и Брана Црнчевић22 („Признам да сам по-
грешио и потписао текст који је објективно штетан“), у атмосфери опште осуде 
такође су, мада сасвим узгред и прилично неуверљиво, осудили текст Предлога. 
Од свих потписника - учесника у дискусији, једино Зоран Гавриловић,23 а пого-
тово Михиз24 ниједном речју нису показали намеру да осуде текст Предлога.

16 Зоран Глушчевић (1926–2006), књижевни кртиичар и есејиста, по образовању 
германист, уредник часописа уметност и критика и листа Књижевне новине. 
Сарађивао у многим листовима и часописима, писац бројних предговора и поговора у 
књигама најзначајнијих домаћих и страних писаца. Добитник Октобарске награде града 
Београда (1966). - Leksikon pisaca Jugoslavije, II, Đ–J, Matica srpska, 1979; Енциклопедија 
српског народа, стр. 235.

17 Васа Поповић (1923–2007), књижевник и новинар, писац сатиричних текстова. Написао 
Волите се људи, Шеретска путовања, Зец у Фрушкој гори. - Енциклопедија српског народа, 
стр. 868.

18 Владимир Буњац, рођен у Загребу 1928, књижевник, уредник литерарно-уметничке 
емисије Радио Београда, уредник књижевног листа Видици, секретар књижевног часописа 
Дело, радио у Борби, сарађивао у Политици, Књижевности, Круговима. Бавио се књижевном 
и филмском критиком, преводио савремену италијанску поезију. Објавио књигу прозе 
цвеће долине Јозафат. - Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 138.

19 Миодраг Шијаковић, рођен 1926, књижевник, главни уредник издавачког предузећа 
„Обод“, асистент на Сарајевском универзитету, уредник у „Народној књизи“. Објављивао 
књижевне критике, есеје, студије и преводе са неколико језика. Писац бројних предговора 
и поговора класичним делима из литературе. Аутор је дела увођење у структуру модерне 
књижевности. - Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 1028.

20 Бранимир Шћепановић (1937), прозни писаца и сценариста, уредник листа Поља, уметнички 
директор „Авала филма“. Написао је романе: Искупљење, уста пуна земље, приповетке: Пре 
истине, Смрт господина Голуже. - Енциклопедија српског народа, стр. 1275.

21 Матија Бећковић (1939), књижевник, члан САНУ, пише песме, монодраме, ТВ драме, а 
чланке, репортаже и приказе је објављивао у бројним часописима. Добитник је многих 
књижевних награда и признања. Дела: Вера Павладољска, Метак луталица, Тако је 
говорио Матија, Рече ми један чоек, Међа Вука Манитога, леле и куку и др. - Енциклопедија 
српског народа, стр. 98.

22 Бранислав Црнчевић (1933), књижевник, публициста, уредник Јежа, написао збирку 
афоризама Пиши као што ћутиш, комедију Кафаница, судница, лудница, писао за децу: 
Босоноги и небо, Мрав доброг срца. - Енциклопедија српског народа, стр. 1246.

23 Зоран Гавриловић (1926–1990), књижевни критичар, есејиста, универзитетски профе-
сор, бавио се историјом српске књижевне критике, приредио антологију српског ро-
дољубивог и љубавног песништва. Дела: Критика и критичари, Од Војислава до Диса, О 
критици. - Енциклопедија српског народа, стр. 219.

24 Борислав Михајловић Михиз (1922–1997), књижевник, драмски писац и књижевни 
критичар. Био је асистент у Музеју „Вука и Доситеја“, управник Библиотеке Матице 
српске, уметнички саветник „Авала филма“, књижевни критичар у НИН-у, уредник у 
„Просвети“. Написао: Песме, Огледи, Српски песници између два рата и др. К. Николић, н. 
д., стр. 55; Политика, 16. 12. 1997, стр. 23.
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Међутим, поред енергичне осуде и озбиљних напора већине да се 
сагледају дубоко штетне последице које су изазвала оба текста, ипак се не 
може пренебрегнути утисак да патетично-емотивни изливи појединаца 
потписника, скрушене исприке на своју неозбиљност и неодговорност у 
тренутку потписивања, нису оно што је јавност у овом тренутку од њих 
очекивала. Барем што се тиче инспиратора текста „Предлога“ остаје ути-
сак недоречености. Објашњења су се често сводила на то да су на Предлог 
гледали као на облик протеста, „који нажалост није добро примљен у јав-
ности“. Борислав Михајловић, Зоран Гавриловић, донекле и Матија Бећко-
вић, који од њих троје једини, колико толико оцењује и „Предлог“ назвав-
ши га „погрешним текстом“, одбијају од себе све квалификације до којих 
је у јавности дошло и на Пленуму, уз напор да истовремено одговорност 
пребаце на „оне“ који су подстакли реаговање јавности, створили услове 
„анатеме, у којој је дијалог немогућ“. Позивајући се на свој досадашњи рад, 
драматично су се питали да ли сад један потпис испод погрешног текста 
више значи него сви потписи до сада испод правих текстова (Бећковић); 
да никад није био хегемониста, националиста и шовиниста, да је његова 
последња драма протест против заслепљености национализмом (Михиз).

Уочљиво је да један број учесника у дискусији као полазну основу 
за све што је касније наступило апострофира „Декларацију“, напомињући 
да је она била повод за све. За Зорана Гавриловића „Предлог“ је резултат 
изненађења, сазнања да је већ и раније био низ шовинистичких испада са 
хрватске стране. Саша Петровић је изјавио да је потписао из револта према 
„Декларацији“ и српског ината, а Радоје Радовановић оцењујући одговор-
ност потписника „Предлога“, уз гласан смех присутних, говорио о томе да 
је у питању један „братски породични неспоразум“, да ту није било мали-
циозности. Посебно је присутне могло неугодно дојмити најблаже речено 
неукусно коментарисање Бошка Новаковића,25 који је узевши у заштиту 
Живана Милисавца,26 кроз иронију и гласовно опонашање имитирао како 
су на „шале и вицеве“ Милисавца реаговали појединци из Матице хрватске.

2/ Међу првима је дискутовао Зоран Глушчевић. Суштина је његовог, 
подужег излагања, у коме се узгред запитао шта треба да санкционишу уставне 
промене без обзира на народни плебисцит (уз питање, такође узгред, колико је 
он и био спонтан?) без обзира што је био недвосмислен – да је нужна претходна 
језичка расправа. „Испало је да треба сачекати да нам политичари кажу да ли 
један језик или не“. Залажући се за потребу да се расправља о језику, рекао је да 

25 Бошко Новаковић (1905–1986), књижевни критичар и историчар књижевности, 
професор универзитета, проучавао књижевни рад С. Сремца, Б. Станковића и епоху 
реализма. - Енциклопедија српског народа, стр. 755.

26 Живан Милисавац (1915–1997), историчар књижевности и културе, уредник летописа 
Матице српске, секретар и председник Матице. Бавио се личностима и процесима у 
новој српској књижевности, књижевно-политичким покретима. Написао Историја 
Матице српске (1826–1918). - Енциклопедија српског народа, стр. 652.
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о томе треба разговарати са свим људима, јер језик не припада само писцима; 
да треба у репрезентативном саставу, независно од овакве атмосфере „која ни-
чему не води“, разговарати о разликама, сродности или јединству језика. Након 
њега, неколико дискутаната је указало да се овог момента не ради о језику, већ 
о односу и одговорности према конкретном чину. (Гончин, Николић). „Пре две 
недеље када је требало разговарати језички – ми смо разговарали политички, а 
сада хоћемо језички – кад треба политички“. (Слободан Стојановић)

3/ Појединци су упорно понављали тезу да је „Предлог“ акт који није 
могао бити публикован, који није био дефинитиван. За последице које су 
настале, по њима, кривци су политичари који су јавности наметнули диску-
сију о „Предлогу“ а с обзиром на његов карактер то је довело до осуде аутора 
и потписника текста. По Зорану Гавриловићу до буре је дошло због „брзе и 
нервозне политичке реакције“, рекавши за њу да је овакав случај у историји 
ове земље непоновљив; да је оваква реакција учинила да се они прикују на 
стуб срама; да се поједини писци идентификују са мрачним снагама потуче-
ним на IV пленуму, да се „Предлог“ изједначава са „Декларацијом“ – што је, 
по њему, недопустиво. Зоран Гавриловић посебно истиче да је клевета твр-
дња изречена у Сабору Хрватске, да је „Декларација“ била упућена и групи 
београдских шовинистичких писаца. Пита се: „зашто су другови политички 
убрзали процес – после реакције хрватске јавности ми бисмо сасвим друга-
чије реаговали. Да се дискусија одложила не би се ово десило... Температура 
је невероватно подигнута из Београда“. Михиз је, напомињући да „Предлог“ 
није био намењен јавности, у врло кратком излагању, у коме је прво подву-
као да је активно учествовао у састављању текста, рекао „да је тешко изре-
чену анатему претворити у дијалог“, да неће и не може да учествује у распра-
ви под теретом изречених дисквалификација.

Истовремено је више учесника у дискусији далеко оштрије и одговор-
није указивало на одговорност писаца за своју реч, а не само за оно што напишу и 
потпишу, да је илузија „мислити да и њихове речи немају политичку тежину, а да 
политика није ничији монопол, то се најбоље видело ових дана“ у реаговању на-
рода. (Слободан Стојановић). Књижевник Буњац говорио је да је неморално сада 
се посипати пепелом и правити се наивним и тврдити да је реч о „Предлогу“, о 
тексту који није био дефинитиван, јер то је првобитно било написано као „Пред-
лог резолуције“ и да је по свој својој садржини „чист тук на лук, чист шовинизам“.

4/ У дискусији је у више наврата говорено о клими која је настала, о 
атмосфери опште јавне осуде и протеста. Већина је то коментарисала као нор-
малну реакцију јавности на један шовинистички и непријатељски акт. Песник 
Вита Марковић27 говорећи о „Предлогу“ и „Декларацији“ рекао је да је очи-
гледно да „Декларација“ није торта коју ће хрватски народ тек тако полиза-

27 Вито Марковић (1935), песник и преводилац, главни и одговорни уредник у предузећу 
„Графос“, написао збирке песама: Паника тела, Опасности главе, Пакао, Пустош и 
смрт... - Енциклопедија српског народа, стр. 621.
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ти. Саша Петровић, Матија Бећковић и Брана Црнчевић говорећи о тој кли-
ми и својој одговорности указали су да се то од стране појединаца претвара 
у хајку. Да они као непартијци не знају коме да одговарају, коме су политички 
одговорни, ко је њима компетентан да суди. Међутим, док је Саша Петровић 
у изливу повређене малограђанске сујете, показао ипак неку, колико толику 
самокритичност (са панично интонираном пакошћу искомплексираног ма-
лограђанина – који је потписао, између осталог, јер је на списку видео и, како 
он каже, политички одговорне људе чије му је друштво импоновало), дотле су 
Матија Бећковић и Брана Црнчевић говорили, први патетично и безобразно, 
други хладнокрвно (барем на изглед) али исто дрско. Исцедивши некако са 
муком речи о томе да је у питању погрешан, односно штетан текст, не рекав-
ши скоро ништа о својој одговорности, највећи део излагања посветили су 
последицама које су већ осетили, алармантно и дрско тражећи обзире, права, 
говорећи да је на њих усмерена хајка и одијум јавности. Бећковић и Црнчевић 
говорили су како поједине институције својим мерама директно атакују на 
њихову егзистенцију, скидајући их са репертоара, одузимајући им простор у 
штампи. Матија Бећковић, описујући како он доживљава психозу која је на-
стала, дао је себи за право да говори да то није линија Савеза комуниста, коли-
ко он разуме, да се људи стављају на сраман зид, на кинески начин, итд.

У речима којима су описивали климу у којој доживљавају последи-
це свог поступка појединци су посебно истакли конструктивност разго-
вора комуниста писаца у Градском комитету СК. Још на почетку Пленума 
је Миле Станковић нагласио: „пре неко вече имали смо леп разговор, без 
рибања, без посипања пепелом“. Указујући на тенденције појединаца, на-
рочито из редова књижевника, Бранимир Шћепановић говорио је да је из 
излагања Марка Ристића, на састанку у Градском комитету говорио мрак, 
међутим да је он уверен да Партија не жели мрак и да је потврду за то до-
живео баш на састанку у Градском комитету, посебно кроз речи секретара 
Градског комитета у чијем излагању, без обзира на оштрину којом је гово-
рио о тежини поступка, одговорности комуниста - писаца потписника, „у 
ниједној његовој речи није триумфовао мрак“. Брана Црнчевић је такође 
нашао за сходно да каже, говорећи о клими у којој појединци као да хоће 
неког да до краја сломе, да је Сима Затезало, радник и секретар Градског 
комитета, показао више логике и људског разумевања него Марко Ристић.

5/ Треба напоменути, без обзира што је сала у којој је Пленум одр-
жан била дупке пуна, да је било уочљиво да већи број комуниста - књижев-
ника који су били на састанку у Градском комитету нису дошли и на Пле-
нум Удружења. Посебно да у дискусији нису учествовали старији, познати 
писци, да неки нису били ни присутни.

Београд,      Белешку написао
3. април 1967.                Никола Радаш
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ЗАБЕЛЕШКА

Са састанка Основне организације у Издавачком предузећу „Вук Караџић“,
који је одржан 5. априла 1967. године.28

Секретар је раније формулисао дневни ред: Став Мире Алечковић29 
у вези „Предлога за размишљање“ и закључци Градског комитета.

Одмах на почетку предложио сам да се дискусија води шире него 
што је формулисано у дневном реду. Сматрао сам да треба указати на ко-
рене, појаву и суштину идејне платформе „Предлога за размишљање“ и не-
гативан одраз у јавности и на расположење најширих слојева свих социјал-
них групација широм земље. У том контексту, истакао сам, треба видети и 
политичку и моралну одговорност потписника „Предлога“ – у конкретном 
случају и другарице Мире Алечковић.

Организација је упозната са ставовима Градског комитета. Друга-
рица Алечковић је обавестила организацију како је дошло до тога да она 
потпише „Предлог“ и до њеног одлучног ограђивања од садржине текста, 
који раније није пажљиво прочитала. Изјавила је да је учинила огромну 
грешку, али да је настојала да је исправи чим је увидела шта је урадила, 
одбацила је и садржину „Предлога“ и позвала остале потписнике да тако 
ураде.

Организација у целини прихвата закључке ГК СКС Београда. У вези 
са закључцима један учесник у дискусији је истакао да су закључци доста 
толерантни и да дају могућност да се схвати да према оним потписницима 
који су повукли потписе треба благо поступати, што не мисли велики број 
да тако треба.

За другарицу Алечковић сви кажу да није ни шовиниста ни нацио-
налиста, да је својим књижевним делом и као уредник дечијег листа „Змај“ 
ширила идеју братства и јединства. Она сама, као и остали у организацији, 
истичу своју кривицу за политичку небудност. Одговорна је као човек који 
се бави књижевним радом и који има утицаја у јавном животу.

У дискусији су провејавала два предлога: а/да јој се упути оштра 
критика, с обзиром да је увидела своју грешку и да настоји упорно да је 
исправи, да се енергично ограђује од садржине „Предлога“, који никад није 
био њен став нити идејна позиција и б/да се казни опоменом.

28 АБ, ГК СКС, кутија 194, 24. III 1967, Забелешка са састанка Основне организације у 
Издавачком предузуећу „Вук Караџић“, који је одржан 5. априла 1967.

29 Мира Алечковић (1924–2008), писац, покретач и уредник дечјих и омладинских листова 
(Пионир, Змај). Објавила више књига песама: Звездане баладе, После четвртка среда, 
летећи кревет, романе Зашто грдиш реку, Збогом велика тајно. - Енциклопедија српског 
народа, стр. 18.
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Оценио сам да преовлађује и сентименталан однос према другари-
ци Алечковић, кад се ради о конкретном изрицању казне насупрот упо-
требе оштрих речи кад се ради о општој осуди „Декларације“, „Предлога“ и 
небудности дела потписника.

Упозорио сам Основну организацију да схвати да сада она доноси 
одлуку за коју је јаност заинтересована, те да организација презузима на 
себе одговорност пред јавношћу својом одлуком. Истакао сам да би једном 
раднику био неприхватљив став да се другарици Алечковић не изрекне 
и формална статутарна казна /нисам улазио у степен казне/. Нагласио 
сам да би то требало да буде и за Миру прихватљивије него да прође без 
тога. Она је изјавила да прихвата сваку одлуку Основне организације, али 
је њој најтежа казна већ изречена – то је осуда јавности и читалаца. Једна 
другарица, најмлађи члан СК, упозорила је да су прошле године за мању 
грешку оштро казнили једног свог члана и указала на оправданост моје 
претходне примедбе. То је мања организација, /24 члана СК/, са извесним 
оптерећењем фамилијарности. Чак је један учесник у дискусији рекао: 
„Ето другарица Мира је због сломљене руке била месец дана у болници, 
а нико од нас чланова СК није је обишао“. Упозорио сам да је неодговорно 
неко искупљивање у овом случају.

За казну опомена гласало је 7 чланова, да се формално не изриче 
казна гласало је 13. Мотивација ових других била је да нема сврхе инси-
стирати на оштрини или благости казне, с обзиром да за писца ово што је 
јавно речено као политичка осуда целе јавности и осуда читалаца у сушти-
ни представља највећу казну, јер цело држање другарице Алечковић било 
је тако да она потпуно прихвата оцене политичких форума и јавности о 
„Предлогу“ и „Декларацији“.

Другарица Алечковић ми је после састанка рекла да су неки члано-
ви колектива, који нису у СК, хтели да дођу на састанак основне организа-
ције да је бране. Она их је замолила да то не чине што су ови послушали. 
Стичем утисак да је део чланства дошао на састанак с убуђењем да друга-
рицу Миру Алечковић треба да бране.

Нека мишљења изнета на састанку:

- Штампа је учинила непромишљен гест, што је објавила „Деклара-
цију“ без коментара и политичког односа према њој. То је био значајан трену-
так да се морало мислити на потребу паралелног давања политичког става. 

- Сви су потписници интелектуалци, те према њима треба бити 
јако опрезан, јер се они веома вешто бране.

У више наврата наглшавано је мишљење да радни људи и млађе 
генерације нису оптерећене национализмом, али да је најопасније оно што 
се догађа у редовима интелектуалаца који сада стварају највеће проблеме. 
/Упозорио сам да би било штетно на једностран начин говорити о инте-
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лигенцији и њеној одвојености од система самоуправљања, непосредног 
живота и њеног неприхватања непосредне борбе за реформу/.

- Истакнуто је да се стиче утисак да се у Хрватској предузимају 
енергичније мере против потписника „Декларације“. Посебно се апостро-
фира изненађење што ЦК СКС није заузео став према А. Исаковићу,30 који 
је члан ЦК СКС.

/Објаснио сам став ГК да свако, без обзира на функцију или чланство 
у неком форуму, треба да одговара пре свега својој основној организацији/.

- Треба се доследно залагати да се открију иницијатори и саставља-
чи „Предлога за размишљање“.

6. април 1967. год.                      Здравко Лековић

     
ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА САСТАНАКА ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СК  

НА КОЈИМА ЈЕ РАЗМАТРАНА ПОЛИТИЧКА ОДГОВОРНОСТ КОМУНИСТА 
ПИСАЦА, ПОТПИСНИКА „ПРЕДЛОГА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ“

–Из информација чланова општинских комитета СК–31

„ПРОСВЕТА“ – Издавачко предузеће
Састанак ОО СК на којем је расправљано о политичкој одговор-

ности чланова СК - потписника „Предлога“ изазвао је велики интерес и 
комуниста и осталих радника. Састанак је био масовно посећен од комуни-
ста, а присуствовало је и 20 чланова колектива.

У живој дискусији, сем потписника /Исаковић Антонија, књижев-
ника, директора предузећа, Џаџић Петра,32 књижевног критичара, Раич-
ковић Стевана,33 песника и Павић Милорада,34 историчара књижевности/, 

30 Антоније Исаковић (1923–2002), књижевник, учесник НОБ-а, потпредседник САНУ.
Био је директор „Просвете“, главни уредник НИН-а и књижевног часописа Дело. Један 
је од оснивача Социјалистичке партије Србије. Написао је Трен 1, Трен 2, Господар и 
слуге, Велика деца и др. Добитник бројних награда. - Jugoslovenski savremenici. Ko je ko u 
Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 371; К. Николић, н. д., стр. 130.

31 АБ, ГК СКС, кутија 568, 13, 1967, Информација чланова општинских комитета СК.
32 Петар Џаџић (1929–1996), књижевни критичар, дописни члан САНУ, главни уредник 

студентског листа Видици, покретач и уредник часописа Дело. - К. Николић, н. д. стр. 117.
33 Стеван Раичковић (1928–2007), песник, преводилац, члан САНУ, најизразитији пред-

ставник интимног лиризма у модерној српској поезији. Написао збирке песама: 
Детињства, Песма тишине, Камена успаванка, поему Записи о црном Владимиру, књиге за 
децу: Велико двориште, Ветрењача, Мале бајке. - Енциклопедија српског народа, стр. 925.

34 Милорад Павић (1929–2009), прозни писац, историчар српске књижевности, преводи-
лац, професор универзитета. Светску славу му је донео роман хазарски речник. Написао: 
Предео сликан чајем, унутрашња страна ветра, Последња љубав у цариграду. Најважнија 
књижевно историјска дела: Историја српске књижевности класицизма и предроманти-
зма, Историја српске књижевности барокног доба. - Енциклопедија српског народа, стр. 
799; К. Николић, н. д. стр. 188; Политика, 1. 12. 2009, стр. 16.
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учествовало је још 16 комуниста, а неки од њих и по два пута. Дискутовала 
су и три члана колектива.

Свим дискусијама је заједничко да су „Предлог“ и „Декларацију“ 
осуђивале као штетне политичке акте, који објективно имају национа-
листичку основу и немају везе са нашом социјалистичком стварношћу и да 
као такви представљају атак на нашу социјалистичку будност и јединство 
наше социјалистичке заједнице.

(...) Међутим, када се расправљало о конкретној политичкој одго-
ворности појединаца онда је већина дискутаната настојала да ту одговор-
ност ублажи. Исто су осуђивани и аутори и потписници „Предлога“, њи-
хови поступци су оцењивани, пре свега, као политичка небудност и као 
тренутно затајивање политичке одговорности и политичког рефлекса. 
Истицано је да њихова активност и ангажованост на „Предлогу“ није ре-
зултат њиховог националистичког става и националистичког комплекса.

(...) После дискусије ОО СК донела је следеће закључке: (...) Имајући 
у виду да је целокупно књижевно дело ових другова и њихова досадашња 
књижевна, културна и политичка активност, носила у себи увек напоре за 
унапређењем и развијањем братства и јединства и конкретне културне 
сарадње између наших народа, ОО СК је оценила да у њиховом штетном 
деловању око „Предлога“ нема националистичких основа и мотива. (...)

На основу овога, ОО СК донела је одлуку о следећим казнама:
АНТОНИЈЕ ИСАКОВИЋ – кажњава се последњом опоменом.
ПЕТАР ЏАЏИЋ – кажњава се последњом опоменом.
СТЕВАН РАИЧКОВИЋ – кажњава се укором, и
МИЛОРАД ПАВИЋ – кажњава се укором.
Ове казне изречене су на основу оцене ОО СК да је степен поли-

тичке одговорности поменутих другова различит, полазећи при том од 
њихових политичких функција и улоге.

Основна организација СК такође изражава оштру критику члано-
вима колектива: Момчилу Миланкову35 и Свети Лукићу,36 који су потписни-
ци „Предлога“, а посебно жигошу улогу и став Драгослава Михајловића Ми-
хиза, који је скоро [дошао] у наш колектив, као једног аутора „Предлога“.

35 Момчило Миланков (1924–1979), приповедач и романсијер, био уредник у „Просвети“ 
и главни уредник летописа Матице српске. Дела: Одломци трагања за Мајом, црвени 
кровови, Потонуло острво, романи: Јесењи догађај и Клупа на крају света. - Енциклопедија 
српског народа, стр. 648.

36 Света Лукић (1931–1994), књижевни критичар, есејиста, романсијер. Као прозни писац 
оријентисао се на идеолошке сукобе, интелектуалне и моралне дилеме у току и после 
Другог светског рата. Написао: уметност и критеријуми, Савремена југословенска 
литература 1945–1965, Огледи из естетике, Модерна интелектуална проза. - 
Енциклопедија српског народа, стр. 595.
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Радио и телевизија Београд
Непосредно после појаве „Предлога“ комунисти првог програма 

радија дали су иницијативу да се хитно сазове партијски актив. Секрета-
ријат организације одржао је састанак са потписницима Љубомиром Си-
мовићем37 и Радетом Николићем, а после тога одржан је и састанак актива 
комуниста. 5. априла одржан је састанак ОО СК на коме су донете одлуке 
о примени дисциплинских мера. ОО СК телевизије одржала је састанак 1. 
априла на којем је донела одлуку о кажњавању Живорада Михајловића.

На радију, већ на првом састанку Секретаријата, показало се да слу-
чајеви Симовића и Николића нису идентични. Док је Симовић, као члан 
Управе удружења књижевника, био раније упознат са „Предлогом за раз-
мишљање“, Николић је у паузи имао прилику да летимично прочита и 
потпише текст. Док су Симовићеви ставови према „Предлогу“ доживели 
једну релативно дугу еволуцију до онога што је исказао на крају састанка 
ОО СК, Николић је био одмах спреман да се од свега тога дистанцира и ка-
сније, у току дана, упутио је писмо Градском комитету у којем је објаснио 
своје потписивање и повукао потпис.

(...) Казне последњом опоменом Симовића, и укором Николића, до-
бро су одмерене... (...)

На састанку телевизије такође су „Декларација“ и „Предлог“ једно-
душно осуђени. Живорад Михајловић, који је потписао текст, и не читајући 
га, на наговор Антонија Исаковића, који му је рекао да је о томе обавештен 
Стеван Дороњски38 и да треба то да потпише /и који је међу првима пову-
као свој потпис/ кажњава се УКОРОМ. (...)

