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The Impact of the WWI on the Officers’ Mind-set in the Balkan
Affairs: Interwar, WW II and after (Humanitarian Aspect)1
Abstract: Author of this survey article tries to indicate multiply
legacies of the First World War on the army officers’ mind-set
in the interwar years and especially during the Second World
War at the Balkan war theatre. The experience of Austro-Hungarian officers on the South and Eastern Front 1914–1918 no
doubt influenced the once middle ranked or junior officers at
the same theatres of war in the period after 1941. It was not
only combat experience and frustration but attitudes stirred
up by propaganda as well.
Key words: war crimes, Balkan, Wermacht, Austro-Hungarian
officers, ISC, Salonika Front, Serbia, Uprising in Toplica, Chetniks

Human nature in politics has been in the historians’ scope for the
long time now. Mentalities and ego-history have been the subjects of essays
on political culture or biographies.2 The specific “human touch” in diplomacy, warfare, politics even culture in a broader sense has sometimes been
left out so it is worthy to put emphasis on the following remarks by Namier:

1
2

This article has been written within framework of the scholarly project Tradition
– Historical Heritage and National Identity in Serbia in 20th Century (No. 47019),
funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of the
Republic of Serbia. This article is mainly based on the paper presented at èStoria
2014 – X International History Festival, Gorizia, May 22–25 2014.
L. B. Namier, “History and Political Culture”, The Varieties of History from Voltaire to
the Present, ed. Fritz Stern, (New York, 1973), 371–386; Robert J. Young, “Formation
and Foreign Policy: Biography and Ego-Histoire”, French History Oxford Journals 24
(2), (2010, April), 144–163.

11

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

“The subject matter of history is human affairs, men in action,
things which have happened and how they happened; concrete events
fixed in time and space, and their grounding in the thoughts and feelings
of men – not things universal and generalized; events as complex and
diversified as the man who wrought them, those rational beings whose
knowledge is seldom sufficient, whose ideas are but distantly related to reality and who are never moved by reason alone (…) complex social setting
adds enormously to the mass of human actions determined neither by vital instinct nor by reason but by a routine inherent in that setting. Thus
the past is on top of us and with us all the time (…) by knowing how these
things have come to be, which helps to understand their nature, character,
and their correlation, or lack of correlation, to the present realities of life.”3
The social setting could be imposed by the attitude of the teachers upon the youngsters as well as by curriculum. Mass feelings could
also be produced by traumatic and frustrated life experiences. This very
fact also pertains to political leaders. Examples of prominent leaders, like
the French ones who experienced humiliation or were even refugees in
their young age in 1870/71, the Serbian ones after Annexation of Bosnia
and Herzegovina in 1908, or the German (Austrian) ones after the lost
war in 1918, demonstrates the importance of addressing this issue. How
they would remember a traumatic series of events is what shaped and
pushed them to adopt stands in the new circumstances.
Marking 100 years since the start of World War One attracts not only
academic circles but the broader public as well. In spite of frequently exposed
desires “to leave the past in the past”, we are still observing how even the distant past has shaped mentalities ever since. But as usual, it is not only the past
itself but its (ab)use for a political purpose. Sometimes it is not clear whether
we are faced with a standard narrative which stems from political mentality as
well as from the national identities or with intentional distortions.
The long 19 century that had started with the French revolution
and ended in the fall of 1918, actually did not cease to exist in many ways.
The mental maps, ideas, even political movements that had been developed in the nineteenth century would continue to shape the post-war
world along impacts of the Great War itself. The very fact is that the war
struck heavily upon sentiments and mind-sets but one should always
bear in mind the broader legacy from the pre-war years.4
3
4

Namier, 372–373.
Milorad Ekmečić, “Politička biografija generacije (mesto Prvog svetskog rata u istoriji)”,
Ogledi iz istorije, (Beograd, 2002), 163–190, 163; Thomas J. Knock, To End all Wars,
Woodrow Wilson and the Quest for a New World Order, (New York, 1992), 13, 14; François
Furet, Le passé d`une illusion, Essai sur l`idée communiste en XXe siècle, (Paris, 1995), 269.
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How far it could go one can see even in 1990s. In his bitter assessment of the Yugoslav issue the French president told his Greek colleague Andreas Papandreou:
“Everything was a sequence of errors: the German action, American ignorance, Italian hesitation provoked by the attitude of the Holly
See. Actually, Germany who saw itself as the legitimate successor of the
Austro-Hungarian Empire, has adopted all of the rage the Austrians felt
against the Serbs.”5
Generation 1880–1890 that encompassed army officers also had
a prominent role not only throughout the wartime but also during the
interwar years and later on in World War Two. Some of them would still
have a prominent role in 1950s. In the case of Yugoslavia, we can list
some prominent personalities like: deputy to the prime minister and famous leader of the Croat Peasant Party (HSS), Dr Vlatko Maček who served as a reserve officer in 42nd (Croatian) Division that fought in Serbia
1914 or Prime Minister Dr Ivan Šubašić (a Croat) who also served as a
reserve officer and later on as a Yugoslav volunteer. The most prominent
one was Joseph Broz Tito, Yugoslav Marshall then an NCO who fought
in Serbia 1914 in the same 25th Regiment (Zagreb). In addition, we can
list the lawyer Dr Mirko Puk and novelist Mile Budak future ministers in
Pavelić`s Croat Government (1941–1945), and notorious war criminals.
They also took a part in the war campaign against Serbia as reserve officers in 1914. Budak was captured and he experienced later the Serbian
withdrawal through the Albanian mountains to the Adriatic littoral.
An excellent book by Ben Shepherd on terror in the Balkans in
WW II, alongside with other accounts,6 inspired me to evoke some specific aspects of the WW I legacy that had impact on WW II and even after.
5
6

Hubert Védrine, Les Mondes de François Mitterand, (Paris: Fayar, 1996), 625.
Ben Shepherd, Terror in the Balkans / German Armies and Partisan Warfare, (London:
Harvard University Press, Cambridge), 2012; Walter Manoschek, “Serbien ist
Judenfrei“, Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42, R.
Oldenburg Verlag, (München, 1993), (In Serbian: Holokaust u Srbiji. Vojna okupaciona
politika i uništavanje Jevreja 1941–1942, (Beograd, 2007)); Jonathan E. Gumz, The
Resurrection and Collapse of Empire in Habsburg Serbia, 1914–1918, (Cambridge
University Press, 2009); Alan Kramer, Dynamic of Destruction. Culture and Mass
Killing in the First World War, (Oxford University Press, 2007); Istvan Deak, Beyond
Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps 1848–1918,
(Oxford University Press, NY/Oxford, 1990); Vasa Kazimirović, NDH u svetlu nemačkih
dokumenata i dnevika Gleza fon Horstenaua 1941/1944, (Beograd, 1987); Tko je tko
u NDH, Hrvatska 1941.–1945., (Zagreb: Minerva, 1997); Dr Đorđe Lopičić, Nemački
ratni zločini 1941–1945. Presude jugoslovenskih vojnih sudova, (Beograd, 2009); John
Paul Newman, The Croatian God Mars: The Impact of the War on the Male Wartime
Generation in Croatia, (PhD thesis, Southampton University, 2008).
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Shepard, as well as Walter Manoschek, and some others noticed
that the majority of the high Wehrmacht officers engaged in the Balkan campaign 1941/1945 were of Austrian or Austro-Hungarian descent. According to Manoschek, under the command of General Frantz
Boehme, commanding officer in occupied Serbia, Austrians alone comprised one third of the occupation forces in 1941. Some of them had
direct experience in the Balkans or Eastern front during the Great War.
Not to mention the Hungarians who were also engaged. Commanding
Generalsat on the Yugoslav soil during wartime like Alexander Löhr,
Lothar Rendulic, Frantz Boehme, Paul Bader, Edmund Glaise von Horstenau, Maximillian de Angelis, Julius Ringel, Walter Hinghofer, Paul
Hofman, Adalbert Lontschar, Alois Vindis, Johan Mikl were former
k.u.k. officers. Radomir Luza calculated that more than 200 Wehrmacht
Generals and 600 colonels were of Austrian descent.7
On the other hand, many top ranking officers in the Independent
State of Croatia (1941–1945) had wartime experience fighting in Serbia,
Macedonia, Bosnia and Montenegro (1914–1918). Some 81 Generals and
colonels, former k.u.k. officers have been listed in Who is Who in Independent State of Croatia.8
The troops under command of the former k.u.k. officers committed atrocities and war crimes as early as in the summer of 1914. The
atrocities and maltreatment were also directed against the Serbian population in Bosnia and Herzegovina,9 as well as against civilians during
the occupation of Serbia and Montenegro. However, what some of them
have done in WW II was not for the first time in their lives.10
What those in Wehrmacht or in the Croat army had in common
was a ruthless attitude not only against the armed insurgents but the ci7
8
9

10

Kazimirović, NDH u svetlu nemačkih dokumenata, 8, nap. 4 (After. Radomir Luza,
Östereich und die grossedeutsche Idee, 263).
Tko je tko u NDH.
Đorđe Mikić, Austrougarska ratna politiku u Bosni i Hercegovini 1914–1918, (Banja
Luka, 2011). See: „Rat sa podanicima“, Chapter I.
Vladimir Ćorović, Crna knjiga: Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme Svetskog
Rata 1914–1918, (Beograd, 1920; Beograd – Novi Sad, 2015); Rudolf Archibald
Reiss, Comment Les Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie. Observations direct
d‘un neutre, (Paris, 1915); Dr A. Van Tienhoven, Avec les Serbes en Serbie et en
Albanie 1914–1916. Journal de Guerre d‘un Chirurgien, (Paris, 1918) (In Serbian: Sa
Srbima u Srbiji i Albaniji 1914–1916. Ratni dnevnik jednog hirurga, Beograd – Novi
Sad: Prometej–RTS, 2015); Edmond Paris, Genocide in Satellite Croatia 1941–1945.
A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres, (Chicago, 1962); L.
Hory, M. Broszat, Der kroatische Ustascha-Staat 1941–1945, (Stuttgart, 1964); Gert
Fricke, Kroatien 1941–1945. Der „Unabhängige Staat“ in der Sich des Deutschen
Bevollmachtgten Generals in Agram Glaise v. Horstenau, (Freiburg, 1972).
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vilian population as well. Why? What drove them to adopt such a pattern?
This practice brought them ultimately before the Nuremberg court or before the courts in former Yugoslavia.
It has already been stressed in several recent historical accounts,
that their wartime experience 1914–1918 and frustrations caused by losing the war, by losing their country and, if you like, their identity, had
great impact on their attitudes in the Second World War. On the other
hand, they were influenced by experience in the new successor states
that was not satisfactory (at least for some of them). However, some
additional questions deserve to be addressed too. In the first place how
Austria-Hungary over the long period of time had prepared the minds of
its Officer Corps and public opinion for the future war campaign against
Serbia. One must also take into account how Germany had developed anti-Slavic bias on her part.11
Nineteen century Europe among other ideas was a cradle of racial theories sometimes mixed with social Darwinism.12 The existence
of anti-Slavism in the pre-war German Officer Corps was evident. It was
directed against the “East” as the old echo of Russophobia, common to
the West in general. The attitude was fostered in reaction to the pan Slavic ideology. There was a notion of a German moral mission to civilize its
backward, eastern neighbours. In the words of General Helmut Moltke
Jr. it would be “racial struggle between Germanic and Slavic races”. In
his letters to General Conrad von Hetzendorf he explained that it is “the
duty of all states that carry the standard of Germanic culture to prepare
themselves for this.”13 On the other hand, in spite of the multi ethnicity of
the Habsburg Officer Corps, there was an obvious anti-Serbian attitude
and anti-Slavism within Monarchy.14 General Conrad, as a junior officer
took part in fighting Slavic irregulars in occupied Bosnia and Herzegovina in the period 1878–1882. In his view they (the Slavs) were cruel,
bestial and bloodlust. He and his soul mates like General and military
11

12
13

14

Milan Ristović, Crni Petar i balkanski razbojnici, Balkan i Srbija u nemačkim satiričnim
časopisima (1903–1918), (Beograd, 2011). See also: Milan Ristović, Black Peter and
Balkan Brigands. The Balkans and Serbia in German Satirical Journals 1903–1918,
(Beograd, 2003).
Georg L. Mosse, Towards the Final Solution. A History of European Racism, (New
York, 1978) (In German translation: Die Geschichte des Rassismus in Europa; na
srpskom: Džordž L. Mos, Istorija rasizma u Evropi, Beograd: Službeni glasnik, 2005).
Annika Mombauer, Helmut von Moltke and Origins of the First World War, (Cambridge
University Press, 2001), 152.
Istvan Deak, Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg
Officer Corps 1848–1918, (NY/Oxford: Oxford University Press, 1990); See also:
Gunther Rothenburg, The Army of Francis Joseph, (Purdue University Press, 1998).
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Governor of Bosnia and Herzegovina Oskar Potiorek, would prepare to
deal with local Serbs in Eastern Bosnia and Herzegovina in case of war.
The Balkan Wars that stirred up sentiments among South Slavs in the
Monarchy provoked concern within ranks. War was seen as an option
for salvation against the threats. “Unsurprisingly, those years saw Austrian journalists take an increasingly bellicose line against Serbia. After the
Annexation of Bosnia in 1908 some officers saw apparently an imminent
battle between superior Germans and inferior Slavs.”15 According to Austrian Chief of the General Staff, one can talk of superior and inferior states not races. But for his subalterns the idea of an existence of superior
nationality or religion, or civilisation was already there. One fact must
not be overlooked in the Balkans. A certain fraction among k.u.k. officers
of Croat descent was at the time affiliated with the ideas of Pure Party
of the Right (Frankist). The Party was loyal to the Habsburgs but highly
anti-Serb, anti-Semitic and anti-Yugoslav oriented. They opposed the policy of the ruling Croat-Serbian Coalition.16 The party in question used to
demonize and “dehumanize” Serbs as the “breed of impure blood”, “false
brothers” etc., well before July 1914. After the assassination in Sarajevo
they stirred up anti-Serb emotions in public and among the ranks. Josip
Broz Tito, NCO at the time in 25th Infantry Regiment (Zagreb), later recalled that his battalion commander Slavko Štancer and his platoon leader Ivan Tomašević, future generals in ISC (Independent State of Croatia)
did not hide their hate against Serbs. Tito declined to pardon them after
the Military Court for War Crimes had sentenced them to death in 1945.17
His regimental commander at the time, and also General of ISC, Ante Matasić died during the war (1942). Prominent staff officer Lt. Colonel Slavko Kvaternik, who was the son in law of the Francist’s Party leader Joseph
Frank, had even enrolled in former Yugoslav Army, but soon left the ranks
on his request. He became the first commander in chief of ISC Army as
newly promulgated marshal. He had escaped to Austria in 1945 but the
Americans extradited him to Yugoslavia and he was put on trial for war
crimes and executed.
The historians concluded that WW I not only had a personal impact on individuals but was also used as a symbol for justification of the
15

16

17

Ben Shepherd, Terror in the Balkans / German Armies and Partisan Warfare,
(Cambridge, London: Harvard University Press, 2012), 20–21.
Local Parliament of Croatia and Slavonia (Zagreb). See for more: Bogdan Krizman,
Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, Hrvatsko-srpski politički odnosi, (Zagreb, 1989).
Vladimir Dedijer, Josip Broz Tito. Prilozi za biografiju, (Beograd: Kultura, 1953), 62;
Tko je tko u NDH, 226–227, 260, 389–390, 399, 458; Nikica Barić, Ustroj kopnene
vojske domobranstva Nezavisne države Hrvatske 1941.–1945., (Zagreb, 2003); Ivan
Košutić, Hrvatsko domobranstvo u Drugom svjetskom ratu, (Zagreb, 1992).
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most severe measures that were applied in the Balkans later on. The
reprisals that were carried out by the troops were exceptional, even by
Nazi standards, in the scale of indiscriminate butchery. The historian Sam
Shepard finds that the words of commanding General Franz Boehme, the
Wehrmacht’s Plenipotentiary in Serbia, demonstrate this very clearly:
“Your objective is to be achieved in a land where, in 1914, streams
of German blood flowed because of the treachery of the Serbs, men and
women. You are the avengers of those dead. A deterring example must be
established for all of Serbia, one that will have the heaviest impact on the
entire population. Anyone who carries out his duty in a lenient manner
will be called to account, regardless of rank or position, and tried by a
military court.”18
It was almost similar to the order issued by commanding General
of IX Army Corps Lothar Horstein, back on 14 August 1914, before his
troops entered Serbia: “War brings us into one hostile country inhabited by people fanatically hostile towards us; a country where perfidious
murder, as the catastrophe in Sarajevo demonstrates, (...) has been celebrated as heroism. Any human and merciful approach towards such people is not welcomed; on contrary it could be harmful (…) for security of
our own troops. Therefore, I am ordering that the most harsh, strict and
full of hatred attitude should be adopted in that regards. (…) Anyone who
exposes mercy would be severely punished.”19 The same order prescribed the rules for taking hostages and their immediate execution under
any excuse. The notorious crime against civilians that occurred in the
Serbian town Šabac, on 17 August 1914, was a direct result of the above mentioned order. The hostages that were held in the Orthodox Church, over 80 in total, were slathered with bayonets. In nearby Prnjavor
the Austro-Hungarian army took 109 civilians as hostages and executed
them all in Lesnica on 14 August.20
In Sarajevo, General Michael Ludwig von Appel, commander of
XV Army Corps, issued an order on August 10, 1914 that envisaged violation of humanitarian war law:
“We not only have to win here but also shatter and destroy the

18
19
20

Shepherd, Terror in the Balkans, 2.
Arhiv Srbije, MID-PO, F-XVI/1914, 16, Dos. IV.
Anton Holzer, „Schüsse in Sabac, Die Massaker an der Zivilbevölkerung 1914“, Der
Grosse Krieg. Der Erste Weltkriege im Spigel der serbischen Literatur und Presse,
Gordana Ilic Markovic (Hg.), Promedia, (Wien, 2014), 77–83; Anton Holzer, Das
Lächeln der Henker. Der unbekannte Krieg gegen die Zivibevölkerung 1914–1918,
(Darmstadt: Primus-Verlag, WBG, 2014) (In Serbian: Anton Holcer, Dželatov smešak.
Nepoznati rat protiv civilnog stanovništva 1914–1918, (Novi Sad – Beograd, 2015),
219–233).