Посебно је значајно да су комунисти једнодушно и на састанку ОО 
СК Телевизије и на састанку актива и ОО СК Радија, енергично захтевали 
да се размотре све програмске импликације – како питање појављивања 
иницијатора и потписника „Предлога“ по програму, тако и уопште питање 
наших ставова по националном питању. (...)

1. Основна организација Савеза комуниста Радио Београда осуђује 
националистичко-шовинистичка акта „Декларацију о називу и положају 
хрватског књижевног језика“ и „Предлог за размишљање“ као крајње 
штетну политичку диверзију; „Предлог за размишљање“ је израз непрева-
зиђеног национализма у српској средини... (...)

37 Љубомир Симовић (1935), књижевник, члан САНУ, песник широког тематског распона, 
спаја елегију, хумор и гротеску. Написао дневник снова Сневник, роман-хронику ужице 
са вранама, књигу есеја о српским песницима Дупло дно. У свету познат као драмски 
писац (Чудо у Шаргану, Путујуће позориште Топаловић, Бој на Косову). - Енциклопедија 
српског народа, стр. 1005.

38 Стеван Дороњски (1919–1981), политичар. Члан КПЈ од пре Другог светског рата, уче сник 
НОБ-а, члан ЦК СКЈ, ИО Председништва СКЈ, ИК ЦК СК Србије, секретар ГК СКС Београда, 
потпредседник ИВ Србије. Обављао функције у СУБНОР-у, СКОЈ-у, ССРН-у. - Jugoslovenski 
savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 217, 218; Политика, 15. 8. 1981, стр. 1, 2, 3, 4.
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 2. Основна организација Савеза комуниста Радио Београда даје 
пуну подршку ставовима градских комитета Београда и Загреба, изврш-
ним комитетима централних комитета Хрватске и Србије, принципијелној 
осуди ових аката и свим позитивним настојањима да се слабости које су 
дошле до изражаја што пре превазиђу;

 5. Основна организација СК Радио Београд сматра да Централни 
комитет Савеза комуниста Србије треба што пре да утврди одговорност 
члана Централног комитета Антонија Исаковића и чланство обавести о 
томе;

(...)
 Основна организација СК телевизије на састанку једногласно је ус-

војила следеће закључке:
1. Комунисти ТВ Београд најоштрије осуђују „Декларацију о називу 

и положају хрватског књижевног језика“ и „Предлог за размишљање“ гру-
пе књижевника, као покушај да се са националистичких позиција решавају 
поједина актуелна питања развитка нашег друштва. По својој идејно-по-
литичкој суштини и последицама које из тога проистичу, оба документа 
представљају политички изазов упућен радним људима наше земље и по-
кушај да се угрози братство и јединство југословенских народа;

 3. Основна организација СК Телевизије доноси одлуку већином 
гласова да се Живорад Михајловић казни укором због политичке небуд-
ности испољене приликом потписивања „Предлога за размишљање“ гру-
пе књижевника. При доношењу ове казне узета је у обзир чињеница да 
је Живорад Михајловић први повукао потпис са текста „Предлога за ра-
змишљање“.

За предлог одлуке о кажњавању партијским укором Живорада Ми-
хајловића гласало је 49 чланова СК, а за предлог одлуке о кажњавању опо-
меном гласала су 22 члана ОО.

НИП „ПОЛИТИКА“
(...) Многи учесници у дискусији нису прихватили оправдања пот-

писника „Предлога“ који су се изговарали да је то учињено у једној посеб-
ној и наелектрисаној атмосфери када о томе нису довољно и озбиљно про-
мислили. Истицано је да се овде пре свега ради о политичкој небудности 
другова потписника. Констатовано је у дискусији да се један део наше ин-
телигенције није политички одговорно понео према овом питању, и да се 
на бази свега што се догодило може закључити да је завладала идејна стаг-
нација, па чак и заостајање код једног дела наше интелигенције. 

(...) Потписници „Предлога за размишљање“ самокритички су 
оцењивали свој поступак, отворено су се дистанцирали од „Предлога за 
размишљање“.
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После веома богате дискусије у којој су учествовала 24 члана СКЈ, 
Основна организација СК донела је следеће закључке:

Чланови Савеза комуниста Основне организације НИП „Политика“ 
једнодушно и одлучно осуђују националистичку и шовинистичку суштину 
„Предлога за размишљање“, оцењујући га као акт који је директно уперен 
против највеће тековине наше револуције, братства и јединства народа Ју-
гославије.

(...)
Позивају се чланови Удружења књижевника Србије, који су члано-

ви Основне организације СК НИП „Политика“, да се у удружењу одлучније 
ангажују у остваривању политике СКЈ и разобличавању националистич-
ких, социјализму туђих схватања.

Посебно се подвлачи одговорност тројице потписника „Предлога 
за размишљање“ Васе Поповића, Жике Лазића39 и Зуке Џумхура,40 који су, 
без обзира што су касније повукли своје потписе, учинили озбиљне поли-
тичке грешке, јер су се у једном тренутку, не сагледавши праву суштину 
и циљеве „Предлога“, објективно нашли на позицијама састављача таквог 
непријатељског, шовинистичког акта.

Ценећи степен одговорности сваког од њих, Основна организација 
СК НИП „Политика“, на састанку коме је присуствовало око 200 чланова, 
одлучила је већином гласова:

1. Да се ВАСА ПОПОВИЋ, уредник НИН-а, казни последњом опоме-
ном /5 чланова је гласало за искључење/

2. Да се ЖИКА ЛАЗИЋ, сарадник НИН-а, казни последњом опоме-
ном /17 чланова је гласало за искључ./

3. Да се ЗУКИ ЏУМХУРУ упути оштра критика и прекор, због небу-
дности што је без претходног читања потписао „Предлог за размишљање“, 
али да се не казни, јер је одмах, на самом састанку Удружења књижевника 
Србије, када је чуо текст „Предлога“, повукао потпис и одлучно се супрот-
ставио доношењу једног таквог шовинистичког акта.

39 Жика (Живорад) Лазић, рођен 1933, књижевник и новинар листа НИН. Сарађивао у 
бројним књижевним часописима (Дело, Савременик и др.). Био уредник „Младе културе“. 
Припадао групи неосимболиста. Написао: Путем поред реке, Давид луталица, Месечев 
знак. Писао сценарије за филмове, телевизијске серије и репортаже. - Jugoslovenski 
savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 551, 552. 

40 Зулфикар Зуко Џумхур (1920–1989), новинар, сликар, карикатуриста, путописац. 
Објављивао у дневној штампи духовите записе са цртежима из разних крајева света. 
Снимио ТВ емисију „Ходољубље“. Објављивао карикатуре у Борби, Политици и другим 
листовима. - Енциклопедија српског народа, стр. 1260; Политика, 28, 29. и 30. 11. 1989, 
стр. 10.
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НОЛИТ Издавачко предузеће
На састанку основне организације СК у интензивној дискусији 

учествовало је 11 чланова СК. Од свих дискутаната „Предлог за разми-
шљање“ је осуђен као негативан, шовинистички и разбијачки акт који 
наноси велику штету на унутрашњем политичком плану, а и угледу наше 
земље у иностранству.

Дата је пуна подршка закључцима Извршног комитета ЦК СКС и 
Градског комитета Београда. У дискусији, настојало се да се сагледа степен 
ангажованости и одговорности Зорана Мишића,41 књижевног критичара, 
који је потписао „Предлог за размишљање“.

Мишић је оштро осуђиван и пребацивана му је политичка небуд-
ност. Критикован је што већ није јавно осудио „Предлог“ и што није по-
вукао потпис. Међутим, сви су на састанку позитивно примили његову 
изјаву у којој је недвосмислено осудио „Предлог“ и критички се осврнуо на 
своју улогу у томе.

Код одмеравања степена одговорности Мишића и код изрицања 
дисциплинске мере укора, узет је у обзир његов досадашњи дугогодишњи 
књижевни рад, позитивна активност у разним друштвеним и култур-
ним институцијама, као члана разних уметничких и књижевних жирија, 
и најзад, његов рад у предузећу као уредника где је, свуда, у целокупној 
друштвеној и јавној дискусији, у питању међунационалних и међурепу-
бличких односа, увек имао ставове на линији Савеза комуниста.

У дискусији је било предложено да се Зоран Мишић казни по-
следњом опоменом или да се казни укором. Приликом гласања одлучено 
је да се казни укором /18 чланова СК/, а за предлог да се казни последњом 
опоменом гласало је 17 чланова СК.

На крају састанка Основна организација СК је донела закључке у 
којима осуђује „Предлог за размишљање“ и „Декларацију“ као штетне и ра-
збијачке документе, који трују међунационалне односе у нашој земљи. (...)

Коларчев народни универзитет
Основна организација СК Коларчев народни универзитет разма-

трала је на ванредном састанку 1. априла 1967. године случај свога члана 
Бранимира Шћепановића, слободног књижевника, потписника „Предлога 
за размишљање“. Сви чланови организације су одлучно критиковали Шће-
пановића и истакли његову политичку небудност и одговорност у вези са 

41 Зоран Мишић (1921–1976), књижевни критичар, уредник више листова и часописа, 
уредник Нолита, један од најзначајнијих српских књижевних критичара друге половине 
20. века. Приредио једну од најбољих антологија Антологију српске поезије, написао 
књиге есеја: Реч и време и Критика песничког искуства. - Енциклопедија српског народа, 
стр. 682.
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потписивањем поменутог „Предлога“, који су оштро осудили као и „Декла-
рацију о називу и положају хрватског књижевног језика“, и ова документа 
оценили као атак на братство и јединство наших народа.

При одмеравању казне организација је узела у обзир да се Шћепа-
новић већ на састанку Удружења књижевника Србије 19. марта 1967. го-
дине оградио од текста „Предлога“ и да у читавом свом досадашњем раду 
није испољио националистичке и шовинистичке тенденције. Организа-
ција је имала у виду да је Шћепановић млад човек и да се из свих изјава, 
које је пре састанка основне организације и на самом састанку дао, види да 
је „шовинизам неспојив са његовим ставом и осећањем“, па је одлучила да 
према њему примени дисциплинску меру – опомену.

„ТУРИСТИЧКА ШТАМПА“
Основна организација СК одржала је састанак 5. априла и на истом 

прилично оштро осудила појаву оживљавања националистичких страсти 
о распиривању шовинизма. Било је осам дискутаната и сви су се сложили 
да се потписници „Предлога“ казне према заслузи. Било је чак и веома ош-
тре дискусије о одговорности чланова ЦК СК Србије и ЦК Хрватске. Посеб-
но је један дискутант тражио строжију казну за Мирослава Крлежу,42 као 
потписника „Декларације“ и Антонија Исаковића, као потписника „Пред-
лога“. Исти дискутант је био за најстрожију казну Мандићу.43

Стекао се утисак да је Секретаријат већ дискутовао о ставу Ман-
дића и у том смислу је био предлог секретара Основне организације за 
казну. Познавајући Мандић Светислава, који важи као веома добар човек 
и нимало националистички загрижен, који је радећи на културном пла-
ну и у својој поезији имао прилике да својим националистичким тежњама 
да маха, али тога никада није било, цела основна организација, сем јед-
ног дискутанта, се залагала да се он казни опоменом. Било је чак сувише 
много речи о томе какав је он човек, да се на тренутак осећала и извесна 
болећивост. На питање какав је сада његов став он се критички осврнуо 

42 Мирослав Крлежа (1893–1981), књижевник. Од 1950. директор Лексикографског 
завода и покретач његових едиција. Сарађивао је у готово свим листовима и 
часописима у бившој Југославији. Био је уредник Enciklopedije Jugoslavije (I–VIII), 
члан и потпредседник ЈАЗУ, председник Савеза књижевника Југославије, члан Савета 
федерације. Најизвођеније драме: Gospoda Glembajevi, Leda, U agoniji, Aretej; романи: 
Povratak Filipa Latinovića, Banket u Blitvi, Na rubu pameti, Zastave; poezija: Balade Petrice 
Kerempuha, Pjesme u tmini; новеле: Hrvatski bog Mars, Hiljadu i jedna smrt, Baraka pet B. Дела 
су му преведена на руски, немачки, бугарски, мађарски, словачки, чешки, пољски, грчки, 
шведски и есперанто. - Leksikon pisaca Jugoslavije, III, K–LJ, Matica srpska, 1987; Политика, 
30. 12. 1981, стр. 1; Enciklopedija Jugoslavije, 5, Jugos – Mak, Zagreb, 1962, str. 425.

43 Светислав Мандић (1921–2003), песник, сликар, конзерватор и историчар уметности. 
Радио као конзерватор у Заводу за заштиту споменика Србије. Радио копије средњо-
вековних фресака које се чувају у Галерији фресака у Београду. Написао монографије о 
Сопоћанима и Милешеви. Објавио неколико књига поезије: Песме, Звездара и др. Енци-
клопедија српског народа, стр. 614.
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и, веома узбуђен, искрено признао да свом снагом осећа терет своје одго-
ворности. Тумачио је то као последицу своје емотивности, а што се није 
оградио, разлог је био што му име није поменуто у штампи, па је мислио да 
би својом дискусијом могао да створи утисак како се још једанпут потпи-
сује, јер, наглашавање, како је рекао, може бити протумачено као још већа 
загриженост.

Организација је ценила његову искреност и нарочито то да је од-
мах обавестио свога партијског секретара да је и његово име на списку. 
Сам Мандић је на крају састанка рекао да му је казна партијска опомена 
мала, јер је свестан своје одговорности.

Основна организација је усвојила следеће закључке:
(...)
2. Наша основна организација осуђује поступак свога члана Све-

тислава Мандића. Познавајући његов досадашњи живот и дело и његов 
досадашњи став /после одлуке Основне организације Светислав Мандић 
је изјавио да мисли да је кажњен благом казном, али да нема те казне која 
би била адекватна његовом осећању кривице/, према грешци коју је учи-
нио организација га кажњава ОПОМЕНОМ – јер верује да ће у будућем раду 
Светислав Мандић поново доказати своју вредност комунисте и човека.

ДРУГА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОО СК
(...)
На састанку сви комунисти једнодушно су осудили и „Предлог“ и 

„Декларацију“ као штетне документе и сви су се сложили да постоји по-
литичка одговорност комуниста потписника. Друг Пешић Радивоје, књи-
жевник, потписник „Предлога“, у својој дискусији настојао је да прикаже 
атмосферу на Скупштини Удружења књижевника Србије. Истакао је да 
није читао текст и да је имао поверење у неке потписнике: Миру Алечко-
вић и Антонија Исаковића, члана ЦК СК Србије.

Приликом потписивања било му је представљено да је то текст 
који има за циљ да накнадно отвори детаљну анализу „Декларације“. (...)

Друг Пешић своје учешће у потписивању објашњава као заблуду и 
недовољну будност. Када је чуо потписани текст „Предлога“ одмах је су-
традан дао изјаву Градском комитету Београда и по његовим речима идеј-
на платформа текста нема ничег заједничког са његовим стварним одно-
сом према националном питању, и он не може прихватити ни од кога да је 
националиста и шовиниста. „Уосталом, позната је чињеница да сам један 
од ретких писаца који пишу на три језика: српскохрватском, словеначком 
и македонском“. Поред тога изнео је да се у штампи налази његова књига 
која управо говори о братству и јединству народа Југославије.
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Друг Пешић се искрено држао пред Основном организацијом и ос-
тавио је утисак на комунисте да не жели бежати од политичке одговор-
ности и свестан је у потпуности политичке штете коју је нанео „Предлог“.

Комунисти су у својим дискусијама изражавали један оправдан ре-
волт, јер их је изненадио поступак и понашање комуниста писаца и наро-
чито су указали да нису само одговорни потписници, него и други комуни-
сти који су били а нису уложили више труда и залагања да се такве појаве 
спрече.

Посебно је осуђен став писаца - потписника који нису чланови СК, а 
чији су радови у последње време били изузетно фаворизовани преко сред-
става јавних информација, радија и телевизије. Комунисти су подвлачили 
да се морају одговорније односити и комунисти који се налазе на таквим 
местима која пружају могућност појединцима да се исувише јављају на ра-
дију и телевизији. Нарочито огорчење комуниста испољено је у односу на 
држање Борислава Михајловића-Михиза и Матије Бећковића, а поједини 
комунисти су тражили да се њихова политичка делатност свестраније ис-
пита на одговарајућем органу.

Осуђујући небудност друга Пешића, као и имајући у виду поли-
тичку штету нанету једним националистичким актом као што је „Предлог 
за размишљање“, било је предога да се искључи из СКЈ.

Међутим, посматрајући целокупан његов рад, његово држање и 
ставове, како на јавним местима тако и у приватним разговорима, као и 
убеђење да друг Пешић схвата своју политичку одговорност што је искре-
но признао и на састанку, ОО СК одлучила је да га казни са партијском ка-
зном ПОСЛЕДЊОМ ОПОМЕНОМ.

„ЈУГОСЛАВИЈА“ – Издавачки завод
На састанку је донета одлука да се друг Лалић44 казни ОПОМЕНОМ. 

Организација броји 20 чланова. Састанку је присуствовало 18, од тога 11 
присутних је гласало за опомену, а 7 за укор.

Једна група чланова СК /углавном оних који су гласали за опо-
мену, њих 11/ ослобађа Лалића одговорности или његову одговорност 
ублажавају околностима под којима је тај „документ“ усвајан. Наиме, 
сматрају да Лалић у тренутку потписивања реаговао је емотивно него 
разумски. Пресудан моменат за њега је био дан раније прочитана „Де-

44 Иван В. Лалић (1931–1996), књижевник, песник, преводилац, есејиста, драмски писац, 
члан САНУ. Био је новинар и уредник Радио Загреба, секретар Савеза књижевника 
Југославије, управник Андрићеве задужбине. Писао је есеје и књижевну критику, 
приређивао антологије модерне француске, немачке и америчке поезије. Написао 
књиге Писмо и Четири канона. У зрелом ауторском добу уводи тему Византије (О 
делима љубави или Византија). - Енциклопедија српског народа, стр. 573; Политика, 29. 
7. 1996, стр. 20.
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кларација о положају хрватског књижевног језика“. Део њих сматра да 
„Предлог“, с обзиром да није ни прихваћен на Скупштини књижевника 
практично и не фигурише као документ, односно нема тежину „Декла-
рације“. У својој дискусији полази од тога да су ипак обадва акта имали 
штетно дејство и да, имајући у виду оштро реаговање најширих слојева 
радних људи, они друга Лалића морају казнити, мада у томе не виде ре-
шење. Истичу да узрок појаве „Предлога за размишљање“ је у ствари ре-
зултат низа нерешених проблема и питања на међунационалним одно-
сима, који се посебно манифестују на подручју културе, па и језика. Пре-
ма томе по њима и није решење у овој или оној врсти казне Лалића или 
других потписника, јер су проблеми и узроци ових појава ван појединаца 
па и ван Лалића. Друга група је стајала на становишту да друг Лалић као 
комуниста, пред Савезом комуниста има већу одговорност, полазе од ста-
вова да је друг Лалић на одређен начин повезан са језгром потписника 
„Предлога“ /група око Просвете, како је у дискусији речено „Исаковићев 
клан“/. Друго, друг Лалић се ни једном приликом, а имао их је више, од 
тренутка потписивања па све до сада није ни на какав начин изјаснио о 
потписаном документу, па самим тим није се ни оградио од њега. Наиме, 
констатују полазећи од овога, да је он, не ограђујући се од „Предлога“ до 
самог састанка, остао на позицијама тог акта, а самим тим по њима и на 
позицијама у суштини шовинистичког акта.

У дискусији Иван Лалић је између осталог рекао да се даље сма-
тра одговорним као члан Савеза комуниста што је био недовољно будан 
потписујући поменути „Предлог“. Објашњавао је зашто се до тренутка одр-
жавања партијског састанка није оградио од овог акта. Каже да није ни 
схватио да је то потребно, а друго, мисли да се од акта пак оградио тиме 
што је на састанку у Градском комитету, који је одржан са књижевницима, 
гласао за закључке тог скупа који су уствари били осуда тог акта. Иначе, у 
својој дискусији је наглашавао да сматра да је право место где треба да се 
изјасни и да каже своје мишљење основна организација Савеза комуниста 
којој припада.

САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
Састанку основне организације присуствовало је 37 чланова СК 

док је 9 било одсутно. На састанку је у дискусији, у којој је узело учешће 18 
комуниста недвосмислено истакнута политичка одговорност потписника 
„Предлога“. Истакнуто је да нарочито ауторе и иницијаторе текста „Пред-
лога“ треба најоштрије осудити, јер се ради о једном шовинистичком и ре-
акционарном акту.

У дискусији о конкретној политичкој одговорности члана њихове 
организације, Душана Анђелковића између осталог констатовано је „су-
срели смо се са човеком који је из речи већине учесника у дискусији, до 
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сада био добар комуниста, који овде ради низ година, а сада својим непро-
мишљеним поступком стваља све у дилему. Његова изјава говори о поли-
тичкој небудности“. „Чим је текст упознао сам је био свестан да оцени своју 
политичку грешку, јер је сутрадан дошао код партијског секретара и оба-
вестио га .... Њега познајем 10 година као одличног човека и комунисту. 
Без обзира колико га казнили он ће сам себе осудити“.

Узимајући више пута реч у дискусији Анђелковић је између осталог 
рекао: „Био сам и пре тога и сада и у овом тренутку против ’Декларације’ 
и против ’Предлога за размишљање’. Сматрам да је ’Декларација’ уперена 
против братства и јединства и да не одговара линији Партије. Чини ми се 
да треба диференцирати иницијаторе и људе који су максимално урадили 
нешто непромишљено (...) У Загребу су ми награђена два романа и тамо 
сам познатији књижевник него у Србији. Немам никаквог разлога да будем 
шовиниста“.

(...)
1. За ПОСЛЕДЊУ ОПОМЕНУ гласало је 5 чланова организац.
2. За УКОР         23 члана
3. За ОПОМЕНУ     9 чланова
Основна организација је донела следеће закључке:
3. Основна организација захтева политичко па и кривично кажња-

вање свих иницијатора и идејних твораца „Декларације и „Предлога за 
размишљање“.

 4. Основна организација оцењује да је друг Душан Анђелковић 
потписивањем текста „Предлога“ са којим се није упознао учинио поли-
тичку грешку и испољио политичку небудност којом је дошао у сукоб са 
политиком и програмом СКЈ али да је одмах схватио политичке последице 
свог непромишљеног акта и учинио све што је могао да предупреди после-
дице које су из потписаног акта следиле.

 Пошто је самоинцијативно осудио текст „Предлога“ као и начин 
на који је он састављен и пошто је активно учествовао да се раскринкају 
мотиви иницијатора „Предлога“ и тиме помогао Градском комитету и пар-
тијској организацији, и пошто је исто тако самокритички признао и осу-
дио свој акт и позицију са које су иницијатори „Предлога за размишљање“ 
били пошли, Основна организација га кажњава УКОРОМ.
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ШКОЛА ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
-За здравствену заштиту деце

Састанку основне организације присуствовало је 17 чланова СК 
док су 3 били одсутни.

(...)
Расправаљајући о политичкој одговорности члана њихове орга-

низације СК и наставника књижевности у школи Божидара Шујице45 сви 
присутни су се сложили са оценом да такав један гест, без обзира на њего-
ву небудност и пијано стање у коме се налазио не доликују једном јавном 
раднику, књижевнику и професору и да он мора бити свестан чињенице, 
без обзира што он не нагиње шовинизму, да су „Декларација“ и „Предлог“ 
недвосмислено уперени против братства и јединства наших народа.

Божидар Шујица говорећи о својој одговорности између осталог 
је рекао: да је, када је сазнао шта је урадио, био ужаснут. Сутрадан је од-
мах преко штампе учинио свој потпис безвредним. Сматра да никада није 
носио ништа националистичко и шовинистичко у себи и да му то не до-
звољава порекло, његова професија и његов рад. Спреман је да поднесе сву 
одговорност због свог посутпка учињеног у пијанству. Зна да ће овим што 
је учинио убудуће бити обесправљен и без поноса, али сматра да је назив 
шовиниста неспојив с његовим именом.

С обзиром на предлпоге у дискусији гласало се о две казне: ПО-
СЛЕДЊУ ОПОМЕНУ И УКОР. Од 17 присутних чланова СК 5 је гласало за 
ПОСЛЕДЊУ ОПОМЕНУ, а 12 за УКОР.

(...)46

45 Божидар Шујица (1936), песник. Био је управник Музеја града Београда. Објавио збирке 
песама: Преступне ноћи, Време и темељи, Срџба, ура уран, Кањон и др. - Jugoslovenski 
savremenici. Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 1053; Енциклопедија српског народа, 
стр. 1276.

46 На крају документа се налази извештај са састанка Основне организације у Издавачком 
предузећу „Вук Караџић“, који је одржан 5. априла 1967. године и чији је садржај 
истоветан садржају посебне белешке о том састанку коју објављујемо у овом раду у 
целини, па тај део изостављамо из овог документа.
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УДК  316.75:338.43(497.1)“1945“(093.2) 
32:929 Чубриловић В.(093.2)

Др Драгомир БОНЏИЋ

критике комУниста на рад министра пољопривреде дфј 
васе чУбриловиЋа авгУста 1945.*

Привремена влада Демократске Федеративне Југославије (ДФЈ) 
формирана је 7. марта 1945. на основу споразума Јосипа Броза Тита, пред-
седника Националног комитета ослобођења Југославије, и Ивана Шуба-
шића, председника Владе Краљевине Југославије у емиграцији. Председ-
ник владе био је Тито, а поред комуниста, у њој су се нашли представници 
грађанских политичких партија који су били чланови краљевске владе 
или који су током рата сарађивали са НОП-ом и пришли Народном фронту. 
Основни задаци Владе били су улагање напора за завршетак рата, почетак 
привредне обнове, продубљивање револуционарних тековина, стварање 
услова за избор Уставотворне скупштине и спровођење низа демократ-
ских друштвено-економских мера (аграрна реформа, колонизација, итд.).1 

Дужност министра пољопривреде у Привременој влади ДФЈ оба-
вљао је Васа Чубриловић, историчар, професор Београдског универзитета 
и предратни члан Савеза земљорадника.2 Чубриловић је припадао групи 

* 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. 

1 Službeni list DFJ, br. 11/45; Stvarni registar stenografskih beležaka vrhovnih predstavničkih 
tela Jugoslavije od 26. XI 1942. do 21. XII 1957, sastavio Slobodan Nešović, Beograd, 1961, str.  
1305–1306; Branko Petranović, Političke i pravne prilike za vreme Privremene vlade DFJ, 
Beograd, 1964, str. 86–90.

2 Васа Чубриловић (Босанска Градишка, 1897 – Београд, 1990). Основну школу завршио је 
у Босанској Градишки а гимназију у Тузли и Сарајеву. Као ученик пришао је организацији 
„Млада Босна“. Учествовао је у Сарајевском атентату 1914, осуђен на 16 година робије и 
до слома Аустро-Угарске био у затвору. Завршио је гимназију 1919. и студирао историју 
у Загребу и у Београду, где је дипломирао 1922. и докторирао 1929. Радио је као гимна-
зијски професор, 1930. изабран за асистента, 1934. за доцента, а 1939. за ванредног про-
фесора на Катедри опште историје новог века Филозофског факултета у Београду. Пре 
Другог светског рата био је истакнути члан Земљорадничке странке, а био је ангажован 
и у Српском културном клубу. Априла 1941. ухапшен је и боравио у затвору и логору на 
Бањици до децембра 1942. Почетком 1943. је пензионисан. После ослобођења ушао у 
Главни одбор Јединственог народнослободилачког фронта. Био је министар пољопри-
вреде у Привременој влади ДФЈ од марта 1945. до јануара 1946, министар пољопри-
вреде и шумарства у Влади ФНРЈ од 1946. до 1950. и председник Комитета за водопри-
вреду ФНРЈ од 1950. до 1951. После тога се посветио раду на Филозофском факултету, 
где је 1946. изабран за редовног професора за историју народа Југославије новог века. 
Пензионисан је 1967. Био је дописни члан САНУ од 1957. и редовни од 1961, секретар 
Одељења друштвених наука САНУ, оснивач (1969) и директор Балканолошког института 
САНУ и члан више академија. Бавио се највише српском историјом у новом веку и објавио 
више од 170 радова. Enciklopedija Jugoslavije, 2, Zagreb, 1956, str. 614; Енциклопедија српске  
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грађанских политичара који се нису током рата компромитовали (био је 
ухапшен априла 1941, у логору на Бањици до децембра 1942, пензионисан 
1943), крајем рата је пришао Народном фронту и прихватио револуционар-
не тековине НОП-а. Спадао је у малобројну групу наставника Београдског 
универзитета који су пришли новој власти и сарађивали са њом иако нису 
били чланови КПЈ (таквих је било још мање). У том својству је стекао и низ 
функција у новој власти, како на Универзитету тако и у државним органи-
ма. По ослобођењу Београда, 7. новембра 1944. постао је члан Комисије за 
обнову Универзитета и вршилац дужности декана Филозофског факулте-
та. Поред тога био је и члан секције за библиотеке, архивалије и историјска 
документа у Комисији за утврђивање штете причињене од стране окупа-
тора на културно-просветним предметима и природним знаменитости-
ма на територији Србије, која је образована 12. фебруара 1945.3 Међутим, 
од посебног је значаја што је као универзитетски професор и предратни 
грађански политичар добио високо место министра у Привременој влади. 
Дошао је на чело ресора пред којим су стајали важни задаци, како процене 
ратне штете и почетка обнове ратом разорене пољопривреде тако и те-
кућих послова (сетве, жетве, откупа, исхране, набавке машина, алата и др.), 
а нарочито спровођења значајних друштвено-економских мера (аграрне 
реформе, колонизације, регулисања сељачких дугова). 

Непосредно после рата није била реткост да КПЈ, ради компромиса 
и у недостатку стручних кадрова, ангажује грађанске политичаре за поје-
дине функције, као и да преузме на разне дужности службенике из старог 
апарата Краљевине Југославије и Недићеве управе, међу којима је било и 
непријатеља новог поретка.4 Међутим, КПЈ је већ у то време под маском 
Народног фронта имала потпуну превласт и тежила да изгради нови јед-
нопартијски систем у складу са својом идеологијом и тековинама револу-
ције. Политичким утицајем и притиском, пропагандом и насиљем кому-
нисти су тежили да преузму тоталну власт и остваре контролу над поли-
тичким, друштвено-економским и културним животом. У складу с тим, 
целокупно друштво, а посебно државни органи, били су под сталним над-
зором комуниста, партијских органа и партијских трансмисија. Остварена 
је персонална унија државних и партијских органа и поуздани партијци су 
надгледали рад у свим областима државне управе и друштвеног живота. 

историографије, Београд, 1997, стр. 713–715. Видети и: Сто година Филозофског факулте-
та у Београду 1863–1963, Београд, 1963, 245, стр. 818; Филозофски факултет 1838–1998, 
Период 1963–1998, ур. Раде Михаљчић, Београд, 1998, стр. 306; Бранко Петрановић, „Јавни 
и политички рад Васе Чубриловића: реч на комеморацији академику Васи Чубриловићу”, 
Зборник Матице српске за историју, бр. 42, 1990, стр. 185–191; Здравко Антонић, „Васа 
Чубриловић (1897–1990)”, Војноисторијски гласник, бр. 3, 1996, стр. 141–157; Исти, „Васа 
Чубриловић: оснивач и директор Балканолошког института (1897–1990)”, Balcanica, бр. 
30/31, 2000, стр. 139–165.

3 Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd, 2004, str. 71, 75, 239.
4 B. Petranović, Političke i pravne prilike, str. 93–95.
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КРИТИКЕ КОМуНИСТА НА РАД МИНИСТРА ПОљОПРИВРЕДЕ ДФЈ 
ВАСЕ ЧуБРИлОВИЋА АВГуСТА 1945.

ДР ДРАГОМИР БОНЏИЋ

Праћен је рад свих службеника и о томе извештаване више партијске и 
државне инстанце. Вођене су евиденције и карактеристике, праћена мо-
рално-политичка подобност, вршене провере понашања у прошлости и 
актуелних политичких ставова и деловања, а повремено су спровођене и 
„чистке“ неподобних појединаца.5

У таквим условима и деловање Васе Чубриловића као министра 
пољопривреде је било под надзором и врло брзо наишло на отпор у самом 
министарству, у којем су комунисти тежили да преузму потпуну контролу 
и утицај. Током лета 1945. Чубриловић је дошао у сукоб са својим помоћ-
ником Максимом Горановићем,6 комунистом и првоборцем, који је августа 
1945. послао два поверљива дописа Персоналном одсеку Председништва 
владе са притужбама на Чубриловићев рад и ставове. Крајем августа истој 
инстанци се обратио и руководилац Персоналног одељења Министарства 
пољопривреде Петар Марковић,7 такође комуниста. 

У овим дописима је изложено стање у Министарству пољопри-
вреде, наведени ставови министра Чубриловића који се нису слагали са 
партијском линијом, нарочито у кадровској и општој аграрној политици, 
изнете његове „грешке“ и предложена смена министра и замена „народ-
нофронтовских“ и „недићевских“ кадрова „партизанским поузданим пар-
тијским“ кадровима. Њихов коначни циљ није остварен, пошто је Чубрило-
вић остао министар пољопривреде до краја постојања Привремене владе 
ДФЈ, потом је од фебруара 1946. добио ресор пољопривреде и шумарства, 
од 1948. шумарства, а од 1950. до 1951. и повлачења из политике, ресор 
водопривреде.8 Исто тако, Чубриловићева кадровска решења у Министар-
ству углавном нису радикално мењана. Међутим, ови документи сведоче 
о механизму власти непосредно после рата, начину на који су чланови 
Партије контролисали рад грађанских политичара припадника Народног 

5 B. Petranović, Istorija Jugoslavije III, str. 29–100; Isti, Političke i pravne prilike, str. 205–215; 
Исти, Југославија на размеђу 1945–1950, Подгорица, 1998, стр. 50–80, 325–370; Todor 
Kuljić, Birokratija i kadrovska uprava, Beograd, 1989, str. 20–83.

6 Максим Горановић (Чикаго, 1909 – Москва, 1990). Завршио је гимназију у Никшићу 
и Пољопривредни факултет у Земуну 1932. Пре рата је радио у Министарству 
пољопривреде и привредним коморама и објавио више научних радова. Од 1937. је био 
члан КПЈ, а од 1941. учесник и организатор НОП-а. После рата постављен је за помоћника 
министра пољопривреде, члана Привредног савета, Аграрног савета и комисије за 
аграрну реформу и колонизацију. Од 1947. до 1948. био је на стручном усавршавању 
у СССР-у. После сукоба са Информбироом 1948. вратио се у земљу, дошао у скукоб са 
руководством КПЈ и емигрирао у СССР, где је добио статус политичког емигранта. 
Стекао је звање доктора историјских наука 1960. и радио у Историјском институту 
Академије наука СССР-а и Институту за славистику и балканистику. Пензионисан је 
1976. Српски биографски речник, 2, Нови Сад, 2006, стр. 753–754.

7 Петар Марковић (1914–?), инжењер, начелник Персоналног одељења Министарства 
пољопривреде ДФЈ од 1. априла 1945. Преузет из Повереништва за пољопривреду 
Србије. Пре тога био у Југословенској армији. Члан КПЈ. Архив Југославије (АЈ), фонд 
Савет за пољопривреду, 4-11-97.

8 Stvarni registar stenografskih beležaka, str. 1305–1314.



190

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2015.

фронта и тежили да њихову делатност ускладе са линијом Партије. Није 
случајно што су се документи, односно критике комуниста на рад мини-
стра Чубриловића појавиле управо у августу 1945. када је доношен, за нову 
власт веома важан, Закон о аграрној реформи и колонизацији, по којем се 
Чубриловићеви ставови нису у потпуности уклапали у политику и плано-
ве Народног фронта, односно КПЈ.9

Сва три документа се налазе у фонду Председништва Владе ФНРЈ 
у Архиву Југославије.10 Написани су на писаћој машини, 3, 14. и 21. августа, 
а део другог документа је у рукопису. Само је трећи документ званично 
заведен и као поверљив упућен у име Персоналног одељења Министар-
ства пољопривреде, док су претходна два незванични дописи помоћника 
министра Горановића и имају његов потпис. Доносимо их у целини, са ко-
ментарима и објашњењима имена личности, установа и догађаја.11

1.

Поверљиво. Генералном секретару Министарског савета другу М. 
Бакићу,12 молим следеће проследити.

Потребно је одмах изменити садањи централистичко-великосрп-
ски и недићевски састав начелника савезног министарства пољопривре-
де, који је кочница раду, а такође на положај министра довести другу лич-
ност, по могућству сељака-партизана.

9 Треба рећи да је Максим Горановић још раније, 2. маја 1945, у својству помоћника ми-
нистра упутио писмо Александру Ранковићу, организационом секретару ЦК КПЈ, у којем 
говори о најважнијим питањима у раду Министарства, нарочито питању кадрова, и улози 
Партије у њиховом решавању. О улози партијског кадра говори његова констатација да за 
партијски и пропагандни рад у ресору Министарства пољопривреде има врло мало оспо-
собљеног кадра и мишљење да је потребна помоћ у кадру или у оспособљавању постојећег. 
Наводи и да је преко партијских јединица предложено неколико другова за средњи пар-
тијски курс. У прилогу је дато и „Кратко обавештење о ставу министра Васе Чубриловића 
по питању аграрне политике, колонизације Војводине (стварати нове кулаке), итд.“ које 
није сачувано. (Dokumenti centralnih organa KPJ u NOR i revoluciji (1941–1945), knj. 23 (5. III 
– 15. V 1945), priredio Branko Vuković, Beograd, 1996, str. 541–544). Бранко Петрановић по-
миње писмо које је Горановић упутио ЦК КПЈ у којем тврди да је Чубриловић као министар 
успевао да се слаже са свим што је закључено на седницама Владе и Партије, али ипак 
да ради по своме. То писмо Петрановић помиње и на комеморацији Васи Чубриловићу, 
наводећи да овај никад није коментарисао његов садржај (Б. Петрановић, Југославија на 
размеђу, стр. 77; Исти, „Јавни и политички рад Васе Чубриловића”, стр. 186).

10 АЈ, Фонд Председништво Владе ФНРЈ, 50-118-240.
11 Други документ, од 14. августа, постоји у две скоро исте верзије, са неколико различитих 

детаља, формулација и другачије срочених реченица. У целини наводимо онај који је 
потпунији, датиран и потписан, док у напоменама наводимо неке специфичне делове 
из друге верзије.

12 Митар Бакић (1908–1960), правник, члан КПЈ од 1932. и учесник НОБ-а од 1941. Од јуна 
1944. секретар НКОЈ-а и шеф Кабинета маршала Тита. Од марта 1945. до септембра 1946. 
генерални секретар Владе ДФЈ/ФНРЈ. Био је и посланик и секретар Савезне скупштине, 
члан ЦК СКЈ. Српски биографски речник, 1, Нови Сад, 2004, стр. 373–374.
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У последње време указао сам на све чешће и организованије ко-
чење рада у савезном министарству од стране начелника, који су добили 
подршку од министра Чубриловића. Сви начелници и директори су били у 
служби под окупатором и(ли) нису учествовали у народноослободилачкој 
борби /Др Гец,13 Др Ћосић,14 Радетић,15 Криштоф16 и Радикон,17 а исти је по 
ставу и Др Јежић,18 директор Централног серум завода/.19

Конференција пољопривредних министарстава од 1. до 3. августа20 
је значајна по раду и по конкретним мерама за будући рад и организацију 
наше пољопривреде. Јасно је да би резултати били далеко већи да је био 
другачији састав стручног руководства савезног министарства. 

13 Милутин Гец (1896–1963), прешао са војском Албанију. Завршио студије ветерине 
1923. у Тулузу. До 1941. радио у Министарству пољопривреде и исхране. Фебруара 
1945. преузет је за начелника Одељења за сточарство и ветеринарство Министарства 
пољопривреде ДФЈ (МП ДФЈ). Пензионисан је 1947. АЈ, 4-11-97; Српски биографски 
речник, 2, Нови Сад, 2006, стр. 683.

14 Драгомир Ћосић (1896–1977), прешао је Албанију, завршио 1919. агрономију у 
Грињону и докторирао 1924. у Нансију. Радио је као професор и директор Станице за 
пољопривредна истраживања. Био је члан Извршног одбора Земљорадничке странке. 
Током Другог светског рата био у логору на Бањици. Од фебруара 1945. био директор 
Главне пољопривредне станице и начелник одељења за научноистраживачки рад у МП 
ДФЈ. Од 1947. професор Пољопривредно-шумарског факултета у Сарајеву. АЈ, 4-1-21; 
Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1957, str. 122–123; Jugoslovenska poljoprivreda 1939–1969, 
Beograd, 1970, str. 206; www.bh-leksikon.ba (15. јануар 2015)

15 Тоша Радетић (1892–?), инжењер. Био је инспектор Министарства пољопривреде и 
исхране и фебруара 1945. преузет за начелника Одељења за биљну производњу МП ДФЈ. 
АЈ, 4-11-97.

16 Милан Криштоф (1900–?) завршио је Пољопривредни факултет 1922. у Прагу. Од 1928. 
радио на Пољопривредном факултету у Земуну. Од фебруара 1945. је био начелник за 
аграрну политику у МП ДФЈ. Од 1951. поново радио на Пољопривредном факултету у 
Земуну, где је 1956. докторирао. АЈ, 4-1-21; АЈ, 4-11-97; Jugoslovenska poljoprivreda, стр. 307; 
Педесет година Пољопривредног факултета 1919/20–1969/70, Београд, 1970, стр. 308.

17 Албин Радикон (1882–?), правник, судија и чиновник Министарства пољопривреде 
и исхране у Краљевини. Био је председник Друштва исељеника из Јулијске крајине у 
Београду, основаног 1930. Од фебруара 1945. био је начелник Општег одељења у МП 
ДФЈ. АЈ, 4-1-21; АЈ, 4-11-97; Janja Žitnik Serafin (ur.), Priseljavanje in društveno delalnje 
Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora. Zgodovinski oris in sedanjost, Ljubljana, 
2014, str. 166.

18 Јосип Јежић (1899–1981) завршио Ветеринарски факултет у Бечу и докторирао у Загребу 
1925. Од 1930. био доцент Ветеринарског факултета у Загребу. Током рата сарађивао са 
НОП-ом. Марта 1945. постављен за директора државног Ветсерум завода. Од 1950. профе-
сор Ветеринарског факултета у Сарајеву. АЈ, 4-1-21; АЈ, 4-11-97; Jugoslovenski savremenici. 
Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd, 1970, str. 406; www.bh-leksikon.ba (15. јануар 2015)

19 Државни завод за производњу ветеринарских цепива и лекова у Београду – Ветсерум 
завод.

20 Пољопривредна конференција савезног и земаљских министарстава пољопривреде 
одржана је од 1. до 3. августа 1945. у Београду. Учествовали су сви земаљски министри 
пољопривреде, помоћници и начелници, представници других министарстава, 
професори универзитета и др. Максим Горановић је одржао реферат „Проблеми и 
задаци пољопривреде ДФЈ“, поднети су извештаји о раду земљаских министарстава, а 
потом се рад одвијао по секцијама. На конференцији је изнето стање пољопривреде у 
земљи и рад министарстава пољопривреде и постављени су организациони оквири, 
смернице и основни задаци. АЈ, 4-2-25. 

КРИТИКЕ КОМуНИСТА НА РАД МИНИСТРА ПОљОПРИВРЕДЕ ДФЈ 
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Сада су постављене основе за рад и требаће брзо, одано и доследно 
радити на остварењу постављених задатака, а нарочито по горућим пи-
тањима, као што су: наредна јесења сетвена кампања, спровођење аграрне 
реформе, тов свиња, итд. Садањи начелници на челу са министром су коч-
ница и то озбиљна. Стога поново предлажем да се садањи начелници, које 
смо као стручњаке и као екипу нешто мање под окупацијом компромито-
вану, пошто нам није било избора морали да узмемо, заменимо са друго-
вима патријотима и партизанима, углавном стручњацима. Нарочито је код 
ветеринарства јака кочница од начелника Геца и директора Јежића, који су 
тесно повезани са министром Чубриловићем. 

Предлажем за начелничке и директорске положаје следеће другове:
1/ ппук. Мора Магашића,21 начелника Команде позадине ГЈА (Гене-

ралштаба Југословенске Армије), за другога помоћника министра за руко-
водство текућег рада у министарству. Дат је принципијелан пристанак за 
његов прелазак, само то треба брзо реализовати.

2/ ппук. агроном Абдурахман Тупара,22 начелник исхране Коман-
де позадине ГЈА, за начелника новог Одељења за државна пољопривред-
на предузећа и за члана предвиђене Државне пољопривредне комисије.23 
Дата сагласност само то провести.

3/ Агронома Ђорђа Момчиловића,24 партизана и руководиоца из 
1941. године и до сада водио послове имања пољопривредних под држав-
ном управом у савезном министарству пољопривреде, за начелника новог 
Одељења за научностручни и просветни рад, где би потпадали пољопри-
вредни научни заводи.

4/ Агронома Владимира Дрецуна,25 шефа сточарског одсека за на-
челника новог Одељења за сточарство.

21 Мауриције Магашић Моро (1913–2009) завршио Пољопривредно-шумарски факултет 
у Загребу 1937. и докторирао 1961. Учествовао у НОБ-у и био већник ЗАВНОХ-а. 
Преузет из Армије и постављен 28. августа 1945. за начелника Одељења државних 
пољопривредних добара и предузећа МП ДФЈ. АЈ, 4-2-25; АЈ, 4-11-97; Novi list, 9. 8. 2009.

22 Абдурахман Тупара (1916–?) дипломирао на Пољопривредном факултету у Београду, а 
докторирао на Економском у Сарајеву. Учесник НОБ-а и члан КПЈ од 1941. Био је министар 
у НР БиХ и професор Економског факултета у Сарајеву. Jugoslovenski savremenici, str. 1099.

23 Државна пољопривредна комисија за управљање државним имањима формирана је 23. 
јула 1945. одлуком Привредног савета. Била је под управом министра пољопривреде 
ДФЈ и имала је задатак да управља имањима конфискованим одлуком АВНОЈ-а од 
лица немачке народности и народних непријатеља. Председник је био М. Горановић, 
а чланови М. Магашић, А. Радикон, П. Марковић и Милорад Степановић, саветник у МП 
ДФЈ. АЈ, 4-12-104.

24 Ђорђе Момчиловић (1912–?) завршио Пољопривредни факултет 1937. Учесник НОБ-а и 
члан КПЈ од 1941. Био је руководилац Аграрно-политичког одјела ЗАВНОХ-а, од априла 
1945. инспектор МП ДФЈ, а у мају премештен за управника државног добра „Беље“. АЈ, 
4-11-97; Ko je ko u Jugoslaviji, str. 474; Jugoslovenska poljoprivreda, str. 373.

25 Владимир Дрецун (1902–?) завршио Пољопривредни факултет у Загребу. Био је референт за 
сточарство у Министарству пољопривреде Краљевине Југославије. После рата био шеф одсека 
и начелник одељења за сточарство у МП ДФЈ, а потом професор на Пољопривредном факултету 
у Сарајеву. АЈ, 4-11-97; Jugoslovenski savremenici, str. 224; Jugoslovenska poljoprivreda, str. 219.
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5/ Агронома Драгана Цапека,26 партизана, искусног стручњака, сада 
водио послове пољопривредних машинских станица у савезном министар-
ству пољопривреде, за начелника Одељења за биљну производњу на место 
Тоше Радетића, који је био начелник под Недићем и сада је уз реакцију.

6/ Мајора ветеринара Милана Долинара,27 партизана, до сада наче-
лника за ветеринарство кметијског министарства Словеније, за начелника 
Одељења за ветеринарство на место др Милутина Геца, који је највештији 
и најспособнији кочничар у провођењу наших одлука. Био истовремено и 
начелник сточарског одељења.

7/ Ветеринара Марка Радојчевића,28 до сада управника серумзаво-
да у Земуну, за директора Централног државног ветсерума у Београду, на 
место проф. Јосипа Јежића, који због низа чињеница не може више остати 
на том месту.

8/ За начелника Одељења општег, где је врло важан посао пољопри-
вредних набавки, требовања и процена ратне штете, пожељно би било да 
дође један Македонац и то што пре, а на место остарелог Албина Радикона.

9/ За сада би остао начелник Одељења за аграрну политику Милан 
Криштоф, који је такође по раду и схватањима [близак] старим начелни-
цима, али му сада не би имао замену.

10/ Начелник Персоналног одељења друг Пера Марковић, би ишао 
још у Државну пољопривредну комисију.

Министар Чубриловић29 не само што се неће сложити ни са нај-
мањом променом, него је јуче изјавио мени да је он министар и да нико не 
може ту ништа да доноси сем он. Раније смо тражили сагласност од друга 
Кардеља30 по питању неколико руководећих кадрова из Словеније (то сам 
све радио са знањем министра Чубриловића). Међутим, Чубриловић је јуче 
одбио то да изврши (случај Бајец – Пеган)31 рекавши да га се не тичу са-

26 Драган Цапек (1905–?) завршио Пољопривредни факултет у Загребу 1927. и докторирао 
1958. До 1941. радио на државном добру „Беље“. Учествовао у НОБ-у. Од 1945. до 1947. био 
је шеф Одсека за пољопривредне машине у МП ДФЈ, а потом управник Института за меха-
низацију пољопривреде у Београду и професор Пољопривредног факултета у Загребу до 
одласка у пензију 1963. АЈ, 4-11-97; http://enciklopedija.lzmk.hr/ (15. јануар 2015)

27 Милан Долинар, ветеринар, учесник НОБ-а, начелник Министарства пољопривреде 
Словеније.

28 Марко Радојчевић, ветеринар, управник Серум завода у Земуну, професор Ветеринарског 
факултета у Београду од 1946, управник Завода за микробиологију од 1947. и декан 1953–
1955. Ветеринарски факултет универзитета у Београду 1936– 1961, Београд, 1961, стр. 40, 87.

29 Документ је од овог пасуса у рукопису.
30 Едвард Кардељ (1910–1979), политичар, члан КПЈ од 1928. Био је у најужем руководству 

КПЈ, НОП-а и послератне Југославије. У Привременој влади ДФЈ био је потпредседник и 
министар за конституанту. Српски биографски речник, 4, Нови Сад, 2009, стр. 875–877.

31 Виктор Бајец (1909–?), инжењер, Словенац. Од априла 1945. шеф одсека за набавке 
у МП ДФЈ. Фран Пеган (1897–?) инжењер, Словенац. Био је начелник у Недићевом 
Министарству пољопривреде. Фебруара 1945. постао је инспектор, а потом шеф одсека 
за пољопривредне организације МП ДФЈ. Крајем јуна Горановић је упознао Кардеља са 
захтевима да у Словенију пређу неки службеници (Бајец је лично тражио премештај 
због породице), чему се Чубриловић противио. Бајец и Пеган су ипак августа 1945. 
отишли у Словенију. АЈ, 4-1-21; АЈ, 4-11-97.
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гласности потпредседника друга Кардеља („и да је Бог, а не потпредседник 
владе”).

По свим питањима, нарочито у последње време, Чубриловић на-
стоји и хоће да проводи оно што он хоће и што је у низу случајева непра-
вилно. То знају начелници и дају му пуну подршку.

С обзиром на претстојећу сјетву, провођење аграрне реформе, ситу-
ацију пољопривреде у Војводини, преузимање и коришћење великог броја 
трактора и стоке од УНРРе,32 сузбијање већих епидемија стоке, провођење 
одлука пољопривредних конференција битан предуслов је: да се проме-
не на предложени начин начелници, и да не будемо стално у ситуацији у 
којој смо сада да министар хоће да проводи своју посебну политику општу 
и персоналну. Хоће нова постављења реакционара. 