17

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

Serbo-Montenegrin army – this is the carrier of Russian ideas and propaganda. Above all we must thoroughly wean them of their megalomania and arrogance (…) I have forbidden my officers under pain of
punishment with loss of honour to treat Serbian officers on an equal
footing (…) If they are captured (…) they are to be treated like common
soldiers (…)”21
General Rudolf von Braun (1861–1920), commander of Trebinje fortified zone (Eastern Herzegovina) acted accordingly to the instructions of his
superior Generals Oskar von Potiorek and Appel. He rounded up hostages
and executed 77 male civilians and two females in August and September
1914. Among others the Austrians hanged the local priest Vidak Parezanin. He never questioned acts of violence upon Serbian dwellers committed
by local “Schutzcorps” militia, basically of Muslim origin. Everything went
according to Local Government instruction for the treatment of the Serbian
population within the Monarchy issued on 28 August 1914.22
One can notice that General Boehme was not the only one who was
driven by his previous war experience when he acted in new circumstances (1941). The very same path could be observed in the behaviour of his
predecessors like Generals Conrad von Hetzendorfor Max von Gallwitz
commander of the Army Corps in Belgium in August 1914. Both had experience with the irregulars (1870, 1882) and both had instructed their troops how to behave accordingly. General von Gallwitz issued his famous order: “An example has to be made; all captured men are to be shot”. However
the practice was also extended to women and children. The cities of Dinant, Louven or Andenne became known for mass executions of civilians.23
However, the atrocities committed during the first weeks of the
1914 campaign in Serbia did not help at all. All three Austro-Hungarian attempts to vanquish Serbia – in August, September and November
– were humiliatingly routed by the Serbian army. Almost 60,000 Austrian-Hungarian officers and soldiers became POW in Serbia. This fact left
an unforgettable impression and lasting frustration. After the Serbian disaster in late 1915, the Serbs left their territory but also took tens of thousands Austrian and German POW with them through the Albanian and
Montenegrin icy mountains. The deadly march could only stir up Austrian hard feelings. Furthermore, occupying forces, Austrian and Bulgarian,
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had to deal with insurgents and popular uprising in 1917. Ultimately, it
was on the Balkan battleground where the Central Powers lost their final battle. As Ben Shepard put it “In September 1918, finally, the Serbian
army would be instrumental in breaking the Macedonian Front – the key
military event that heralded the Austro-Hungarian Empire`s complete
collapse.”24 All this, from the assassination of Franz Ferdinand, the military humiliation in 1914, corrosive effect of the Serbian army on Austrian army moral, and finally direct role in the empire’s disintegration enabled “Wehrmacht commanders to stir Austrian hatred and resentment
against the Serbs during World War II.”25
The members of the Habsburg Officer Corps and men, German
ones as well, have experienced the East, the Slav people, and Russian
prisoners’ camps, civil and the Bolshevik revolutions. Some experienced
the counter-insurgents operations or the pacification of certain occupied
territories. The above mentioned officers had also been exposed to the
permanent state and ideological propaganda.
The generation 1880–1890 would carry on its legacy that encompassed not only the above listed experiences but much more. In the first
place, it was “home front” (or Innere Front).26 In many aspects the rule
of law had deteriorated. Many became deserters. The values that active
Officer Corps stood for were abandoned daily as well as its beloved discipline and order. They knew how families suffered at home, as well as
their handicapped brothers in arms. In 1918 many officers turned to the
new national liberation course, even some firm loyalists.
The fate of the former k.u.k. officers in successor states, inclusive
those in the newly created Kingdom of SCS, have already been discussed
in historiography. There are some differences in approach to the topic as
well as in the final conclusions.27
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Before any discussion on the differences, it has become necessary
to lay out the fact that not only new sources or data influence the rewriting
of what was Yugoslav history but also recent (different) political perceptions of the Balkans complexity. The Yugoslav crisis has instigated a new
reassessment or rather rewriting of many aspects of the 20 century Balkan
history. One, who deals with the topic for decades now, could easily recognize different trends. Sometimes the once forgotten, unpleasant but accurate history has emerged from the new historical accounts. Unfortunately
seldom do new accounts give legitimacy to the once produced biases or
simply political or wartime propaganda.28 The discussions on the outbreak
of the WWI and its roots could supply examples for both above mentioned
approaches. The previous notion could be addressed to the accounts that
have recently tackled the issue of the former k.u.k officers.
The creation of the joint army in the Kingdom of SCS was one of
the utmost sensitive issues at the time. There were two principal reasons: the army had to represent in the eyes of all citizens their national
force, and, on the other hand the army badly needed to remain and to improve its effectiveness since many challenges still faced the country. The
army leadership was fully aware of both tasks. Since the country adopted
a reconciliation pattern the compromises were inevitable.
Despite some claims in older, pre-1990s accounts, and some
newly adopted firm conclusion on former officers’ fate, namely that the
Habsburg officers were neglected and humiliated in the Yugoslav army,
or that “Croats were systematically hounded out of the army”, statistics
suggests a more profound conclusions. Some 2,590 enrolled into the new
officer corps (that is to say 36.76 per cent out of total). In 1924 they formed 4 per cent among all generals and admirals and 9.7 per cent among
colonels but 15.8 per cent among lieutenant-colonels and 42.2 per cent
among majors. In 1936 they formed 6.6 per cent among generals, 33.35
per cent for colonels, 34.66 per cent for lieutenant- colonels and 47.76
for majors. On the eve of the Second World War 23 per cent of active
general corps were formerly officers of the Habsburg army. In the same
year, Croats and Slovenes occupied 63.6 per cent of all military attaché
posts. The Croat Colonel Vladimir Kalecak was the head of military intelligence 1940/41. The Serbs did dominate the Yugoslav Army, particularly the General Corps. However, there were 12 Montenegrin and 64 former Habsburg officers, as well as two non-Serbs from the former Serbian
army (out of 502 in the whole period 1918/41). At the end of the 1930s,
Yugoslav officer corps numbered some 10,000. Almost 85 per cent of
28
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them were young officers who received military education in Yugoslavia.29 By the early 1930s, ranking lists reveals that only 1,000 (out of previous 2,600) of the former k.u.k. officers remained on active duty. But at
the same time only 1,775 (out of previous 3,500) of the former Serbian
wartime officers remained in active service. Whereby paraphrasing the
words that fore mention historians use for alleged fate of the “Croat” officers, one can assert that 1,775 former Serbian officers “were hounded
out the army”, alongside with 1,600 of the former k.u.k.30
What we keep inaccurate, is a certain manner of identifying or
regarding the whole body of former Hapsburg officers as “Croats”. In
addition, some historians stick to the group of the Frankist party affiliated officers and take them, their fate or dissatisfaction as a proof for
negligence and humiliation of all former k.u.k. officers that had enrolled
into joint army.
The National Council of SCS (Government in Zagreb) had run military matters since October 29, 1918. In order to protect the new order
Council was eager to eliminate any possible resistance or clandestine activity. So, many of the proven Frankists among officers were removed or
denied residence in their homeland. The Council removed some notorious individuals like Slavko Štancer, who was behind the unrest in Zagreb
on December 5, 1918. Finally, some weeks after the Yugoslav unification, the National Council in Zagreb announced a long list of retired army
personnel. Many were of retirement age even during the war but some
were not. Among others, the list contained 31 generals, 74 colonels and
21 colonels from the reserve, inclusive ethnic Croats, Serbs and others.31
However, some notorious Frankists remained within the ranks, like Lt.
Colonels Slavko Kvaternik and Ivan Perčević. They would quit the ranks
later by their personal decisions.
While it would be erroneous to claim that inter-ethnic relations within the army did not pose any problems, especially among two
branches of the Officer corps, there is no reliable body of documentary evidence to suggest that the Serbian leadership of the interwar
Yugoslav army had chauvinistic or intentionally chauvinistic attitudes
towards the army’s non-Serbs. The numerous confidential recommendations and orders clearly show that their authors – war ministers, top
29
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army generals and other officers – were fully aware that the harmony
within the army was a necessary precondition for high combat morale
and loyalty to the state. The military top brass also understood that any
dissatisfaction even caused by an non intentional offence would nourish anti-Serb and anti-Yugoslav sentiments both in the army and whole
society.32
That very trend could be traced to the moment when Yugoslav
voluntaries showed up on the Salonika Front coming from Russia. Then
Chief of the Staff, General Petar Bojović in his order to all officers emphasized the importance of harmony, respect, tolerance and brotherhood
among Serbs and Yugoslavs. He particularly stressed that it was vital that
Serbs of the Kingdom of Serbia did not attempt to dominate other Yugoslavs, not just in order to counter the enemy propaganda. The officers
and NCO officers were ordered to avoid any actions that could offend pride and dignity of the newcomers or cause suspicion among them. Those
who disobeyed were to be put on trial. His successors and ministers acted in the same way. Some of them did not hesitate to punish high Serbian
officers with distinguished merits if they acted wrongly or overreacted.
Some historians do not want to respect such body of evidence; instead
they put more trust in some private letter suitable only to describe personal perception or belief. In addition, they did not compare the position
or status of Serbian or Montenegrin officers or their families at the same
time. The fact is that they shared, actually the same fate. For example, it
took years for the retired Serbian war veterans before 1929, under an
unfavourable law, to equalize their status and pensions with those who
were retired after 1929. It happened not before 1939. The same goes for
all those Slovenes, Croats or Serbs, former k.u.k. officers. No better fate
faced the Serbian disabled veteran officers, their widows or war orphans.
One cannot neglect fact that it was financial inability that influenced conditions not someone`s malicious will.33
The experience in the field suggests that misunderstanding of the
real nature of multi-ethnic relationship within the ranks or troops was
caused by the hate in political arena of the time. Some protagonist did
not have in mind to improve conditions and consequently solidity of the
state but to compromise it in the eyes of public (or their respective nation). For that purpose any correct or incorrect claim was welcomed.
The Yugoslav army proved more tolerant and inclusive of the former enemy officers than the Italian army had been after unification in
1870, or Polish after 1918, or West German in the case of reunited Ger32
33
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many, to take a more recent example. For example, after the Italian unification, dominant Piedmontisans were the only generals for twenty years .34

Dogma of the Salonika Front and Premature Uprising in Toplica 1917

Not only were the frustrated losers of WWI affected by their experience. The victors’ mind-set was also affected. Take for the example the
uprising in Toplica against Bulgarian occupiers (1917) or irregular military activities in the Austrian occupied zone since 1916. Once reorganized on the island Corfu and shipped to the Salonika front in the summer
1916, the Serbian Army and its High Command undertook activities to
prepare conditions for an uprising in occupied Serbia. The general idea
was to instigate uprising simultaneously with a major Allied offensive
northwards from the Salonika front. For the purpose they sent by plane Lieutenant Kosta Milovanović Pećanac southwest from Niš, where
he was able to contact existing guerrilla groups. His assignment was to
contact conscripts, organize them into guerrilla groups and concentrate
on sabotaging activities but only when it was “clear that the Bulgarians
were withdrawing”.35 His written orders did not permit him to instigate
an immediate uprising. Historian Andrej Mitrović wrote:
“Although his mission was not to enflame the population’s urge
to resist, or to promote the incipient armed resistance, his arrival in fact
had that effect. The news that an officer of the army in exile had arrived,
tasked with making preparations for the country’s imminent liberation,
in itself had the effect of strengthening fighting morale.”36
Driven by the local circumstances he found in Serbia, he quickly
abandoned his instructions and ordered attacks on supply trains and signed proclamations calling for a people’s uprising. As for the consequences, there was a broad national movement and liberation of considerable area. The reaction of the occupiers was severe. Against the forces
of approximately 4,000 guerrilla fighters, both Austrians and Bulgarians
engaged some 30,000 of whom some 25-26,000 men were engaged in
combat. Some 1,800 Serbian fighters were executed or killed in the action. Austro-Hungarian reports of the time (summer of 1917) “mention
the figure of 20,000 people killed, which is also the number established
by an international commission set up after the war.”37
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In spite that, some 2,600 fighters escaped into the mountains and
woods, along with Milovanović, Vojinović, Vlahović and other guerrillas
leaders, the retaliations against the innocent and the suffering of the civilian population, would influence future guerrilla leaders in the Second
World War in Serbia. Kosta Milovanović, then an older man and formally
leader of an Old Četnik detachment in South Serbia since the April war
(1941) was in favour of collaborating with the occupying forces under
certain conditions and in order to protect the Serbian population against
Albanian maltreatment and persecutions.
The Yugoslav High Command, as was the Serbian in WWI, was in
exile in the Middle East since the April war. Their idea was to enlarged
the evacuated forces by Yugoslav conscripts or voluntaries from overseas countries, but at the same time it also contemplated guerrilla warfare in the country. When the news of existing resistance in the country
reached Cairo, they started preparation to send a mission to Yugoslavia.
The instructions were almost similar to the ones given by the Serbian
High Command when they sent Kosta Milovanović back in 1916. That is
to say, everything had to be done and prepared for the decisive moment
when the Allies invaded the Balkans sooner or later.
However, local circumstances once again influenced the behaviour and strategies. Milovanović, as fore mentioned, did not want to
provoke the Germans and Bulgarians and give them excuse for retaliation and consequently cause further eradication of the Serbian population. General Milan Nedić, as a president of the so called “Serbian Government” in the German occupied zone would adopt a similar stance.
Once a brave Serbian officer, interwar War Minister, Nedić was convinced
that powerful Germany would control Europe for years to come. Accordingly, he advised no resistance in any form and adjustment of the local
political system to the ruling one in New Europe. The fall of France, doubtful capabilities of the USSR, as well as no United States on horizon,
badly shook his self-confidence.
Another prominent figure who established the resistance movement, Colonel Dragoljub Mihailović, also bore in mind the experience of the
Toplica uprising and mass retaliation by the occupiers. Therefore, in his first
orders he emphasized a need for a clandestine organisation, civil disobedience, and consequently provoking permanent upset and anxiety among the
occupiers. In contrast to General Nedić, Mihailović put all his fate in Allied
victory and Serbs on their sides. He and his Government in exile, who soon
acknowledged him as its representative in the country, shared the same
stand – no premature and costly uprising, but preparing organisation, clandestine units and command centres for the moment to come.
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Communist led resistance movement took a different stand upon
request from Moscow at the end of June 1941, that is to say, active combat resistance. Needless to mention that such a stand perfectly suited the
young people who were eager to fight back the Germans. However, the
newly created Mihailović’s detachments and their commanders were easily dragged into open combat against German troops and proxy forces. It
was just like in 1916 when Kosta Milovanović had landed in South Serbia
and felt the mood of the people that led him to disobey his orders.
The initial successes were soon turned into bloody reality. The
German commanding General in Serbia and his subalterns imposed a
retaliation rate of 1 to 100, or 1 to 50 for a wounded soldier. Both movements, already engaged in civil strife, were defeated in late 1941. The
Partisan leadership moved to Bosnia, and General Mihailović escaped to
Montenegro. The German lists of casualties, well below 2,000, did not
justify the enormous losses of the other sides.
In the broader context, there is another legacy that the First
World War left on the mind-set of top Allied generals and planners. It
was the idea of the new Salonika front. As in the old times it was seen as
an important and probably decisive one that would relax efforts on the
West. The French General Weygand promoted this idea at the beginning.
Later on General Gamelin his successor to the post of the Chief of General
Staff accepted it. Finally when, the Second World War broke out in September 1939 the idea became more intense since the Western Allies lost
hope in the USSR as a potential strategic partner.
At the beginning of 1938, French Prime Minister endorsed an
idea coming from the General Staff regarding the establishment of a considerable base and factories for ammunition production in the Middle
East in order to supply all Balkan allies more safely and steadily in the
case of war. The planners in the West correctly envisaged that under present circumstances there would be no possibilities to supply the Balkan
allies via the Western Mediterranean as it was in the previous war. In
March 1939, the French government decided to allocate 23 million to
establishing a base in Beirut.38
The British and the French went on with the plans of building military plants in the Middle East, but obviously they were delayed. In April
1940, they invited future Balkan allies to establish their own factories for
their military needs.39
General Gamelin had warned his Prime Minister on 12 April and
repeatedly on 16 April that French-British intervention would face gre-
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at problems because of uncertainty in ammunition supply, firstly for the
artillery. Again, General Gamelin insisted on proceeding with establishing plants in the safe zone like Middle East, out of air power reach. That
would be the best way to supply not only expeditionary forces but the
Balkan armies as well.
However, history did not repeat itself as the old warriors expected.
France was soon occupied by the German armies. Romania shifted side.
Yugoslavia and Greece could resist only for a while in the spring of 1941.
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Резиме
Миле Бјелајац

Утицај Првог светског рaтa нa начин размишљања и понашање
официра у балканским збивањима: између двa рaтa, у Другом
светском рaту и порaтном периоду
Апстракт: Аутор у овом прегледном чланку указује на вишеслојно наслеђе Првог светског рата и његове последице
на ментално здравље официра у међуратном периоду а нарочито током Другог светског рата на простору Балкана.
Искуства аустроугарских официра на Источном и Јужном
фронту 1914–1918. без икакве сумње су утицала на млађе
и ниже официре на истом простору у ратном периоду од
1941. Поред ратних искустава и фрустрација, на ставове
официра је утицала и пропаганда.
Кључне речи: ратни злочини, Балкан, Вермахт, аустроугарски официри, НДХ, Солунски фронт, Србија, Топлички устанак, Равногорски покрет

Обележaвaње 100 годинa од избијaњa Првог светског рaтa
било је приликa дa се изложе не сaмо новa знaњa о његовим узроцимa већ и многе контроверзе које су прaтиле интерпретaције. Сaм
рaт, a још више последице које је он произвео искaзују се кaо вишеслојне. Тотaлни рaт, крaј стaрог и почетaк новог добa у Европи
и Азији, новa улогa САД-a, економскa питaњa, епидемије зaрaзних
болести, утицaј нa мушко-женске односе, губици и многa другa питaњa обрaђивaнa су нa конференцијaмa и кроз литерaтуру. Кaдa је
људски фaктор у питaњу, посебно его-историјa, уочене су трaјне последице код многих учесникa Великог рaтa. Већ је у стручним рaдовимa примећено и aнaлизирaно дa је код једне генерaције којa
је aктивно учествовaлa у Другом светском рaту нa Бaлкaну или Источном фронту једaн од доминaнтих фaкторa зa деловaње у новим
условимa било њихово специфично искуство из претходног рaтa.
Нa Бaлкaну и Источном фронту почињени су мaсовни рaтни злочини у обa светскa рaтa, посебно премa незaштићеним цивилимa и
појединим социјaлним групaмa. Устaновљено је дa је у јединицaмa
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Вехрмaхтa после 1938. године било око 200 генерaлa и 600 пуковникa бивших aустроугaрских официрa сa претходним искуством
нa Бaлкaну и нa Источном фронту. Многи су после рaтa и суђени зa
почињене злочине. Овоме требa додaти дa је и у aрмијaмa Мaђaр
ске, Бугaрске и Незaвисне Држaве Хрвaтске било много официрa
сa сличним трaумaмa и осећaњимa. Сaмо у оружaним снaгaмa ове
последње било је 80 генерaлa и пуковникa бивше монaрхије. Шовинизaм и злочини из Првог светског рaтa сaмо су нaстaвљени у
новом рaту. Појединимa је после рaтa суђено пред војним и цивилним судовимa. Постaвило се неминовно питaње: штa је утицaло нa
те стaвове? Покaзaло се дa су aнимозитети и aустроугaрскa пропaгaндa против Србије и Србa нa ширем простору били сa дубљим
коренимa. У појединим периодимa тa пропaгaндa се поклaпaлa сa
тaјним припремaмa зa прекрaјaње Србије. Порaз и слом Монaрхије у
том сукобу додaли су једну горчину и код неких жељу зa осветом. У
литерaтури је устaновљенa и улогa глaвнокомaндујућих генерaлa и
јединицa војске у Србији у истребљивaњу Јеврејa.
Рaзмaтрaно је питaње дa ли је зaпостaвљеност некaдaшњих
официрa из Монaрхије у нaследним земљaмa (Југослaвији, Румунији, Чехословaчкој) допринелa ревaншистичком понaшaњу нa
Бaлкaну? Компaрaтивном aнaлизом је покaзaно дa су у Југослaвији
слично пролaзили и победнички српски (црногорски) официри и
они из порaжене aрмије међу којимa је поред Хрвaтa било Србa и
Словенaцa. Пa и међу генерaлимa билa су 64 бившa официрa Аустро-угaрске монaрхије. Југослaвијa је много више него неке друге
нaследне земље отворилa могућност промоције зa ту кaтегорију
официрa. После уједињењa Итaлије, у првих 20 годинa сaмо су Пијемонтези били нa генерaлским положaјимa. Биће ипaк дa су неке
друге околности, првенствено политичкa и верскa пропaгaндa утицaле нa ствaрaње незaдовољствa.
Нa погледе и рaзумевaње бaлкaнских приликa Први светски
рaт је остaвио последице и код победничке стрaне. Нa првом месту
то је геополитичко рaзумевaње вaжности Бaлкaнa у будућем рaту,
a посебно солунске луке зa снaбдевaње не сaмо Југослaвије, Румуније него и Чехословaчке и Пољске. Идејa о ствaрaњу нових експедиционих снaгa нa Бaлкaну те фaбрикa и бaзa у Сирији директнa је
последицa рaтних искустaвa из 1916–1918. нa зaпaдне плaнере. Нa
другом месту, српскa искуствa гериле под окупaцијом и Топличког
устaнкa, посебно репресaлијa после његовог угушењa, имaлa су последице нa формирaње доктрине Рaвногорског покретa пуковникa,
кaсније генерaлa Дрaгуљубa Михaиловићa.
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Може дa се зaкључи дa су ментaлне последице Првог светског рaтa нa његове aктивне учеснике, посебно генерaције рођене
1880–1895, трaјaле у целом 20. веку. Искуствa и стaвови о томе кaко
поступaти премa Србимa или неким другим етничким групaмa, или
кaко применом репресaлијa одговорити нa устaнaк, директно су
нaслеђе Првог светског рaтa.
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Српски и словеначки интелектуалци уочи распада
Југославије 1986–1989.

Апстракт: У тексту се анализира сукоб српских и словеначких интелектуалаца хуманистичког и друштвеног
„типа“ (историчари књижевности и књижевници, филозофи, социолози, политички теоретичари) у годинама
уочи распада Југославије. Они су били предводници „новог таласа“ који је из темеља уздрмао комунистичку Југославију и на крају довео до њеног слома. И српска и словеначка интелектуална сцена позиционирале су се као
алтернатива политичком систему у својим републикама.
Посебно место у том процесу имали су писци, они су оживели стари романтичарски наратив о „одбрани нације“.
Кључне речи: Југославија, Србија, Словенија, интелектуалци, национализам

Интелектуалци и политика

Однос интелектуалног стваралаштва (интелектуализма)
и политике увек је више него комплексан. Интелектуализам и политика две су различите и аутономне сфере, једна духовна а друга
практична и утилитаристичка. Довести их у директну везу значи
донети одлуку о томе која ће од њих две постати средство у рукама
друге. Теоретичари препознају „политику интелектуализма“, када
интелектуализам развија своју сопствену политику кроз „глас“ који
може да буде израженије метафизички или израженије прагмати33
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чан. То укључује схватање да „чист интелектуализам“ није нешто
аполитично и да та „чистота“ претпоставља извесну политизацију
интелектуалног стваралаштва која се обично сматра „природном“
и „неутралном“, нарочито онда када служи као средство националне политике, политике глобалног хуманизма или неке друге врсте
доминантног политичког дискурса. Са друге стране, ова „политика интелектуализма“ претпоставља истраживање могућности да
се истински политички програми изведу из „аутономије интелектуализма“ која се схвата као чувар „стварних“ и „правих“ људских
циљева.1
У тоталитарним друштвима однос интелектуалног стваралаштва и политике разрешава се углавном тако што интелектуализам на „пригодан начин“ постаје инструмент за туђе политичке
циљеве, што је карактеристично и за комунистичку Југославију.
Југословенска интелигенција, посебно српска, није пружила значајнији отпор увођењу комунистичког поретка, а страх од репресије
у томе није био пресудан фактор. За разлику од осталих источноевропских социјалистичких земаља, Југославија је марксизам схватала далеко озбиљније, па није ни имала праве дисиденте који би
направили искорак ка друштву индивидуалаца, ка друштву грађанске демократије. Због тога је и већина некадашњих марксистичких
интелектуалаца у време распада земље прихватила национализам
као нову идеологију.
Комунизам и национализам имају доста заједничких особина на теоријском нивоу, а најважнија јесте управо антииндивидуализам. У оба случаја у питању је колективистичка пракса, заснована на истом типу матрице – постојање привилеговане, посебне
групе унутар друштвене заједнице („радничка класа“, односно „народ“). Насупрот историјском и правном субјективитету грађанина-појединца, на чему се заснивају модерне либералне демократије, и
комунизам и национализам креирају и на политичком нивоу признају само идентитет колектива, а његове идеолошке вредности
сматрају темељним вредностима зaједнице. Обе идеологије могу се
тумачити и као „покрети за спасење“ који стварност виде као опресивну, у којој појединци воде отуђене животе (марксизам), односно
у којој су изгубили свој идентитет (национализам). Разлика је у
томе што је марксизам усмерен на економију и жели да превазиђе
прошлост, а национализам се бави културом и црпи инспирацију из
прошлости и жели да је повеже са садашњошћу како би ревитали1