Тако је н.пр. постало већ неодложно смењивање директора серум 
завода, начелника и друге промене. Они, пак, имају пуну подршку мини-
стра Чубриловића, итд. 

Хитно је по овом донети одлуку или ми дати инструкције.
С. Ф. С. Н.
3. август 1945. 
Максим Горановић, помоћник савезног министра пољопривреде.

2.

Поверљив извештај Максима Горановића: лично Начелнику Персо-
налног одељења Министарског савета да преда другу Е. Кардељу.

Став министра Чубриловића Васе је по низу пољопривредних питања 
супротан нашем и он га настоји провести у Министарству пољопривреде

/У допуну већ датих обавештења сматрам да ми је дужност изнети ово/
Одговорни другови33 рекли су ми да се у ЈНФ34 министар Васа  

Чубриловић држи исправније од већине политичара грађанских страна-
ка који нису учествовали у народноослободилачкој борби. Међутим, у ре-
сору савезног министарства пољопривреде у основи он има други став и 
настоји га проводити, ако не у целини оно бар по читавом низу питања. 

32 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) – Управа Уједињених 
нација за помоћ и обнову. Темељи су постављени 1943. у Вашингтону, са циљем да 
се после ослобођења пружи помоћ у храни и обнови окупираним земљама. Главни 
финансијери су били САД и Велика Британија. До 1947. Југославији је дато око 2,5 
милиона тона разне робе. Видети више у: Branko Petranović, “Pomoć Unre Jugoslaviji”, 
Istorija XX veka, II, Beograd, 1961, str. 163–222. 

33 У другој верзији документа као „одговорни другови” наводе се: [Моша] Пијаде (1890–
1957) потпредседник Председништва АВНОЈ-а, [Драгослав] Мутаповић (1912–1990), 
министар пољопривреде и шумарства у влади НР Србије, и [Митар] Бакић.

34 Јединствени народни фронт – политичка организација која је коначно уобличена на 
Оснивачком конгресу Народног фронта Југославије 5–7. августа у Београду. Обухватала 
је све антифашистичке снаге у земљи, али под руководством КПЈ. B. Petranović, Političke 
i pravne prilike, str. 173–186; Isti, Istorija Jugoslavije, III, str. 48–51.
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Тачно је, да је свој улазак у АВНОЈ35 и у секретаријат Народног фронта36 
схватио као јачање своје личне позиције те да може сада одлучније про-
водити оно што жели. Ни до сада није увек било лако радити под таквим 
условима у министарству пољопривреде а да се притом одржи хармонија. 
Међутим, сада је то далеко теже, поготову што пред министарством непо-
средно стоје тако важна и актуелна питања, као што су: сетвена кампања, 
аграрна реформа, организација привредних предузећа, итд. и кад су сви 
начелници његов поуздан наслон и нико од њих није био у народноосло-
бодилачкој борби.37

Ево само неколико момената, карактеристичних, али то није све:
1/ Од првог момента против мобилизације за ЈА у Србији још док 

су окупаторске трупе биле у Срему и Босни са мотивацијом да је Немачка 
изгубила рат и да ми требамо да сачувамо наше људе од гињења на фрон-
ту. То је стално и мени говорио заговарајући да се тражи ослобођење у том 
моменту од војне обавезе и фронта свих ђака пољопривредних школа, 
свих студената, стручњака, итд. и на томе су хтели стећи популарност, а 
тај предлог је форсирао и преко колегијума универзитетских професора.38 
Инсистирао је у свим приликама да се не мобилише стока и не реквирира 
храна за војне потребе у Србији, итд.

2/ Омогућити избеглицама да самовласно одмах поседну немачка 
имања у Војводини: Пролетос кад је било горуће питање сетве у Војво-
дини и радне снаге за обраду немачких имања настојао је врло живо, а 
то је хтео и у наредбе унети да се дозволи одлазак тобоже на рад поро-
дицама са децом и са свим стварима, а у ствари је то било насељавање 
избегличких породица у Војводини с намером колонизирања, да поседну 
куће и храну у њима а да потом избегавају сваки рад, као што је у пракси 
углавном и рађено. Само одлучан отпор друга Хебранга39 у Привредном 

35 Према споразуму Тито–Шубашић и препоруци Кримске конференције сазвано 
је Треће заседање АВНОЈ-а који је 6. августа проширен посланицима последње 
Народне скупштине Краљевине Југославије који се нису компромитовали у рату и 
представницима политичких странака. Треће заседање АВНОЈ-а је сазвано 7. августа и 
проглашено за Привремену народну скупштину и заседало од 10. до 26. августа 1945. B. 
Petranović, Političke i pravne prilike, str. 136–144.

36 На Првом конгресу НФЈ августа 1945. B. Petranović, Istorija Jugoslavije III, str. 51.
37 У другој верзији стоји и: „У почетку сам мислио да је Чубриловић амбициозан професор, 

великосрбин са доста оквира недићевске средине у којој је био. Међутим, то је било 
погрешно. Чубриловић се показао да има по низу крупних и текућих питања одређен 
став у суштини супротан нашему и који са више или мање одлучности или вештине жели 
провести у дело. Он се показао и као приврженик земљорадничке странке и на делу.”

38 Овде стоји и да „то може потврдити Душан Недељковић“ (1899–1984), који је био члан 
КПЈ и професор Филозофског факултета у Београду.

39 Андрија Хебранг (1899–1949), члан КПЈ од 1919. Током рата био у затвору. Од марта 
1945. био је председник Привредног савета и министар индустрије ДФЈ, али 1946. 
смењен и избачен из ЦК КПЈ због неслагања око државног развоја ФНРЈ. Ухапшен због 
Информбироа 1948. и умро у затвору. http://enciklopedija.hr/ (20. јануар 2015)
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савету,40 и мој у министарству, онемогућио је да тај план проведе у ширим 
размерама. Касније код дискусије о аграрној реформи и колонизацији та 
се тенденца поново јако испољила, кад се противио да се у закон уноси 
посебно да се земља даје борцима у одређеној површини / тек је касније 
после дуже дискусије попустио али с намером да кочи њено провођење, 
што ће пракса потврдити.41

3/ Повратити колонисте на Космет и у Македонију пре одлуке о 
томе и тиме прејудицирати и ставити пред свршен чин по питању ревизија 
ранијих одлука о додељивању земље а уз то заоштрити односе са Шифтари-
ма и Македонцима.42 Преко присталица Земљорадничке странке43 пре неко-
лико месеци организовано је оно масовно долажење из Црне Горе на Космет 
ранијих колониста. Кад сам му то једном приликом рекао да је уз његово 
учешће /што јесте/, В. Чубриловић се радосно насмејао и рекао: нека, боље 
да су они тамо, па макар били и без крова и без хране. Исти је случај и са 
поруком преко проте Врањешевића, коју је касније мени прота саопштио, 
да се одмах населе у Босни сељаци који су остали код кућа /тј. који нису тог 
момента у Југословенској Армији/ на напуштена имања Немаца и усташа 
у сектору Прњавор–Бања Лука, а да ће то после бити његова /тј. Чубрило-
вићева ствар/ да се за то накнадно добије сагласност савезне владе.

40 Привредни савет је основан децембра 1944. и поверено му је руковођење привредом 
и координација рада свих привредних повереништава НКОЈ-а. До укидања 1953. 
руководио је изградњом југословенске привреде. На челу је до 1946. био Андрија 
Хебранг, а потом Борис Кидрич. Privredna politika Vlade FNRJ 1944–1953, knj. I, priredili 
Miodrag Zečević, Bogdan Lekić, Beograd, 1995, str. 3–4; B. Petranović, Političke i pravne 
prilike, str. 86; Službeni list, br. 1, 1. februar 1945.

41 Закон о аграрној реформи и колонизацији је донет 23. августа 1945. О предлогу закона 
је расправљано на седницама Законодавног одбора Привремене народне скупштине 11, 
12. и 22. августа 1945. Чубриловић је истицао да се реформом узима земља онима који 
је сами не обрађују, као и да се земља не даје као награда борцима, већ као средство 
за живљење ономе ко хоће да се на њој настани и обрађује је. Treće zasedanje AVNOJ-a i 
zasedanje Privremene narodne skupštine, 7–26. avgust 1945, Beograd, 1945, str. 241–244; Rad 
zakonodavnih odbora Predsedništva AVNOJ-a i Predsedništva PNS, 3. aprila 25. oktobra 1945, 
str. 250–272; Службени лист ДФЈ, бр. 64/45; B. Petranović, Politilčke i pravne prilike, str. 
57–70; Nikola Gaćeša, Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948, Novi Sad, 1984, 
str. 100–113.

42 Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрним интересентима у 
Македонији и Аутономној косовско-метохијској области донет је 3. августа 1945. 
(Службени лист ДФЈ, бр. 56, 5. август 1945; B. Petranović, Politilčke i pravne prilike, str. 67–
68; Treće zasedanje AVNOJ-a, str. 244; Rad zakonodavnih odbora, str. 224–227; N. Gaćeša, n. d., 
str. 105–106. О отпору министра за колонизацију у Влади ДФЈ Сретена Вукосављевића 
забрани повратка колониста на Косово и у Македонију видети: Момчило Исић, 
Милован Митровић, Добрило Аранитовић, Живот и дело Сретена Вукосављевића 1881–
1960, Београд, 2012, стр. 63–95; Момчило Исић, С народом, за народ, о народу. Сретен 
Вукосављевић 1881–1960, Београд, 2012, стр. 182–211.

43 Земљорадничка странка (Савез земљорадника), основана 1919, окупљала је сељаштво 
у Краљевини Југославији. Лево крило се издвојило 1940. у Народну сељачку странку. 
Обе су после рата ушле у Народни фронт. Branislav Gligorijević, „Zemljoradnička stranka”, 
Istorija 20. veka, br. 2, 1995, str. 25–36; B. Petranović, Istorija Jugoslavije III, str. 57–58; Isti, 
Političke i pravne prilike, str. 176.
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4/ Против пуног извођења аграрне реформе, великосрпски и анти-
македонски став: У току неколико месеци дискусије и рада са В. Чубрило-
вићем по овом питању детаљно сам упознао његов став и настојања и могу 
кратко да резимирам да је он и против овако широко постављене аграрне 
реформе и против давања земље борцима НОВ у Војводини посебно.44 Кад 
није успео да се то све постави онако како је желео, он није хтео да дође 
као Земљорадник у положај да је против аграрне реформе и колонизације 
јер је то непопуларно /иако ми је неколико пута рекао да он то не би могао 
проводити онако како ми предлажемо/. Тражећи шира овлашћења за себе 
тј. савезног министра пољопривреде у извођењу тенденција му је да отежа 
провођење Закона, а нарочито по питању насељавања бораца у Војводини, 
итд. Ово је сасвим тачно, макар је Чубриловић пред Скупштином био бра-
нилац закона о аграрној реформи и колонизацији.45

5/ Упорно настојање да се коренито измени садашњи курс динара 
и максимиране цене пољопривредних производа и ове повећају за неко-
лико пута: По мом мишљењу ово је сада једно од најнегативнијих њего-
вих становишта, које он стално и све упорније и сваком приликом жели 
да проводи па и пропагира. Низ примера бих могао навести од публико-
ваног предлога да цене овцама које се откупљују за настрадале крајеве 
буду далеко веће од садањих па до резолуције на широј конференцији са 
земаљским министарствима пољопривреде да се цене пољопривредних 
производа повећају најмање за два пута, што је пренето и на јавност, а 
такви предлози су стално на дневном реду. 46 Пароли братства радника и 
сељака која му је туђа, он све више истиче ове захтеве о великом повећању 
цена пољопривредних производа преувеличавајући маказе цена на корист 
индустрије и запостављања пољопривреде и села.

6/ Преко откупа оваца47 хтео је у Босни исте углавном дати Срби-
ма-присталицама Земљорадничке странке прије рата и изазвати спор са 
муслиманском сиротињом: То је констатација друга Владе Шегрта48 и дру-
гова из Босне, а то потпуно одговара и наредбама које је мимо Привредни 
савет и не упознавши ни мене издао и што је изазвало оштар отпор наро-

44 У другој верзији овде стоји и: „У почетку је био нарочито упоран и противио се да граница 
за одузети посед буде испод 100 хектара итд. Ја сам с њим дуго морао дискутовати а 
потом друг Пијаде код израде предлога Закона о аграрној реформи и колонизацији. 
Једино је од почетка био за експропријацију земље од цркава и манастира. Такође од 
почетка подржавао је одржавање државних пољопривредних имања.”

45 Видети напомену 41.
46 Видети: АЈ, 4-2-25. 
47 Према Одлуци о откупу оваца и јагањаца за обнову овчарства у пострадалим крајевима, 

Привредни савет, бр. 63, 7. априла 1945. На седници Главне комисије за откуп оваца 14. 
јула 1945, на којој је био и Горановић, није било примедби на Чубриловићев рад. АЈ-4-1-
4; АЈ, 4-2-25.

48 Владо Шегрт (1907–1991) био је члан КПЈ од 1931. и учесник НОБ-а од 1941. После рата био 
je министар пољопривреде у влади НР БиХ и председник Президијума Народне скупштине 
НР БиХ, члан Извршног већа БиХ, члан ЦК СКЈ. Jugoslovenski savremenici, str. 1022.
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дне владе Босне. Хтео је до последњег села да сам даје диспозиције за рас-
поделу оваца по своме плану и чак је другу Шегрту претио да ће то питање 
поставити пред Министарски савет и нека га проводи неко други а не он, 
ако се не усвоји његово становиште. У народу је била проведена пропаган-
да да је то његово дело лично. Детаље не износим.49

7/ Не за Привредни Савет, него за министарство пољопривреде 
старога типа у основи централистичким као самосталним проводиоцем 
и носиоцем аграрне политике: Исто као по питању цена и овде министар 
В. Чубриловић хоће да проведе свој став почев од постављања среског аг-
ронома па до централистичкога издавања и провођења закона, наредаба, 
руковања установама. Само онај ко је свакодневно на текућем послу са 
њим срета то на сваком кораку и на сваком питању, што у великој мери 
отежава и мој рад и функционисање министарства. Ту му са предлозима 
и разном аргументацијом у последње време пружају подршку и помоћ 
у овој или оној форми сви начелници и директори стручних одељења и 
установа савезног министарства, а ови начелници нису ни један приста-
лице наше линије ни у најширем опсегу. И поред мога тактичнога одно-
са према министру Чубриловићу све ово има за резултат да се у послу и 
схватањима испољавају два колосека. Јасно је да ће се извођење хитних и 
крупних послова као што су: сјетва, набавка од УНРРе и наше индустрије 
за пољопривреду, тов свиња, аграрна реформа, итд. у великој мери ко-
чити таквим стањем, макар се оно споља видно не испољавало, а односи 
последњих дана сведоче да ће се још јаче испољити. На пољопривредној 
конференцији је тражио да добије сагласност и да се то публикује да је 
савезни министар носилац аграрне политике и да он руководи кредитом 
и кредитним установама за пољопривреду.50 Иступа као бранилац за-
другарства какво јесте. Истичем као пример његово упорно настојање у 
заштити и подршци начелника ветеринарског одељења и директора Се-
румзавода где има нездравих појава, а они су постали кочница за њихово 
оздрављење, а на другој страни спутава Главну пољопривредну комисију 
Војводине51 сматрајући да је под комунистичким вођством и да није ор-
ганизована по његовом ставу.

49 У другој верзији стоји и: „Изменио је план распореда који је направило босанско 
министарство и сугестије које сам ја као познавалац прилика у неким крајевима Босне 
био дао и то, како каже друг Влада Шегрт, да овце углавном подели Србима-претежно 
ранијим присталицама Земљорадничке странке а заобићи потпуно муслиманску 
сиротињу. Тако је било разглашено по Босни. Кад му је друг Шегрт, Бутозан и ја рекли 
да ми у Босни водимо политику братства и јединства одговорио је да се он не може 
сложити с тим да се овце дају и муслиманима-сиротињи јер да није учествовала у 
народноослободилачкој борби и да у Србији неће хтети продати овце под тим условима, 
итд.” Васо Бутозан (1902–1974) је био ветеринар, универзитетски професор, члан КПЈ, у 
то време министар у влади БиХ.

50 Видети: АЈ, 4-2-25. 
51 Орган који је обављао дужности Државне пољопривредне комисије за управљање 

државним имањима на територији Војводине. АЈ, 4-12-104.
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8/ Настојање све отвореније да на водеће положаје у министар-
ству задржи старе начелнике или доведе истакнуте присталице Земљо-
радничке странке: без обзира да ли су за НФ и како су се држали под 
окупацијом. Раније је то хтео да изводи споразумно са мном, а сада хоће 
да иступа као самосталан наредбодавац по свом нахођењу. Пре неколико 
дана је на једну сагласност добивену од друга Кардеља, а са којом сам 
га раније упознао, рекао да је неће прихватити, „макар то био бог, а не 
потпредседник Кардељ, јер је он министар”.52 Врло је нетрпељив према 
Персоналном одељењу иако оно не ради ништа што би му дало аргуме-
ната. На последњој пољопривредној конференцији хтео је да пред ширим 
форумом дискутује и за себе добије овлашћење земаљских министара да 
врши распоред стручног кадра и да се то унесе и у одлуке за јавност, иако 
се и то питање као и остала дискутовало у одређеној секцији конферен-
ције.53 Сада поставши посланик Привремене скупштине и у секретарија-
ту НФ отворено изјављује (па је то данас у увијеној форми и мени рекао) 
да и најситније персонално питање хоће он лично да решава по свом на-
хођењу. Ја сам му приметио да углавном он сада поставља персонално 
питање другачије него што ја мислим да одговара потребама министар-
ства и садањим приликама. И ако је одмах скренуо дискусију на друга 
питања то не значи да је одустао од свога става и вероватно код првог 
конкретног случаја он ће поново иступити... Пре неколико месеци рекао 
је: „Шта ће Маршалу Титу да говори лаж о Шифтарима”, а пре два дана је 
у осорној форми рекао секретару синдикалне подружнице: Не дам вам 
салу за приредбу у корист деце, синдикати су приватна организација, ја 
сам овде газда, чувајте се да не добијете по прстима, итд. То је рекао кад 
му је објашњено да је приредба заказана и да су до сада увек ту салу има-
ли без сметње и да се то у синдикату не би добро примило...

По изложеном, као и по читавом низу других питања, која се односе 
на ресор савезног министарства пољопривреде и пољопривреде уопште 
министар Чубриловић по мом уверењу није усвојио начела НФ, нити их 
жели искрено проводити, него настоји ојачавши свој положај да ради су-
протно и то све одлучније. 

Потребне су ми инструкције. Нужно је изменити и попунити начел-
нике како сам предложио Персоналном одељењу Министарског савета. 

С.Ф.С.Н.
14. август 1945. 
Максим Горановић, помоћник министра пољопривреде ДФЈ

52 Видети напомену 31.
53 Видети: АЈ, 4-2-25. 
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3.

Демократска Федеративна Југославија
Министарство пољопривреде
Персонално одељење

Пов. Бр. 178/II
21. август 1945, Београд

ПРЕДСЕДНИКУ МИНИСТАРСКОГ САВЕТА
Персоналном одељењу
У свом раду у Персоналном одељењу Савезног Министарства 

пољопривреде од његовог формирања, па до данас, будући у сталном до-
диру са Министром Васом Чубриловићем, налазим за сходно да доставим 
своје опажање о њему, његовом раду, односима према члановима КП и 
уопште према људима.

У персоналним пословима Министар је у почетку углавном при-
мао све како сам ја предлагао уз образложење, а по претходном спора-
зуму са Помоћником Министра другом Горановићем. Од пре месец дана 
Министар је нагло променио свој став, наглашавајући да је он ту госпо-
дар, да мора све да зна, да се без његовог знања не сме ништа радити, итд. 
Нарочито га је интересовало живо, а и данас стално инстистира на томе 
да мора видети сваку карактеристику, што му често пута нисам могао 
дати, а нарочито за оне који припадају Земљорадничкој странци. Он има 
свој круг људи у Министарству са којима је стално у дослуху и са којима 
се стално договара и то: Начелник за Аграрну политику Криштоф, на-
челник Одељења за сточарство и ветеринарство Гец, директор Државног 
Ветсерум завода Јежић, директор Главне пољопривредне станице Ћосић, 
шеф кабинета Бугарски,54 и известан мањи број службеника. Напомињем 
да на одговорним местима начелника осим мене нема ни једног комуни-
сте – сада је дошао Магашић, тако да је један од главних разлога спорог 
темпа рада у Министарству баш тај што Помоћник мора бити у исто вре-
ме и начелник сваког одељења, јер се у њима не може имати поверења. 
Искуство је показало да је било често пропуста, кад су они сами радили 
заједно са Министром без знања Помоћника друга Максима Горановића. 
И данас Министар стално настоји да доведе на одговорна места приста-
лице своје странке да би тиме појачао своје позиције у Министарству – 
случај Боже Павловића, поред осталих, кога хоће да доведе за Начелника 
Општег одељења, – Тодоровић, Маревић, итд. 

Његов однос са Помоћником често пута шкрипи, по овом или 
оном питању. Има обичај да нарочито истиче: „Ја сам у Министарству 

54 Јован Бугарски (1900–?), шеф кабинета министра пољопривреде ДФЈ. АЈ, 4-11-97.
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све, ту сам ја газда, мој Помоћник, он мора све да ми поднесе на рефе-
рисање и без мога знања не може ништа да учини или одлучи”, итд. 
Мени је пре десетак дана рекао: да се не слаже са политиком која се 
води у Министарству и да то тако не може да буде; овде ће летети из 
Министарства Помоћник или ја; ја ћу то и на најодговорнијем месту 
рећи. Мишљења сам да би му по свим овим питањима, у интересу рада, 
требало скренути пажњу.

На све нас комунисте гледа, наравно, непријатељски иако то не ис-
пољава видно. Гледа да и најмању нашу грешку искористи и потенцира те 
ми је једном приликом и рекао: да су нам кочница у раду они људи који 
су дошли на висока места из политичких разлога, а нису стручњаци нити 
могу тај посао извршити, а мука је што се лако не могу удаљити.

Синдикална подружница (секретаријат) је пре краћег времена 
имала конфликт са Министром због сале, коју није хтео дати за Приредбу, 
која је била намењена помоћи незбринутој и социјално угроженој деци го-
ворећи дословно: Синдикална је подружница приватна ствар и она нити 
може нити сме да употреби салу, која је намењена само конференцијама 
стручњака и радним (а не за масовне конференције) и да другарица секре-
тар подружнице може добити по прстима због тога што толико инсистира 
на томе и придаје толику важност синдикату, који ту не представља поред 
њега ништа. Никакве молбе нису помогле.

По принципијелним питањима на пр. колонизације Војводине и 
Космета, свуда подвлачи да те крајеве треба србизират, јер је то најбоља 
гаранција сигурности наших граница, да се у Арнауте не може имати ника-
да поверења, као и то да ће се сви послови на време и како ваља обављати. 
Мислим да је у заједници са Сретеном Вукосављевићем55 и поднео један 
такав предлог о колонизацији Космета и Војводине.

Нарочито нерасположење испољава према Македонцима, за које 
мисли: „да нити су у стању због прилика, нити су способни да организују и 
само стално воде своју земљу”, и Словенцима, што је нарочито испољио при 
случају Бајеца, који је отишао за Словеначку: да су Словенци највећи шови-
нисти и да само о Словеначкој и за Словеначку раде. Када сам му ја рекао да се 
и друг Кардељ сагласио с тим да га (Бајеца) можемо пустити да иде,56 дрекнуо 

55 Сретен Вукосављевић (1881–1960), социолог и познавалац села. Пре рата учитељ и 
државни подсекретар за пољопривреду. Током рата је пришао НОП-у, био већник АВНОЈ-а 
и министар исхране у краљевској влади. После рата био министар за колонизацију у 
влади ДФЈ, члан Президијума ФНРЈ, управник Института за село САНУ и професор 
Правног факултета у Београду. Учествовао у изради Закона о аграрној реформи и 
колонизацији. Због отпора забрани повратка колониста на Космет и у Македонију 
укинуто његово министарство. Српски биографски речник, 2, Нови Сад, 2006, стр. 473–
474; М. Исић, М. Митровић, Д. Аранитовић, н. д.; М. Исић, н. д. 

56 Видети напомену 31.
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је да се то Кардеља ништа не тиче, нека он води рачуна о Конституанти,57  
а не о Министарству пољопривреде, као што му се ни он не меша у њего-
вом раду, итд.

И најзад мишљења сам да избор Чубриловића за Министра 
пољопривреде као изразитог представника Земљорадничке странке није 
најсрећнији, јер преко својих веза и везица све успехе наших власти и вла-
де на свом сектору приписује највише себи и странци као таквој, а не они-
ма првенствено комунистима, на којима углавном и лежи сав посао (случај 
откупа оваца, додељивања помоћи од Унре, аграрна реформа, и др).

С.Ф.С.Н!
Начелник Персоналног одељења
Петар Марковић

57 Министарство за конституанту у Привременој влади ДФЈ, које је водио Едвард Кардељ, 
имало је задатак да припрема уставне прописе и основне законе и да координира рад на 
изградњи целокупног државног система. B. Petranović, Političke i pravne prilike, str. 90.
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ПРИКАЗИ

Antonia Pi-Suñer, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano,
Historia de las relaciones internacionales de México, 1821–2010,  

(Историја међународних односа Мексика 1821–2010), 
5: Europa, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011, 543 pag.

Велики пројекат Министарства спољних послова Сједињених Држава 
Мексика, Главног националног архива1 и еминентних стручњака са универ-
зитета и института у Мексику резултирао је 2011. године публиковањем сед-
мотомне едиције под називом Историја међународних односа Мексика 1821–
2010. Први том едиције посвећен је односима са Северном Америком, други 
Централној Америци, трећи обухвата односе са Карипском Америком, док се 
четврти бави Јужном Америком; пети део је посвећен односима са Европом 
и о њему ће бити више речи у овом приказу; шести том посвећен је Азији, а 
у седмом су представљени односи Мексика са Африком и Блиским истоком.

За израду петог тома коришћена је обимна грађа Главног нацио-
налног архива у Мексико Ситију, Историјског архива Министарства спољ-
них послова2 и Архива Порфирио Дијаз,3 као и архивски фондови Фран-
цуске, Велике Британије и Шпаније. Поред тога, коришћен је велики број 
научних радова из области историје, спољне политике и економије. Књига 
се састоји од увода и три обимна поглавља, за која су били задужени ра-
зличити стручњаци са својим тимовима. Свако од поглавља, поред исто-
рије политичких, бави се и историјом културних и економских односа. 

У уводу се уредница едиције и директорка Главног националног 
архива Мерседес де Вега бави разлозима настајања ове едиције, која за 
циљ има да покаже пут Мексика ка независности, као и богату историју 
његових билатералних односа са великим делом света. Ту је дат и кратак 
осврт на сваки од седам томова едиције, као и посебна захвалност свим 
научницима који су радили на њеном петом делу.

Прво поглавље бави се раздобљем од проглашења независности 1821. 
до времена политичке консолидације Мексика 1884. године (стр. 29–186).4 
Поглавље детаљно показује како су се развијали односи са поједним европ-
ским државама, на првом месту Шпанијом, Уједињеним Краљевством и Фран-
цуском. Детаљно је истражена и објашњена улога европских држава за време 
америчко-мексичког рата, потом и за време превирања између монархиста и 
републиканаца у Мексику. Поглавље се завршава 1884. годином, када су поно-
во успостављени односи са Уједињеним Краљевством, годином која се сматра 
крајем мексичке изолације.

1 Archivo General de la Nación.
2 Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3 Archivo Porfirio Díaz.
4 Аутор овог поглавља је др Антонија Пи-Суњер (Antonia Pi-Suñer) са својим тимом 

стручњака. Ради као професор на Националном аутономном универзитету Мексика. 
Стручњак је за историју Мексика у XIX веку и његову спољну политику.
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У другом поглављу обухваћено је раздобље од 1885. до краја Другог 
светског рата (стр. 189–326).5 Овде се прате односи Мексика и европских 
колонијалних сила у време њихове највеће експанзије, а потом се упоредо 
прате Први светски рат и Мексичка револуција. Након тога, објашњен је по-
кушај Мексика да током двадесетих година реорганизује своју дипломатију 
после револуције, што је за последицу имало побољшање односа са Евро-
пом. Посебно место у овом поглављу има анализа односа са СССР-ом. Велика 
пажња је усмерена на Шпански грађански рат, за који је Мексико имао вели-
ки интерес. На крају поглавља описан је однос Мексика према Европи у рату.

Треће поглавље почиње завршетком рата и обликовањем новог свет-
ског поретка (стр. 329–473).6 Оно обухвата раздобље од 1945. до 2010. године, 
приказивањем савремених токова у мексичкој спољној политици према Ев-
ропи.7 У њему је представљена трансформација Мексика и његови покушаји 
да се кроз успостављање интезивнијих односа са остатком света ослободи до-
минантног утицаја САД-а на његову политику и економију. Посебна пажња је 
посвећена односима са СССР-ом, који су представљали контратежу политици 
САД-а и покушај да се избори за политичку и економску назависност у одно-
су на моћног суседа. Интезивни односи у овом раздобљу одржавани су и са 
Шпанијом, иако ове две земље до Франкове смрти нису имале дипломатске 
односе, њихове историјске и економске везе су биле важна спона. Поглавље 
се потом наставља односима са Европском унијом и стиже све до савремених 
кретања мексичке спољне политике на овом подручју.

Ово поглавље има посебан значај за нашу историографију зато што су у 
њему представљени основни догађаји из историје односа СФРЈ и Сједињених Др-
жава Мексика. Објашњене су основне црте мексичке политике према Југославији 
и разлози интезивирања њихових односа у шездесетим годинама. Поред тога, 
објашњен је однос Мексика према Покрету несврстаних у шездесетим и седамде-
сетим годинама. Односи са Југославијом су обрађени све до распада СФРЈ.

Едиција Историја међународних односа Мексика 1821–2010. има 
велики значај за разумевање историје дипломатских односа Мексика и ос-
татка света. Свака од књига разматра односе са три аспекта: из угла међу-
народне политике, ставова мексичке дипломатије, као и кроз сагледавање 
друштвених и економских веза Мексика са регијама и државама у свету. Ова 
едиција представља добро полазиште за истраживаче из многих научних 
дисциплина, али и за ширу читалачку публику која жели да сазна нешто 
више о историји, друштву и култури Мексика од XIX века до данашњих дана.

Mилена ЦИЦОВИЋ

5 За његову израду био је задужен тим на челу са професором Паолом Ригузијем (Paolo 
Riguzzi). Др Ригузи је докторирао на Универзитету у Ђенови, он је један од оснивача 
Центра за истраживање економске историје у Мексику.

6 За писање овог поглавља био је задужен тим др Лорене Руано. Лорена Руано је доктор 
политичких наука и бави се односом Мексика и Европске уније.

7 Овде се на првом месту мисли на интезивирање политичких и економских односа са 
Европском унијом, посебно са Уједињеним Краљевством.



207

ПРИКАЗИ

Nicole Münnich, Belgrad zwisschen sozialistischem Herrschaftsanspruch 
und gesellschaftlichem Eigensinn. 

Die jugoslawische Hauptstadt als Entwurf und urbane Erfahrung, 
(Београд између социјалистичког захтева за моћ и друштвене својевољности. 

Југословенски главни град као пројекат и урбано искуство), 
Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2013, 444 str. 

 Никол Миних (Nicole Münnich) је себи поставила захтеван задатак: 
да у неколико проблемских нивоа и шест обимних поглавља представи 
једну изузетно сложену слику историје града који је, за свега пола столећа, 
прошао кроз неколико драматичних периода. Од Београда - престонице 
Краљевине Србије, смештене на периферији државе, на граници са Аус-
тро-Угарском, са око 100.000 становника (1914), преко периода разарања 
и окупације у Првом светском рату, са великим демографским падом, пре-
ко међуратних година када је као престоница, политички, културни и еко-
номски центар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије, дожи-
вео бурну обнову и раст броја становника (око 350.000), до нових ратних 
страдања и разарања у Другом светском рату (1941–1944) и послератног 
периода када је био главни град социјалистичке југословенске федерације. 
Ова изузетно динамична историја модерног Београда јасно показује иску-
шења и друштвене, политичке и урбанистичке (дис)континуитете који 
су обележили његову историју у 20. столећу, који, ипак, никада нису били 
потпуни прекид везе са претходним периодом.
 Управо је овај последњи период, најдужи по броју мирних година у 
модерној историји Београда, био обележен великом демографском дина-
миком, ширењем града, изградњом инфраструктуре и убрзаном модерни-
зацијом, са свим њеним добрим и лошим странама. Београд је до средине 
60-их удесетостручио број становника, који су стизали из свих делова ју-
гословенске федерације, као државни и партијски чиновници, стручњаци, 
студенти, али у великом броју и као неквалификована радна снага која је 
тражила своју шансу у граду који је брзо постао место са већинским „до-
шљачким становништвом“.
 Ауторка је и избором наслова нагласила да је занима праћење ис-
торије града не само као животног окружења које се мења по дикатату 
новог политичког и идеолошког система и његових вредности, већ и као 
друштвеног и идеолошког пројекта чија је реализација требало да покаже 
успешност социјалистичке политичке и друштвене модернизације, што је 
укључивало и потрагу за „новим градом“ и његовим урбанистичким ли-
ком примереним „новом добу“. 
 На обимној непубликованој архивској грађи из Архива Југосла-
вије, Државног архива Србије и Истријског архива Београда, објављеним 
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документима, статистичком материјалу, штампи и импресивном броју 
наслова разноврсне литературе, Миних је постављала своју проблемски 
и методолошки веома богату и вишеслојну анализу. Позивајући се на ре-
зултате историографских радова, социолошке студије, наслове који се 
баве урбанизмом, проблемима становања, конзумеризма, политичком 
и друштвеном историјом и различите теоријске радове, она је у своју 
анализу развоја Београда, као урбане целине и као политичког пројекта, 
укључила и потребне елементе компаративног разматрања феномена 
развоја градова, како у државама са сличним идеолошким основама тако 
и оних који су у „западном свету“ били модел успешног урбаног разви-
тка.
 Структура књиге доследно одражава њен методолошки приступ. 
У уводу (15–54) је образложила основне проблемске кругове којима ће се 
бавити у главном делу књиге, као и методлошке поставке, стање истраже-
ности теме, осврт на изворе. Даје и један обухватан поглед на најважније 
резултате досадашњих истраживања историје Београда (уз њихово ситу-
ирање у резултате и трендове опште урбане историје, посебно оне која се 
бави југоисточноевропским градовима). Од периферије ка центру (55–87) 
наслов је другог поглавља, у којем је дала сажету историју Београда. До-
бро је уочила и истакла најважније елементе и процесе његове дуге исто-
рије, као важног војног утврђења и цивилног насеља, које се развијало под 
утицајима различитих цивилизација, било грађено и разарано, обнавља-
но, мењало своје господаре, до тренутка када је поново, после неколико 
столећа, Београд 1841. постао престони град Кнежевине Србије. Ауторка 
уплиће у овај историјски преглед и разматрање промене урбане структуре 
града, његових најважнијих улица и тргова.
 Никол Миних је у трећем поглављу, Табула раса или традирање. 
Планирање града у старом и новом главном граду (88–117), издвојила 
кључне дилеме које су се јављале у конципирању „новог лица“ југословен-
ске социјалистичке федерације и главног града као најрепрезентативнијег 
њеног „излога“, које су биле резултат и специфичности југословенског по-
литичког модела. Важну улогу, од првих дана постојања социјалистичке 
Југославије, у стварању слике о новом систему и његовим вредностима, 
укључујући и схватање града и његовог уређења, имала је изградња Новог 
Београда. Миних скреће пажњу на важност реализације овог амбициозног 
урбанистичког подухвата као доказа организационих, технолошких спо-
собности нове државе и његову улогу као „места репрезентације“. Она по-
ставља с разлогом и питање у којој мери се на примеру Београда, у новим 
околностима после 1945, радило о планирању развоја као наставку једног 
процеса урбане модернизације отпочетог после Првог светског рата или је 
дошло до отварања једног сасвим новог процеса. Пратећи ставове и дело-
вање најутицајнијих југословенских архитеката и урбаниста, њихов рад у 
институцијама које су се бавиле планирањем, дошла је до закључка да се 
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ради како о персоналном тако и концепцијском континуитету, његовој но-
вој фази, са многим од старих дилема и проблема с којима су се урбанисти 
суочавали у другачијем политичком окружењу до 1941.
 Ове специфичности југословенског модела утицале су, како аргу-
ментовано тврди Миних, на јављања раскорака између планске градње 
(„друштвених“, социјалних станова) за покривање потреба растућег ста-
новништва и логике тржишне привреде. Томе посвећује обимно четврто 
поглавље: Један „трећи пут“? Изградња станова у Београду између плана 
и тржишта (150–257). Станови се у југословенској верзији конзумеризма 
јављају као веома важна и пожељна роба на тржишту које је хронично 
патило од сталног недостатка расположивог станбеног простора. Аутор-
ка пише о противуречност између концепта власништва „друштвених“ и 
станова и кућа у приватној својини, државног („друштвеног) и приватног 
капитала у градњи, планског развоја града и стихије „дивље градње“ и 
илегалног усељавања, модернизма Новог Београда (и његовог дугог пута 
од модерне „спаваонице“ и „Sahara city-ја“ до дела града са свим потребним 
садржајима) и централних градских зона и периферијских фавела. Уочава 
сложеност односа урбаног ткива и његових становника са својим пољопри-
вредним ободима, који су важни снабдевачи града. Од важности је и њено 
бављењем питањем прихватања или отпора према правилима живота и 
менаталитету великог града, односима „дошљака“ и све малобројнијих 
строседелаца, сукоба и неодлучности градских власти да уђу у решавање 
тешких социјалних проблема, као што је била (и остала) илегална градња, 
проблеми инфраструктуре. Скреће пажњу на проблем раскорака између 
позитивне социјалне политике и судара са законима тржишта,  потрошач-
ког друштва по моделу запада (супермаркети, робне куће) и на низ других 
питања, којима је пришла с одличним познавањем и аналитички.
 У своју сложену слику неколико деценија развоја Београда као 
главног јуословенског града Миних укључује и један други важан аспект 
историје социјалистичког конзумеризма. У петом поглављу (Од сеоске 
пијаце до супермаркета и назад: потрошачка култура као знак идивиду-
ализације и својеглавости, 278–369) анализирала је ефекте преплитања 
модернизацијских (западних) трендовa (које симболизује појава првих 
супермаркета 50-их) са традиционалном улогом београдског руралног 
окружења, које је својом понудом на београдским пијацама, током целог 
периода играло важну улогу у снабдевању растућег града, дајући му, та-
кође, једну посебну „боју“. Увођење строжих мера регулисања овог дела 
тржишта током 60-их, мада у мањој мери од оне коју је градска управа 
желела, било је део напора ка даљој „урбанизацији“ градског снабдевања. 
Београдске пијаце су до данас остале важно и занимљиво место соција-
лизације и комуникације градског становништва са својим пољопри-
вредним окружењем.
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 Овој анализи ауторка је додала и један занимљив сегмент о про-
мени улоге жене у социјалистичкој Југославији, на примеру Београђанке, 
постављајући проблем њеног положаја између два контрапункта: идеала 
еманциповане, образоване градске жене и њене традиционалне улоге. 
 Закључним разматрањима Миних је додала екскурс у којем се бави-
ла појавом, садржином и употребом појма „рурбанизације“ („peasantization 
of the city“), који својим, првенствено пејортивним садржајем има у дис-
курсу о проблемима живота у великим градовима југоисточне Европе уло-
гу упозоравајућег „црвеног светла“ које скреће пажњу на негативне ефек-
те великог механичког прилива сеоског становништва и њихово (не)при-
лагођавање на нову урбану средину и нов начин живота. Ауторка скреће 
пажњу на још један појам који је ушао у свакодневу употребу са изразито 
негативном конотацијом: „полутанство“, као производ сталног кретања и 
распетости између радног места у граду и живота и везаности за село. Овај 
феномен је такође производ недовршеног процеса транзиције од рурал-
ног као урбаном начину живота. Он је донео и стварање посебних обичаја, 
социјалних веза и структура и културолошких особености, постајући део 
сложене слике социјалистичког и постсоцијалистичког друштва (чија је 
популарна сатирична верзија лик Радована III драматурга Душана Коваче-
вића, постао једно од „општих места“ овог дискурса).
 Нови Београд је у свом кретању од „југословенског Вашингтона“ 
преко „Sahara City-ја“ до „српског Менхетна“ поново у Закључку послужио 
за један сажет ретроспективни поглед на динамику промена овог дела 
модерног Београда, његовог кретања између „идеалног града“ и урбани-
стичко-идеолошког пројекта и проблема његове реализације. Југословен-
ски социјалитички „модел“ са својим специфичностима и, како га ауторка 
именује, „хибридитетом“ или „credit-card Communism“ између планске и 
тржишне привреде, остављао је простора за стварање различитих „ниша“ 
које су постале важно обележје градског живота Београда и биле простори 
самосвести и изражавања жеље за више грађанске слободе.
 Књига Никол Миних представља, без сумње, вредан историограф-
ски допринос не само историји Београда социјалитичког периода. Својим 
оригиналним методолошким и проблемским поставкама отвара ши-
рок простор за боље и комплексније разумевање друштвене, политичке, 
културне и привредне историје југословенске социјалитичке државе и 
друштва, показујући како је могуће, добрим постављањем проблема, уоча-
вањем суштинских питања, анлитички и с одличним познавањем извора 
и литературе, обрадити с успехом једну сложену тему.

Проф. др Милан РИСТОВИЋ



211

ПРИКАЗИ

Petar Dragišić,
Odnosi Jugoslavije i Austrije 1945–1955,

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2013, 205 str.

 После књиге Jugoslovensko-bugarski odnosi 1944–1949, др Петар Дра-
гишић, научни сарадник Института за новију историју Србије, ставио је на 
увид стручној јавности и широј читалачкој публици нову публикацију. Odnosi 
Jugoslavije i Austrije 1945–1955, као што и сâм наслов наговештава, књига је која 
прати односе социјалистичке Југославије и њеног северног суседа од завршне 
фазе Другог светског рата 1945. до обнове суверености Аустрије потписи-
вањем Државног уговора 1955. године. Аутор се одлучио да по тематско-хро-
нолошком принципу публикацију подели на два дела. У првом, под насловом 
Rat posle rata: Jugoslavija i Austrija 1945–1949, анализирани су односи две земље 
у првим послератним годинама. Na putu ka dobrosusedskom odnosu наслов је 
другог дела, у коме је аутор пратио ток нормализације односа Југославије и 
Аустрије од Резолуције Коминформа. Књига је настала на основу архивских 
истраживања, која су обављена у архивским установама Србије и Аустрије. По-
ред примарне грађе и релевантне литературе, аутор је анализирао и писање 
домаће и аустријске штампе на ову тему.
 „Jugoslavija i Austrija između dva svetska rata“ наслов је уводног дела 
публикације у којем је аутор, у кратким цртама, указао на места спорења, 
али и облике сарадње између ове две државе у периоду од окончања Првог 
светског рата до уласка немачких трупа у Аустрију. Главни камен споти-
цања између две државе у међуратном пероду било је питање Корушке. По-
сле војних акција које нису показале резултате услед недостатка подр шке 
међународног фактора, Краљевина СХС била је принуђена да мења такти-
ку и да покушава да своје територијалне аспирације оствари за прегова-
рачким столом. Највише што је могла да постигне у датим околностима 
било је спровођење плебисцита. Он  је спроведен 10. октобра 1920. у зони I 
и показао је да 60% грађана овог дела Корушке (од чега 11.000 Словенаца) 
не жели да се одвоји од матице. Тиме је срушена свака шанса Краљевине 
да прошири своју територију на уштрб Аустрије. Чињеница да је Аустрија 
у периоду између 1931. и 1935. имала највећи или други по величини удео 
у југословенском увозу и да је Југославија у годинама пред Аншлус са уде-
лом од 7,9% заузимала четврто место у аустријском увозу, указује да спор 
око Корушке није био препрека успешној економској сарадњи. Још један од 
облика успешне привредне сарадње био је туризам: грађани Аустрије су, 
поред Чехословака и Немаца, чинили већину иностраних туриста који су 
30-их година посећивали Југославију. 
 Прво поглавље књиге носи наслов „Rat u miru – prva faza jugo-
slovensko-austrijskih odnosa posle završetka Drugog svetskog rata“. Читајући 
га можемо закључити да се, као и у случају Краљевине, и 1945. тактика 
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„свршеног чина“ показала као погрешна, те да су јединице југословенске 
војске које су умарширале у главни град Корушке у мају исте године, ус-
лед неодобравања западних савезника, морале да се повуку. Аустријска 
страна је и пре уласка југословенских снага у Корушку радила на интер-
национализацији овог питања. Као главне аргументе приликом образла-
гања западним савезницима разлога због којих ова територија не би тре-
бало да припадне Југославији, аустријски званичници су истицали да би 
границом на Драви Аустрија изгубила око 1.000 км на којима је живело 
40.000 људи, да она не „чини природну границу, будући да не представља 
елемент раздвајања, већ елемент јединства“, те да Југославија оваквим те-
риторијалним захтевима жели да наплати своје „учешће у борби против 
националсоцијалистичке Немачке“. Ни политика коју је Југославија водила 
преко Освободилне фронте није показала резултате, с обзиром да је на пр-
вим изборима у Аустрији, упркос препорукама ове организације, мали број 
грађана гласао за Комунистичку партију.
 У поглављу „Jugoslovenski teritorijalni zahtevi prema Austriji i 
pregovоri o austrijskom državnom ugovoru“ аутор указује на дипломатску 
„офанзиву“ југословенске дипломатије по питању Корушке. Прва прилика 
да се ово питање покрене била је конференција заменика министара спољ-
них послова у Лондону 1947. У меморандуму који је, у вези са питањем 
Корушке, предала југословенска влада износе се територијални захтеви 
према којима је Југославији требало да припадне 2.470 километара „Сло-
веначке Корушке“ на којој је живело 180.000 људи. Као главни аргументи 
истицани су: аустријска улога током окупације у Југославији и чињеница 
да на овој територији живи 120.000 Словенаца (према званичним подаци-
ма Аустрије овај број није био већи од 25.000). Поред Корушке, југословен-
ска страна захтевала је посебан статус Хрвата у Бургенланду. Дипломатску 
активност пратила је и пропагандна у земљи. Штампа је интензивно из-
вештавала о овом питању, организовани су митинзи, изложбе итд. Упркос 
наведеном западни савезници одбацили су у Лондону све захтеве. Нова 
прилика била је конференција савета министара спољних послова у Мос-
кви. Југословенски представник Едвард Кардељ у свом говору поновио је 
захтеве из Лондона. Аустријска страна и западне силе одбациле су поново 
југословенске територијалне претензије. Аутор предочава да у том тре-
нутку ни југословенски званичници нису веровали у остваривост својих 
захтева и да су били спремни да их редукују. О овоме је у априлу 1947. оба-
вештена званична Москва, али и западне силе, што ће у периоду Комин-
форма за совјетске званичнике бити крунски доказ да је Југославија још од 
овог периода радила „иза леђа“ Совјетском Савезу. Анексија 680 километа-
ра јужне Аустрије била је нови, знатно редуковани захтев Југославије, који 
је представљен на конференцији у Лондону 1948. Поред територијалних 
претензија Југославија је тражила и, на име репарација, 150.000.000 ди-
нара. Аутор указује на то да ни овакви знатно редуковани захтеви нису 
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наишли на одобравање код релевантних фактора и да чак ни совјетски 
званичници, који су их декларатинвно подржали, нису били спремни да 
инсистирају на њиховој реализацији. Политички врх Југославије, свестан 
да се после Резолуције Коминформа налази у специфичној спољно-поли-
тичкој ситуацији, трагао је за компормисним решењем. Конференција у 
Паризу 1949. показала је да Југославија, у решавању овог питања, више 
нема савезника у Совјетском Савезу и да су све велике силе сагласне да 
би територијални интегритет Аустрије требало да остане неокрњен. Ау-
тор истиче да су, упркос јавним наступањима, која су служила и као пропа-
гандно оружје у обрачуну против Совјетског Савеза, југословенски званич-
ници били спремни крајем 1949. за суштинску промену политике према 
Аустрији.
 „Politika i propaganda: jugoslovenski propagandni rat protiv Austrije 
1945–1949“ наслов је поглавља у којем аутор указује на облике деловања 
југословенског пропагандног апарата у циљу дискредитације свог север-
ног суседа. Југословенска штампа и званичници у својим говорима, зане-
маривали су чињеницу да је и ова земља била жртва агресивне политике 
Адолфа Хитлера, истицана је њена улога у Априлском рату, указивано је 
на то да је велики број аустријских официра који је учестовао у окупацији 
Југославије вршио злочине, штампа је уз фотографије и карикатуре интен-
зивно извештавала о суђењима ратним злочинцима аустријског порекла и 
о улози бивших нациста на политички живот у Другој републици.
 Други део књиге отвара поглавље „Politički okvir normalizacije 
odnosa Jugoslavije i Austrije u prvoj polovini 50-ih godina“. Аутор указује да 
је погоршање односа Југославије и Совјетског Савеза 50-их година довело 
до приближавања ове земље Западу, а самим тим и до заокрета у поли-
тици према Аустрији. Изјаве југословенских званичника у овом периоду, у 
којима је истицана потреба за нормализацијом односа са Аустријом и нота 
упућена министру спољних послова ове државе били су први весници нове 
политике. Један од потеза у циљу нормализације односа са Аустријом био 
је и флексибилнији однос југословенских власти у вези са питањем осуђе-
них Аустријанаца. Аутор износи податак да је у периоду од маја до децем-
бра 1950. пуштено 150 ратних заробљеника, од којих су поједини били 
осуђени и на најтеже казне. У овом периоду приметна је и промена у начи-
ну извештавања штампе. Новине су о Аустрији почеле да извештавају у не-
утралном, па чак у појединим чланцима и позитивном тону. Колега Драги-
шић анализирајући посете Карла Грубера, министра спољних послова, Ју-
гославији 1952. и његовог југословенског колеге Коче Поповића Аустрији 
1953. закључује да су оне биле врхунац југословенско-аустријског прибли-
жавања у периоду од 1952. до1954.
 Каква је била привредна и културна сарадња Југославије и 
Аустрије у овом периоду сазнајемо читајући поглавље „Jačanje privrednih i 
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kulturnih veza“. Тговински односи између ове две земље достигли су зенит 
1952, када је укупан обим трговинске размене износио 1.175,558 шилин-
га. Југословенски извоз у Аустрију порастао је 1952. у односу на 1951. око 
55%. Аутор указује на то да је Аустрија у периоду од 1950. до 1955. била 
један од кључних трговинских партнера Југославије. Важан сегмент при-
вредне сарадње био је и туризам. На југословенском делу јадранске обале 
у овом периоду осетила се и права најезда туриста из Аустрије. Сарадња у 
области културе огледала се у организовању турнеје бечког симфонијског 
оркестра, гостовању југословенских музичара у Аустрији итд.
 Да југословенски званичници нису ни у овом периоду престали 
да инститирају на побољшању положаја њених сународника у Аустрији, 
сазнајемо читајући поглавље „Jugoslavija i jugoslovenske manjine u Austriji 
u prvoj polovini 50-ih godina“. Указивано је да су Словенци у Корушкој изло-
жени „националном притиску“ и економској дискриминацији и захтевана 
је потпуна примена уредбе о двојезичној настави у школама. Поред кору-
шких Словенаца југословенске власти радиле су и на побољшању положаја 
бургерландских Хрвата.
 „Jugoslavija i zaključenje austrijskog državnog ugovora“ последње 
је поглавље ове публикације. У њему аутор закључује да је однос југо-
словенског режима према аустријском државном уговору био један од 
најва жнијих резултата у нормализацији односа ове две земље. Потврду 
овој тези колега Драгишић види не само у позитивном ставу према пи-
тању аустријске независности него и у политичкој акцији Југославије, 
чији званичници су покушавали да убеде Москву „у корисност компроми-
са у погледу „аустријског питања“. Југославија је ратификовала Државни 
уговор у новембру 1955, а само недељу дана касније подржала је пријем 
Аустрије у Уједињене нације.
 Публикација колеге Драгишића представља значајан научни 
допринос бољем сагледавању политичких односа Југославије и Аустрије у 
првој деценији након окончања Другог светског рата. Чињеница да је ау-
тор истраживао и у архивима Аустрије даје овој књизи посебан квалитет и 
обезбеђује читаоцу да „чује и другу страну“. Сматрамо да би наведено било 
још ефектније да се аутор није одлучио на корак да цитате на немачком 
и енглеском језику остави у оригиналу, без превода, чиме је за један део 
текста књиге ускратио све оне који не владају овим језицима.