О односу уметности и политике видети: Lev Kreft, „Umetnost i politika – slučaj
pozorišta“, TkH, časopis za teoriju izvođačkih umetnosti 3/2002, 102–109.
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зовао изворни облик националног идентитета. У том смислу је и комунистички мит о „светлој будућности“ и социјализму као једином
избору био близак националном миту о прошлости као „природном
стању“. У оба случаја неопходно јe било хомогенизовање друштва
свим средствима и апсолутна власт.2
Југославија је имала веома мало либералних интелектуалаца који би се залагали за ширење идеја плурализма, правне државе,
вишестраначких избора, слободног тржишта, индивидуалних слобода и људских права. Већина интелектуалаца није била у сукобу са
властима, па je крајем 80-их година 20. века веома лако прихватила
национализам, јер су, како истиче С. Малешевић, били „органски законодавци“, односно сматрали су да су њихова учења и идеје потпуно научно засновани и истинити.
За државну интелигенцију марксизам-лењинизам је био
чиста наука која је открила „највише законе историје“, за интелектуалце који су режим „критиковали“ са левог крила важили су слични принципи – следити програм раних радова „класика марксизма“;
њихова критика државне стратегије била је само радикалнија и
„чистија“ интерпретација Марксових идеја. На крају су се они стопили са националистима који су такође имали „законодавни“ поглед
на свет, само што је њихов циљ био оснивање независне националне државе на етничким принципима. Али, и њихове визије етнички
утемељене нације биле су засноване на строго детерминистичком
и натуралистичком принципу, по коме се постојање и развој нација
доживљава у терминима природних законитости.3
„Партијност“ интелектуализма замењена је националним
дискурсом, а некадашњи дијалектички материјализам „етничким
материјализмом“. Доминантна особина таквог типа интелектуалца
јесте схватање да је интелектуални живот борба, а духовна остварења само део „борбене акције“. Разумевање другачијег мишљења
или погледа на свет било је само у функцији припреме „победоносне
борбе“ против „супарника“; свест о потреби уважавања и евентуалног прихватања супротног мишљења једноставно није постојала.4
2

3
4

Nenad Dimitrijević, „Reči i smrt: nacionalistička konstrukcija stvarnosti“, Reč.
Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja 60/5, decembar 2000, 139–140.
О друштвеној улози и типовима интелектуалаца видети: Siniša Malešević,
„Od organskih zakonodavaca do organicističkih tumača: intelektualci u Jugoslaviji
i postjugoslovenskim državama“, Reč. Časopis za književnost, kulturu i društvena
pitanja 70/16, jun 2003, 33–50.
Коста Николић, Српска књижевност и политика 1945–1991. Главни токови,
(Београд, Завод за уџбенике, 2012), 219.
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Нова Словенија
Српски и словеначки интелектуалци имали су веома важну
улогу у тумачењу државне и друштвене кризе која је потресала
Југославију. Њихов ангажман имао је снажне историјске реминисценције, па су они постали један од пресудних чинилаца у стварању
нове историјске свести која је и довела до распада СФРЈ.
Средином 80-их година 20. века Словенија се отиснула у период либерализма без преседана у постојећем комунистичком свету.
Геополитички најближи западним земљама, са веома развијеним
културним идентитетом, поносни на свој антифашистички рат у
коме су створили националну државу, неоптерећени националним
мањинама, посебно српском, Словенци су „и умом и срцем“ тежили изласку из Југославије и укључењу у Европску заједницу. У таквом духовном и политичком миљеу, у Словенији је у овом периоду
наступила епоха плиме грађанских иницијатива које су тражиле да
комунисти провере свој легитимитет на слободним парламентарним изборима.
Интелектуалци из Београда и Љубљане предводили су после
Титове смрти „буђење демократије“ у Југославији, али је касније између њих дошло до непремостиве поделе по питању опстанка заједничке државе. Сукоб је радикализован словеначким одбијањем да
покаже солидарност са Србима у вези са косовским питањем. На
удару словеначке алтернативне политичке сцене највише се нашла
ЈНА која је тамо доживљавана као бастион комунизма, а у Србији
је и даље постојао снажан мит о војсци као чувару темеља државности. Зато су словеначка залагања за цивилно друштво тумачена
као напад на саму суштину југословенске државе. Слично као и у
Србији, писци и научници из области друштвених наука, а не историчари, изложили су ново виђење словеначке прошлости у Другом
светском рату, али и у првим послератним годинама.5
Дуги низ деценија у српској, али и широј југословенској јавности доминантна је била представа о томе да је Словенија кроз југословенску државу трајно остварила своје историјске тежње и националне интересе. Тај наратив је говорио да су Словенци у Југославију ушли као економски неразвијен, административно распарчан
и „културно заостао мали народ“ у размерама средње Европе. Осим
тога, немачки притисак онемогућио је елементарну националну
5

Jasna Dragović-Soso, „Spasioci nacije“, Intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje
nacionalizma, (Beograd: Fabrika knjiga, 2004), 242.
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еманципацију (развој националног школства и културе) а немачки
капитал доминирао је словеначком индустријом. Зато је и католичко и либерално грађанство тражило „спас“ у јужнословенском уједињењу: кроз обе Југославије Словенија се афирмисала у свим погледима и на свим нивоима, па је остало отворено питање зашто се
одлучила на излазак из Југославије и стварање националне државе.
Словенија је била најразвијенија република југословенске
федерације, и она никада није скривала своје незадовољство због
великих издвајања за неразвијене чланице заједнице. Тај проблем
генерисао је словеначки национализам још у раној фази, у периоду
када се веровало да је изградња новог, социјалистичког друштва заувек избрисала поводе за национализам.6
Словенија своју жељу ка националном самоопредељењу и суверености није описивала националистичком реториком, иако је у
тадашњој Југославији била захваћена можда и најснажнијим национализмом. Она је говорила о „слободи“ и „демократији“, отварању
динамичних процеса који би Словенцима омогућили да слободно
изаберу демократски систем владавине. По већинском уверењу Словенаца, то више није било могуће остварити у оквирима Југославије
због супротстављања Срба и њиховог „национал-бољшевизма“.7
Сама Словенија се још од раније определила за самосталан
излазак из југословенске кризе, не обазирући се много како ће то
други учинити. Она је била најразвијенија република, посебно је наглашавала да, иако у укупној популацији Југославије учествује са не
више од 8%, ствара 20% њеног бруто националног дохотка и даје
скоро трећину југословенског извоза на конвертибилна тржишта.
Ова „варљива једначина“ није узимала у обзир заробљена тржишта
осталог дела Југославије, посебно не јефтину радну снагу и сировине доступне Словенији у другим деловима земље, пре свега у Србији,
Босни и Македонији. Словенија је сматрала себе делом западног
6

7

Карактеристично је, на пример, излагање Виде Томшић (1913–1998, дугогодишњи члан највиших државних и партијских руководстава Словеније) на
седници Идеолошке комисије ЦК СКЈ, одржанoj 8. и 9. маја 1956. године. Она
је тада партијски врх упозорила на „појаве шовинизма“ међу словеначким
радницима који су веровали да је словеначки стандард уништен због инве
стиција у неразвијене крајеве, као и да се међу некомунистичком омладином
говори да би Словенији било боље да је самостална, и то са Трстом у свом
саставу. (Наведено према: Предраг Ј. Марковић, „Однос Партије и Тита према
југословенском и националном идентитету“, Идентитет: Срби и/или Југословени, ур. Светлана Љубоја, Предраг Марковић, Ласло Секељ, Мирјана Васовић,
(Београд: Институт за европске студије, 2001), 17).
Milojica Šutović, „Samoopredeljenje naroda i raspad Jugoslavije“, Kultura polisa
15/2011, 48.
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цивилизацијског круга, пошто је дуго у прошлости била покрајина
Аустрије, па је „лако могла да замисли врло примамљиву самосталну будућност и себе као будућег члана Европске заједнице“.8
Предводници „новог таласа“ у Словенији, међу којима је
било и доста припадника левичарске интелигенције, афирмисали су се као алтернативна политичка снага. Они су говорили да је
идеја комунизма доживела историјски пораз, да су остали делови Југославије испод „цивилизацијског нивоа“ Европе, да се ради
о „заосталом Балкану“ са свим особинама заостале „свести и понашања“ које карактеришу споре промене у културним и економским односима и да највећи део тог „неразвијеног света“ живи на
рачун „развијених“, Словеније пре свега. Доминантно тумачење
било је да остатак Југославије вуче Словенију у статус неке врсте
„трећег света“. Словеначка интелигенција била је јединствена у
ставу да Србији одговара искључиво унитарна и централистичка
Југославија, а да Словенија мора да се „врати у Европу“, односно да
напусти Балкан и кроз централну Европу оствари свој суверенитет и национални препород. Зато је Југославија све више схватана
као „терет“.
Алтернативне групе функционисале су скоро као политичке
партије. Покривале су широк спектар – од екологије до права хомосексуалаца. Појавио се и уметнички покрет „Neue Slowenische
Kunst“ – Нова словеначка уметност, као изазов парохијалној Словенији. Музичка група „Лајбах“ из Трбовља („Laibach“, немачко име за
Љубљану, под којим се она први пут помиње 1144; то име је носила
и за време Другог светског рата) постала је предводник авангарде
и у Словенији и у Југославији. Њихове нацистичке униформе, честа
употреба немачког језика и подругивање партизанској традицији
ударали су у саме темеље Југославије.
Мировни, еколошки, феминистички и остали покрети, који
су средином 80-их година 20. века представљали снажан цивилни покрет у Словенији, углавном су произлазили из омладинских
клубова и организација. У њиховом оквиру су 1984. створене лезбијска секција „Lilith“ и хомосексуална секција „Magnus“ (прва таква
друштва у социјалистичким земљама). Занос словеначкој алтернативи давала је растућа критичност према носиоцима власти, а делом и систему, која је код Словенаца била контрадикторна: с једне
стране, они су изражавали своје незадовољство Савезом комуниста,
појединим функционерима и институцијама система који нису про8

Ivan Berend, Centralna i Istočna Evropa 1944–1993 : iz periferije zaobilaznim putem
nazad u periferiju, (Podgorica: CID, 2001), 341.
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нашли начин за излазак из кризе, а с друге стране, 60% испитаника исказало je 1986. поверењe у систем социјалистичког самоуправљања.9
Словеначка омладина била је нешто посебно у односу на
остале југословенске омладинске организације јер је била снажно
национално „обојена“, а тај тренд био је видљив још од година Другог светског рата. Словеначка омладинска организација изазвала је
праву сензацију када је поводом обележавања Титовог рођендана
предложила постер Хитлерове омладине за промоцију југословенске штафете којом је обележавана та прослава (Дан младости).
На службеном конкурсу који је расписала федерална омладинска организација, победио је плакат који је урадио алтернативни словеначки „Нови колективизам“. После једног упозорења да је
у питању само римејк нацистичког постера из 1936. под називом
Трећи рајх аутора Рихарда Клајна, спроведена је цензура. „Нови колективизам“ је направио инверзију нацистичких симбола и претворио их у социјалистичке (свастика је замењена звездом). Провокација младих словеначких уметника још једном је потврдила наличје
југословенског идеолошког поретка: идентификација жирија са
визуелном идеологијом постера открила је модел одржавања комунистичког имагинарног света путем „травестираног нацистичког
симболизма“ који је био скривени додатак, допуна комунистичког
симболизма.10
Постер је представљао гест пркоса против комунистичког режима и ЈНА која је остала заштитник титоизма. Тако је Љубљана први
пут постала културни магнет јачи од Београда, који се тада окренуо
одбрани „српског Јерусалима“. До тада је Словенија имала статус
најразвијеније републике, Словенци су сматрани највреднијим народом, али исто тако и најконзервативнијим због свог снажног католичког идентитета. Та слика промењена је преко ноћи, што је битно
определило и перцепцију догађаја уочи и за време распада СФРЈ.
И католичка црква у Словенији постепено је постајала партнер држави, посебно након доласка Алојзија Шуштара (1920–2007)
на место новог љубљанског надбискупа. На ту функцију именован
је 23. фебруара 1980. указом папе Јована Павла Другог. Црква је од
тада значајно променила начин понашања према властима, а надбискуп Шуштар је државним органима „на културан и ненаметљив
9

10

Božo Repe, „Slovenija u procesu raspada socijalističke Jugoslavije“, Gračanički
glasnik 30/15 (2011), 68–69.
Marina Gržinić, Avangarda i politika. Istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu,
(Beograd: Beogradski krug, 2005), 210–211.
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начин, али јасно и одважно“ саопштио које су основне тачке његовог политичког програма који је за крајњи циљ имао стварање
независне словеначке државе. У следећим годинама расправљало
се углавном о томе које од тих захтева и на који начин реализовати како „ствари“ не би изазвале превише сукоба. Црква је постигла
партнерство с државом, а дијалог са властима постављала је на прво
место, чак и на штету веће подршке опозицији. Због тога су је неки
интелектуалци из опозиције у другој половини осамдесетих година
у више наврата критиковали.11
Спорови

Иако су се словеначки интелектуалци све више окретали од
Југославије, београдска критичка интелигенција очекивала је од
њих помоћ у демократској реформи заједничке државе. Поједини
њени припадници истицали су „традиционално пријатељство“ два
народа, посебно из времена Другог светског рата када су многи Словенци спас од нацистичког погрома пронашли управо у Србији. Указивали су и на то да између њих никада није било спорних питања,
ни територијалних ни мањинских.
И у тражењу подршке за решавање косовског проблема српски интелектуалци окренули су се „традиционалним“ савезницима.
Зато су били „искрено изненађени и згранути“ реакцијом словеначких интелектуалаца када су се они невољно одлучили да проговоре.
Не само да нису подржали српске захтеве већ су истицали да у тврдњама о кршењу људских права Срба на Косову нема ни трунке истине. Признавањем да проблем постоји, отворила би се могућност
промене уставног оквира Југославије, што се није смело дозволити
ни по коју цену. За српске интелектуалце је одсуство подршке доживљено као шокантна, директна „издаја“.12
Први отворени неспоразум наступио је 1984. када Добрица
Ћосић није успео да придобије ниједног словеначког (ни хрватског)
интелектуалца да учествује у општејугословенском Одбору за одбрану слободе мисли и изражавања. Словеначка критичка интелигенција тада је донела одлуку да више не учествује у акцијама ван
своје републике, па је тако новембра 1985. пропао покушај да се
уопште и разговара о облику неке „треће Југославије“. Сам Ћосић је
истицао да су словеначки интелектуалци били јединствени у одба-

11
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Repe, „Slovenija u procesu raspada socijalističke Jugoslavije“, 69.
Dragović–Soso, „Spasioci nacije“, 218.
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цивању Југославије и да су желели да се „врате“ у Европу. Тврдили
су да је Југославија „историјски мртва“, да је ускратила Словенији
њен природан развој у модерну европску државу, да су Срби само
„вешто сакривали своје српство иза фасаде југословенства“ и да је
у обзир долазила само конфедерација. Директна потврда да словеначки интелектуалци одбијају било какав савез са својим српским
колегама деловала је поразно за српску страну.13
На иницијативу Тараса Кермаунера (1930–2008, историчар
књижевност, филозоф и драматург; његовог оца Душана Тито је
1939. искључио из КПЈ због „сепаратизма“), организован је састанак Добрице Ћосића, Михаила Марковића и Љубомира Тадића са
уредништвом све утицајније Нове ревије, која је постала предводник словеначког алтернативног националног програма. Састанак је
одржан 15. новембра 1985. у љубљанском ресторану са „прикладним“ именом – „Мрак“. У разговору су учествовали Споменка Хрибар14 (главни уредник Нове ревије), Нико Графенауер, Милан Апих,
Тине Хрибар, Франце Бучар, Иво Урбанчић и Јоже Сној.15
Док је београдска група дошла да разговара о облику неке
треће Југославије, словеначки интелектуалци су их обавестили да
сматрају не само да је Југославија историјски мртва већ и да Словенији спречава повратак у Европу и логичан развој у модерну државу.
Услов за било какву заједничку југословенску државу био је да она
гарантује Словенији потпуну националну аутономију. Док су се Срби
залагали за „истински федералну Југославију“, Словенце је занимала
једино конфедерација. Они су сматрали да је „смешна“ некаква културна аутономија унутар централизоване савезне државе, у којој се
иза фасаде југословенства заправо скрива српство. Књижевник Цирил Злобец је тврдио како је мултикултурализам неприхватљив и
опасан, јер би „суверенитет“ Словеније свео на пуки фолклор.
Српска делегација је била „запањена“ оним што је чула од
словеначких колега. Добрица Ћосић је по повратку у Београд писао

13
14

15

Исто, 253–254.
Споменка Хрибар (1941), филозоф и социолог. Мајка Марија-Јелица Мравље
и отац Раденко Диклић, убијен у београдској Главњачи 1942. Радила је у
Институту за социологију и филозофију при Универзитету у Љубљани, па на
Факултету друштвених наука. Она је прва у Словенији писала о комунистичким
злочинима у Кочевском рогу (1945) над пораженим антикомунистичким
снагама. Касније је била истакнути члан опозиционог Демократског савеза и
посланик у првом вишестраначком словеначком парламенту конституисаном
1990.
Slavoljub Đukić, Lovljenje vetra. Politička ispovest Dobrice Ćosića, (Beograd:
Samizdat B92, 2001), 130.
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Графенауеру и Хрибаровој – пребацивао је словеначким „пријатељима“ што се све више удаљавају од Југославије, што потцењују националну еуфорију, „то јест антибосанство, што значи антисрпство које
је захватило и дубине словеначког народа“. Говорио је и о „антисрпској коалицији“, а узроке томе видео је у неспособности службеног
Београда да се суочи са реалношћу: „Нас још увек муче југословенске
химере, особито несхваћеност, залудност и трагизам нашег југословенства. Нас одавно и данас маљевима туку по челу, ми ћемо неминовно доћи себи и бистром разумевању своје историјске регресије и
положаја, својих дужности и могућности. Биће потребно доста времена, али пре свега демократских услова које немамо, да ми Срби артикулишемо своје национално и југословенско питање, своје схватање
демократског социјализма у савременој цивилизацији, односно, да
створимо свој савремени национални и друштвени програм. У ствари, ми прави и стварни национални програм немамо већ 60 година“.16
Још огорченији Ћосић је био у другом писму Споменки Хрибар (27 страница) у коме је одговорио на њено писмо (64 странице).
Посебно је био незадовољан оценама о српском хегемонизму: „Морам Вам искрено рећи: после рата никад, ни до 1948. нисам осећао
да је Београд, или да су Срби, политички центар Југославије, тј. њен
хегемон. За мене је хегемон одувек био Политбиро ЦК КПЈ, тј. Тито
са Кардељем, Ранковићем, Кидричем, Бакарићем а Београд им је
административно седиште, док су Бриони, Брдо код Крања и разне виле и ловишта били права политичка станишта и центри. Ја и
данас сматрам да Београд није седиште моћи, него само седиште
административних институција преко којих моћни људи ове земље
из њих руководе, диктирају, условљавају живот свих нас. Ја се много
више осећам подаником Станета Доланца и зависнији сам у свему од
њега, но од Ивана Стамболића или било ког српског председника“.17
Од тада је све више долазило до приближавања ставова
службеног Београда и српске антикомунистичке интелигенције
према „словеначком питању“, што је врхунац достигло 1989. године. Словеначко антијугословенство болно је прихваћено, али се на
Словенце и даље гледало као на „мали и немоћан народ“, који је био
смештен између много јачих народа – немачкога, италијанскога и
мађарскога – и зато ће Словенци у „одлучном часу“ морати да буду
одани Србији, односно Југославији. И док се српска представа о
Словенији, створена још у периоду после Првог светског рата, није
мењала, Словенија се променила. И то из корена и драстично, без

16
17

Исто, 130–131.
Исто.
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икаквог сентимента према идејама „јужнословенског братства“.
Словеначка комунистичка партија је још од средине 80-их
година 20. века отварала простор за плурализацију политичке сцене и алтернативне политичке концепте. На југословенском нивоу
истицала је као приоритет заустављање обнављања „централизма“
и „унитаризма“. Још 1982. тврдокорног комунисту Франце Попита
на месту председника Председништва ЦК СК Словеније заменио је
либералнији Андреј Маринц, али без обзира на то, несагласности
око положаја Словеније у федерацији није било.
Права промена у СК Словеније уследила је 1986. када је на
челну функцију словеначке комунистичке партије изабран Милан
Кучан (1941). Управо у том периоду, словеначка алтернатива јасно
је изложила и свој национални програм. У Љубљани је јануара
1987. Нова ревија у свом 57. броју објавила „Prispevke za slovenski
nacionalni program“ („Прилоге за словеначки национални програм“).
Број је био спремљен већ у септембру 1986. али је реакција на познати Меморандум САНУ који се управо тада појавио, условила одлуку
да се текст „Прилога“ објави кад се ситуација смири. Словеначки
интелектуалци тврдили су да је израда националног програма од
виталног значаја за „преживљавање Словенаца“ и да су они у опасности да нестану као нација; положај Словеније у Југославији био
је неравноправан; она је морала да издржава неразвијене републике; присуство ЈНА у Словенији била је „окупација туђинске армије“;
исказан је страх и да Словенија, због великог прилива „странаца“
и смањене стопе наталитета, постане „мултинационална република – темпирана бомба налик на Косово“. Тине Хрибар је, на пример,
сматрао да националне мањине у Словенији не смеју да имају иста
права као и Словенци и да Словенија може да функционише само
као „неприкосновена домовина Словенаца“.18
И док је против Меморандума, али и целе САНУ, у Србији вође-

18

Dragović-Soso, „Spasioci nacije“, 277–278. - Тине Хрибар се супротстављао и југо
словенству и „југославијанству“, односно југословенској нацији како у етничком
тако и у политичком смислу. За њега је југословенство у оба та смисла речи било
неприхватљиво јер би оба претворила Словенце у мањину у оквиру унитарне
државе. (Dejan Jović, „Strah od postojanja manjina i sukob u prethodnoj Jugoslaviji“, Reč.
Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja 65/11, mart 2002, 125). Залажући
се за независност, поједини аутори Нове ревије (Петер Јамбрек, Иван Урбанчић)
користили су Кардељеву концепцију која је признавала републике као државе.
Словеначки националисти супротставили су се југословенском „унитаризму“, а не
српском национализму. Франце Бучар и Иван Урбанчић чак су подржали српске
захтеве, али су јасно захтевали да њихове српске колеге раскрсте са свим траговима
„југословенског унитаризма“. Управо на тој платформи словеначка опозиција је
постигла сагласност са партијским руководством Словеније. (Исто).