Раде РИСТАНОВИЋ
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Арчибалд Рајс,
Ратни извештаји из Србије и са Солунског фронта.

Необјављени текстови на српском језику,
Београд, 2014, 462 стр.

Савременој српској јавности Арчибалд Рајс је познат пре свега по 
својој књизи Чујте Срби! Чувајте се себе, која је први пут штампана 1997, 
готово седамдесет година након ауторове смрти. С друге стране, његовa  
научна делатност (нпр. монографије: Аустро-бугаро-немачке повреде рат-
них закона и правила. Дописи једног практичара криминалистике са срп-
ског маћедонског фронта, Крф, 1918; Писма са српско-македонског фронта 
(1916–1918), Тузла, 1924; Шта сам видео и проживео у великим данима, Бе-
оград, 1928, 19912) и биографија су у знатно мањој мери познате ширем 
кругу читалаца.

Рудолф Арчибалд Рајс (1875–1929) рођен је у Хехтсбергу (Баден), 
у протестантској породици јеврејског порекла. Одлазак у Лозану на сту-
дије средином деведесетих година 19. века уједно је означио трајно на-
пуштање родног места. Након одбране докторске дисертације 1898. ње-
гову научну каријеру карактерише константни успон, те је убрзо сврстан 
међу најистакнутије светске криминологе. Значајне резултате остварио је 
у области употребе фотографије у медицини, судској пракси и полицији. 
У Паризу је специјализирао форензичку фотографију, док је по повратку 
у Швајцарску именован за ванредног професора криминалистике на Уни-
верзитету у Лозани. На позив српске владе Рајс је са групом швајцарских 
лекара дошао у Ниш 27. септембра 1914, са задатком да истражи злочи-
не аустроугарске војске почињене над српским становништвом у Мачви и 
Подрињу. Први светски рат провео је уз јединице војске Краљевине Србије, 
пратећи њена дејства од Колубарске битке, преко Крфа и Солунског фрон-
та, до коначног ослобођења земље поткрај 1918. Остатак живота провео 
је у Београду, емотивно дубоко везан за српки народ, мада истовремено 
резигниран држањем појединих представника југословенских власти.

Поводом обележавања стоте годишњице почетка Првог светског 
рата, Живко Марковић и Милан Старчевић су сакупили и за објављивање 
приредили текстове Арчибалда Рајса који су углавном остали непознати 
српској читалачкој публици. Реч је о 110 написа штампаних између 15. ок-
тобра 1914. и 16. октобра 1918. у лозанској газети (Gazette de Lausanne), 
састављених у циљу упознавања швајцарске и европске јавности са свеу-
купним приликама у Краљевини Србији и осталим балканским земљама. 
Наведени новински чланци преведени су са француског језика и предста-
вљени у књизи Ратни извештаји из Србије и са Солунског фронта. Необја-
вљени текстови на српском језику. Уз сваки наслов налази се датум пре-
тходног објављивања текста у лозанској газети и време и место његовог 
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настанка. Први текст носи датум 15. октобар 1914, а последњи је објављен 
16. октобра 1918. Написи су уређени по хронолошком реду и груписани у 
пет великих целина којима су назначене ратне године 1914–1918.

Већ на самом почетку намеће се питање шта је све утицало на од-
луку Арчибалда Рајса да напусти Немачку и потом Швајцарску и веже свој 
живот за судбину једног балканског народа чија је будућност на почетку 
„Великог рата“ била потпуно неизвесна. Пишући о пореклу своје породице 
и прадеди који је „био Јеврејин“, односно „један од оних које су прогонили 
Немци, творци антисемитизма“, Рајс је записао: „Можда се у мени пробуди-
ла крв мојих јеврејских предака, прогоњених мржњом Немаца“. Према соп-
ственом признању, већ као „сасвим млад човек“, током студија у Лозани, 
своју нову домовину пронашао је у Швајцарској, чије су „демократске тра-
диције“ обликовале његово образовање и формирале „слободарски дух“. 
Управо га је овај „слободарски дух“ усмерио „према демократији, слободи 
и, сасвим нормално, према Француској, којој сам се, не кријем то, одувек 
дивио. Због тог швајцарског духа сам заволео малу демократску земљу Ср-
бију, која нам данас [1915] пружа тако леп пример грађанске храбрости“. 
Своје сународнике у Швајцарској Рајс је уверавао како „Србија сигурно за-
служује наше симпатије, јер она и наша земља имају више додирних та-
чака“, при чему је у првом реду мислио на одсуство класних разлика и на 
слободарске традиције.

Значајно место у Рајсовим „Писмима из Србије“ састављеним то-
ком јесени 1914. припада извештајима о ратним злочинима аустроугарске 
војске. У процесу спровођења темељне истраге разговарао је са мештани-
ма и заробљеним аустроугарским војницима, отварао гробнице жртава, 
обилазио згаришта девастираних села. Настојећи да читаоцима лозанске 
газете предочи поражавајуће резултате аустругарске војне кампање у Ша-
бачком округу, Рајс је уредно побројао жртве међу којима су се налазила 
лица између два месеца и 92 године старости. Истрагом је, такође, утврђе-
но да „Аустријанци“ користе муницију са експлозивним зрном, „која је 
много страшнија од думдум метака“. Према Рајсовим речима, повреде које 
ови меци наносе су „застрашујуће. Ако се њима погоде руке или ноге, ампу-
тација је неизбежна, а уколико метак погоди главу или труп, наступа смрт. 
Овде смо отворили те метке, и лично поседујем један“. Наведена муниција 
произведена је у државној фабрици у Велесдорфу, недалеко од Беча. Ука-
зујући на заблуде „грађана Централне Европе“, који су, поносни на „своју 
цивилизацију“, веровали да ће се предстојећи оружани сукоби водити „уз 
поштовање свих хуманитарних закона“, Рајс је закључио како „у данашњем 
рату [...] нема ничег хуманог“.

Највећи број ових написа прожет је снажно испољеним осећањем 
за морал и правду. Чврсто уверен да ни грађани неутралних земаља попут 
Швајцарске не могу остати равнодушни, Рајс се питао „да ли је дозвољено 
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да се људи који имају душу покрију преко главе, како не би ништа видели, 
и како не би чули самртничке крике рањених стараца?“ Сматрао је да треба 
„подићи глас и протестовати из све снаге против рата који се води против 
недужног цивилног становништва“. У истом смислу питао се зашто су током 
октобра 1914. „Аустријанци тако жестоко бомбардовали Београд“, отворе-
ни и готово опустели град у коме аустроугарска артиљерија није поштедела 
Универзитет, Народни музеј, Општу болницу и друге зграде које су „према 
обичајима рата и међународним конвенцијама биле, такорећи, свете“. Наро-
читу пажњу Рајс је посветио питању помоћи и збрињавања српске сирочади, 
што је резултирало оснивањем Комитета кантона Во за помоћ Србима.

Подсећајући „да понос једног народа нису само достигнућа у об-
ласти трговине, индустрије и науке, већ и (чак пре свега) његова морална 
и грађанска храброст“, Рајс је посебно истицао борбени дух српске војске, 
која је „уистину народна и демократска“. Према његовим речима, српски 
војник, „простодушан, какав јесте, [...] пева док јуриша у напад, а често и 
умире певајући“. Морал српских војника заснован је на „једном старомод-
ном схватању оданости отаџбини“, ослобођеном било каквог реваншизма 
према побеђеном непријатељу. Мада је очувао свој борбени дух, српски 
војник је након преласка преко Албаније „постао озбиљнији“. Рајс наводи 
како је „песма замрла на уснама војника. Он сада пева само када је сигуран 
да је сам или када жели да призове слику своје мале беле кућице окружене 
зеленим вртом, или пак када у борби јуриша у смрт“. Овакво расположење 
је сасвим разумљиво, будући да на Солунском фронту Србија „жртвује по-
следње генерације младића, своје последње узданице за обнову земље“.

У својим дописима Рајс је исказивао пуно поверење у „часне наме-
ре“ српске војске. Улазак српских јединица у Албанију у лето 1915. видео је 
као неопходну акцију спроведену након упада „албанских банди“ у Србију. 
Отуда „влада краља Петра није окупирала албанске територије због тога 
што је то желела: то је била операција која је била неопходна како би се 
сачувале границе земље“. Уважавајући постојање националне свести Алба-
наца, Рајс се питао „да ли је албански народ у стању да се на прави начин 
служи својом независношћу“ стеченом одлуком великих сила у Лондону 
1912–1913. Према његовим речима, Албанци су пропустили „прилику да 
покажу да ли су способни да сами управљају својом земљом“ и „послали у 
свет слику о земљи у којој влада потпуна анархија“. Као „објективни посма-
трач“, Рајс је закључио како се не би могло рећи да су албанске побуне „ин-
спирисане неким покретом за идеале“, већ су „пре изазване материјалним 
разлозима“. Такође, сматрао је да „агресивно непријатељство“ Албанаца 
према Србима има извориште у политици „Аустро-Турака“. По питању рас-
поделе национално хетерогених територија, Рајс је истицао како у Дебру, 
Призрену, Ђаковици, Пећи и Охриду има Албанаца, али већину станов-
ништва у тим крајевима чине „Срби и Македонци“.
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Рајсово виђење македонског питања није у потпуности одговарало 
ставовима српске владе. Након „посете Македонији“ 1914–1915. сматрао је 
да „она не изгледа ни српска ни бугарска, већ једноставно – македонска. 
Тамо се не говори ни српски ни бугарски, већ македонски“ језик. Указујући 
на врло сложену природу националног питања у овој области, Рајс је навео 
како је упознао „македонске породице у којима је један брат био српске 
националности, други бугарске, а трећи грчке или турске“. Међутим, при-
метио је да „великом броју Македонаца националност није много важна. 
Њима је најважније да их коначно оставе да мирно обрађују своју земљу“. 
Имајући у виду наведене проблеме, уз присутну свест о територијалним 
претензијама Србије, Бугарске и Грчке, говорио је како би давање незави-
сности „Македонији значило [...] створити другу Албанију“.

Деловање бугарске војске у запоседнутим деловима Краљевине 
Србије имало је истакнуто место у Рајсовим текстовима. Из његових до-
писа сазнајемо одређене детаље у вези са праксом бугарских окупационих 
власти, попут физичког злостављања становништва, хапшења, одвођења 
у бугарске радне логоре, насилне мобилизације, одузимања приватне 
својине, изнуђивања новца итд. Ово „насиље је толико застрашујуће да је 
зачуђујуће то што је чувена Карнегијева комисија о свему томе ћутала“. По-
ред репресије над хришћанским становништвом, „Бугари су посебно без-
душно кажњавали муслимане, тако да је број убијених Турака огроман“. 
У потоњем случају „мржња“ је испољавана „и кроз уништавање минарета 
и џамија“. С друге стране, истрагом коју је у Македонији Рајс спровео „са 
великом пажњом“ нису потврђени наводи бугарских листова о злочинима 
Срба и Грка над бугарским становништвом.

Судећи према написима у лозанској газети, Рајс је већ крајем 1915. 
веровао у победу сила Антанте и „васкрс Србије“. Ипак, питао се: „Колико 
ће Срба остати после рата у краљевству? [...] Да ли ће их бити само два ми-
лиона када се потпише мир?“ Попут већине српских политичара, обновље-
ну државу видео је у границама заједнице Срба, Хрвата и Словенаца коју 
је често називао „Велика Србија“, али је сумњао да ће „стара Србија моћи 
да заузме место које јој припада у новој Југославији“. Овај став заснован је 
на свести о „многим недаћама и страдањима“ којима је Србија била изло-
жена током ратних дејстава и окупације. У вези с тим, Рајс је наслућивао 
да послератна Југославија „може представљати опасност за стару Србију“, 
јер би „осам милиона Југословена који би се прикључили броју од четири 
милиона Старо-Срба, могли [...], с обзиром да представљају већину, лако 
да падну у искушење да своју вољу наметну мањини, која је у ствари пра-
ви ослободилац расе“. Отуда је нарочито важно „да Старо-Срби остану на 
челу нације“, односно „да се центар југословенства не пресели из Београда 
у Загреб“. Овиме Рајс није истицао политички примат Србијанаца у односу 
према осталим Југословенима, мада је сматрао како је „нужно да судбином 
народа и даље управља типично српски карактер“. Будућу југословенску 
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државу видео је као краљевину „којом ће владати демократска династија 
Карађорђевића и у којој ће сваки њен саставни део сачувати широку ауто-
номију“. По питању уређења заједничке државе, Рајс је предлагао увођење 
швајцарског система кантоналног федерализма, „који на тако добар начин 
свима гарантује слободу и поштовање њихових особености“.
 У књизи коју представљамо, читалац поред наведеног може наћи и 
портрете краља Петра I Kарађорђевића, престолонаследника Александра, 
Николе Пашића, Степе Степановића, Живојина Мишића и других истакну-
тих српских политичара и високих официра, потом Рајсова запажања у вези 
са Руском револуцијом 1917, италијанским територијалним претензијама 
и далматинским питањем, односом великих сила према Србији, Бугарској 
и Грчкој, положајем словенског становништва у Егејској Македонији итд. 
Рајс, међутим, није писао о повлачењу српске војске кроз Албанију, мада је 
делио судбину српских војника и цивила током зимских месеци 1915/16. 
Уопште узев, његови написи су претежно апологетског карактера, често и 
тенденциозни, али готово увек иницирани племенитом побудом заштите 
слабијег у неправедној борби против неупоредиво снажнијег непријатеља. 
Уз наведена ограничења, ови текстови се могу читати као историјски из-
вори чија садржина открива дух једног времена и, с друге стране, природу 
ауторове личности.

Књига Ратни извештаји из Србије и са Солунског фронта садржи 
више десетина фотографија на којима су приказани Арчибалд Рајс, пред-
ставници српских војних и цивилних власти и српски војници на фрон-
ту, потом призори из окупиране Србије, разорена села и градови. У књизи 
су, такође, представљене Рајсова биографија и потпуна библиографија. 
Одсуство напомена којима би изворни текстови добили свој шири исто-
ријски контекст, свакако представља велики недостатак. Ипак, можемо 
прихватити „оправдање“ приређивача понуђено у предговору, у коме је 
наглашено да „овакав један посао не би требало да буде препуштен поје-
динцима, родољубима и ентузијастима, као што је приликом [састављања] 
ове књиге испало, већ би требало да то буде државна брига – брига њених 
историјских института“. На крају, додали бисмо да је поред лозанске газе-
те Арчибалд Рајс током рата 1914–1918. сарађивао са листовима Le petit 
Parisien и De Telegraaf, те да свакако постоји одређени број написа који су 
готово сасвим непознати српској читалачкој публици.

Душан БОЈКОВИЋ
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Jan Pelikán, Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969,
(Новим путевима. Косово 1958–1969. године) 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,

Praha, 2014, 401 str.  

Ретко када су се у чешкој историографији, у врло кратком раз-
добљу, појавила два дела која значајно доприносе истраживању одређене 
светске тематике. Три године након издања књиге историчара са Фило-
зофског факултета Масариковог универзитета у Брну Вацлава Штјепанека 
(Václav Štěpánek), Југославија – Србија – Косово. Косовско питање у 20. веку,1 
своју нову књигу о и даље врло деликатној проблематици представио 
је Јан Пеликан (Jan Pelikán), професор Филозофског факултета Карловог 
универзитета у Прагу, водећи чешки историчар-балканолог, аутор низа 
монографија о историји Југославије2 и познати аналитичар актуелних де-
шавања у земљама бивше Југославије. 

До одређене мере делује изненађујуће да управо о таквим темама 
ни у Србији, али ни у земљама великих сила није до сада настала ниједна 
студија заснована на раду са архивским изворима који произилазе из де-
латности државних органа, односно на практично кључним документима 
за анализу развоја Косова. Можда је то случајност, али управо су чешки ис-
торичари-балканолози објавили две монографије, које представљају прве 
анализе развоја Косова у оквиру социјалистичке Југославије, засноване на 
таквом типу извора. 

Вацлав Штјепанек је своју књигу конципирао као синтезу. Иако 
њен главни део описује дешавања из периода 1966–1990, књига садржи и 
поглавља о старијој историји. На тај начин Штјепанек кроз представљену 
аргументацију и до сада некоришћене изворе исправља неке од закључака 
ранијих српских и страних аутора. Његова синтеза савремене косовске ис-
торије тиме не само да парира публикацијама сличног обима већ те радове 
и надмашује. 

Супротно томе, Јан Пеликан је ограничио своје поље истраживања 
на релативно кратки период од краја 50-их до краја 60-их година 20. века. 
Такав хронолошки оквир му је омогућио детаљну анализу како поли-
тичких тако наравно и друштвених, културних и привредних феномена, 

1 Václav Štěpánek, Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století, Brno, Masarykova 
univerzita, 2011. Видети приказ књиге у Токовима историје, 2/2011, стр. 203–205, чији је 
аутор Јан Пеликан. 

2 Јан Пеликан је коаутор синтеза Dějiny Jugoslávie 1918–1991, Praha, 1994; Dějiny jihoslo-
vanských zemí, Praha, 1998, 2009; Dějiny Srbska, Praha, 2005, 2013, као и самостални аутор 
неколико монографија, од којих су последње: Jugoslávie a východní blok 1953–1956, Praha, 
2001; Jugoslávie a pražské jaro, Praha, 2008. Видети приказ књиге Jugoslávie a pražské jaro 
у Токовима историје, 1/2009, стр. 308–313, аутора Слободана Селинића. 
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чиме књига у многим сегментима превазилази жанр политичке историје. 
Представљену декаду аутор није изабрао случајно. Сматра је заправо пре-
ломном у историји косовског питања, с обзиром да, како сам пише: „тада 
започети процеси и прихваћене политичке одлуке у многим погледима 
утичу на друштвену реалност Косова и данас“. 

Већ самим тим што је одабрао баш ту деценију Пеликан је иступио 
против ставова који су се појавили у великом делу досадашње стручне ли-
тературе, која је то раздобље окарактерисала као период дискриминације 
албанског становништва у којој су одлучујућу улогу имали репресивни ор-
гани, пре свега државне безбедности на локалну управу. Аутор приговара 
таквом мишљењу и сматра да процеси који су се дешавали на Косову од 
1966. нису били у потпуности нови, чак да је ситуација у покрајини почела 
постепено да се мења још од почетка 1957. године. 

Промене у ставовима београдских власти крајем 50-их представља-
ле су основу за побољшавање односа и положаја албанског становништва. 
Међу њиховим водећим личностима се тада јављало мишљење да би Ал-
банци у Југославији могли да се интегришу путем изједначавања права. 
На те промене утицао је највероватније целокупни курс у Југославији ус-
мерен ка либерализацији друштвених односа, ка успостављању принципа 
самоуправе и децентрализације, одређени помак у схватању националног 
питања, који се односио и на активно учешће припадника тзв. народности 
тј. народних мањина. Своју улогу одиграли су највероватније и ставови ло-
калних српских функционера на Косову, који су указивали на немогућност 
опстанка дотадашње политике. Иако су наредних година примењиване и 
даље репресивне мере према албанским иредентистима, у духу нове по-
литике на Косову одстрањено је доста формалних и неформалних препре-
ка које су дискриминисале албанско становништво. Већ у првој половини  
60-их порасло је учешће албанске етничке заједнице у јавном животу. 
Међутим, у исто време појавиле су се назнаке дискриминације српског 
становиштва, које се од 50-их година непрестано исељавало из те области. 

Развој дешавања се убрзао у том правцу и добио је неконтролисане 
размере 1966. године након пада Александра Ранковића, који је смишљено 
био оптужен, између осталог, и за обнављање српског национализма. На 
тај начин се на Косову буквално разбуктао лов на актуелне и некадашње 
припаднике државне безбедности и њене сараднике, који су наводно у вре-
ме „Ранковићеве ере“, нарочито у периоду до 1957. дозвољавали насиље 
и то превасходно над албанским становништвом. Незадовољство народа, 
дозвољено па чак и подржавано са виших позиција, а уједно и врло мало 
интересовање водећих структура у Југославији за регион на периферији 
подстакли су функционере албанског порекла да искажу национално ин-
спирисане захтеве. Они су се односили како на пружање подршке нацио-
налним правима Албанаца на Косову тако и на јачање правних ингерен-
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ција аутономне области, које би је практично довеле на исти ниво са репу-
бликама југословенске федерације. Међутим, у исто време, поред овакве 
политике партијских функционера, јачао је и албански народни покрет, на 
који су те водеће личности имале само индиректан утицај. 

Масовни протести су ескалирали у насилне демонстрације које су 
захватиле Косово новембра 1968. године. Међутим, југословенско и српско 
партијско руководство је разматрало више-мање беневолентно дешавања 
национално мотивисаног незадовољства. Према становишту које је било 
раширено међу српским партијским круговима, даље јачање косовске ау-
тономије, испуњење албанских националних тежњи и велике инвестиције 
требало је да воде ка модернизацији тог региона а самим тим и ка жељеном 
придобијању албанске популације у циљу идентификације са југословен-
ском државом. Српски функционери су сматрали на првом месту српски 
национализам, никако албански, за главну претњу добрим међуетничким 
односима. То је нашло одраз и у уставним изменама 1968–1969. године, 
које су обема српским аутономним областима признале даље компетен-
ције и практично учиниле њихове везе са Србијом чисто формалним. Овај 
курс, у чију успешност није било могуће јавно сумњати, није међутим у 
даљој перспективи обезбедио ниједан од жељених ефеката. Косово је оста-
ло најзаосталији регион федерације, с тим што се та заосталост временом 
све више повећала. Социјални и економски проблеми су се показали нере-
шиви, док је међуетничка напетост била и даље присутна. Уједно, наста-
вљено је исељавање српског становништва. Иако је реално постојала ал-
банска доминација у аутономној области, однос албанског становништва 
према Југославији се није побољшао. Промене које су учињене после 1958. 
године и нарочито у периоду од 1966. до 1969. нису решиле косовске про-
блеме, већ сасвим супротно, још више су их појачале и убрзале. 

Јан Пеликан је засновао своје излагање о дешавањима на Косову 
у наведеном периоду на детаљној анализи архивских докумената, што је, 
као што је већ речено, осим дела истраживања В. Штјепанека, урадио прак-
тично као први истраживач у овој области. Проучио је огромну количину 
архивског материјала сачуваног у Архиву Србије. Ради се о документима 
српског републичког руководства и српске партијске организације. У исто 
време истражио је и релевантне фондове Архива Југославије, који се од-
носе на делатност савезних државних и партијских органа. До испуњења 
целовите архивске основе аутору је још недостајао архив косовских ауто-
номних органа, који је у време бомбардовања евакуисан ван територије 
Косова и до данас није доступан, као ни архив безбедносних служби, чији 
су фондови у Србији доступни само делимично и са значајним ограни-
чењима. Како Пеликан сам констатује, ова два извора би могла да понуде 
велики број занимљивих детаља, али не би утицала у битној мери на це-
локупну интерпретацију. Аутор такође анализира и опширно писање тада-
шње штампе и све доступне мемоаре. 
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Како је већ обичај код Ј. Пеликана, у конципирању научног рада 
таквог обима, свом излагању приступио је хронолошки. Једино друга гла-
ва излази ван оквира хронолошке интерпретације, будући да је посвећена 
изучавању социјалне и привредне ситуације на Косову. Пре свега на осно-
ву анализе статистичких података, аутор у њој представља у којој мери су 
односи у тој српској области били сложени и суморни. Косово се са својим 
нивоом привредних и друштвених односа 50-их и 60-их година 20. века 
налазило дубоко у предмодерном времену. Његова заосталост била је ог-
ромна не само у поређењу са развијеним областима државе већ и са доне-
давно сличним регионима: Црном Гором, Босном и Херцеговином или са 
Македонијом, где је процес модернизације крајем 50-их и током 60-их већ 
досегао значајан ниво. За разлику од тих крајева, Косово се „вртело у круг“ 
са пренасељеношћу села, слабом урбанизацијом, високим наталитетом и 
са скоро апсолутно ниским животним стандардом огромне већине стано-
вништва. Могло би се чак рећи да је већина популације Косова гладовала. 
Јан Пеликан сматра да не можемо, како је иначе повремено пракса у струч-
ној литератури, неуспех модернизације тражити само у недостатку инте-
ресовања Београда за тај регион или у погрешном планирању привредних 
инвестиција. Један од битних разлога види такође у очуваним обичајима 
и традиционалним друштвеним везама, који су у основи припадали добу 
пре савременог друштва. 

Аутор детаљно прати политичка дешавања на Косову и решавање 
косовског питања на српском републичком и на федералном нивоу. Као и 
у својим ранијим радовима, Пеликан пажљиво и са изванредно високом 
ерудицијом и способностима за објашњавање детаља у ширем контексту, 
представља испреплетане и чак врло динамичне догађаје који су се одвија-
ли тих преломних година. Интерпретацију прати и спаја у неколико нивоа: 
дешавања у друштву на Косову, развој ситуације и односи између косов-
ске политичке елите, компликовани токови дугих преговора државних и 
партијских органа у Београду и на крају међународни контекст, пре свега 
односи између Југославије и Албаније. Маестрално указује на мотиве и по-
задину ставова које су заступали поједини актери. 

Јан Пеликан, међутим, у неколико наврата, констатује ограниче-
ност садашњег познавања проблематике и немогућност исказивања јасних 
закључака у вези са низом питања. Доступни извори званичне провенијен-
ције могу, на пример, са великом резервом само да представе унутрашњу 
динамику албанског и српског друштва на Косову. Албанска заједница је 
често, услед недостатка релевантних информација, посматрана са стране. 
Проблеми српске заједнице, нарочито њена дискриминација и исељавање 
из аутономне области, били су у званичним документима тривијализова-
ни и намерно игнорисани. У говорима већине албанских функционера и 
дела српских политичара можемо да сумњамо у искреност јавно исказаних 
ставова. Аутор на пример указује на то да је албанско друштво, укључујући 
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и његове политичаре који су иступали као део пројугословенске елите, и 
даље у великој мери непознаница уколико се говори о његовим провобит-
ним ставовима и нитима унутрашњих социјалних структура. 

У вези са тим, могао би се споменути и једини недостатак овог рада, 
кога је аутор свакако у потпуности свестан: изостанак албанске писане ли-
таратуре и албанских извора. Питање је, међутим, да ли су за по сматрани 
период уопште доступни релевантни албански писани извори. Званични 
језик у аутономној области у том раздобљу био је српскохрватски. Албан-
ски текстови, периодика и литература објављивани у Југославији само су 
репродуковали официјалне ставове садржане у српскохрватским тексто-
вима. Због тога се налазимо пред дилемом како истраживати реалан свет 
и ставове етничке скупине која није била на власти, односно могуће иле-
галне противдржавне организације које су се у оквиру ње стварале. Можда 
би у одређеној мери могли више да помогну документи државне безбед-
ности него писани албански извори (мисли се на незваничну провинијен-
цију, која је ионако недоступна или не постоји). 

Пеликанова детаљна анализа на тај начин прати неколико испре-
плетаних нивоа. У исто време она има један основни, централни мотив, 
везан за чињеницу да је Косово представљало за социјалистичку Југо-
славију нерешив проблем због својих дубоко укорењених привредних, 
социјалних и националних односа. Са таквим проблемима најверова-
тније не би могла да се избори ниједна друга земља развијенијег дела 
света. Аутор даље упућује на то да се, са тадашњег становишта, на Ко-
сово уопште није гледало као на несавладиви терет. Београдске власти 
су сматрале ову административну јединицу за споредно питање, не по-
свећујући јој неку већу пажњу. Југословенски комунисти већином нису 
признавали немогућност решавања ситуације на Косову. Једноставније  
речено, претпостављали су, на идеолошким основама, да је довољно по-
слати на Косово одговарајуће инвестиције, изградити индустријске објек-
те, инфраструктуру, обезбедити становницима образовање и могућност 
запослења, чиме би се логично пре или касније појавио позитивни резул-
тат. Такође, привременом појавом сматрана је национална напетост међу 
Албанцима и Србима, исто као и претерани албански национализам, што 
је требало, како се претпостављало, са развојем социјалистичких односа 
сâмо да нестане. Народни покрет није требало да буде сузбијан, већ пре-
ма лењинској теорији, са свих страна подржаван. Битно је истаћи да је 
то била политика превасходно српских комуниста, који је, према идеоло-
шким принципима, требало да сузбијају пре свега национализам у својој 
средини, док су на национализам другог народа, који је при том сматран 
за мање зрео, гледали благонаклоно.

Ефекат такве политике био је у потпуности супротан: узалудне ин-
вестиције, нефункционалан, непродуктиван и неконкурентан производ-
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ни сектор, повећање средњошколске и високообразоване популације, за 
коју није било радних места на Косову. С обзиром да се нису школовали 
на српскохрватском језику, образовани Албанци нису могли ни у осталим 
деловима Југославије да пронађу адекватне послове. Подршка албанског 
народног покрета и школовање народне интелигенције (пре свега ху-
манистичког образовања) никако није водило ка задовољавању њених 
тежњи и ка томе да албанско становиштво сматра Југославију за своју др-
жаву, већ ка порасту фрустрација и радикализму. Управо у томе се налази и 
најважнија порука Пеликанове књиге. Историјско дело не може да понуди 
сценарио за будуће решење. Међутим, показује до какве мере је корисни и 
благонаклони, али исто тако и надмени и у одређеном смислу речи, аро-
гантни приступ југословенских комуниста проблемима на Косову, пара-
доксално подсећао на стратегију коју је примењивала на Косову од 1999. 
године и до данас примењује међународна управа (за коју би се у данашње 
време могло рећи, и из српског, али и албанског угла, да се ради о врсти 
протектората).

Пеликанова књига је значајан прилог познавању историје косов-
ског питања. Саму косовску тематику свакако у многим сегментима и 
превазилази. Дешавања на Косову и у вези са Косовом, Пеликан излаже у 
контексту развоја целе Југославије. Треба истаћи да је тако детаљна и на 
изворима заснована анализа недостајала, и то не само по питању Косо-
ва. Аутор често указује на то да му је за релевантно упоређивање Косова 
са неким другим деловима Југославије недостајала слична стручна сту-
дија, каква нажалост не постоји. Књига стога може да инспирише даља 
истраживања не само косовске проблематике већ и других региона Југо-
славије или делова југословенског друштва. За целокупни југословенски 
контекст су веома битни фрагменти у којима се објашњавају механизми 
заседања и одлучивања на републичком и савезном нивоу, портрети и 
схватање карактера низа личности југословенске високе политике, нове 
процене неких кључних догађаја на основу до сада некоришћених извора 
(нпр. случај Добрице Ћосића) или указивање на случајеве парадигматич-
не за политички развој у Југославији, који се до данас нису појављивали 
у литератури или се само делимично помињу (нпр. случај Радоја Јовано-
вића-Брадоње). 

Пеликанова последња монографија се односи на тему која је, на-
рочито у Србији, и даље врло актуелна. Ради се о тематици која је такође 
праћена са изузетном пажњом и у светској балканологији. Нова књига Јана 
Пеликана можда ће осредње обавештеном чешком читаоцу изгледати пре-
више детаљна у неким деловима. Међутим, чешки читаоци цениће прони-
цљивост анализе, избалансираност, убедљивост излагања и саму читљи-
вост. Ипак, било би веома важно да се са њом упозна и јавност у Србији, 
на Косову и уопште у земљама бивше Југославије, као и страни историча-
ри који истражују прошлост тих области. Нажалост, није честа појава да 
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истраживачи ван чешког подручја који се баве југословенском историјом 
владају и чешким језиком. Књига Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969 
заслужила је свакако превод на неки светски језик или на један од језика 
са бившег југословенског простора. 

Др Ондржеј ВОЈТЈЕХОВСКИ
(Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Ph. D.)

(превео са чешког језика мр Милан СОВИЉ)
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Срби и рат у Југославији 1941. године, 
тематски зборник радова, ур. др Драган Алексић, 

Институт за новију историју Србије, 
Музеј жртава геноцида, 

Институт за славистику Руске академије наука, 
Београд, 2014, 631 стр.

Зборник Срби и рат у Југославији 1941. године настао је као резултат 
сарадње три установе – две научноистраживачке (Институт за новију ис-
торију Србије из Београда, Институт за славистику Руске академије наука 
из Москве) и једне музеолошке (Музеј жртава геноцида из Београда), што 
читавом зборнику даје мултидисциплинарну и међународну димензију. 
Још и више, такве димензије му дају рапрезентативни уређивачки одбор у 
коме је један број угледних историчара из Београда, Москве, Регенсбурга, 
Минхена, Лондона и Прага, као и велики број аутора радова који живе и 
раде у иностранству тако да је зборник резултат рада стручњака из шест 
земаља који су своје радове приложили на српском, руском, енглеском, хр-
ватском и немачком језику. Овакав приступ обради теме којој је посвећен 
зборник одраз је, са једне стране, намера уредника и уређивачког одбора 
да се појединим проблемима из новије историје приступа уз учешће ис-
траживача из иностранства како би се поједине чињенице сагледале из 
више углова, али, са друге стране, и одраз намера да се на садржајан начин 
преиспитају достигнути научни резултати.

Зборник се састоји из три веће тематске целине. Прва носи наслов 
Југословенске кризе и искушење рата, друга Југославија, суседи и велике 
силе на почетку рата а трећа Априлски рат и окупација Југославије. У прву 
тематску целину уредник је сврстао укупно седам радова, од којих је први 
рад Александра Стојановића под насловом „Политичка мисао Владимира 
Велмар-Јанковића“. У овом раду аутор прати и анализира идеолошко и по-
литичко деловање помоћника министра просвете и вера у колаборацио-
нистичкој влади Милана Недића, који је био најмаркантнија личност у 
сфери културне политике током окупације Србије у Другом светском рату. 
Његово идеолошко деловање, обележено радикалним национализмом, 
ксенофобијом и расним мистицизмом, колега Стојановић прати на основу 
Велмар-Јанковићевих објављених радова и јавних наступа, како у међурат-
ном периоду тако и у периоду окупације. Други рад у овој целини, под на-
словом „Рани идеолошки утицаји Димитрија Љотића: настајање фашисте 
и издајника? “, потписао је Кристијан Куржидловски. Он је у овом раду по-
кушао да уочи који су то идеолошки узори пресудно утицали на Димитрија 
Љотића, оснивача покрета Збор, у раној фази његовог политичког дело-
вања. Међу бројним и разнородним факторима који су утицали на форми-
рање Љотићеве личности и идеолошких схватања Куржидловски издваја 
хришћанство и цркву, схватања руских филозофа словенофила (Хомјаков, 
Берђајев), Толстојеву перцепцију хришћанства и црквене доктрине, тра-
гичне догађаје страдања српске војске од колере у Куманову 1913. којима 
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је Љотић присуствовао и најзад идеје француских органиста Паскала и Мо-
раса. Трећи рад по реду у овој целини написао је Божо Репе а насловљен је 
„Словенија у предвечерје Другог светског рата“. Аутор је детаљно анали-
зирао политичку сцену Словеније у другој половини тридесетих година 
20. века указавши на њено главно политичко обележје – политичку и иде-
олошку подељеност, као и на чињеницу да су у то време традиционалне 
политичке групације почеле да се распадају а политичке странке да губе 
моћ. Божо Репе закључује да је узрок томе била немогућност странака да 
одговоре на изазове политичке кризе и рата који је почео у Европи. Вера 
у опстанак Југославије, са једне, и покушаји да се нађе алтернатива, са 
друге стране, располутили су словеначку политичку сцену чији актери 
су са почетком рата отишли или у емиграцију или у колаборацију, што је 
отворило простор за појаву новог политичког блока, који је предводила 
Комунистичка партија. Следећи рад, под насловом „В. И. Лебедев: Изводи 
из биографије. О претњама СССР-у са истока и запада“ написао је В. А. Те-
семников, који је покушао да сагледа антифашистичке ставове дела руске 
емиграције у Југославији уочи Другог светског рата. Као основа за анали-
зу послужили су чланци објављивани у часопису Руски архив, који је на 
српском језику издавао Научни институт београдског одељења Земгора, 
а у тим чланцима је аргументовано наговештавана опасност по СССР од 
нацистичке Немачке и њеног савезника Јапана. Аутор прати и улогу В. И. 
Лебедева, који је, поред Ф. Е. Махина као званичног представника Земгора, 
имао веома важну улогу у тој организацији. Пети рад прве целине збор-
ника, под насловом „Делегитимизација владајућег режима у Краљевини 
Југославији као претпоставка револуције (од 30-их до почетка 40-их годи-
на)“ потписао је А. А. Силкин, који у тексту указује на постепено слабљење 
положаја владајуће елите у земљи као на унутрашњу претпоставку смене 
ауторитарног монархистичког режима тоталитарним комунистичким ре-
жимом. Преломним тренутком у том процесу аутор сматра погибију краља 
Александра, кога је заменило политички слабо регентство, које је зависи-
ло од присталица „племенског“ партикуларизма и било без подршке сна-
га које су се залагале за јачање централних власти. Са приближавањем 
рата, то је довело до уздизања некада маргиналних партија које су нудиле 
пароле једнакости и правде за све. У шестом по реду, раду под насловом 
„Миграције становништва Војводине уочи и почетком Другог светског 
рата“ аутори Жељко Бјељац, Марија Дробњаковић и Милан Радовановић 
су покушали да реконструишу деловање миграционих процеса на демо-
графски развој на територији Војводине у периоду од краја 30-их до краја 
1941. године. Иако је анализиран релативно кратак временски период, ау-
тори су велику пажњу посветили миграцијама између два светска рата и 
нарочито резултатима колонизација спровођених у периоду од 1919. до 
1931. јер су ти процеси имали веома важну улогу у историјско-географ-
ским процесима који су наступили непосредно пред Други светски рат као 
и у току 1941. године. Поледњи рад у првој целини зборника представља 
текст Александра Лукића под насловом „Младен Жујовић о рату у Европи 
1939–1940.“ У овом раду колега Лукић је настојао да прикаже погледе Мла-
дена Жујовића, истакнутог представника српског грађанства (у то време 
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републиканца по убеђењу) на рат који је већ беснео у Европи. Основу за 
анализу његових ставова представљали су Жујовићеви текстови објављи-
вани у Српском гласу, гласилу Српског културног клуба. Да би их читалац 
боље разумео, аутор је претходно на сажет начин изнео његову биографију 
а затим и приказ настанка, начина и циљева рада Српског културног клу-
ба, у коме је Жујовић деловао.

Друга тематска целина зборника, Југославија, суседи и велике силе 
на почетку рата састоји се од пет радова, од којих је први, под насловом 
„Совјетска политика према Југославији уочи априлске катастрофе 1941. 
године“, написао Леонид Гибијански. Аутор је у овом тексту настојао да 
истакне сву противуречност која је била видљива када је у питању био 
совјетски став у вези са нападом нацистичке Немачке на Краљевину Ју-
гославију. Иако је 6. априла, рано ујутру, Станоје Симић у совјетском гене-
ралштабу водио разговоре о конкретној совјетској војној помоћи и слању 
наоружања и опреме југословенској војсци, Гибијански истиче да је исто-
времено Стаљин отказао свечани пријем поводом потписивања југосло-
венско-совјетског споразума претходног дана не желећи да компликује 
односе са Немачком а совјетска влада избегла да јавно осуди агресију на 
Југославију. Други рад у овој целини, „Нипошто није била незаинтересо-
вана. Планови нацистичке Немачке о Југославији“, потписује Катрин Бек. 
Она је, поред обрађених карактеристика немачких планова о Југославији 
који су постојали у тренутку избијања рата, скренула пажњу и на немач-
ке планове током рата за које сматра да пружају могућност да се историја 
окупације Југославије посматра и из других аспеката. У том смислу, Бек 
поставља питање да ли је немачки неуспех да током окупације порази пар-
тизански и четнички покрет био неуспех или стратегија да оба покрета 
постоје и међусобно се боре и даље? Она такође сугерише да треба боље 
истражити однос немачког војног вођства и савезника у Југославији, као 
и индивидуална виђења последица ратног успеха у Југославији и њихов 
утицај на „блиц-криг“ против СССР-а. Из свега тога, ауторка закључује да 
је Балкан за нацистичке вође био од већег значаја, иако је њихова дипло-
матија настојала да његов значај прикаже као периферан. Трећи по реду 
рад у овој целини зборника написао је Војин Божинов. У кратком раду 
под насловом „Бугарска и Југославија уочи Априлског рата“ аутор се бави 
бугарско-југословенским односима у време када су ти односи, нарочито 
политички, били озбиљно уздрмани услед притиска нацистичке Немачке, 
која је свуда где је стигла неумољиво рушила систем односа успостављен 
Версајским миром. Посматрајући тај феномен из угла балканских земаља, 
Божинов настоји да покаже како су све те земље покушавале да зашти-
те сопствене интересе маневришући у простору који су својим одлукама 
одређивале велике силе. Четврти рад, насловљен „Америчка дипломатија 
и Краљевина Југославија уочи и након Априлског рата“, написао је Марио 
Јареб. У средишту пажње колеге Јареба налази се америчка политика пре-
ма Југославији током 1940. и нарочито током првих месеци 1941. године. 
Док је током 1940. та политика била пасивна и ограничена само на по-
сматрање догађања, у првим месецима 1941, упоредо са растом притиска 
нацистичке Немачке на Југославију, она постаје знатно активнија. У то 
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време пада и покушај специјалног изасланика Вилијема Донована и ам-
басадора Лејна да убеде водеће југословенске политичаре да не приступе 
Тројном пакту, у чему нису успели будући да САД није био у могућности 
да Југославији заузврат понуди било какву конкретну помоћ. Осим тога, 
аутор износи и лично виђење амбасадора Лејна који је доживео бомбар-
довање и окупацију Београда, као и околности у вези са затварањем аме-
ричке амбасаде у Београду и конзулата у Загребу. Пети и последњи рад у 
другој целини зборника, „Комунистичка партија Југославије и догађаји од 
27. марта 1941“ дело је Александра В. Милетића. Он је овим текстом поку-
шао да сагледа улогу Комунистичке партије Југославије у догађајима од 
27. марта 1941. и да анализом политичких ставова КПЈ у периоду од потпи-
сивања пакта Рибентроп–Молотов до југословенског приступања Тројном 
пакту 25. марта 1941. одговори на питања у вези са непосредним учешћем 
и ставом КПЈ према протестима који су избили 27. марта 1941. године. 
Конкретно, Милетић закључује да се из доступних извора може видети да 
КПЈ није дала никакве инструкције за организовање демонстрација а да је 
учешће и оглашавање комуниста на уличним протестима било спонтана 
манифестација антифашистичких ставова српских, односно београдских 
комуниста без знања врха КПЈ.

Трећу и уједно најобимнију целину зборника, под насловом Април-
ски рат и окупација Југославије, чини чак 14 радова. Први од њих под на-
словом „Учешће Мађарске у распарчавању Југославије 1941“ написао је 
Арпад Хорњак. Иако је, према наслову, у фокусу пажње аутора релативно 
кратак временски период, он је велику пажњу и велики простор у тексту 
посветио мађарско-југословенским односима између два светска рата, 
што је више него оправдано с обзиром на њихов значај. Аутор пре свега 
подвлачи мађарско незадовољство границама које је држава добила по 
Тријанонском миру и њене тежње ка њиховој ревизији, а то је била окосни-
ца мађарске спољне политике у међуратном периоду. Иако је такав реви-
зионизам тридесетих година био уперен углавном према Румунији, где је 
1940. дао и одређене резултате, јасно је да је Мађарска желела и ревизију 
границе према Југославији. Прилика за то се указала априла 1941. када се 
Мађарска придружила нападу Немачке, Италије и Бугарске на Југославију 
и потом присвојила део њене територије. Управо тај тренутак аутор, за 
разлику од већине мађарских историчара, сматра стварним тренутком 
уласка Мађарске у Други светски рат. Следи рад Владана Јовановића под 
насловом „Балканске политичке прилике и априлски слом Вардарске ба-
новине“. У занимљивом тексту аутор је покушао да реконструише спољно-
политичке околности у годинама непосредно пред Априлски рат и на тај 
начин покаже колико су оне утицале на то да читав југоисточни део 
Краљевине Југославије буде веома лако окупиран у том рату. Колега Јова-
новић нарочито истиче значај југословенско-бугарских односа, који су 
упркос Пакту о вечном пријатељству из 1937. били оптерећени македон-
ским питањем и бугарским тежњама ка ревизији граница. Као други ва-
жан фактор он истиче супротстављене југословенске и италијанске инте-
ресе у Албанији. Италијанска акција у Албанији 1939. и потом напад на 
Грчку 1940. довели су Југославију у потпуно окружење непријатељских 
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снага, што је водило оживљавању ВМРО-а и сепратистичких тежњи Алба-
наца. То је олакшало немачко-бугарску окупацију тих области у Априлском 
рату а потом и пад Београда услед пресецања везе са Солуном. Трећи рад у 
овој целини зборника, који носи наслов „Југословенски Банат 1941. годи-
не“, потписао је Зоран Јањетовић. У настојању да сумира и критички преис-
пита досадашња сазнања о 1941. години у југословенском делу Баната, 
аутор полази од јасне географске и економске одређености Баната и по-
следица које је у том смислу оставила његова подела после Првог светског 
рата. Истичући да су сви проблеми који су пратили његову поделу постоја-
ли и 1941. Јањетовић наглашава и један нови – нацификацију локалног не-
мачког становништва, које је, после Априлског рата и окупације, играло 
пресудну улогу у југословенском Банату. Фолксдојчери су били у сваком 
смислу привилеговани, Мађари су могли мало а други народи нимало да 
утичу на догађања. У најтежој ситуацији су се нашли Јевреји, који су августа 
1941. пребачени за Београд и наредног пролећа поубијани, али су поред 
њих и Срби трпели репресалије, због  чега је, под вођством КПЈ, дошло и до 
првих акција организованог отпора, мада оне у тој фази нису наносиле зна-
чајнију штету окупатору. Као четврти по реду у овој целини зборника дола-
зи рад „Мисија Едмунда Фезенмајера у Србији 1941. године“ чији аутор је 
Драган Алексић. Текст се бави улогом Едмунда Фезенмајера, поверљивог 
изасланика министра спољних послова Немачке, који је у Србији у лето 
1941. учествовао у успостављању нове домаће управе, у условима неочеки-
вано снажног устанка који је управо избио. У средишту Алексићеве пажње 
је разматрање разлике у гледиштима војних и политичких представника 
немачких окупационих установа по питању улоге домаће управе у гушењу 
устанка и њихова настојања да за своје гледиште придобију државни врх 
Трећег рајха. У том смислу, мисија Фезенмајера као представника мини-
стра спољних послова била је део настојања немачког министарства спољ-
них послова да се задатак гушења устанка у Србији повери новоуспоста-
вљеној Недићевој администрацији (у чијем формирању је Фезенмајер оди-
грао значајну улогу) за шта је требало обезбедити и подршку самог Хитле-
ра. Насупрот оваквим настојањима, представници немачке војске у Србији 
залагали су се да се то постигне силом и репресалијама. Пети рад треће 
целине зборника под насловом „Српско-албански односи у Косовском ок-
ругу 1941. године у контексту немачко-италијанских интереса“ написао је 
Ненад Антонијевић. Аутор је покушао да прикаже чињенично стање у 
оном делу Косова који је током Другог светског рата био под немачком 
окупацијом (Косовска Митровица са рудником Трепча, Вучитрн, Подујево) 
а на основу архивске грађе (нарочито немачке) и објављених збирки доку-
мената и литературе. У средишту Антонијевићеве пажње је сукоб поли-
тичких, војних и економских интереса Немачке и Италије, као и њихов од-
нос према тамошњој албанској националној мањини, која је у највећој 
мери сарађивала са окупаторима у намери да и тај део Југославије укључи 
у Велику Албанију. Колега Антонијевић указује и на чињеницу да до тог 
циља, и поред сарадње са окупаторима, Албанци нису могли да дођу без 
протеривања српског становништва те су примењивали бројна насилна 
средства и методе (уништавање имовине, претње, протеривања, индиви-
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дуални или масовни терор, убиства). Следећи по реду, шести рад у овој це-
лини, дело је Јована Мирковића а носи наслов „Идеолошка основа злочина 
Независне Државе Хрватске 1941“. У овом тексту аутор је посветио изузет-
ну пажњу анализи изражених намера и конкретним поступцима које је 
НДХ спроводила током 1941. да би уз анализу статистичких података и 
категорија достигнутог нивоа поименичног пописа жртава рата од 1941. 
до 1945. показао да је НДХ током читавог рата, а нарочито током 1941. го-
дине, вршила систематски злочин са циљем да уништи православне Србе, 
Јевреје и Роме. Полазећи од тога, Мирковић закључује да је НДХ починила 
најтежи вид злочина против човечности који је касније дефинисан као ге-
ноцид и да је тај злочин уграђен у саме њене темеље тј. у њену идеолошку 
основу. Седми рад треће целине носи наслов „Совјетски утицај на почетак 
борбе против окупатора и избијање грађанског рата у Југославији 1941“ а 
његов аутор је Алексеј Тимофејев, који је покушао да на основу архивске 
грађе реконструише улогу ИК Комунистичке интернационале и совјет-
ских обавештајних служби у избијању устанка у Србији 1941. године. Ти-
мофејев недвосмислено указује на бројне доказе које нуди совјетска ар-
хивска грађа а који говоре о организованим акцијама совјетских служби и 
Коминтерне које су радиле на пребацивању обучених бораца у Југославију 
а у том смислу најпогоднији су били они комунисти који су се борили у 
Шпанском грађанском рату и тамо стекли завидно герилско искуство, које 
су потом преносили другима по доласку у Југославију. После овог, следи 
рад Силвије Крејаковић под насловом „Између мита и истине: масовна од-
мазда у Краљеву, октобра 1941“. Тема којом се овај рад бави, масовно 
стрељање цивила у Краљеву у периоду од 15. до 20. октобра 1941. које је 
извршила немачка војска а које је несумњиво један од највећих ратних 
злочина окупаторске војске на територији Србије, сагледана је овом при-
ликом на другачији начин. Ауторка је покушала да сучели две слике које 
постоје о овом догађају: једне која је настала на методолошки и научно 
утемељеној анализи постојећих историјских извора, која се може узети 
као реална, и друге која представља митологизовану представу самог до-
гађаја (када је у питању број стрељаних, датум стрељања или родољубива 
и национална конотација стрељања), која је провлађујућа у меморијалној 
традицији насталој после Другог светског рата. Следећи, девети, рад у овој 
целини зборника под насловом „Губици партизанског покрета са терито-
рије Србије у устанку 1941. године” потписао је Драган Цветковић. Циљ 
аутора овог рада је био покушај да на основу делимично ревидираног по-
писа Жртве рата 1941–1945. сачињеног 1964. прикаже људске губитке у 
оном делу становништва окупиране Србије које се определило за парти-
зански покрет за време устанка 1941. Користећи бројне табеле и графико-
не, Цветковић је помоћу свестране анализе, јасно и прегледно, показао из 
којих региона потичу страдали партизани, ко се прикључио устанку и как-
ве разлике међу тим људима постоје имајући у виду њихову националну, 
полну и старосну структуру. Поред тога он је показао и из којих социјално-
-економских категорија су они регрутовани, где су и на који начин страда-
ли а све у контексту општег страдања партизанског покрета. Десети рад у 
овој целини написао је Милан Терзић и насловио га „1941. у југословен-
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ским војним извештајима из Каира“. Он је написао текст који, на основу 
архивских истраживања и објављене грађе и литературе, скреће пажњу на 
извештаје о стању у окупираној Југославији до којих је долазио избегли 
југословенски војни контингент у Каиру. Из тих извештаја сазнајемо да су 
југословенски војни кругови у Каиру били обавештени о догађањима у 
земљи, што се нарочито односи на информације о избијању оружаног ус-
танка, које су биле охрабрујуће за многе и које су произвеле жељу да се на 
догађаје утиче. Последица тих вести је било и унапређење Драгољуба Ми-
хаиловића у чин генерала, децембра 1941. године. Појава генерала Миха-
иловића изазвала је, међутим, и сукоб између цивила и војника у изгнан-
ству у коме су превагу однели цивили и млађи официри. Тиме је створен 
нови стожер окупљања емиграције према коме су несрпски чланови владе 
имали подозрење, што ће у будућности довести до персоналних промена 
на челу владе и војске у изгнанству. Једанаести рад, под насловом „Ратни 
циљеви Комунистичке партије Југославије у Другом светском рату“, напи-
сао је Коста Николић. У средишту пажње аутора налази се ратна стратегија 
Комунистичке партије Југославије током Другог светског рата. Пре свега, 
Николић критички анализира тумачења да је управо национална полити-
ка КПЈ (тзв. партизанско југословенство) била чинилац који је одлучујуће 
утицао на оживљавање идеје о јужнословенској солидарности а потом, на 
основу идеје о братству и јединству, и на обнављање југословенске држа-
ве. Суштина револуције коју је спроводила КПЈ била је стварање федерал-
не југословенске државе засноване на праву на самоопредељење народа са 
федералним јединицама (осим Босне и Херцеговине) организованим по 
етничком принципу. С тим у вези, најважнији ратни циљ КПЈ било је из-
вођење саме револуције и потом преузимање власти и стварање новог 
друштвено-политичког система. Љубинка Шкодрић написала је дванаести 
по реду рад ове целине зборника Срби и рат у Југославији 1941. под насло-
вом „Идеолошка начела просветне политике владе Милана Недића“. Ау-
торка анализира идеолошке ставове оних чланова владе Милана Недића 
који су били задужени за просветну политику и њихове погледе на улогу и 
значај школе и васпитања. Осим тога, она препознаје и њихове покушаје да 
своје погледе и ставове уткају у просветну политику и тако створе потпу-
но нови концепт образовања у Србији који би одговарао околностима које 
је створила окупација. У намери да то остваре, креатори нове просветне 
политике у окупираној Србији били су усредсређени на практичну страну 
образовања, што је водило стварању школе која би давала стручна и прак-
тична знања, насупрот школи каква је постојала пре Другог светског рата 
и која је ученицима нудила широко опште образовање. Крајњи циљ било је 
потчињавање образовања и његова инструментализација ради обезбеђи-
вања подршке становништва окупаторском режиму. Претпоследњи, три-
наести рад ове целине, под насловом „Спортска политика у окупираној 
Србији – државна контрола и покушаји идеологизације“, потписао је Дејан 
Зец. На основу грађе Архива Србије, релевантне литературе и штампе из 
периода од 1941. до 1944, аутор се усредсредио на истраживање идолошко- 
-пропагандног деловања квислишких власти у Србији према спортским 
организацијама и клубовима са циљем да се они ставе под посредну или 
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непосредну контролу. Колега Зец нам посебно скреће пажњу на деловање 
двојице тоталитарних идеолога у спорту: Душана Касапиновића који се за-
лагао за етатизацију, милитаризацију и евентуалну фашизацију спорта по 
немачком моделу и Велибора Јонића који је као министар просвете у Не-
дићевој влади радио на реорганизацији спорта у окупираној Србији, пре све-
га постављајући је у законске оквире и реорганизујући само мимистарство 
просвете, мада без великог успеха. Четрнаести, уједно и последњи рад ове 
целине и читавог зборника, насловљен „Однос власти Независне Државе Хр-
ватске према српском становништву у северној Далмацији од априла 1941. 
до септембра 1943. године“ написао је Никица Барић. Аутор је однос власти 
квислиншке НДХ према Србима који су настањивали северну Далмацију 
пратио од тренутка проглашења НДХ до капитулације Краљевине Италије, 
која је играла веома велику улогу у односима између Срба и нових власти, 
пре свега због сопствених интереса заштите приобалног подручја Далма-
ције које је била анктирала. Италија је кривила НДХ да је због њеног звер-
ског понашања према Србима избио устанак који није одговарао Италијани-
ма и приморала је да повуче своје војне снаге из приобалног подручја. Због 
тога је било покушаја и самих власти НДХ да на бољи начин уреде односе са 
Србима а управо тим питањем се овај рад у највећој мери и бави.