43

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

на беспоштедна политичка кампања, политички врх Словеније благонаклоно је гледао на „Прилоге“, који су временом уграђени у темеље
службене политике. У питању је био процес иманентан оном у Хрватској из времена Маспока. Јоже Смоле, председник ССРН Словеније, одмах је одбацио поређење „Прилога“ са Меморандумом, а Митја Рибичич их је окарактерисао као позитивну појаву, јер је то било „звоно на
узбуну“ и за Југославију и за Словенију. Милан Кучан је одбацио оптужбе да је у питању сецесионизам – Нова ревија је само желела „правно
признање“ тог права. Сами творци „Прилога“ истицали су да је Кучан
на тај начин „припремао терен“ за раскид са Београдом.19
Разлике између два концепта најбоље је изложио Тарас Кермаунер у чувеним „Писмима српском пријатељу“, која су се односила
на Добрицу Ћосића. Писма су објављивана у љубљанском Дневнику,
а преносили су их НИН и Борба, али никада интегрално.
Кермаунер је тврдио да је српски народ носилац унитаризма и државног централизма у Југославији и да Словенци више
не желе да подносе то „насилно усрећивање – тортуру братства и
јединства, то насилно становање под истим кровом с братом ког,
на крају крајева, можда уопште не желе“. После 1981. Словенци су
постали жртве „слепог беса“ Срба због „етничке победе“ Албанаца
на Косову и Метохији и притиска који је долазио из Београда да се
Словенци потчине „моделу братског терора“. Кермаунер је сматрао
да су Срби били суочени са „цивилизацијском дилемом“ да докажу
своје „европејство“ тако што ће напустити идеологију „крви и тла“.
Насупрот њима, Словенци су били у процесу „остваривања цивилног друштва“, нису „експлоатисали никога у Југославији“, нису имали никаквих територијалних претензија према другим народима и
нису више желели да живе у „проафричкој и проазијској“ Југославији јер су започели процес „придруживања развијеном свету“.20

19
20

Dragović-Soso, „Spasioci nacije“, 282.
Исто, 287–288. - Кермаунер је накнадно истицао да је почетком 80-их година
20. века Београд деловао космополитски и да се он због тога везао за српске
интелектуалце очекујући рад на заједничкој платформи за европеизацију
Југославије: „Управо због тога је за мене био тако велики шок када су се
обрнули на главу: постали су оно што су раније негирали и презирали:
националисти, ускогруди, фанатични, насилни. Са њима се дешавало исто
што се дешавало 90-их година са словеначком католичком Црквом која се из
толерантне, концилске, милостиве претворила у непријатељски настројену,
властодржачку, тамно загрижену. [...] За мене је то био страшан ударац.
Прилично сам полагао, и то је била моја последња културно-политичка
платформа и пракса, на заједнички пут југословенских нација у западну
Европу. Мислио сам да ће управо српски-београдски интелектуалци одиграти
у томе главну улогу, а они су били они који су први заказали. За то је било
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У тоталитарним друштвима као што је било југословенско,
спорна политичка питања прво се отварају на културном пољу. У
том процесу књижевност је имала најважнију улогу, јер је она одувек неговала „наглашену бригу“ за традиционално наслеђе нације.
Сваки писац, по природи сопственог позива, одређивао се према
традицији језика на коме пише и према наслеђу своје културе. Питање односа национализма и књижевности изузетно je сложено,
јер није лако дефинисати сам појам национализма у том контексту.
Јасна је тенденција да се уметност користи како би се откриле „истине“ о националној историји; тамна места из те историје књижевници су често истраживали у форми фикције, знатно пре него што
су то радили историчари. Проблем са Југославијом био је у томе што
је у њој постојало више таквих „истина“ и оне су биле у сукобу још
од стварања те земље.21
Једна од првих службених институција која је постепено
почела да прелази оквире чисто културне акције било је Друштво
словеначких писаца. У њему су били људи са често различитим погледима, чланови Савеза комуниста Словеније, али и њихови критичари. Примећен је критички став према ситуацији у Савезу књижевника Југославије, у одбрану уметничке слободе, јавна одбрана
уметника који су били осуђени у другим деловима Југославије. Најмасовнији и најупечатљивији чин словеначких писаца била је организација јавне трибине под називом „Словеначки народ и словеначка култура“, одржане у Љубљани 9. и 10. јануара 1985. године.
Трибина је отворила сва кључна питања демократизације и националног програма, што је био јасан показатељ да је иницијативу у
формирању словеначког националног програма преузела интелектуална опозиција.22
На другој страни, у српској књижевности од почетка 19. века
и отварања модерне епохе у српској историји, може се наћи врло
мало писаца који су искључиво били посвећени свом књижевном
делу, односно оних који се нису, на неки начин, бавили политиком а
садржаје из политике уносили у своје стваралаштво. Зоран Аврамовић сматра да се културни идентитет српске књижевности не може

21
22

више узрока. Између осталог и тај да је модел словеначког интелектуалца
био Левстик, средњи положај између уметника и просветитеља, а Срби
су се поделили на космополите и на обичан народ који је остао архаичан,
варварски“. (Taras Kermauner – Boris A. Novak, „O komunizmu i nacionalizmu,
književnosti i politici, Sloveniji i Jugoslaviji, bolu i Bogu“, Sarajevske sveske 4/2003,
46–47).
Николић, Српска књижевност и политика, 53.
Repe, „Slovenija u procesu raspada socijalističke Jugoslavije“, 70.
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реконструисати без анализе ове необичне чињенице. Сусрет писаца
и политике одвијао се кроз лични и групни ангажман књижевника, кроз „семантизацију политике“ у њиховим литерарним делима,
као и „политичко читање“ или „политичку прашину“ коју су подизала њихова дела (или политички ставови) у јавном животу српског
друштва.23
Аврамовић нуди више објашњења блиске везе књижевности
и политике, а најтачнијом нам се чини оцена о феноменима карактеристичним за „мале културе“ када интелигенција на себе преузима
све јавне послове. Тај процес разумљив је и схватљив за период када
су Срби били у процесу државног конституисања, када није било образоване класе, али је то настављено и у каснијем периоду. Тај феномен може се објаснити самом природом српске политичке културе
која се обликовала на историјском наслеђу народне „борбе за слободу“. Српска књижевност изашла је из народне епске традиције и преузела је једну визију српског друштва у којој „народни песник“ уче
ствује у „националној патњи“ и борби за слободу свога народа.
Тако је, како уочава Аврамовић, дошло до „литераризације
политике“, тј. српска политичка пракса није се градила око економских интереса грађана и друштвених група, око дефинисања односа грађанина и власти, око ограничења апсолутне власти и борби
за слободу појединца – темељна политичка вредност литерарне
струје у српској политици био је народ и борба за његова права: ослобођење од турске власти, јужнословенско уједињење, па на крају
20. века и уједињење српског народа на развалинама некадашње
заједничке отаџбине.24
На крају 20. века, у време распада СФРЈ, и српска и словеначка
књижевност вратиле су се једној од својих најважнијих одредница –
политичком ангажману, односно борби за „народ“ и његову „слободу“. Последњи покушај да се направи нека врста споразума између
српских и словеначких писаца и интелектуалаца уопште, учињен је
у касну јесен 1987. када су ПЕН клубови Србије и Словеније организовали две расправе на тему „Словенци и Срби данас“.
Први круг разговора одржан је 5. и 6. новембра 1987. у
Љубљани (у Цанкарјевом дому) у организацији словеначког ПЕН
центра. Основне теме разговора образложио је Драго Јанчар: 1)
зашто је данас Југославија потребна Словенцима и Србима; да ли
23
24

Зоран Аврамовић, Чији је књижевник и његово дело. Расправа о културном
идентитету српске књижевности, (Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића, 2003), 95.
Исто, 99–100.
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се и колико остварују њихови национални циљеви; 2) да ли постоји
и да ли је могуће тражити српски културни простор у Југославији;
3) у чему Словенци не схватају Србе, односно Срби Словенце; шта је
помутило некадашње добре односе; какво решење виде Словенци
за Косово; 4) Словенци и Срби у односу према Балкану и Европи;
5) шта су словеначка и српска интелигенција данас дужне својим
народима.25
Предраг Палавестра, председник српског ПЕН центра, истакао је да Срби данас нису у истом положају као Словенци и да национални положај српског народа није равноправан са положајем
других народа, посебно словеначког, у многим областима. Нагласио
је да Срби траже само једно: да у свему имају иста права и исти статус као и сви други народи у Југославији: „Док се у Словенији и код
Словенаца тај захтев сматра легитимним и опште прихваћеним,
подржаним од врха до дна друштвене лествице, од партијског и државног руководства до кмечке гостилне у најмањој васи, у Србији и
код Срба, нарочито код Срба који живе изван Србије, само истицање
таквог захтева сматра се изразом и ескалацијом опаког српског
национализма“.26
На другој страни, Милош Микелн је упозоравао да националну слободу Словенаца у Југославији треба стално бранити од
квазимарксистичке теорије стапања у један народ и практичних
покушаја у том правцу: „Очигледно је да ће људи увек наседати демагозима који обећавају да ће решити све тешкоће неке вишенационалне заједнице тиме што је претопе у један једини народ, после чега ће одмах бити добро“.27 Микелн је тражио и да се разговара
о томе да ли још увек има „здраве основе“ за заједничку државу или
је боље почети размишљати о разлазу.
Слободан Селенић је указао на то како је монолитност
упадљива особина актуелног словеначког јавног иступа. Посебно
му је сметало то што се тежња ка демократским формама друштвеног и економског организовања објашњава природом националног
бића Словенаца, а ауторитарна форма тих односа природом српског
бића. Селенић је говорио и о томе да су најмање Срби творци друге Југославије која је била недемократска и ауторитарна држава:
„Заслуга за обликовање друге Југославије, управо на идеолошком
и концептуалном плану, припада пре свега Словенцима и Хрватима, па први пут осамостаљеним Бошњацима, Македонцима, Шип-

25
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тарима и тек на крају, ако икако, Србима. Говорити после 1944. о
српском хегемонизму, београдском централизму, врло је цинично
када се Србија у више подручја налази под специфичном принудном
управом других народа и народности самоуправне Југославије“.28
Селенић је истовремено говорио и о „уступцима“ које је Србија учинила пристајући на Југославију после Другог светског рата:
1) једино она није конституисана као државна заједница, мада су
разлози за аутономију Далмације, Лике и Кордуна били исти као и
они за аутономију Косова и Војводине; 2) елиминишући већински
принцип из свих институција одлучивања Срби су се, као најбројнији народ, одрекли једног од темељних права на којима почивају
демократски системи; 3) у Другом светском рату Срби су страшно
страдали само зато што су Срби: „Стиснули су зубе и успели да преко
тога пређу ћутке, што није ни хајдучки ни официрски поступак, али
мени се чини високо цивилизован, од племените твари сачињен“.29
Димитрије Рупел је, пак, упозоравао своје српске колеге да
„прилично велика маса Словенаца“ није више чврсто уверена да им
је Југославија заиста потребна. Другим речима, Словенци ће при
стати на Југославију само под одређеним условима: 1) да та држава
Словенцима омогући остваривање њихових националних, социјално-економских и политичких интереса; 2) да Југославија не мења и
не деформише извесне историјске интересе Словенаца; 3) да у Југославији Словенци нормално напредују и развијају се „приближно
исто“ као и њихови суседи Италијани и Аустријанци; 4) да у Југославији имају иста права као и други народи, тј. да се сачува „право вета
и паритет са другим јединицама“.30
Добрица Ћосић је говорио о поразу владајуће идеологије и
њеног државног и друштвеног поретка, па је сваки југословенски
народ морао да преиспита своје „стање, циљеве и начела“ на којима је „основана југословенска држава“. Истицао је и да је традиција
антисрпства у Словенији почивала на „милитантном католицизму,
аустријском духу и коминтерновској идеологији“ КПЈ. Посебно су ти
тонови били изражени у словеначкој култури после Устава из 1974.
и „шиптарске“ побуне 1981. године: „Они имају и антијугословенску
мотивацију, али нису само то. Они се прикривају антиунитаризмом
и антицентрализмом, али унитаризам и централизам су њихов алиби. Имам осећање: никад у прошлости наши односи нису били тако
28
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Исто, 14.
Исто.
Исто.

48

Коста НИКОЛИЋ

Српски и словеначки интелектуалци уочи распада Југославије 1986–1989.