Осим ових 26 радова, зборник Срби и рат у Југославији 1941. године 
садржи и један обиман прилог под насловом „Југословенске кризе (1918–
1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историо-
графији“ чији су аутори Душан Р. Бајагић и Александар Стојановић. У 
тексту прилога анализирано је писање српске историографије у периоду 
од 1990. до 2010. о југословенским кризама између два светска рата, ис-
кушењима рата, као и о самом Другом светском рату на простору Србије. 
На чак 72 стране, аутори указују на главне токове српске и југословенске 
историографије од 1945. наовамо, нарочито наглашавајући да је историо-
графија током прве две деценије после Другог светског рата и током 90-их 
година била под великим политичким притиском, а током деведесетих и 
под утицајем национализма, што је резултирало појавом ревизионизма, 
поготово када су у питању биле теме у вези са грађанским ратом током 
Другог светског рата. Почетком новог века, пак, долази до нових историо-
графских приступа и истраживања нових тема, чиме су проширени хори-
зонти и побољшана српска историографија.

Ако погледамо колико квалитетних радова зборник Срби и рат у 
Југославији 1941. године садржи и колико разноликих погледа на кључна 
питања прве године Другог светског рата нуди, јасно је да ће овај обиман 
колективни рад заслужено наћи велики број читалаца, како у стручној 
тако и у широј јавности која има интересовања за историју српског народа. 
Сигурни смо да ће бити незаобилазно штиво за све историчаре истражи-
ваче савремене историје, опште или националне, али и за политикологе, 
новинаре, публицисте, социологе и друге који се у својим стручним радо-
вима делом ослањају и на резултате историјске науке.

Др Владимир љ. цВЕТКОВИЋ
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Мр Бранко Матић, 
Ваљевски партизани 1941–1942 на фотографијама Рада Јокића, 

самостално издање аутора, Ваљево, 2015, 160 стр.

Теме из Народноослободилачке борбе поново су, након вишего-
дишњег одсуства, почеле да привлаче истраживачку пажњу историчара 
и публициста, чему вероватно доприноси и обележавање 70. годишњице 
завршетка Другог светског рата у Европи и победе над фашизмом. Без пре-
тензија да се укључи у актуелне ревизионистичко-антиревизионистичке 
спорове у српској историографији и лишен идолошке пристрасности, у 
Ваљеву је мр Бранко Матић објавио своје самостално историографско из-
дање, фотомонографију Ваљевски партизани 1941–1942 на фотографија-
ма Рада Јокића. Матић (рођен у Осечини 1957) дипломирао је и магистри-
рао на Факултету организационих наука у Београду, на коме је радио и као 
асистент. Већи део професионалне каријере провео је радећи у привреди, 
истовремено интензивно развијајући своја интересовања за уметничку 
фотографију и локалну историју. Иако је до данас објавио већи број истра-
живачких радова из области историје Осечине и ваљевског краја, као и не-
колико радова посвећених фотографији као историјском извору, фотомо-
нографија посвећена Ваљевском партизанском одреду представља врху-
нац његових историографских достигнућа. О томе сведочи и чињеница да 
је рукопис ове књиге награђен Првом наградом „Драгојло Дудић“ на књи-
жевно-публицистичком конкурсу истоимене фондације за  2014. годину. 

Фотомонографија Ваљевски партизани 1941–1942 на фотогра-
фијама Рада Јокића састоји се из предговора, 11 тематски заокружених 
поглавља и додатка који се бави фотографијама Рада Јокића из 1944. го-
дине, када се он налазио међу нишким партизанима. Иако су поглавља 
добро структурирана и тематски заокружена, њихова је основна функција 
тек да читаоцу омогуће прегледније праћење главних садржаја ове књи-
ге: животног пута партизанског борца и фотографа Радивоја Рада Јокића 
и ваљевских партизана у периоду од избијања устанка у Србији до слома 
и расформирања ваљевских одреда у марту 1942. године. Из тог разлога 
првих неколико поглавља посвећено је животопису Рада Јокића и праћењу 
судбине фотографија које је, неретко ризикујући и сопствени живот, сни-
мио током Другог светског рата. 

Раде Јокић је био несвакидашња историјска личност. Оставши без 
оца, који је погинуо у Првом светском рату, провео је тешко детињство у 
Градцу. Током школовања више пута је понављао разреде у Ваљевској гим-
назији али је у Бечу крајем 20-их завршио Трговачку школу са дактилогра-
фијом. Након одслужене војске (школе резервних официра), током три-
десетих је радио у више београдских осигуравајућих друштава и банака, 
градећи паралелно каријеру синдикалног активисте. Од 1937. године био 
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је активни члан КПЈ, а преко прве супруге Параскеве био је у родбинским 
везама са сликаром Ђорђем Андрејевићем Куном, симпатизером, а ка сније 
и истакнутим чланом КПЈ. За време Другог светског рата интензивно 
је био укључен у НОБ: помагао је београдске илегалце (у његовом стану 
боравио је Александар Ранковић) а почетком јула 1941. године ступио је 
у Ваљевски партизански одред. Партизанска епопеја Рада Јокића била је 
пуна успона и падова, и у чак два наврата прекидана хапшењима: први 
пут су га ухапсили четници Косте Пећанца у пролеће 1942, други пут пар-
тизански органи у јесен 1944. године, када је грешком боравио у борском 
затвору више месеци. Иако је био истакнути борац, који је током НОБ-а вр-
шио ду жности и команданта одреда, политичког комесара и команданта 
места, те након хапшења 1942. дуже боравио у заробљеништву, Јокића су 
мимоишла ратна признања. Није се пријавио ни за добијање партизанске 
споменице, иако је на то имао право, уз образложење да се „он и другови 
нису за то борили“. Након рата живео је динамично, а преминуо је у Бео-
граду 1992. године. 

У средишту фотомонографије Ваљевски партизани 1941–1942 на 
фотографијама Рада Јокића налазе се бројне Јокићеве фотографије сни-
мљене током НОБ-а. Јокић је имао визионарско надахнуће, јер је још прили-
ком одласка у рат био свестан колики ће документарни, али и политички 
значај имати ратне фотографије. Његова чврста решеност да фотографи-
ше партизанске јединице и места у којима је боравио често није наилазила 
на разумевање и одобравање сабораца, који су му неретко пребацивали 
„док ти сликаш, ми гинемо“. Од изузетно великог броја фотографија које 
је Јокић направио са ваљевским партизанима сачуван је само део, који се 
данас налази у Историјском архиву Ваљева, Војном музеју у Београду и 
приватној збирци ваљевског фотографа Здравка Ранковића. Аутор Бранко 
Матић детаљно је описао ове историјске фото-збирке, дајући при том и 
најзначјније техничке информације о свим сачуваним фотографијама. 

Јокићеве фотографије ваљевских партизана, како је то Матић иста-
као, имају и документарни карактер и уметничку вредност. Оне несумњи-
во спадају у најбоље српске ратне фотографије из првих година Другог 
светског рата. На њима су овековечени ваљевски партизани у покрету, 
борби, на одмору, у интеракцији са сељацима, на отвореном и у затворе-
ном простору. Јокић је имао прилику да фотографише и неке од истакну-
тих партизанских руководилаца: најбоља портрет-фотографија народног 
хероја Филипа Кљајића - Фиће његово је дело, баш као и једина сачувана 
ратна фотографија Драгојла Дудића, а направио је и снимке Мирка Томића 
- Сељака, Радивоја Јовановића - Брадоње, Бранка Пољанца, Драгана Тато-
вића, аутора песме „Партизан сам, тим се дичим“, и других бораца. Такође 
је овековечио сцену одвођења непријатеља („сарадника Гестапоа“) на 
стрељање, а снимио је и велики број фотографија које приказују партизан-
ке. Неке од ових фотографија необичан су спој уметничког и документар-
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ног: на њима су приказане партизанке у лаким летњим хаљинама, на изле-
ту у природи и понекад окружене децом, а вешто изведена композиција и 
фотографско умеће Јокића чине да је готово немогуће претпоставити да су 
снимци направљени током рата. Јокићева вештина и уметнички приступ 
долазили су до изражаја и у бројним фотографијама партизана у сеоским 
кућама, у којима велику улогу игра светло које под одређеним углом до-
пире кроз прозоре и осветљава само део просторије. На овим снимцима 
партизани углавном припремају храну, чисте оружје или сређују одећу и 
обућу, а светло обасијава само њихове руке или лица. Јокићеве ратне фо-
тографије имају изузетну вредност за историчаре и представљају првора-
зредни историјски извор. Из њих се сазнаје о бројности партизанских од-
реда, одевању и униформама, борбеном моралу, дисциплини и наоружању, 
кретању одреда, борбама и одмориштима. Више фотографија овековечило 
је и сељаке који су примали партизане на преноћиште, а на њима се уочава 
да се углавном радило о сиромашнијим сељацима у поодмаклом животном 
добу. Иако су бројне Јокићеве фотографије већ објављиване у споменица-
ма и историографским радовима о НОБ-у, као и у школским уџбеницима из 
историје, неке од њих објављене су у Матићевој књизи по први пут.

Бранко Матић детаљно је описао и анализирао ратни ангажман 
Ваљевског партизанског одреда, најбројније и најзначајније партизанске 
формације у Србији почетком 1942. године. Изворну основу углавном чине 
мемоарски и наративни извори, као и велики број Јокићевих фотографија: 
122 снимка ваљевских партизана, као и 21 снимак нишких партизана из 
1944. године. Осим историјских извора, аутор се служио и разнородном 
историографском и методолошком литературом. Основни текст фотомо-
нографије обогаћен је факсимилима докумената, временским таблицама 
и историјским картама које приказују кретање и дејство ваљевских парти-
зана, што значајно доприноси бољем и потпунијем сагледавању основног 
предмета истраживања. У Матићевој књизи још су објављени и спискови 
извора и литературе, резиме на енглеском језику, индекс имена, рецензија 
др Драгана Алексића и биографска белешка о аутору. У целини гледано, 
фотомонографија мр Бранка Матића Ваљевски партизани 1941–1942 на 
фотографијама Рада Јокића представља вредан истраживачки допринос 
и драгоцену визуелну допуну постојећег историографског наратива о 
ваљевским партизанима и НОБ-у уопште. Она у речи и слици, истраживач-
ки и без идеолошких утицаја, приказује један значајан сегмент историје 
Србије у Другом светском рату и омогућује дубље и потпуније разумевање 
историје и карактера Народноослободилачке борбе.

Др Александар СТОЈАНОВИЋ





информације 
о наУчним скУповима

information on Conferences
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International Conference: Sport and Leisure on the Eve of the
First World War, organized by the MMU

Sport and Leisure History Group (SpLeisH)
and British Society of Sports History (BSSH)

North-West, 27th and 28th of June 2014

 As July 2014 slowly approached, entire Europe slowly embarked in 
the process of commemorating the outbreak of the Great War, a conflict which 
had immense impact on shaping the modern world. Millions who had died 
and suffered remain in our memory as a constant reminder of the destructive 
powers of nationalism and imperialism and remonstrate on the necessity to 
learn from the past. First World War, which ended Europe’s Belle Epoque, also 
signaled the shifts in practices and routines of the European civic life, which 
were at the beginning of the 20th century a common ground for most of the 
European countries. Sport, being a vital part of  everyday life in the cities and 
schools of the time, grew and developed in the pre-war period alongside other 
forms of entertainment, thus becoming the important part of European general 
social dynamics and identity.

 The general state of sport and leisure in Europe in the period just before the 
start of the Great War was the topic of the international scientific symposium that 
was held in Crewe, United Kingdom, on 27th and 28th of June 2014. The symposium 
was organized by the Manchester Metropolitan University – Cheshire Campus 
Department of Exercise and Sport Science and its Sport and Leisure History Group 
(SpLeisH), with the help of the British Society of Sports History (BSSH) North-
West branch. Dr David Day, senior lecturer at the MMU, was the head organizer 
and he made a tremendous effort to make all the participants feel welcomed. The 
symposium itself, held in the beautiful surroundings of the MMU Cheshire Campus 
in Crewe, was divided into two panels, one held on June 27th and other on June 28th. 

 First day of the symposium saw presentations from eleven participants. 
Robert Snape, Reader in Leisure and Sport at the University of Bolton, talked 
on the subject The First World War and the New Leisure of Inter-war Britain: 
The Significance of 1913, and he emphasized the importance of new leisure 
practices in the post-war period and the new social context of sport and 
leisure which differed a lot from pre-war Britain. Daryl Leeworthy, lecturer 
in community history at the University of Huddersfield, had the presentation 
titled Playing for Peace: Sport, Class and Internationalism in Europe, c. 1910–
1914, where he examined the importance of the sporting activities of the 
labor movement organizations across Europe and attempts to transfer the 
national success to international level. Archie Jenkins, a sport enthusiast from 
Alnwick, Northumberland, presented a paper Robert Gibson, Forgotten North 
Northumberland Professional Football Player and Sprinter, where he gave 
detailed history of the career of Robert Gibson, a local football and athletics 
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hero. Hans Henrik Appel, curator at the Greve Museum in Denmark, talked about 
Football in Denmark at the Time of the Great War. Simon Vaukins, an independent 
researcher, presented the paper The Isle of Man Tourist Trophy Motorcycle Races 
on the Eve of the First World War, where he examined in detail the local insular 
tradition of motorcycle racing. Susan Barton, honorary research fellow in the 
International Centre for Sports History and Culture at De Montfort University 
in Leicester, spoke about the development of winter sports in Switzerland up 
to the beginning of the First World War and the creation of the cosmopolitan 
community of tourists and winter sports enthusiasts in the region. Her paper 
was titled The First Half-century of Winter Sport in Switzerland up to 1914 and 
the Impact of the First World War. Carrie Dunn, journalist and an academic, spoke 
on the topic Discovering the Hidden, not at Home: The History of Female Football 
Fandom before the First World War. Her presentation was a great overview of 
the history of female football fandom in the UK and a sort of deconstruction 
of the “masculine” approach to the topic. Paul Newsham, lecturer in British 
History at Adam Mickiewicz University in Poznań, presented a paper called “The 
Butter-cup that Blooms in Spring”: Stadium Singing on the Eve of the First World 
War. He made a fabulous reconstruction of a particular part of terrace folklore 
and culture – songs and chants sung by the football crowds. Christopher Dodd, 
rowing historian at the River & Rowing Museum, spoke about rowing in the UK 
before and during the First World War. David Day, from Manchester Metropolitan 
University, presented a paper titled Coaching, Amateurism and Training in 
Britain 1912–1914, focusing on the debate in British public about professional 
and amateur coaches after the poor British performance at the 1912 Olympics 
in Stockholm. Alex Jackson, Collections Officer at the National Football Museum 
in Manchester, spoke about football in the UK during the war and about all the 
controversies that surrounded the game in that turbulent period. Title of his 
paper was “Sound Arguments for Continuing Football”: Domestic Football on the 
Home Front in England: 1914–1919. First day of the symposium ended with a 
pleasant joint dinner and conversation at the Ramada Encore Hotel, fueled with 
a few pints of excellent Theakston’s Best Bitter ale.

Second day of the symposium started with the presentation from 
Craig Horner, lecturer at Manchester Metropolitan University, titled The New 
Sport of Motoring: A Cheshire Perspective, where he talked about the birth and 
development of motoring sport in Cheshire and wider Manchester area. Conor 
Curran, teacher at De Montfort University in Leicester and St Patrick’s College 
in Dublin, gave the presentation on the history of Football in Ulster. Name of the 
paper was The Development of Association Football in Provincial Ulster, 1880–1914. 
Brenda Rewhorn, member of the MMU Sport and Leisure History Group, made an 
interesting presentation titled Who and What were the Influences on the Popularity 
and Sociability of Tatting as a Leisure Activity at the Turn of the 20th Century,  making 
a break with sporting topics and focusing on tatting. Stijn Knuts, researcher and 
teaching assistant at the Policy of Sports and Physical Activity Research group 
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at the University of Leuven, talked about the importance of cycling in Belgian 
social history. His paper title was Changes Awheel: Transformations in the Social 
and Cultural Meanings of Cycling in Belgium, 1900–1914. Gary James, author and 
lecturer at the MMU, presented a detailed outlook on football in Lancashire prior 
to the First World War in the paper Football in Lancashire at the Outbreak of War. 
Mark Rowe, journalist and independent researcher, presented a paper County 
Cricket in 1914: A Re-assessment. Dejan Zec, researcher at the Institute for Recent 
History of Serbia and member of the Centre for Sports Heritage – South East 
Europe, presented a paper titled Kick-Off in Europe’s “Powder Keg”: Cooperation 
and Confrontation in Football in South Slavic Lands 1900–1914. The presentation 
emphasized the connections created by football contacts between Serbs, Croats 
and Bosnian Muslims in the period prior to the First World War. John Mather, 
independent researcher and swimming enthusiast, talked about a local swimming 
hero who died in the First World War. Name of his topic was Percy Courtman (1888–
1917): Manchester’s Forgotten World Record Swimmer. Ian Atkin, senior lecturer in 
Leisure Studies and Leisure Management at MMU Cheshire presented a paper The 
Wired Fence: The Period Eye Impression of the Impact of Barbed Wire on English 
Foxhunting Countries “Before” the Great War. Jean-Francois Loudcher, lecturer at 
University of Franche-Comté, analyzed the gradual shift from militarized physical 
culture of France to the leisure and health-oriented modern sport, as the result of 
aspirations of the French bourgeoisie and working class, which was in opposition 
to the war. Title of his paper was Sport in France on the Eve of the First World 
War: Violence of Street and Sports, a Process of De-Civilization Conductive to the 
Brutalization of the Masses. Douglas Hope, independent researcher, presented a 
paper “International Friendships” with the Co-operative Holidays Association in the 
Years Leading up to the First World War, where he discussed the development of 
international tourism in Europe prior to the war. Final speaker at the symposium 
was Simon Eaves, Senior Lecturer in the Department of Exercise and Sports 
Science at MMU, who presented paper titled The Doctor, the Barrister and the 
Wizard: The Making of Australasian Tennis Dominance in the Pre-Great War Period.

The symposium not just provided the opportunity for researchers to 
share taught and exchange ideas but also created the possibility for a wider 
auditorium to participate. All presentations were recorded and will be available 
as podcasts on the website of the MMU Cheshire Sport and Leisure History 
Group. Also, the publication of the conference papers is scheduled for late 2015. 
Sport and Leisure on the Eve of the First World War Conference gave us several 
outstanding papers and showed the importance of thinking about sport in the 
context of war. One can only hope that the topic will develop and that researchers 
will soon have the opportunity to discuss sport during the war, hopefully in the 
same excellent organization.

Dejan ZEC

ИНФОРМАцИЈЕ О НАуЧНИМ СКуПОВИМА
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УпУтство за предајУ рУкописа

- Часопис Токови историје објављује текстове на српском језику, ћири-
личним писмом, уз резиме на енглеском језику. Аутори из иностран-
ства могу послати текст на свом матерњем језику и у том случају тек-
стови 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, ћири-
лично писмо, величина слова 12, проред 1,5, и фусноте: величина 
слова 10, проред 1. 

- Текстови не треба да буду дужи од 25 страна, тј. једног и по табака 
(укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, табеле и резиме), од-
носно седам страна за приказе. 

- Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) морају бити куца-
ни 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 еле-
менте.

- Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. године две оба-
везне анонимне рецензије за сваки достављени рад. Да би рад био 
прихваћен за штампу, потребно је да обе рецензије буду позитивне и 
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да га оба рецензента препоручују за штампу. Рецензенти (како страни 
тако и домаћи) морају имати више или исто научно звање као аутор 
радова.

- неће се прихватити за штампу они радови који су у било ком об-
лику раније већ објављени.

- Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје се не 
враћају. 

УпУтства за писање фУснота, напомена и библиографија

Име и презиме аутора: нормал 
Наслов књиге: italic (курзив)
Наслов чланка или прилога (из књиге или зборника): нормал под на-
водницима
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 пи-
тање 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.

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.
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цитирање докумената из архивских фондова
Архив Србије (даље АС), Земаљска комисија за утврђивање злочина окупа-
тора и њихових помагача, г. 25.
Архив Србије и Црне Горе, Савезно извршно веће (даље АСЦГ, СИВ), 130-
783-1259.

цитирање из енциклопедија
„Срби“, Енциклопедија Југославије, 7, Загреб, 1968, стр. 529.

цитирање са World Wide Weba
Carrie Mc Lauthlin, „The Handmand’s Tale in the context of the USSR“, Section 18, 
2003, www.y.arizona.edu (у загради обавезно навести датум посете сајту).
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жајем, уређивањем сајта и пошаљите на e-mail: inis@ptt.rs
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