замућени и толико антагонистички какви су данас“.31
Наставак разговора српских и словеначких писаца одржан је
13. новембра 1987. у Београду. У уводној речи Предраг Палавестра
је нагласио како писци себе сматрају делом југословенског друштва
„коме није свеједно шта се са свима нама данас збива, на какав смо
руб цивилизације доведени и где се заправо као култура налазимо
на крају 20. столећа“. Српски писци су у разговоре ушли како би отклонили све веће неспоразуме између српске и словеначке интелигенције: „Да нађемо и именујемо, па на тај начин и да оспоримо, бар
неке разлоге који су нас довели до тог опасног отуђења и да понудимо извесна морална решења за друштвену кризу“.32
Палавестра се осврнуо и на „тешке речи и грубе политичке
оцене“ које су изречене о сусрету у Љубљани: „У високим партијским форумима учесници ових разговора оптужени су за национализам, мада су ишли на тражење споразума, на дијалог завађених
партикуларизама и отклањање напетости међу братским народима и културама у истој заједници. Оптужени су за антикомунизам
када су се заложили за демократију и јавност, за критички дијалог
равноправних и пуну правну одговорност свих који учествују у
друштвеном процесу. Када смо потражили узроке свеопште кризе
југословенског друштва која прети још већим хаосом, оптужени смо
да ширимо мржњу, да смо бранитељи уских националних интереса,
самозванци и грађанска демократска интелигенција која оспорава
власт радничке класе, јер се противи самовољи и некомпетентности владајуће политичке бирократије. Ти напади на ове разговоре
више су претња мислећим људима и интелигенцији, него стварна
политичка оцена ставова који су у разговорима изложени. То је претња слободној мисли и слободи изражавања, сатеривање критичке
мисли у поданичко ћутање“.33
И Добрица Ћосић се осврнуо на политичке притиске, свр
ставајући их на пол стаљинизма и наглашавајући да ће писци увек
бранити људско и национално достојанство језика на којем мисле и
пишу. Сматрао је да лоши међунационални односи у Југославији потичу од „априорног претпостављања националне слободе и права,
а то значи државе и бирократије над грађанским правима и слободама појединца“. За њега је било потпуно погрешно схватање како
вишенационалне заједнице стварају и одржавају „космополитска
идеја и међунационална и братска љубав“. У том контексту, Југо-
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славију су створили историјска нужност, национални интереси у
датим околностима, национална идеологија и националне заблуде.
У први план је истицао дубоке религиозне, културно-цивилиза
цијске, историјско-политичке, економске и менталитетске разлике међу југословенским нацијама. За Ћосића је најважнија била
„чињеница“ да су обе Југославије створене у „братоубилачким ратовима, на геноцидима“, на верским ратовима и грађанском рату:
„Та историјска околност, тај идејни, морални и психолошки садржај
стварања и одржавања Југославије постао је њена кобна, трагична
суштина из које лако букне резидуална свест, на малим поводима
обнављају се антагонизми и разгоревају деструкције“.34
Димитриј Рупел је истицао да се у Југославији сукобљавају
две концепције развоја друштва, државе и политике: „У једном њеном делу још увек се причају велике приче о револуцији, штафети,
братству и јединству, а други део покушава да се афирмише са извесним плановима као што су развијање сектора услуга, комуникација, информатике, мале привреде. Демократија означава аутономију, живот по мери обичног човека, народа, по мери нације. Дакле,
демократија не значи словеначки живот по мери неког другог народа него по својој сопственој националној мери“..35
Цирил Злобец је био експлицитан у ставу да су разлике између Словенаца и Срба непремостиве. Те разлике имале су дубоку
историјску вертикалу и из њих су проистицали сви конфликти.
Титова смрт означила је и нестанак ауторитета који је могао да
пресуђује у међунационалним споровима, а формула братства и јединства историјски је потрошена и Југославија је била на крају свог
пута: „Што више упознајемо једни другога, то све више недвосми
слено констатујемо да су бројне разлике међу нама такве да их ми,
сваки са своје стране, не можемо и не желимо да отклонимо јер смо
уверени да представљају вредносни део наше традиције, цивилизације, културе, језика и других посебних својстава који одређују
нашу индивидуалну и колективну, националну особеност и зато и
представљају основни разлог нашег историјског опстанка“.36
Словеначки писци најдаље су отишли у преузимању политичке улоге у овим прекретним годинама. Крајем априла 1988. у
Љубљани су промовисали своје „Тезе за Устав републике Словеније“
(30 страница малог формата и ситног слога). Руди Шелиго, председник Друштва словеначких писаца, објашњавао је да се њихов кон
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цепт заснива на схватању како је социјализам утемељен на идеологији 19. века, па се полазиште алтернативног устава „смјешта с ону
страну службених иницијатива за промјену Устава не само са становишта овога или онога уставног рјешења, него и са становишта
основног идејног исходишта југославенског социјализма, за који се
очито вјерује да још робује шаблони социјализма ‘једне боје’ и да
репродуцира друштво с којим се не може у 21. стољеће“.37
Највише полемике изазвали су ставови да је југословенски
систем био „примитивни социјализам“, па су и сви званични уставни
амандмани одбачени као неприхватљиви не само за Словенију већ и
за сву демократску јавност у Југославији. Од словеначке скупштине
затражено је да распише референдум пре него што се изјасни о предложеним променама званичног устава. Словеначки писци оштро
су се противили централизацији у одлучивању на свим нивоима
друштвеног, економског, државнополитичког и културног живота
у Југославији; такође, за њих је било неприхватљиво и даље одржавање друштвене својине; расподела националног дохотка Словеније
морала је да буде у „неограниченој надлежности републике Словеније“, инсистирало се и на доследном поштовању „права народа на
самоопредељење које укључује право добровољног удруживања у
вишенационалне заједнице и отцјепљења од њих“.38
Највећи део алтернативног устава био је посвећен афирмацији и заштити грађанских слобода. Руди Шелиго је то објаснио посебном осетљивошћу словеначке јавности на стање људских права:
„Ми смо за то да ово друштво максимално отвори просторе људских
слобода и сматрамо да се у томе никада не може претјерати. Нама
треба правна држава којој ће на првом мјесту увек бити заштита и
унапређење права човјека“.39
Убеђење српских интелектуалаца да у Словенији постоји
завера против Србије и српског народа врхунац је достигло крајем
фебруара 1989. после ескалације кризе на Косову и увођења ванредног стања у овој српској покрајини. Двадесетог фебруара 1989.
почео је генерални штрајк албанских рудара у руднику Стари Трг
код Приштине. Штрајкачи су уместо социјалних истакли политичке
захтеве – обустављање најављених уставних и политичких промена. Јавност у Југославији била је не мало изненађена утицајем албанске опозиције – цео живот у Покрајини био је паралисан. Талас
штрајкова захватио је све косовске општине, а рудари су најавили
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Наведено према: „Kakav ustav hoće pisci“, Danas, 3. 5. 1988, 35.
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штрајк глађу. Група од 215 албанских културних и научних радника упутила је 22. фебруара „Апел“ Скупштини Србије и целокупној
југословенској јавности у коме је тражила да се не мења положај Косова дефинисан 1974. године.40
Тим поводом, делови власти, на челу са Савезом социјалистичке омладине, и алтернативне групе организовали су 27.
фебруара 1989. у Цанкарјевом дому митинг подршке Албанцима.
Прикупљана је финансијска помоћ за албанске рударе, протестовало се против уставне промене положаја Косова у Југославији, иако
је више него јасно било да је Словенија кренула путем ка пуној независности. Све је то директно преношено на Телевизији Београд,
па је ионако усталасана српска јавност могла да види словеначке
интелектуалце окићене беџевима са жутом Давидовом звездом и
натписом: „Косово, моја дежела“. Ти људи држали су ватрене говоре у којима су осуђивали „нихилистичку, циничну и варварску“ политику Београда. Могли су да чују изјаве да је „трагедија Косова“
пре свега трагедија Албанаца а не Срба и Црногораца; величан је
„достојанствен“ и „гандијевски“ став Албанаца, а њихова „несрећна
судбина“ поређена је са судбином Јевреја у нацистичкој Немачкој.
Милан Кучан је напустио седницу федералног државног
Председништва која се бавила стањем на Косову, дошао је на митинг
у Цанкарјевом дому и изјавио да се у Старом Тргу где су, дубоко под
земљом, тих дана штрајковали албански рудари, „брани авнојевска
Југославија“, чиме је признао да је штрајк био политички. Осим тога,
исказао је своју солидарност са протестом словеначке алтернативе у вези са људским правима на Косову и повезао грађанска права
Албанаца са уставним принципима територијалне суверености и
права на отцепљење. Кучан је Србију, иако је непуну годину раније
добио сагласност Београда око амандмана на федерални устав у замену за смањење аутономије Косова путем ревизије српског устава,
назвао „непријатељем словеначке демократије“.41
Најоштрија реакција из Београда стигла је преко Удружења
књижевника Србије: одлучено је да се прекину сви односи са словеначким удружењем, коме је поручене следеће: „Пред лицем свих
Словенаца и Срба и светске јавности оптужујемо вас за издају традиционалног, историјског и судбинског пријатељства наша два народа. Као што се у кући обешеног не спомиње уже, тако се српском
40
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К. Николић – С. Цветковић, Срби и Албанци на Косову и Метохији у 20. веку
1912–1990, (Београд: Институт за савремену историју, 2014), 253.
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народу не смеју помињати јаме. Српски народ у јаме није одлазио
добровољно, нити је из њих могао да се врати. Обавештавамо вас
да прекидамо све односе са друштвом словеначких писаца због вашег организовања и учешћа на збору мржње према српском народу, одржаном у Љубљани 27. фебруара 1989. и вашег сврставања на
страну непријатеља Србије“.42
Уследила је нова реакција поводом догађаја у Љубљани. У
просторијама Народне библиотеке 4. марта је одржана ванредна
скупштина Удружења књижевника Србије. Њена основна интонација била је садржана у идеји да се више не дозволи вређање једног
народа и да му се више не подмеће „некакав грех“.
Матија Бећковић, тадашњи председник УКС-а, изјавио је: „Живимо заједно без заједничког живота“. Рекао је и да се „завађају два народа међу којима није било крвавих река и неизмирених рачуна“, да се
о Србима говори с презиром и са висине, „спрда са српским светињама
и шири страх од Србије“. У Словенији се није реаговало на „разапете
људе на Косову, на споменике затрпане смећем“. Једина етнички чиста
српска насеља биле су јаме, „а негде под земљом заувек је запечаћено
пријатељство Јевреја и Срба“. Бећковић је оптужио Љубљану и Загреб
да дају подршку једној страној земљи и њеној испостави: „Подносили
смо равнодушност, сузбијали осетљивост, пристајали да је посреди необавештеност. Наши највећи напори дали су најгоре резултате. Говори
се о нама с понижавајуће висине, показује упоран презир према нашим
истинама. Шири се страх од Срба и спрда се са српским светињама и
страдањима. И на шестстоту годишњицу косовског боја морамо се огласити: Косово је Србија и та чињеница не зависи ни од албанског менталитета, ни од српског морталитета“.43
Милорад Павић је говорио о томе да се српски народ налази између две моћне религијске интернационале, да је то једини народ „који
нема међународну верску заштиту, при чему ни држава нема моћи да
га штити“. Предложио је да се Књига о Косову Димитрија Богдановића
преведе на енглески и француски језик, затражио је обнављање дипломатских веза Србије са САД-ом, Британијом, Француском и Израелом, као и да се 7. јула одликују сви страни издавачи који су штампали
српске писце. Мирослав Егерић је позивао све у Југославији да ходају
усправно, а не да у томе што су се Срби усправили виде опасност.44
Вук Драшковић је тврдио да су Србе трећи пут у овом веку
претекли догађаји: „Србија је ушла у први рат без националног про-
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грама прогласивши за свој циљ Југославију. Ни партизански ратни
парламент у Јајцу није омогућио Србима сазнање шта је све и докле
њихово. Циклус кашњења Срба затворио се у Брионској кројачници. Изневерени, осакаћени, понижени и преварени, то је историјски
пресек Србије. Фатално ћемо платити кашњење на Косово уколико
што пре не ускладимо захтеве са националним програмом“.45
Зоран Глушчевић је предложио да се укине закон о заштити Јосипа Броза, да се кривично гоне живи и морално осуде мртви они који
су својевремено донели закон који забрањује повратак српским породицама на Косово. Никола Милошевић је анегдотски представио трибализам на словеначки начин, рекавши да он не припада идејном плурализму већ идеологији Хотентота. Затражио је да се са Срба скине хипотека бољшевизма, као и хипотека одбране исламског фундаментализма. Александар Петров је затражио да се Србији не држе лекције о демократији из Загреба и Љубљане: „Приписивати ванредне мере Србији
је цинизам. Срби су под тим мерама овде у Југославији 40 година“.46
За Живорада Стојковића напад из Словеније није био увреда
већ отрежњење, али је оптужио и српски режим да се плаши опозиционог мишљења. Брана Црнчевић се осврнуо на „лаж која стоји“
иза пароле о братству и јединству: „Да смо се мање лагали, више
би смо знали“.47 Милан Комненић је говорио о односу српског руководства према интелигенцији: „Они су препрека да се и ово што ми
овде говоримо чује онако као и беседе из Цанкарјевог дома“.48
На крају је затражено да се рехабилитују сви српски интелектуалци прогоњени од режима и да Удружење књижевника Србије промени име у Савез српских писаца.49
Слободан Селенић је сматрао да не треба сазивати ванредну
скупштину Савеза књижевника Југославије, а о најновијим дешавањима је рекао: „Мислим да су Словенци направили катастрофалну гре
шку која се може тумачити на два начина: ако нису предвидели да ће
оно што је изговорено у Цанкарјевом дому увредити Србе, онда је њихова способност предвиђања катастрофална. А ако су то знали, онда је
ситуација још гора јер су у том случају свесно ишли на свађу и раздоре. Не могу Јоже Смоле и Руди Шелиго одлучивати хоћу ли ја бити увређен, а увређени су и огорчени сви, чак и неки осведочени пријатељи
Словенаца који су све до овог случаја могли да буду некритични према
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словеначком понашању. Не знам како ће се догађаји даље развијати“.50
На годишњој скупштини свог друштва, одржаној 28. марта
1989, словеначки писци поновили су захтеве за заштитом словеначког
суверенитета. Од Скупштине Словеније је тражено да у амандмане на
савезни устав (у његов нормативни део) укључи и предлог за увођење
права на самоопредељење, укључујући и право на отцепљење. Усвојили су изјаву којом су потврдили своје ставове против увођења ванредног стања на Косову, а исказали су и „огорчење“ због одлука словеначких делегата у Скупштини СФРЈ: „Згрожени смо увођењем изванредних мјера на Косову, како због њихове упитне уставне основе, тако и
због чињенице да је косовска Скупштина под притиском тих мјера
гласала о прихваћању уставних промјена СР Србије. Не вјерујемо да су
специјални одреди добри савјетници. Увјерени смо да је један тако важан посао као што је промјена устава могуће обавити само у демократичном окружју и уз поштовање воље народа“.51
Наставак сучељавања уследио је 8. априла у Београду, на седници Председништва Савеза књижевника Југославије којој нису
присуствовали чланови из Хрватске и са Косова. Како су уочавали
коментатори, књижевници су били подељени по републикама и
покрајинама чак и више него саме републике и покрајине, па зато
није могло да дође ни до каквог договора, чак ни до отвореног разговора. Показало се да односи у Савезу књижевника и не постоје.52
Иако је Удружење књижевника Србије прекинуло све односе
са словеначким удружењем, писци из ове републике ипак су дошли
у Београд. Руди Шелиго је одбацио све примедбе да су словеначки
писци подржавали албанске националисте и да се никад нису борили и за српска права, али је нагласио да ће увек бити против модела
друштва које успоставља „диференцијацију у контрареволуцији“
што проузрокује ванредне мере и укидање људских права. Миодраг
Булатовић је рекао да Словенци сами себе воде у изолацију: „То није
демократија већ бласфемија и велика срамота за један културан
народ. Реч је о примитивној демократији са мало људског и много
егоистичног“.53 Адам Пуслоић је „подсетио“ Јашу Злобеца да му је у
Ђевђелији наводно рекао: „Ја вас Србе мрзим“.54
На крају, није донесен никакав закључак који би врата дијалога оставио бар мало отвореним. Коментатор Данаса је закључио:
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„Након ове седнице недвосмислено се намеће закључак да се писци
Југославије, кроз иступе својих представника у Председништву свог
савеза, нису ни за длаку померили са раније утврђених позиција.
При томе, тешко је не устврдити да те позиције много више сличе и
приличе политичким радницима него посленицима писане речи и
слободне мисли“.55
Коментатор НИН-а је био много оштрији у свом закључку:
„Књижевници се баш нису показали. Не на овом састанку, не само у
овогодишњим, прошлогодишњим и претпрошлогодишњим трактатима који нису имали никакве везе са културом ове земље и са великим интелектуалним размишљањима, како се претпоставља да
књижевници размишљају, него су се, част изузецима, понашали као
сеоске бабе које пишу песме. Они само пресликавају, по други пут
сад већ непотребно, наше друштвене и политичке прилике. А какве
су, знамо. И нисмо срећни. Ни ми, ни они“.56
На крају је Друштво словеначких писаца, изјавом од 9. јуна
1989. коју је потписао Руди Шелиго, „одрекло“ право Савезу књижевника Југославије да даље заступа словеначко удружење. Централи
је замерено више ствари: није било симултаног превођења на словеначки језик на Скупштини у Ђевђелији; нису подржане иницијативе за осуду монтираног процеса против „четворице“ у Љубљани и
протест против (зло)употребе српског или хрватског језика на њему;
затим, подршку није добила ни иницијатива за заштиту људских и
грађанских права и за „мир и коегзистенцију“ свих народа на Косову,
као ни протест против прогањања писаца и интелектуалаца и „апел
књижевничке и људске савјести у вези с убојствима (чак и дјеце) на
Косову и стаљинистичким прогонима против 215 албанских интелектуалаца који су у јавној расправи о уставним промјенама заговарали постојеће уставно уређење“.57
Друштво словеначких писаца истицало је како је наилазило
само на „блокаду, игнорирање и шутњу“ и да више не може да по
сматра „рушилачку акцију“ Удружења књижевника Србије: „У овим
тренуцима и временима, који до темеља потресају Југославију, више
је него примјетна чињеница да се Савез књижевника Југославије и
поједина удружења писаца постављају на страну партијске државе,
на страну крволочне идеје и реалсоцијалистичког концепта, по којему је човјек само зато ту и на свијету да служи идеји и систему, да се
у њему расплине у ништа, или пак да својим животом храни нацио-

55
56
57

Исто, 36.
Дамњановић, „Ћутање разума“, 30.
Наведено према: „Blokada i šutnja“, Danas, 20. 6. 1989, 43.

56

Коста НИКОЛИЋ

Српски и словеначки интелектуалци уочи распада Југославије 1986–1989.

налистичку митологију и њен експанзионизам. Тако се више не може
прешућивати чињеница да су Савез и поједина друштва књижевника, а посебно Удружење књижевника Србије, у последње вријеме постали ратни бункери из којих се брани реалсоцијалистички систем и
српски експанзионизам и у њихово име оправдава свакојако насиље
над човјеком. Кад у тим тврђавама завлада шутња, каква је шутња о
покољу Албанаца и чак и албанске дјеце, та је шутња само потврда
система по мјери тенкова и до неба вапијућа шутња о концентрационим логорима с којима дио Југославије утире пут у ново тисућљеће.
У тој опцији понашање и дјеловање Савеза нема више човјека и нема
више ничег заједничког с пишчевом и људском савијешћу“.58
Уследила је жестока реакција у Србији. Слободан Ракитић,
потпредседник УКС: „То саопштење о коме се толико говори, а мислим да му не треба давати неки значај, управо је на линији свега
онога што је било карактеристично за досадашње понашање словеначких писаца. У том смислу може се рећи да ово саопштење ипак
није никога изненадило. Што се мене лично тиче, ја подржавам свачије право да ради слободно и према сопственом нахођењу, па и самим тим право одлучивања словеначких писаца да ли ће њихово
Друштво бити у Савезу. Сваки други одговор може бити злонамерно
протумачен, а УКС нема намеру да игра улогу чувара Савеза, нити
су његови интереси изван интереса осталих чланова. Чуди ме само
зашто разлоге за такав потез Друштво словеначких писаца тражи
на другој страни, оптужујући УКС за хегемонизам и деспотско понашање, а сам Савез за послушност Удружењу књижевника Србије“.59
Закључна разматрања

У време распада Југославије, словеначко и српско руководство изградили су две визије и два различита погледа на будућност
државе, што се показало као непремостива препрека и у дијалогу
српских и словеначких интелектуалаца.
Док је Словенија трасирала пут своје независности, у Србији
је покренута „антибирократска револуција“ чији је симбол био Слободан Милошевић. То је била ретроградна, конзервативна револуција која је историју враћала уназад, са несагледивим негативним
последицама. За разлику од других револуција у источној Европи, у
овој је комунистички апарат, предвођен Милошевићем, имао главну
организациону и доминантну идеолошку улогу. Револуција у Ср-
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бији догодила се изнутра, из самог комунистичког окружења. Зато
је она била конзервативна јер је, под снажним егалитаристичким
наслеђем о „друштву правде“, вратила логику револуције, са свим
насиљем које револуције увек носе у себи, и јер је одложила појаву
оне друге, либералнодемократске револуције.60
Милошевићеву конзервативну револуцију снажно је подржао и већински део српске интелигенције, што представља историјски феномен који није лако објаснити, али је јасно да је он оставио судбоносне последице по укупну историју српског народа на
крају 20. века. Поједини мислиоци одавно су упозоравали на „издају
интелектуалаца“ који су, као представници националне елите, постали острашћени заступници националних, расних или класних
идеја, као и екстремизама који са њима иду. Тако су напуштене
идеје идеализма и хуманизма, да би их замениле идеје „утилитарног реализма“.61
Милошевићева политика у чијем је центру био „народ“, веома брзо је добила подршку српског колективистичког културног
модела. На стварање таквог модела пресудан утицај имала је српска
хуманистичка интелигенција која се формирала још у 19. веку под
доминантним обрасцем народа као целине, у његовој емпиријској
конкретности и у најразноврснијим облицима испољавања народног живота. То је значило да је „народ“ творац духовних вредности
највишег ранга на којима треба сви да уче. Из тога је проистекло и
уверење да основни задатак учених људи није био да „уче народ“,
него да од њега „уче“. То је био примарни услов за „учене људе“ –
тек када усвоје све што народ као колектив може да им понуди, они
могу да постану истински „учитељи народа“ и да допринесу његовом културном уздизању.62
Догађаји у Словенији имали су доста сличности са „догађањем народа“ у Србији: легитимацијски предзнак био је готово
истоветан – стварна државност – али је исходиште било потпуно
различито. Онако како је народ у Србији од Милошевића очекивао
да се избори за српску државност, тако је и алтернативна сцена у
Словенији од Кучана тражила да изабере пут: са „народом“ или против њега. Прва опција значила је добијање велике подршке, баш као
60
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што је то учинио и Милошевић; друга опција значила би крај социјализма у Словенији, али и крај живота Словеније у Југославији.
Словеначко руководство се окренуло Словенији, Кучан се понео готово исто као и Милошевић: бојећи се превласти „националиста“,
постао је вођа националног покрета и тражио је, као и Милошевић,
стварну државност за своју републику у југословенској федерацији.
Разлика је била судбоносна за Југославију: Србија је сматрала да је
њена државност тек први корак према јединству Југославије, а Словенци су сматрали да су та два циља неспојива.63 Каснији разлаз био
је историјска неминовност.
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Summary
Kosta Nikolić
Institute for Contemporary History

Serbian and Slovenian Intellectuals on the Eve
of the Breakdown of Yugoslavia 1986–1989.

Abstract: The paper discusses the confrotation
between Serbian and Slovenian intellectuals (literary
historians and writers, philosophers, sociologists,
political theorists) in the years before the breakup of
Yugoslavia. They were the leaders of “a new wave”
which had fundamentally shaken communist Yugoslavia
and in the end led to its breakdown. The Serbian and
Slovenian intellectual scenes positioned themselves as
an alternative to the political system in their republics.
Writers had a special places in that process by reviving
the old romantic narrative about “the defence of the
nation”.
Key words: Yugoslavia, Serbia, Slovenia, intellectuals,
nationalism

It is common to say that intellectuals from Belgrade and Ljubljana
were the leaders of “the awakening of democracy” in Yugoslavia after
the death of Josip Brioz Tito. However, they later on an insurmountable
division took place between them regarding the question of the survival
of the common state. The conflict was deepened with Slovenians refusing
to show solidarity with Serbs on the question of Kosovo. Exposed to the
Slovenian alternative political scene was the Yugoslav National Army
that was seen as a bastion of communism in Slovenia, but the powerful
myth of an army as the basis of statehood was still strong. That is why
the Slovenian commitment to a civil society was interpreted as an attack
on the fundamental principles of the Yugoslav state.
In the mid 80s of the 20 century Slovenia embarked on a period
of liberalism without precedent in the existing communist world.
Geopolitically being a western country, with a highly developed cultural
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identity, unburdend with national minorities, especially the Serbian
one, the Slovenians strived to exit Yugoslavia and join the European
Community. In that kind of spiritual and political milieu, Slovenia
entered a period of epochal civil initiatives. They demanded that the
communists check their legitimacy in free parliamentary elections. At
the same time, a conservative revolution was conducted in Serbia with
Slobodan Milošević as its the symbol. Its aim was to renew the egalitarian
society and a united Serbian state. These differences were obstacles in
the dialogue between Serbian and Slovenian intellectuals because both
sides blindly followed the policies of their republican leaderships.
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Национално питање у попису становништва Југославије 1971.*
Апстракт: Национално питање је било једно од најважнијих питања постојања југословенске државе. У раду је
описан значај пописа становништва 1971. за међунационалне односе у земљи и како је југословенска власт, тј.
СКЈ дефинисао појаве које су изазивале највише спорова
(изјашњавање Југословена и муслимана и исказивање
према регионалној припадности). Рад је написан на основу грађе из фондова Архива Југославије, Хрватског државног архива, штампе и литературе.

Кључне речи: Југославија, попис становништва 1971,
Југословени, муслимани, регионално опредељени, СКЈ,
Хрватска, Србија, Македонија, Словенија, БиХ

Припреме за попис становништва Југославије 1971. су се
претвориле у једно од важнијих политичких и националних питања. Атмосфера у држави је већ била бременита националним и
међурепубличким споровима, које су Јосип Броз и партијски врх
годинама гурали под тепих догме о социјалистичком самоуправљању и радничкој класи као „цементу“ југословенског јединства
који је довољно јак да издржи националне разлике. Национализам
у Хрватској је растао. На Косову и Метохији су била свежа сећања
на демонстрације Албанаца, а националне односе је оптерећивало

∗  Ч
 ланак је резултат рада на пројекту (№ 47027) Срби и Србија у југословенском

и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
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и протеривање и исељавање Срба и Црногораца. Републичка руководства су се сукобљавала око „државног капитала“, инвестиција,
девизног режима, помоћи неразвијеним крајевима и бројних других питања. „Језичко питање“ заоштрено 1967. није било скинуто
са дневног реда. Део српске интелектуалне елите се није мирио са
натурањем Србима хипотеке о „великосрпском хегемонизму“, стварањем црногорске нације, тешким положајем Срба на Косову и Метохији и немешањем руководства Србије у питање судбине Срба
ван Србије. Федерација је слабљена на сваком кораку: и формално
– смањењем уставних овлашћења, и практично – све већом независношћу републичких центара. Држава је постајала скуп шест (осам)
нејединствених држава, а партија прости збир шест (осам) партија.
Како се Јосип Броз више пута изразио, у држави је трајало национално „пребројавање“. Зато је национално изјашњавање становништва
у попису 1971. постало важна политичка тема. Основни спорови су
вођени око начина изјашњавања, тј. одређивања појма „Муслиман“
и „Југословен“ и око питања изјашњавања грађана према регионалној припадности. Техничке припреме за попис су почеле још 1967,
а током целе 1970. и првих месеци 1971. су различите политичке
инстанце, пре свега партијске, настојале да одговоре на ова кључна
национална и политичка питања пописа. Извршен је и пробни попис 1969. и његови резултати су унели додатно неспокојство међу
политички врх, јер се велики број грађана определио као Југословени. То је за државни и партијски врх, посебно за руководиоце Словеније и Хрватске, било крајње непожељно.1
Спорови, нејасноће и покушаји да се реши питање изјашњавања муслимана и Југословена нису били нови. Та два појма су одређивана у складу са актуелним политичким и друштвеним тре1

Вишенационални карактер југословенске државе и различити аспекти
националног питања су истраживани у бројним радовима. Поменућемо само
оне који су нам највише помогли да сагледамо неке теме значајне за овај рад:
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, treća knjiga, (Beograd: Nolit,
1988); Љубодраг Димић, Срби и Југославија, простор, друштво, политика
(поглед с краја века), (Београд: Стубови културе, 1998); Бранко Петрановић,
Југословенско искуство српске националне интеграције (Београд: Службени
лист, 1993); Mile Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom
1918–1991, (Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 1999); Радмила Радић,
Држава и верске заједнице, 1945–1970, (Београд: Институт за новију историју
Србије, 2002); Kosta Nikolić, „Nacionalna politika Komunističke partije Jugoslavije.
Doktrina i praksa 1919–1945“, Istorija 20. veka 2/1998, 65–86; Predrag J. Marković,
„Istoričari i jugoslovenstvo u socijalističkoj Jugoslaviji“, JIČ 1–2, 2001, 151–164;
Desanka Pešić, „‚Jugoslovenstvo‘ u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ“, JIČ 3/1987,
99–111.
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нутком. У свим пописима становништва социјалистичке Југославије је грађанима било постављено питање о националној припадности. Та рубрика је носила назив „народност“. Ни у једном попису
није било места за Југословене у смислу народности, док је статус
муслимана еволуирао од верске до етничке категорије. Југословен
је тумачен само као припадност „широј југословенској заједници“,
али не и као посебна народност. У попису 1948. није постојала категорија Југословен ни као „Југословени неопредељени“ ни као
„Југословени национално неопредељени“. Муслимани су могли да
се изјасне као припадници неке југословенске нације („Србин-муслиман“, „Хрват-муслиман“) и као „неопредељен муслиман“. Муслимани југословенског порекла су се изјаснили као Срби (161.036),
Македoнци (37.096) и то само у Македонији, и Хрвати (29.071), а
њих 808.921 као „неопредељени муслимани“, махом у БиХ. Укупно
их је било 1.036.124.2 У пописници за 1953. су се појавили и Југословени. Писало jе да се лице југословенског порекла које није ближе
национално опредељено уписује као „Југословен-неопредељен“ и
у ту категорију су ушли и они који су се изјаснили по регионалној
припадности, као и муслимани који се нису национално изјаснили,
ако су били југословенског порекла. Они национално неопредељени који нису били југословенског порекла уписивани су као „национално неопредељен“. Промењен је начин исказивања муслимана, па су исказивани као национално опредељени и национално
неопредељени муслимани југословенског етничког порекла. „Југословена неопредељених“ је било 950.690, од тога у БиХ 891.800.3
У попису 1961. муслимани су дефинисани другачије. Грађани југословенског порекла који су се сматрали муслиманима у етничком
смислу и нису се определили за неку од југословенских нација су
се декларисали као „Муслимани“ (у смислу етничке припадности).
Дакле, као муслимани се нису могли исказати припадници нејугословенских народа који су били исламске вере. Грађани који су се
изјашњавали као Југословени су били изједначени са онима који
се нису национално определили и онима који су се изјаснили за
регионалну или покрајинску припадност. Сви су сврставани у рубрику „Југословен национално неопредељен“. Страни држављани
2

3

Konačni rezultati popisa stanovništva od 15. marta 1948. godine, knjiga IX:
Stanovništvo po narodnosti, (Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1954), XIV,
XVII, 2, 3; Архив Југославије (АЈ), 507/IV, СКЈ, Извршни комитет-биро, IV/100,
Савезни завод за статистику, 5. јануар 1970; Радић, н. д., II/617.
Popis stanovništva 1953, knjiga VIII: Narodnost i maternji jezik, (Beograd: Savezni
zavod za statistiku, 1959), VII, 2, 3; АЈ, 507/IV, СКЈ, IV/100, Савезни завод за
статистику, 5. јануар 1970; Радић, н. д., II/617.
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који се нису национално определили су исказани као „национално
неопредељени“. „Југословена национално неопредељених“ је било
око 1,7% становништва – 316.125.4
До краја шездесетих година статус муслимана је промењен
и њима је призната националност. У историографији је тај процес
повезиван са великим значајем исламских земаља у југословенској политици несврстаности и политичким, културним и економским снажењем муслимана у БиХ и Југославији. Верска одредница
је постала национална. Централни комитет Савеза комуниста БиХ
је на седницама 26. јануара и 17. маја 1968. прогласио муслимане
посебним, шестим конститутивним народом.5 Попис из 1971. је био
прилика да таква политика буде озваничена и на државном нивоу.
Руководства других република су прихватила то што је власт БиХ
прокламовала да су муслимани посебан народ, али је остала дилема
да ли да поред одреднице „Муслиман“ приликом пописа стоји у загради „у смислу етничке припадности“ или да се тај додатак брише.
Очекивало се да би његово брисање могло да доведе до неспоразума код других народа исламске вере у Југославији. Такође, дилема је
појачавана чињеницом да је појам муслиман ван БиХ и ван Југославије означавао припадника исламске вере.
За разлику од муслимана, мењано је значење појма Југословен, али СКЈ никада није прихватио могућност да тај појам
садржи у себи национални смисао. Штавише, у годинама пред
попис из 1971. свако повезивање југословенства са националним опредељењем било је од врха СКЈ прокажено. У одбацивању
националног призвука југословенства предњачили су руководио4
5

Popis stanovništva 1961, Knjiga I: Vitalna, etnička i migraciona obeležja, (Beograd:
Savezni zavod za statistiku, 1970), XVIII, XIX, 73, 74; АЈ, 507/IV, IV/100, Савезни
завод за статистику, 5. јануар 1970; Радић, н. д., II/617, 618.
Радић, н. д., II/619; Husnija Kamberović, „Josip Broz Tito i nacionalni identitet
Muslimana u Bosni i Hercegovini – dva viđenja“, Tito – viđenja i tumačenja, urednik
dr Olga Manojlović Pintar, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011), 274–
281; Husnija Kamberović, Hod po trnju. Iz bosanskohercegovačke istorije 20. stoljeća,
(Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu, 2011), 180–218; Атанасије Атанасиадис,
Исламска димензија етногенезе Бошњака. Историјски токови и савремено
стање, (Крагујевац: Каленић, 2015), 158; Iva Lučić, „Stavovi Centralnog komiteta
Saveza komunista Jugoslavije o nacionalnom identitetu bosanskih Muslimana/
Bošnjaka. Između afirmacije, negacije i konfesionalne artikulacije“, Rasprave
o nacionalnom identitetu Bošnjaka, (Sarajevo: Institut za istoriju u Sarajevu,
2009), 97–115; Husnija Kamberović, „Bošnjaci 1968: politički kontekst priznanja
nacionalnog identiteta“, Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, (Sarajevo:
Institut za istoriju u Sarajevu, 2009), 59–81; Dženita Sarač-Rujanac, Odnos verskog
i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine, (Sarajevo: Institut za
istoriju, 2012).
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ци Хрватске, попут Савке Дабчевић, и словеначки функционери,
попут Виде Томшић или Едварда Кардеља. Југословенство је било
непожељно, осим у смислу припадности „југословенској социјалистичкој заједници“ и, евентулано, као израз југословенског патриотизма. Чак и у том случају, који је могао да буде толерисан,
било је боље не помињати га. Југословенство као нова нација, „супернација“ или „наднација“ није било дозвољено. Било каквом помињању југословенства у националном смислу је пришивана етикета унитаризма и хегемонизма. Подразумевало се да се мисли на
српски унитаризам или хегемонизам, а неретко је то и изговарано. За Партију је југословенство било „маскирање великосрпских
ставова“ и „могућност прикривања једног доста камуфлираног
шовинистичког гледишта“.6 Ни после пола века од периода када
је радила на разбијању Југославије (1923–1935), КПЈ (СКЈ) није напуштала догму о Краљевини Југославији као тамници народа коју
су створили „империјалисти“ Антанте и српска буржоазија и оптужбу о „великосрпском шовинизму“ који угњетава друге нације и
који је највећа опасност за државу.7 Како се при крају постојања југословенске државе изразио Бранко Петрановић, југословенство
је било „под тешким хипотекама у делу домовине. Изједначено са
бауком унитаризма, српском експанзијом, намерама да се наметну неки шумадијско-динариодни критеријми“.8 Југословенство је
дозвољавано само у класном смислу, као вид „пуног остваривања
социјалистичих самоуправних тежњи радних људи“ и „заједничка самоуправна перспектива, заједнички економски, друштвени
и политички интереси наших људи“.9 Када су отворене расправе
о југословенству пред попис 1971. партијски врх је Југославију
већ доживљавао као пролазну творевину. После југословенства
„троименог народа“ уз задржавање у називу „племенских ознака“,
интегралног југословенства, „реалног“ југословенства Милана
Стојадиновића те „партизанског“ југословенства и југословенства
„братства и јединства“ заснованог на вештачкој националној симетрији која је почивала на обманама о једнаком страдању свих
6
7
8

9

АЈ, XXIIIA, Комисија за питања међунационалних и међурепубличких односа,
к. 1/1-4, док. 1,
Nikolić, „Nacionalna politika“, 65–86; Pešić, „‚Jugoslovenstvo‘ u kongresnim
dokumentima KPJ/SKJ“, 99–111; Branislav Gligorijević, „Jugoslovenstvo između dva
rata“, JIČ 1–4/1986, 71–97; Коста Николић, Мит о партизанском југословенству,
(Београд: Завод за уџбенике, 2015), XII–XIV.
Branko Petranović, Bez bojazni od tabu tema, (Beograd: Institut za noviju istoriju
Srbije, 2010), 151.
АЈ, 507/IV, IV/101, 39. седница, 16, 17, 18. 3. 1970.
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југословенских народа у рату и њиховом једнаком доприносу ослобађању, у југословенској историји је наступио период „транзитног југословенства“.10
Крајем шездесетих година југословенски партијски врх није
могао да сасвим контролише бројне процесе у земљи, па је контроли измицало и испољавање југословенских осећања. Децидан
став југословенских комуниста да југословенство не може да буде
народност није спречавао део грађана да се изјашњавају као Југословени на пописима становништва. Како су расле међунационалне
напетости у земљи, тако су многи грађани у југословенству видели
спас од међунационалних сукоба. Југословенству није било места у
партијским документима, али је у многим анкетама међу посланицима, студентима и радницима и у писмима читалаца објављеним у
штампи било оних који нису хтели да се изјасне ни за једну нацију,
већ су бирали да буду Југословени. Са том чињеницом су морали да
се суоче и партијски и државни руководиоци и да признају да такви
грађани постоје. Та појава је додатно привлачила пажњу приликом
спровођења пробног пописа становништва 1969. године. Од 37.864
испитаника, одговори њих 3,6% су наговестили да ће се у попису
изјаснити као Југословени, а у БиХ чак 11%. За врх СКЈ то је био
алармантан податак.11
Тако су се пред попис 1971. искристалисала два основна
проблема: како приликом пописа назвати рубрике за Југословене
и муслимане и како их касније сврстати приликом приказивања резултата. Када се томе дода да није било јасно шта се подразумева
под „матерњим језиком“, да је постојало несагласје око исказивања
Русина и Украјинаца (да ли Русини имају право да се изјасне одвојено) и да је пред сам попис драматично ескалирао сукоб око права
грађана да се регионално изјашњавају, јасно је да је нерешених националних питања у припремама за попис било много.
____________________________

Политичке припреме за попис су интензивиране почетком
1970. Послом је руководило Председништво СКЈ, тј. Радна група за
народности и етничке групе Комисије за развој друштвено-поли-

10
11

Димић, Срби и Југославија, 115–154; Љубодраг Димић, „Држава, интегрално
југословенство и култура“, Књижевност 1–3/1994, 171–207; Никола Жутић,
„Идеологија југословенства и њено распадање (1929–1939), Историјски
гласник 1–2/1988, 63–91.
АЈ, 507/IV, IV/100, Савезни завод за статистику, 5. јануар 1970.
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тичких заједница и међунационалне односе Председништва СКЈ у
сарадњи са одговарајућим републичким комисијама. Пре прве седнице ове групе, о најважнијим питањима је расправљано 14. јануара
1970. на заједничкој седници секретаријата ЦК СК БиХ и Комисије
за развој међунационалних односа и унапређивање међурепубличке сарадње, чији је председник био Ахмед Ћатић. Закључено је да би
требало јасно разликовати појам муслимана као етничку припадност од припадности исламској верској заједници, уз образложење
да би се тиме спречиле нежељене политичке последице попут истицања пароле коју би „подгријали муслимански шовинисти: ‘Сви
муслимани на окуп’“ или захтева да Босна постане „центар муслиманског /исламског/ свијета“. Руководство БиХ је сматрало да се
југословенство не може прихватити као национална категорија,
али да је требало омогућити онима који су хтели да се изјасне као
Југословени да то и учине. При том је сугерисано да уз одредницу
„Југословен“ не иде додатак „национално неопредељени“ као што
је било у претходном попису, јер би та одредница сугерисала „негативно значење“, већ би било боље да се уведе термин „без националности“ или неки други додатак појму „Југословен“. На овом састанку
је изнето и мишљење, које није било уобичајено у партијским редовима, да се не би могло прихватити ни тумачење појма „Југословен“
као вид припадности југословенској социјалистичкој заједници, јер
би то могло да значи да само тај појам подразумева ту припадност,
а не и појмови „српство“, „хрватство“, „македонство“ итд. У то време није била честа ни још једна идеја изнета на овом састанку – да
се приликом пописа уведу и подрубрике у којима би се они који се
изјасне као Југословени определили из које националне средине
потичу и да ли су деца мешовитих бракова.12
Радна група за народности и етничке групе Комисије за развој друштвено-политичких заједница и међунационалне односе
Председништва СКЈ је први пут о попису расправљала 16. јануара
1967. Потврђен је став да су муслимани „индивидуалност која се не
може поистоветити са припадношћу одређеној конфесији“, али су
постојале две варијанте за артикулисање тог става у попису. Према
једној, они би се опредељивали као „Муслимани БиХ“, тј. као оформљена етничка целина специфична за ту републику, а према другој
би свим грађанима који се осећају као муслимани било омогућено
да се тако изјасне, без обзира на републичку припадност. Дакле,
није било јасно да ли муслимане територијално ограничавати републичким границама БиХ. Тада је отворено и питање изјашњавања
12
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мањих етничких група, попут Рома-Цигана, Русина, Украјинаца и
др. Став руководства Војводине је био да би требало да се Русини
и Украјинци одвојено искажу у попису, а не да рубрика гласи „Русин-Украјинац“.13 Директор Савезног завода за статистику Ибрахим
Латифић је јасно наговестио да је статистичарима била потребна
одлука политичког врха по питању исказивања муслимана као
народа равноправног другим народима у Југославији. Упознао је
присутне и са процентом оних који су се у пробном попису изја
снили као Југословени и упозорио да се у БиХ велики број посланика и одборника није национално опредељивао користећи право
из члана 41 Устава СФРЈ према коме грађани нису били дужни да се
национално опредељују, па се плашио да такав тренд не продре у
„широке масе“ као нека врста пропаганде да не морају да се национално опредељују. Већ на овом састанку биле су уочљиве разлике
око дефинисања муслимана, јер су македонски представници зазирали од ширења тог појма ван граница БиХ, плашећи се изјашњавања припадника ислама словенског порекла и македонског језика
(Торбеши) у својој републици. Киро Хаџи Василев је прихватао да
муслимани у БиХ могу да буду третирани као особена етничка група, али се није слагао да се то односи на целу Југославију. Тражио је
да се као етничка група не сматра „муслиманство“, већ босанскохерцеговачки муслимани. За остале муслимане је тражио да остану као
на прошлом попису „Југословени - национално неопредељени“ (на
пример, муслиман из Санџака који није национално опредељен, а
није ни Турчин ни Србин). Латифић га је упозорио да ће и тај муслиман да тражи да буде „Муслиман“. Василев је остао упоран у захтеву
да не могу да признају неку етничку групу ни нацију само зато што
су постојали људи који су се тако осећали, уз објашњење да нису
признали ни југословенску нацију и да је не могу „прошверцовати“
у попису. То за њега није била лична воља, већ „тенденција“ и „политички став“ који држава није прихватила ни политички ни уставно.
Аслан Фазлија се није слагао са Василевим да се појам „Муслиман“
ограничи само на БиХ, сматрајући да су они живели и у Санџаку, Црној Гори, на Косову и Метохији, те да је немогуће рећи за некога да
је босанскохерцеговачки муслиман са Косова. Слагао се са тиме да
се тај појам морао одвојити од вере. Василев је признао да одредба „босанскохерцеговачки Муслиман“ није решавала проблем, али
је истрајавао на томе да ни јединствена ознака за целу државу не
би решила проблем њихове „диференцираности“, тј. специфично
сти у различитим републикама, алудирајући тако на најосетљивије
13
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питање овог пописа за Македонију – статус припадника ислама у
овој републици. Предложио је још једну варијанту – да босанскохерцеговачки муслимани имају право да се тако определе, а остали не.
То га је увело у полемику и са Добривојем Радосављевићем који је
закључио да би у том случају постојали „Муслиман БиХ“, „Муслимани Санџака“, „Муслиман Црне Горе“ итд., а да се у основи радило о
истом народу. Радосављевић се питао куда води „детаљисање“ око
муслимана, износећи и став да је код етничке групе муслимана разлика између оних у БиХ и Санџаку била мања него између Срба у
Пироту и Хрватској или Хрвата у Далмацији и Суботици. Сматрао је
да је требало да се сви муслимани изјасне као „Муслимани“. Разлике
су биле непремостиве. Закључак председавајућег Ласла Рехака – „Ја
бих са овим завршио диускусију тиме да то треба да подлеже даљој
дискусији“ – постао је парадигма свих разговора о овим питањима
вођених наредних годину дана.14
После ових састанака и консултација које су одржане у комисијама ЦК СК у републикама и покрајинама, одржан је 18. фебруара
1970. консултативни састанак у Сарајеву. Иницирали су га Комисија Председништва СКЈ за развој друштвено-политичких заједница
и међунационалне односе и секретаријат ЦК СК БиХ. На њему су
били неки чланови Председништва СКЈ, представници републичких и покрајинских комисија, неки чланови секретаријата извршних комитета, председник Савезног завода за статистику Ибрахим
Латифић и директор Института за народносна питања из Љубљане
Драго Друшковић. Састанку је председавала Вида Томшић, председник Комисије за међунационалне односе Председништва СКЈ, а на
њему су усаглашени неки ставови и потом прослеђени Извршном
бироу Председништва СКЈ и ИО СК ССРНЈ. Усвојена је формулација
која ће постати устаљена у документима којима је политички припреман попис – да је потребно „развијање најшире друштвено-политичке и идејне активности пред сам попис становништва која
би створила такву политичку климу у којој би се у потпуности испољила пуна равноправност народа и народности“. То је значило да
је попис добио прворазредни политички значај и да су о кључним
питањима одлучивали политички фактори (СКЈ и ССРН). Завод за
статистику је могао да се бави само техничким стварима. Све што се
дешавало наредних дванаест месеци представљало је потпуну превагу политичких, националних и републичких аршина, интереса и
компромиса над научним ставовима. Као једино „мерило осећања
и свести“ сваког грађанина је усвојен принцип његовог слободног
14
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националног опредељивања, а брига за доследно спровођење тог
принципа и спречавање било каквих притисака пописивача или
неког другог на грађане је такође била политички задатак власти.
На овом састанку је закључено да се у методологији пописа примењује „научни критеријум“ и да се пописивачи оспособе да што
потпуније објасне грађанима њихова права и дужности.15 Осим ових
политичких ставова, на састанку је одлучивано и о неколико конкретних националних аспеката пописа. Није било дилеме око тога
да сваког грађанина који се изјасни као муслиман треба третирати
као муслимана у националном смислу и да се ти грађани приликом
обраде података тако наведу. Усвојени су закључци ЦК СК БиХ којима је признат „национални субјективитет босанско-херцеговачких
Муслимана“. Међутим, није било договора око третирања питања
грађана Македоније муслиманске вероисповести који су говорили
македонским језиком. Поновљено је да СКЈ не прихвата југословенство као националну или наднационалну категорију и да је онима
који се определе као Југословени потребно објаснити да ће бити
исказани као „Југословени – национално неопредељени“. Југословенство је признато само као „социјалистички патриотизам“. Уса
глашено је да се у објављеним подацима народи и „народности“, тј.
мањине, поређају по азбучном реду и да рубрика „Југословени – национално неопредељени“ буде дата после података о народностима
и етничким групама. Није усвојен заједнички став око исказивања
мањих група као што су били Роми (Цигани), Русини и Украјинци.16
Ахмед Ћатић је изнео став БиХ по коме је „феномен“ муслимана био јасно политички и уставно одређен. Позивао се на партиј
ске одлуке, посебно на седнице ЦК СК БиХ. Изнео је став да се етничко језгро Муслимана развило унутар Југославије у „специфичним
историјско-културним приликама на подлози српско-хрватског односно хрватско-српског језика“. Камен спотицања око дефинисања
начина за изјашњавање муслимана је представљао захтев македонских званичника да се обрати пажња на припаднике исламске вере
у Македонији, јер нису желели да се они изјасне као муслимани. За
Светана Аврамовског би то значило стварање нереалне слике о муслиманима. Зато је инсистирао да на попису не може да стоји само
„Муслиман“. Као алтернативу за муслимане који не припадају „једном народу као што је Муслиман Босне и Херцеговине“ предлагао је
формулацију „Муслиман неопредељен“, што није наишло на подршку осталих учесника овог дијалога. Са ставом БиХ се сложио пред-

15
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ставник Хрватске Милан Мишковић, али је уважавао и македонске
аргументе. Црна Гора је подржала предлог да рубрика за изјашњавање муслимана мора да носи додатак којим ће се појаснити да се то
односи на етничку припадност. Само „Муслиман“ су одбацили због
могућих политичких импликација изазваних верском компонентом. Такође, нису прихватили ни да се појам „Муслиман“ веже само
за БиХ, јер су били мишљења да се национална припадност не може
свести само на територијалну компоненту. Члан комисије Председништва СКЈ Нисим Албахари је одбацио идеју да се муслимани изјашњавају као „Муслиман БиХ“, али и наглашавао да муслимани из
других република нису били исте националности као муслимани из
БиХ. Упркос томе, скренуо је пажњу да нико не може да спречи муслимана ван БиХ да се изјасни као муслиман, као што је претпостављао да ће део интелектуалаца, али и других грађана из реда муслимана у БиХ одбити да се изјасне као муслимани, размишљајући
на следећи начин: „ја се осјећам Србин. Знам своју генеологију, знам
поријекло моје породице из прошлости и ја се осјећам Србин, или ја
се осјећам Хрват“. Бранко Микулић је веровао да би се све недоумице око исказивања муслимана могле решити рубриком „Муслиман у
националном смислу“, чиме би се из ње искључили муслимани који
су се осећали као Македонци, Албанци или Црногорци.17
Дискусију о југословенству је усмерио Ахмед Ћатић који је
одбацио могућност да југословенство има националну компоненту.
Као и у случају одређења према појму муслимана, позивао се на партијску прошлост, тврдећи да СКЈ никад није прихватио југословенство као „политички покрет и своју заставу“, да га је „категорички
одбацио“ као националну категорију и придавао му само социјалистички значај, као и да ниједан југословенски народ или народност није прихватио југословенство или се одрекао свог идентитета. Навео је да је у историји југословенство имало „искривљен садржај“ у два периода – „унитаристичкохегемонистики режим старе Југославије“ и „етатистичко-централистичко-бирократске структуре
социјалистичке Југославије“. Са овим ставом су се сложили представници осталих република, с тим да је група учесника овог састанка
(Ћатић, Нисим и Милан Шкоро) предложила да се пописом детаљније проуче они грађани који се изјасне као Југословени. Мислили
су да је требало увести подрубрике у којима би се грађани изјаснили да ли су из мешовитих бракова и која им је етничка припадност.
Међутим, са тиме се није слагао Латифић, не желећи да се новим
питањима „због једне мале масе“ додатно повећају трошкови попи-

17
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са. Представник ЦК СК Србије Веља Матић је, износећи став Србије,
тражио да се грађани који се изјасне као Југословени тако и искажу
у резултатима пописа, плашећи се да би у супротном настали „већи
политички проблеми него што би било корисно (...) будући да би се
они који су се тако изјаснили питали зашто се то крије“.18
Иако је на састанку у Сарајеву формално усвојен принцип
поштовања научних критеријума приликом пописа, све време је
било јасно да то тако неће бити. Управо је директор Савезног завода за статистику Латифић тражио од политичког врха да понуди тумачења спорних питања. Прва политичка инстанца је био ИК
ЦК СКЈ. Он је о попису становништва расправљао 10. марта 1970.
Уводну реч је имала Вида Томшић, која је, преносећи закључке саветовања у Сарајеву, подвукла велики политички значај пописа и
потребу да пописивачи буду добро политички обучени. Њен став
је био да је национално опредељење објективна ствар. Навела је
да је комисија на чијем је челу била усвојила став да се муслимани
искажу под тим именом, без додатка „БиХ“, при чему би се морало
јасно назначити да се не ради о верском опредељењу, али је пренела
и резерве представника Македоније. Она је припадала тврдој групи противника сваког вида југословенства осим оног повезаног са
„социјалистичким патриотизмом“, па је била склона потпуном изостављању одреднице „Југословен“, што би значило да би се они који
се тако изјасне били сврстани у „национално неопредељене“, заједно са онима који се изјасне према регионалној припадности. Ипак,
признала је да се пописивачи не могу „мачевати“ са грађанима који
и поред упозорења да то није национално опредељење и даље буду
инсистирали да су Југословени или се изјасне по регионалној припадности (Далматинци, Босанци и сл.).19
Дискусија која је уследила је показала постојање много несагласности и нејасноћа око значења неких појмова. Највећи степен
сагласности је постигнут око одбацивања националног карактера
југословенства. Негирали су га Мика Трипало, Мијалко Тодоровић,
Цвијетин Мијатовић и Будислав Шошкић, који је био веома рестриктиван према појму „Југословен“, тражећи да се он „избрише из
категоризације“. Много већа несагласност је постојала око начина
изјашњавања муслимана због страха македонског руководства од
изјашњавања македонских муслимана. Крсте Црвенковски је сматрао да се пример са муслиманима из БиХ не може „пресађивати“ на
Македонију. Позивао се на „објективни критеријум“ Виде Томшић
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АЈ, XXIIIЦ, к. 1/1-5, док. 4.
АЈ, 507/IV, IV/100, 10. III 1970, Прилог 1.
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тврдећи да се муслиманима у Македонији који су говорили македонским језиком, за разлику од других југословенских муслимана
који су говорили српскохрватским језиком, не може дозволити да се
изајсне као муслимани. Захтевао је да се онако како су узете у обзир
специфичности БиХ, тако имају у виду и специфичности Македоније. Указао је на то да је у целом свету постојао покрет са циљем да
окупи све муслимане и да је он имао „реакционарне позиције“. Тиме
је муслимане у Југославији поделио у две групе: „босанско-санџачки“ и „македонски“, правећи оштру разлику међу њима. Првима је
дозвољавао да се изјасне као муслимани, а другима не. Цвијетин
Мијатовић је за муслимане у Македонији сматрао да су Македонци, али је бранио став да би муслимани требало да имају право да
се тако изјасне у целој земљи, а не само у БиХ. Упоређивао их је са
другим народима у Југославији и тврдио да не би били равноправни ако би били ограничени само на БиХ, јер ни други народи нису
били ограничени само на једну републику. Мада је био за то да се
муслимани исказују као „Муслимани“, прихватио је ставове из Македоније и био спреман да се уз ту одредницу дода и одређење да
је реч о народности. Фадиљ Хоџа се противио да се рубрика за муслимане зове само „Муслиман“, већ да има и додатак „у националном
смислу“. Он је указивао на Горанце на Косову и Метохији као сличан
пример Торбешима. Мијалко Тодоровић је подвлачио потребу јасног разграничења националног и верског приликом изјашњавања
муслимана, тим пре што се добрим делом радило о „примитивном
свету“, па је очекивао да ће бити „бркања религиозне припадности и
припадности у смислу народности“. Будислав Шошкић је посебност
муслимана црпео из вероисповести повезане са посебним начином
живота, одређеним менталитетом формираним „у току историјских
збивања“ и „одређеног стања свести и одређених обичаја“ и није
видео сметње њиховом изјашњавању и у другим републикама ван
БиХ. Закључио је да би Савезу комуниста „штетило ако би се било
где Муслиман осећао притешњен или обавезан да се декларише као
Србин, Македонац или Црногорац, ако се он пре свега осећа Муслиманом“. Једину дилему је видео у верском карактеру, па се није
противио томе да уз појам „Муслиман“ постоји ближа одредница „у
смислу народности“. Мика Трипало је показивао разумевање за аргументацију Црвенковског, предлажући да се на неки начин истакне специфичност Македоније.
Ова дискусија је закључена усвајањем ставова око свих
покренутих питања. Одлучено је да се рубрика у којој се евидентира национална и етничка припадност зове „народност или етничка
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припадност“, да се муслимани искажу кроз подрубрику „Муслиман
– у смислу народности“, с тим да сви пописивачи буду добро припремљени и да знају да то није верска припадност. За Југословене
није било места у попису, па је уведен назив „Неопредељен у смислу
народности“ уместо дотадашњег „Југословен - национално неопредељен“. Предложено је и да се Русини и Украјинци споје у „РусинУкрајинац“, да Роми буду „Ром-Циганин“ и да постоји и подрубрика
„Није се изјаснио“. Она и „Неопредељен у смислу народности“ је требало да буду на крају, а остале да буду разврстане по азбучном и абецедном реду. Матерњи језик је означен као језик раног детињства.20
Када су усвојени ставови у партијском врху, испоставило се
да за њих није било сагласности Јосипа Броза. О Титовом незадовољству је морао да расправља Извршни биро СКЈ 16. априла 1970.
Брозове ставове присутнима су пренели Стане Доланц и Фадиљ
Хоџа, који је и информисао Тита о раније усвојеним закључцима Извршног бироа. Тито је сматрао да никако не би требало спречавати
грађане да се опредељују као Југословени и противио се да се укине
рубрика „Југословен - национално неопредељен“ и уведе рубрика
„неопредељен у смислу народности“, чиме би одредница „Југословен“ била избачена. Чланови Извршног бироа су ипак били ближи
ставу који су већ усвојили. Едвард Кардељ, који није присуствовао
претходној седници Извршног бироа, сложио се са закључцима усвојеним на тој седници. Изричито се противио могућности да се
грађанима допусти да се изјасне као Југословени у националном
смислу, тражећи да његов негативан став уђе у записник уколико
се одлучи другачије. Дозвољавао је само могућност да остане „Југословен национално неопредељен“, али никако да буде само „Југословен“. Крсте Црвенковски је изнео и могућност да се грађанима
дозволи да се изјасне као Југословени, али да се онда сви такви при
исказивању резултата „баце“ у „неопредељене“, што је у основи опет
значило да се у резултатима пописа не појаве Југословени. Биро је
задужио Виду Томшић и Крсту Црвенковског да покушају да разговором са Титом реше ово питање.21
Тито је председника Комисије за међунационалне односе
Председништва СКЈ Виду Томшић и члана ИБ Председништва СКЈ
Крсту Црвенковског примио 21. априла 1970. Они су му пренели
став Комисије да би у рубрици „Југословен“ требало да у загради
стоји „национално неопредељен“. Тито се није сложио, сматрајући
да се тим термином изражава „један негативан однос“. Црвенковски

20
21

АЈ, 507/IV, IV/100, 10. III 1970, Прилог 1.
АЈ, 507/IV, IV/105, Прилог 1.
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је касније сведочио да је Тито на почетку разговора био „јако резервисан“. Касније је изјавио да „не жели да буде арбитар у том питању
и, према томе, не жели да се код решавања тог проблема позивају
на њега“, односно „да га не треба у то много мешати“, понављајући
да Југословен није била ознака за народност, али да је за то требало пронаћи неку другу рубрику. Исказао је и негативан став према
атмосфери у којој је вођена дискусија око пописа становништва, јер
му је личила на „тенденцију пребројавања, колико има ових колико оних, која је нација набројнија итд.“ Као заједнички став Тита,
Црвенковског и Томшићеве би се могло извући размишљање да се
евентуално Југословени искажу кроз рубрику „остали“.22
Извршни биро Председништва СКЈ је о исходу разговора са
Титом информисао Црвенковски 28. априла 1970. Саопштио је да је
договорено да свако ко жели може да се декларише као Југословен,
али да се избаци инсистирање комисије и Виде Томшић да пописивач буде дужан да ономе ко се тако изјасни скрене пажњу да то
није народност, јер би то био притисак на грађане који уставом није
дозвољен. Пошто је консултован и Тито, који је био незадовољан
дотадашњим ставовима о националном питању у попису, Извршни
биро је усвојио коначне ставове. Договорено је да се „Муслимани
српско-хрватског говорног језика“ исказују као „Муслиман - у смислу народности“ (БиХ и Санџак), при чему би пописивачи требало
да знају да се у ту рубрику не уписују припадници исламске вере.
Утврђено је и да се грађани који се „не изјасне у смислу народности (Југословени)“ или се изјасне у смислу регионалне припадности
(„Личанин, Далматинац...“) прикажу у рубрици „Разно“. Тиме Југословени у резултатима пописа не би били наведени међу народима
и народностима.23
Осим о најкрупнијим питањима (муслимани и Југословени)
до тада је у консулатцијама у врху СКЈ и у републичким органима
било договорено и да се Роми (Цигани) могу слободно изјашњавати
како желе, с тим да се у попису искажу као Ром-Циганин. Мишљење
удружења РХОМ да је назив Циганин увредљив је одбачено као „искључиво“. За Русине и Украјинце су и даље постојала два мишљења:
да се искажу одвојено, а прикажу заједно или да се Русинима остави
право да се прикажу и искажу одвојено. За оне који се регионално
искажу преовладавао је став да се сврстају у „остали“ или „неопредељени у смислу народности“.24
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Тако је Извршни биро СКЈ после низа састанака и информација комисије овог тела за развој друштвено-политичких заједница
и међунационалне односе, седница самог бироа и података Савезног
завода за статистику, усвојио ставове који су уобличени у документ
назван „Резиме ставова Извршног бироа СКЈ о неким идејно-политичким питањима пописа народности у попису становништва СФРЈ
у 1971. години“. Он је прослеђен републичким органима и ССРН на
разматрање.25
Извршни одбор Савезне конференције ССНР Југославије је о
спорним питањима везаним за попис расправљао 12. маја 1970. Ова
организација је била кровна организација, тј. њена улога је била да
артикулише политичку вољу у вези са дилемама везаним за попис.
То је била најбурнија седница неког савезног тела на којој је расправљано о попису, иако су пре њеног почетка већ постојали мање-више усаглашени сви ставови. У петочасовној расправи су испољене
велике разлике у схватању појма југословенства, па није било договора око исказивања у попису оних који се изјасне као Југословени.
Дискусија о овом питању је била оштра и емотивна, посебно после
ставова Енвера Реџића из Института за изучавање радничког покрета из Сарајева. Ни идеја да се Југословени разврстају у оквиру рубрике „Разно“ није добила пуну подршку. У поређењу са дискусијом
о овом питању, све остале теме су биле у сенци (исказивање муслимана, одвојено исказивање Русина и Украјинаца, рубрика „Роми“ са
или без додатка „Цигани“ итд.). Владимир Кривиц је био међу реткима који су сматрали да је „Циганин“ био увредљив назив и да није
смео да остане у попису. Сагласност је постигнута само око питања
која нису ни била спорна – око потребе поштовања принципа слободног националног опредељивања грађана, да Југословени нису
нација нити оформљена етничка групација и сл. Зато је договорено
да се дискусија са овог састанка не објављује док се спорна питања
не разјасне.26
Током ове седнице у центру пажње је било југословенство.
Било је и других чланова овог тела, попут Пунише Перовића, који су
били веома резервисани према предлогу да се грађани могу изјаснити као Југословени а да се у резултатима тако неће моћи исказати, већ ће бити исказани под „Разно“, али је бура наступила тек са
излагањем Енвера Реџића. Он се није слагао да се југословенство
сведе само на тадашњи политички тренутак и сузи само на припадност социјалистичкој заједници, што је била политика државног
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врха и републичких руководстава. Томе је супротстављао уверење да
је „југословенска мисао“ имала своју „вишестолетну историју“ и историјско-политичку садржину. Позивао се и на бројне анкете листова, часописа, института у Југославији после рата који су показивали
да је југословенска мисао остала присутна у свести стотина хиљада
грађана. Инсистирао је и на томе да је научни приступ важнији од
политичког. Питао се како се може научно пратити неки историјски
процес када се у статистичкој евиденцији брише показатељ који непосредно доприноси научној идентификацији тог процеса, верујући
да је само наука та која има „изворни задатак да идентификује и дефинише друштвено-историјска кретања“ и да се политика правилно
поставља само када се ослања на искуства, методе и резултате науке. Говорио је о томе да је друштвена наука проучавала друштвена
кретања објективно, а не „пропагандистички“, па није било потребе
да се друштвеној науци, посебно историји, спречи да испуњава своју
улогу ослањајући се на богату грађу коју ће пружити попис из 1971.
Своје противнике је посебно изнервирао изјавом да је тачно да су
Југословени сви грађани Југославије, али да су Југославију стварали
југословенски народи, као што су Турску, Немачку и Италију створили њихови народи, а не југословенски. Обавезним је сматрао да се
прави разлика између Југословена у етничком-историјском смислу и
Југословена као припадника „самоуправне социјалистичке заједнице
равноправних народа и народности, као држављана СФРЈ“. Зато није
желео да се они који се изјасне као Југословени сврстају ни у „остале“,
како је предлагао Завод за статистику ни у „разно“ како је предлагао Извршни биро СКЈ. Више учесника састанка је осудило ставове
Реџића. Ласло Рехак и Љупче Арсов су га напали да истицањем разлике између југословенских и других народа није поштовао Устав по
коме је Југославија била државна и друштвена заједница „народа и
народности“ Југославије. За Виду Томшић је југословенство било припадност „активном социјалистичком програму Југославије“, однос
према самоуправљању и реформама после 1966, док је југословенство у етничком смислу прогласила за крупну грешку, па је за слом
Краљевине Југославије окривила тадашњи режим тврдећи да је Југославија разбијана онда када је Словенцима, Македонцима и мањинама одузимано право на властиту националност. Владимир Кривиц
је упозоравао Реџића да су Словенци били слични у „етничко-историјском моменту“ и са Чесима и Словацима и да су са њима живели у
истој аустроугарској држави. Кривиц је тврдио да је Реџић био у забуни ако је мислио да је историјски покрет који се борио за стварање Југославије нашао своје оживотворење у социјалистичкој Југославији.
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Душан Ичевић је одбијао етнички смисао Југословена као нове нације
или наднације. Бено Зупанчић је кривио Реџића да је идентификовао
сродност словенских народа у Југославији са југословенством чиме
се залагао за то да Југословен буде национална категорија, што би
значило да Мађар, Албанац и Турчин не би били Југословени. Реџић
није попуштао. Бранио се да није рекао да су Југословени народност
или национална или наднационална категорија нити да је тврдио
да је југословенство етничка заједница, али је истрајавао на томе да
су југословенски народи били етнички блиски и сродни. Кривицу је
узвратио да јесте тачно да су Словенци били етнички сродни и са Чесима, али је подсетио да су државу ипак стварали са Србима и Хрватима, јер су са њима били сроднији. У оштрој дискусији су се издвајале
и речи Глиге Мандића који је веома емотивно бранио своје право да
се изјасни као Југословен. Више пута је питао зашто му се импутира
унитаризам само зато што се изјашњава као Југословен. Арсову је одговорио да је из његове дискусије произилазило да је Мађар могао да
се определи као Мађар, да је и онај ко је желео да се изјасни као „Тунгуз“ имао то право, а он није могао као Југословен, већ му се „набија
етикета унитаризма зато што се осећам Југословен“. Осудио је праксу
да се некоме „прикачи“ етикета унитаризма, „па удри по њему“.27
Овога пута је мање пажње посвећено изјашњавању муслимана. Основни спор је био око тога да ли се они могу ограничавати
само на БиХ и Санџак. Најозбиљније се овим проблемом бавио Пуниша Перовић који је у ограничавању изјашњавања муслимана као
народности само на БиХ и Санџак видео „недоследност, неначелну
поставку“, јер је ограничавано право муслимана у другим републикама да се изјасне „као њихова сабраћа“ у БиХ и Санџаку. Тражио је
да се размисли о томе да ли је то целисходно политичко решење
или је у питању била дискриминација и „одвајање Муслимана. Једни јесу – као нација, други нису“. Вида Томшић се није слагала са
њим, иако је начелно прихватила могућност да се избаци ограничавање муслимана на БиХ и Санџак. Међутим, полазила је од тога да
је народност морала да буде везана за одређену територију и језик
и да су муслимани у БиХ били другачија група од муслимана који се
служе албанским или македонским језиком. Душан Ичевић је уочавао „особен процес националног индивидуализовања Муслимана“
и није се слагао да их треба територијално ограничити, јер би у том
случају подаци добијени пописом били нереални и нетачни. Бурна
расправа у ИО СК ССРН је тако окончана без усаглашених ставова.28
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АЈ, 142, ССРН, к. 324, 01-12/4, 12. 5. 1970.
АЈ, 142, ССРН, к. 324, 01-12/4, 12. 5. 1970.
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„Резиме“ ставова Извршног бироа СКЈ је достављен и свим
републичким и покрајинским централним комитетима СК и Комитету СКЈ у ЈНА. Они су га разматрали током лета. У републикама су
заседале одговарајуће комисије или секретаријати ЦК, у Словенији
је партијски врх обавио консултације и са представницима Института за народносна питања из Љубљане, Уставним судом Словеније
и Заводом за статистику Словеније.29 У Хрватској су 25. јула о овој
теми расправљали представници ЦК СКХ, синдиката, ССРН, СУБНОР
и уредништва Наше теме.30
После ових консултација у републикама показало се да су
постојала бројна неслагања са предлозима Извршног бироа и да и
после девет месеци расправа нису усаглашени ставови о многим
важним питањима. Са ставом Извршног бироа СКЈ да се Југословени у исказивању резултата пописа искажу у категорији „Разно“
сложио се ЦК СК БиХ, али не и ЦК СК Србије и ЦК СК Црне Горе који
су сматрали да Југословене треба исказати посебно и у збирним
резултатима, онако како су се грађани и изјаснили, без обзира што
југословенство није признавано за националну категорију. У Хрватској су прихватили став Председништва СКЈ да Југословени нису ни
национална ни наднационална категорија и да се у Југославији „сви
осећамо Југословенима“, те стога опредељеност за једну народност
не искључује припадност Југославији. Из Загреба је предложено да
се Југословени искажу у рубрици „неопредељен у смислу народности“, заједно са онима који се уопште нису определили. У републикама је прихваћен став да се муслимани у резултатима пописа искажу као „Муслимани - у смислу народности“, али су се централни комитети Црне Горе, БиХ, Словеније и Србије противили да се етничка
припадност муслимана везује за одређену републику или говорни
језик, истичући да је сваки грађанин, без обзира где се налазио,
имао право да слободно изрази своју националну припадност. Другачије су мислили у Македонији и Хрватској. ИО РК ССРН Македоније је закључио да су муслимани у Македонији македонског порекла и да им је говорни језик македонски, а културна традиција део
опште македонске културне традиције, те да би они требало да се
изјасне као Македонци.31 У Хрватској је на поменутом састанку 25.
јуна заузет став да уз појам „Муслиман“ није био потребан додатак
о језику, а ако би се он уносио да би требало да гласи „Муслиман -
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АЈ, 507/IV, IV/122, Преглед активности и састанака...
ХДА, 1228, ССРН, к. 526, Преглед ставова...
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српског“, тј. „Муслиман - хрватског“ језичког подруја, односно „Муслиман - српскохрватског“ и „Муслиман - хрватскосрпског“ језичког
подручја. У Хрватској су посебно истицали и статус грађана који ће
се определити према регионалној, локалној или покрајинској припадности, констатујући да није било основа да се регионална припадност уноси у било коју рубрику о народности, јер се није радило
о народностима. Ово питање тада још увек није било у средишту
пажње државног врха и проћи ће још пола године док и оно не ескалира у виду оштре националистичке кампање у Хрватској.32 Око
исказивања Украјинаца и Русина владало је несагласје. Централни
комитети СК Србије, Војводине и БиХ су сматрали да је њих требало
приказати одвојено. Покрајински комитет СК Војводине је 10. јуна
1970. у писму Извршном бироу Председништва СКЈ заговарао право
Русина да се самостално изјасне. Писали су да је стање свести Русина у САП Војводини било резултат „специфичног развојног пута ове
групе у прошлости“ и да су се ове две групе због разлика у језику,
културном нивоу, религији и етничким обележјима развијале без
већих узајамних веза и утицаја.33 Супротно од тога, ЦК СК Словеније је био за то да се прикажу заједно, „јер се ради о истој етничкој
припадности“. Преовладало је мишљење да Роме (Цигане) треба у
збирном прегледу исказати као посебну категорију, а не под „разно“,
с тим да су у БиХ сматрали да назив треба да буде „Роми“ уместо
„Цигани“. Мишљење Извршног бироа СКЈ да матерњи језик треба
дефинисати као језик раног детињства је подржало партијско руководство Словеније, али не и Србије. ЦК СК Србије је сматрао да као
матерњи језик треба уписати онај језик за који се изјасни грађанин
приликом пописа. У Хрватској су били уздржани и предлагали да се
по овом питању консултују научници.34
Огласио се и СУБНОР. Очекивано, ова организација је била
највише незадовољна предложеним решењима за Југословене.
Председништво Савезног одбора СУБНОР-а Југославије је 26. јуна
1970. подржало став да се појам „Југословен“ приликом пописа не
може третирати као национална припадност, али се противило да
се Југословени сврстају у исту рубрику у којој би били „разни случајеви“ регионалног изјашњавања попут Крајишника, Личана, Сремаца, Шумадинаца и сл. Упозорено је да би за многе од оних који се
изјасне као Југословени сврставање у исту рубрику са онима који се
определе према регионалној припадности било „увреда“ и да би то
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могло да има „негативне политичке ефекте међу борцима и омладином“. Нису се слагали ни да се изјашњавање за муслиманску народност ограничи само на БиХ и Санџак. Апеловали су и за то да се
омогући одвојено изјашњавање Русина и Украјинаца.35
Под утицајем свих ових ставова, Комисија Извршног бироа
СКЈ је променила ставове и допунила стари „Резиме“. Према новом
предлогу датираном са 29. септембром 1970, по питању муслимана
се одустало од додатка „БиХ и Санџак“, те би остало само „Муслимани – у смислу народности“, уз опаску да би пописивачи морали
да знају да се то не односи на припаднике исламске вероисповести.
Учињен је уступак и у погледу исказивања Југословена и прихваћено да се у збирним подацима они искажу посебно, а не под „разно“.
То је значило да би после навођења југословенских народа и националних нањина, у збирним подацима били наведени „Југословени“,
они који су се регионално определили и они који се нису изјаснили
у смислу члана 41 Устава СФРЈ.36
Овај предлог допуне ставова већински је усвојен на седници
Извршног бироа Председништва СКЈ 13. октобра 1970, али опет не
једногласно, јер се руководство Македоније упорно противило промени статуса муслимана у попису. Будислав Шошкић је обавестио
чланове овог тела да је разговарао телефоном са Крстом Црвенковским и Славком Милосавлевским и да су они изразили резерву према промени става везаног за исказивање муслимана. Црвенковски
је поручио да би и могао да прихвати да се из заграде бришу БиХ и
Санџак, али не и додатак који је Муслимане везаивао само за српскохрватски говорни језик, уз обавезу пописивача да у ту рубрику
не уписују припаднике исламске вере. Киро Глигоров, који је био
на седници, инсистирао је на томе да је очигледно да су муслимани Македонци сасвим посебна етничка групација и да се радило
о Македонцима. Слагао се да „БиХ и Санџак“ као ограда уз термин
„Муслиман“ није било најсрећније решење у смислу територијалне
границе, али је упозорио да би брисањем те одреднице преовладао
верски моменат. Тврдио је да на Косову и Метохији и Македонији
„Муслиман у смислу народности (...) не постоји“. Додао је да је муслиманско становништво у Македонији било „и иначе културно мање
развијено“ и да би му помињање вере отежало „правилно субјективно опредељење“. Захтевао је да појам „Муслиман“ свакако буде ограничен: или територијалном или језичком одредницом. Мислио је да
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је мањи грех ако се неко ко је пореклом из БиХ, а настањен је ван те
републике, не изјасни као муслиман зато што би појам „Муслиман“
на попису био ограничен на БиХ и Санџак него да се муслимани у
Македонији изјасне као „Муслимани“. Шошкић је подсећао да није
требало изгубити из вида ни Црну Гору, јер ће се и на њеној територији део муслимана изјаснити као „Муслимани“ – „с тим мора да
рачуна та мала црногорска нација, па и политичка структура“. Бојао
се да би прављење изузетка за „македонски говорни језик и Македонију“ створило домино ефекат. Бено Зупанчич је поставио питање да ли су сви Муслимани широм Југославије имали све карактеристике националности. За БиХ се слагао да су имали обележје
нације, али се питао да ли је то важило за целу Југославију: „Да ли је
то сада марксистички приступ да ми кажемо да је Муслиман у Црној Гори и Словенији или у Косову, Македонији припадник те националности муслиманске“. Сличну дилему је имао и Стане Доланц.
Сасвим посебно значење дискусији око македонских муслимана дао
је Мика Трипало. Питао се зашто би била заштићена само Македонија и македонска нација од изјашњавања македонских муслимана
као „Муслимана“, а не и Хрватска или Србија од дозвољавања онима
који то желе да се изјасне по регионалној припадности (Шумадинци, Далматинци, Буњевци): „Као да неко сугерира да се неке од тих
нација хрватска и српска што више расподјели на саставне дјелове“.
Био је то редак случај да је неко изричито наступио против регионалног изјашњавања и да је у њему видео атак на јединство неке
нације. Залагао се за то да се омогући муслиманима да се свуда тако
изјасне, подсећајући да је њих око 30.000 живело и у Загребу, али
и да се неће сви муслимани у БиХ изјаснити као „Муслимани“ већ
ће бити појединаца који ће рећи да су Срби или Хрвати и да нико
није полазио од претпоставке да се сви муслимани у БиХ и Санџаку
морају изјаснити као „Муслимани“. Ставови Трипала су највише парали уши македонском руководству, па су Трипало и Глигоров више
пута полемисали током ове седнице. Трипало је дао савет Глигорову: „Киро, брате могло се инструирати пописиваче да лијепо објасне
читаву ствар а ви ћете инструирати доле на македонском језику, па
молим лепо кад се буде ишло у ту групацију нека се људима каже,
нека им се све предочи“, сматрајући да се неће „ништа изгубити“
ако се 10.000 људи у Македонији изјасни као „Муслимани“. Глигоров
није одустајао, одговорио је да је формирање муслимана у БиХ као
етничке припадности био посебан феномен и да „експанзирање те
појаве на све што се зове Муслиманом у Југославији“ није научно доказано. На Трипалову упадицу: „А Санџак?“ одговорио је: „Не знам ја
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за Санџак, ја говорим за сада за генерализирање једне појаве. Онда
се то може рећи сутра и ако Арапин дође и не знам било ко други, па
живи у Југославији и каже да је Муслиман“. Јединства није било, па
је већински усвојен закључак да треба остати при ставу који је Извршни биро заузео 10. марта и 16. априла према коме је та рубрика
требало да се зове „Муслиман - у смислу народности“, а да пописивачи буду припремљени да знају да објасне да се у тој рубрици не
изражава верска припадност.37
Почетком 1971. је деловало да су сва спорна питања како-тако усаглашена. Савезни завод за статистику је обавестио СИВ о
закључцима Извршног бироа Председништва СКЈ од 13. октобра
1970. На заједничкој седници Предедништва и ИО СК ССРНЈ 12. јануара 1971. је на самом крају дискусије усвојена информација о раду
ССРН на попису од 12. маја 1970. Члан ИО Ласло Рехак је закључио
да Председништво и ИО ССРН више нису имали потребе да расправљају о овим темама.38
Стварност је била другачија. У другој половини јануара 1971.
је отворено ново поље сучељавања. Повод је било објављивање
упутства за попис Савезног завода за статистику и изјава генералног директора ове институције Ибрахима Латифића на конференцији за штампу одржаној 22. јануара 1971. да ће постојати три категорије за опредељивање грађана: народ, народност и национално
неопредељени, при чему ће трећа категорија имати четири групе:
они који се нису определили, Југословени, регионално опредељени
(Босанац, Далматинац и сл.) и разно. Латифић је рекао само оно што
су пре тога усвојили Извршни биро Председништва СКЈ и ССРН, али
је његова изјава изазвала бројне коментаре у јавности, супротстављене ставове и дала повода националистичкој кампањи у Хрватској. Спор је настао око могућности да се грађани изјасне по регионалној припадности.39
У претходном попису 1961, као и у пробном попису 1969.
веома мали број грађана је искористио могућност да се определи
према регионалној припадности. У попису 1961. се као Југословен
и по регионалној припадности изјаснило укупно 1,7% становника
(у БиХ 8,4%, а у Хрватској 0,4%).40 Међутим, тај проблем су после
Латифићеве изјаве водеће хрватске културне институције и поли-

37
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39
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АЈ, 507/IV, СКЈ, IV/122.
АЈ, ССРН, 356, 01-12/7, 12. 1. 1971.
АЈ, 507/XXIIIЦ, к. 2/1-3, док. 1; „Попис становништва од 1. до 15. априла“, Борба,
22. 1. 1971, 1, 6.
АЈ, 130, СИВ, ф. 1165, Савезни завод за статистику, број 762/1.
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тички врх наметнули као прворазредно политичко и национално
питање. У Хрватској су институције које су и до тада биле носиоци национализма (Матица хрватска, Друштво књижевника Хрватске) искористиле најаву могућности о регионалном изјашњавању
за стварање тезе о угрожености хрватског националног бића коме
прети разбијање због могућности да се неки грађани изјасне по локалној припадности (Далматинци, Истрани и сл.).
У кампању против регионалног изјашњавања били су укључени бројни сегменти хрватског друштва: културне и научне институције, политичке, партијске и друштвене организације и грађани.
Кампања је имала изразито национални набој, а често и антисрпску реторику. Хрватски народ је описиван као жртва, творцима
упутства за попис су без основа приписиване зле намере и жеља да
разбију хрватски етнички простор. Кампања је обиловала злоупотребама искривљених примера из прошлости у сврху доказивања
угрожености хрватског народа. Изношене су веома тешке оптужбе
и инсинуације, конструисане теорије завере и захтевано је да се из
пописа избаци регионална припадност или да се попис одложи. Намера састављача упутства за попис је злонамерно и нетачно приказивана, а у више наврата мета директних и оштрих напада били су
Ибрахим Латифић и институција на чијем је челу био, иако су они
само одлуку савезних власти, у чијем су доношењу учествовали и
представници Хрватске, преточили у упутство за попис. Тенденциозно је тумачено да је регионално изјашњавање супротстављано националном, без основа је стваран утисак да је могућност регионалног опредељивања намерно истакнута као замена за национално
опредељивање. У писмима и саопштењима огранака Матице хрватске, локалних партијских комитета, локалних конференција Савеза омладине, основне организације СК Општинског суда у Загребу,
Друштва пријатеља дубровачке старине, Управног одбора Повије
сног друштва Хрватске, Управног одбора Друштва књижевника Хрватске, Управног одбора Географског друштва Хрватске, Одбора хрватске пагвашке групе, Председништва ЈАЗУ и неких грађана захтевано је да се грађанима не дозволи да се регионално исказују, да се,
ако је потребно, попис одложи док се не окончају уставне промене у
земљи, да се попишу и сви грађани на привременом раду ван земље
и да свака република изврши попис унутар својих граница. ОК СК
Ђакова је захтевао и да се приликом одабира пописивача води рачуна о „политичкој зрелости и националном саставу пописивача“.
Припремљени формулар за попис је одбациван као „неприкладан
и злонамјеран“, регионално опредељивање је жигосано као „поли86
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тички штетно и са знанственог становишта неодрживо“, тврђено је
да би регионалним изјашњавањем хрватски народ био сведен „на
безначајну националну мањину у Југославији“. Истицање регионалне припадности је проглашено за средство оних који су тежили
„денационализацији, подјармљивању, цијепању или уништењу хрватског народа“. Веома радикална је била Матица хрватска. Захтевала је одлагање пописа становништва док се не заврши „најављена
друштвено-политичка и државна реформа“ земље и да попис обави
свака република на својој територији „према својим особеним потребама“. Друштво повјесничара Хрватске је усвајање могућности
регионалног изјашњавања повезало са непријатељима Хрватске у
прошлости који су „подупирањем далматинског аутномаштва, истријанства, славонства итд. настојали ослабити или чак спријечити
не само хрватски национални покрет него и миноризирати хрватску националну опстојност“. Националистичка реторика је неретко
прелазила у антисрпску. Краљевина Југославија, краљ Александар
и Никола Пашић, али и Савезни завод за статистику су изједначавани са Аустро-Угарском, Италијом, Млечанима, „аустријским и
мађарским хегемонистима, иредентистима, унитаристима, а посебно фашистичким освајачима“. Упутство за попис је довођено у
везу са „хегемонистичким режимом“ Краљевине Југославије која је
„срачунатом геометријом територијалне подјеле на области и бановине намјерно разбијала цјеловитост хрватског и других етничких
и националних територија“, те је Хрватима наметнута идеја „унитаристичког хегемонистичког југословенства“. Матица хрватска је
инсинуирала могућност да приликом пописа пописивачи сугеришу грађанима одговоре својим питањима: „Ти си Загорац зар не?
или: ви сте Далматинци, ви сте Истрани?“ Исказана је бојазан да
тај „безазлени, делимично неписмени“ свет неће увидети „замку“
која им је припремљена да би их спречила да „изразе своју хрватску
националну припадност“. У неким иступима је тражено и објављивање имена и политичка одговорност представника Хрватске који
су учествовали у изради пописних листова, јер је њихово слагање
са предложеном формулацијом у пописним листовима оцењено као
„политички примитивно“, пошто је водило ка „унитаризму“. Савезни завод за статистику и директор Латифић су жигосани да су „намјерним или ненамјерним сугерирањем регионалне припадности“
одступили од принципа равноправности народа прокламованог
на Брионском пленуму, 10. седници ЦК СКХ и у другим партијским
документима и Уставу СФРЈ. Ибрахим Латифић је оптужен да је
„непосредно одговоран“ за „насталу ситуацију као и за произашле
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политичке посљедице“ и захтевано је да га позове на одговорност
„онај који га је на ту функцију именовао“.41 Писма појединаца су че
сто била још оштрије интонирана. Професор Звонимир Бартолић
и драмски уметник Винко Лисјак су регионализам доживели као
средство којим су се у прошлости користили непријатељи хрватског народа како би измишљањем нових националности „брисали
хрватско име“. За циљ састављача упутстава за попис је проглашена жеља да посеју раздор у Хрватској. За то су оптужили „унитаристички национализам, закамуфлиран у регионалном, ̕завичајном̕
цвијећу, иза чијег се мириса, нажалост, шири к унд к. пашићевско-карађорђевићевски воњ“. Претили су одбијањем пописног листа
ако он не буде измењен. Објављивање упутстава за попис је било
повод „једном Хрвату из Шибеника“ да регионално опредељивање
означи као „враћање на средњовјековне позиције кад је наш народ
под јармом туђина Турака, Њемаца, Талијана, Венеције и Маџара до
великосрба био цијепан и називан којекаквим регијским именима“.
Циљ писма је био и да докаже да је БиХ била „по повјесној традицији, географском положају, па и по већини народа – ако укључимо
и муслимане – претежно хрватска земља“, а да је измишљена нова
нација (муслимани) само да БиХ не би била хрватска земља.42
Хрватско руководство је ове захтеве артикулисало према савезним властима и питање регионалног изјашњавања наметнуло
током фебруара 1971. као најважније национално питање. На седници ИО РК ССРН Хрватске 27. јануара Нета Сламник је тражила да
се протестује против Латифићеве изјаве о регионалном изјашњавању грађана, оптужћујући га да се тиме ствара могућност за „разбијање националне хомогености“. Подржала ју је већина присутних,
видећи у могућности за исказивање „регионалне припадности“
простор за деловање „унитаристичких и националистичких снага“.
Прихваћен је став да се грађанима омогући слободно изјашњавање,
али да ССРН поведе кампању објашњавања грађанима да регионално изјашавање не постоји већ представља националну неопредељеност.43 Притисци из Хрватске су настављени синхронизованом акцијом републичког ССРН и ИВ према савезним органима. Републички органи су се солидарисали са протестима у Хрватској. У писму
41
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43

ХДА, 1228, ССРН, к. 527, документа: 87/1; 87/1-2; 87/2, 87/4, 87/5; 87/6,
87/7, 87/9, 87/10, 87/11, 87/13; „Матица хрватска тражи одлагање пописа
становништва“, Борба, 3. 2. 1971, 6.
ХДА, 1228, ССРН, к. 527, документа 87/3; 87/12.
„Попис није плебисцит о националном питању“, Борба, 28. 1. 1971, 6;
„Регионално изјашњавање – неприхватљиво“, Борба, 30. 1. 1971, 11.
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ИВ Хрватске СИВ-у 8. фебруара и ССРН Хрватске Извршном одбору
Савезне конференције 9. фебруара је стајало да је неприхватљиво да
се попис обави према ставовима које је у својој изјави изнео Латифић. Захтевано је да, уколико грађанин наведе локалну припадност,
пописивач мора да га упозори да то није одговор на питање о народности или етничкој припадности, а ако грађанин остане при свом
ставу, да га пописивач упозори да тиме није дао никакав одговор и
да се сматра да је тако искористио своје уставно право из члана 41
Устава да се не изјасни о својој националности. Из Хрватске је захтевано да се при исказивању резултата пописа не искажу они који су
се регионално изјаснили. У захтеву ИВ Хрватске је исказан страх да
би се изјашњавање становника Истре као „Истрана“ или „Пулежана“
могло злоупотребити за „шпекулативне /иредентистичке/ интерпретације“, тј. за тврдњу да се ради о Италијанима који нису хтели
да се као такви изјасне.44
Поводом оптужби из Хрватске, Савезни завод за статистику
је одржао нову конференцију за штампу 4. фебруара и на њој је истакнуто да је одлука о праву грађана на регионално изјашњавање
била одлука СКЈ и ССРНЈ, као и да је у пробном попису из 1969. грађана који су се тако изјаснили било свега 0,2%.45 Латифић се обратио
новинарима и 10. фебруара 1971. и одбацио оптужбе да су он или
Завод национално изјашњавање замењивали регионалним и подсетио да се Завод још почетком 1970. обратио политичким телима са
дилемама око националног изјашњавања, јер је сматрао да је то политичко питање и да су све одлуке у вези са тим питањем донели
политички органи, а да их је Завод само технички спроводио.46
За то време, руководство Србије је подржавало право грађана на слободно опредељење, те је остављена могућност да се они
изјасне и по регионалној припадности и као Југословени, уз обавезу пописивача да их упознају са тиме да то није национално опредељење. Председник организационо-политичког већа Скупштине
Србије Бошко Крунић се позивао на резултате пробног пописа у коме
се само 0,2% грађана изјаснило према регионалној припадности и
закључио да је то показало да није било основа за страх да би регионално изјашњавање могло да „смањи“ или „повећа“ поједине нације. У Србији су чак сматрали да би и инструкција пописивачима да

44
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АЈ, 142, ССРН, к. 359, 01-32/2, 11. 2. 1971; АЈ, 130, СИВ, ф. 1165, СР Хрватска,
Извршно вијеће, Стр. Пов. 27/1971; „Искључити могућност регионалног
опредељења“, Борба, 9. 2. 1971, 6.
„О попису постигнут политички договор у СК и ССРН“, Борба, 5. 2. 1971, 6.
„Доследно спроведени ставови политичких форума“, Борба, 11. 2. 1971, 6.
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објасне грађанима да регионално објашњавање или изјашњавање
као „Југословен“ не представља национално изјашњавање могла да
буде тумачена као притисак на слободну вољу грађана.47
Притисци из Хрватске су уродили плодом. Најпре је 10.
фебруара СИВ заузео став да федерација није имала „посебног интереса“ за податке о регионалном изјашњавању. Позивајући се на
„настале политичке импликације“ савезна влада је предложила Савезном заводу за статистику да у упутству за попис не наводи примере о регионалној припадности. Додуше, СИВ није прихватио хрватски захтев да ће пописивач, ако грађанин остане при свом ставу
о регионалној припадности, сматрати да се није изјаснио. Предложено је да пописивач буде дужан да грађанину који на питање о народности наведе регионалну припадност укаже да то није одговор
на питање о националној и етничкој припадности, као и да је право
грађанина да се тако изјасни. Ако би грађанин и даље устрајавао на
свом ставу, пописивач би био дужан да такву изјаву унесе у пописни
лист.48 Већ сутрадан, 11. фебруара је заседао ИО СК ССРН. Изнет је
став Хрватске да је „у повјесном развоју Хрватска била регионално
увјек комадана“ од Аустријанаца, Мађара и Италијана и то на бази
регионалне припадности по којој је Истранима и Далматинцима негирано да су Хрвати. Седници је присуствао и Латифић, који је изјавио да га је „болело“ све што су он и завод претрпели спроводећи
ставове политичких тела и критиковао је ССРН Хрватске што није
политички реаговао на нападе из Хрватске којима су он и Завод
за статистику били изложени. После дуге дискусије ИО СК ССРН је
одлучио да предложи СИВ-у да се „омогући одговарајућим органима република и покрајина да у погледу регионалног изјашњавања
дају упутство пописивачима према својим специфичним условима“,
уз понављање става СИВ-а да се у случају регионалне припадности
грађана није радило о подацима за чије је праћење „Федерација посебно заинтересована“.49
Тиме је процес парцелисања државе по републичким границама добио израз и у попису становништва, јер грађани у различитим републикама нису могли да се изјашњавају на исти начин.
Тачније, у шест република су по питању регионалног изјашњавања
примењена чак четири модела. Спроводећи поново политичку
47

48
49

„Потпуна слобода изјашњавања у попису“, Борба, 6. 2. 1971, 6; „Србија: Потпуна
слобода опредељивања“, Борба, 23. 2. 1971, 6.
АЈ, 130, СИВ, ф. 1165, Записници.
АЈ, 142, ССРН, к. 359, 01-32/2, 11. 2. 1971; „О попису становништва“, Борба, 13. 2.
1971, 6.
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вољу, Савезни завод за статистику је упутством за пописиваче овластио републичке заводе да донесу допунско упутство за пописиваче у својој републици. На основу тога су републички заводи за
статистику Србије, Црне Горе и Словеније донели упутство према
коме су пописивачи морали да прихвате без икаквог коментара одговор грађана о регионалној припадности. Према допунском упутству у Македонији пописивач је морао да упозори грађанина да то
није одговор на питање о народној или етничкој припадности, али
да је његово право да се и тако изјасни и да, ако грађанин остане
при својој изјави, такав одговор унесе у пописни лист. Допунско
упутство у БиХ је обавезивало пописивача да грађанину који се регионално искаже објасни да то није национално изјашњавање, а
ако грађанин и даље инсистира на свом одговору, уписаће „Није се
изјаснио“. Допунско упутство у Хрватској је предвиђало исту обавезу пописивача као у БиХ, с тим да је обавеза пописивача да га, ако
инсистира на свом одговору, обавести да тиме није дао одговор на
питање о народној и етничкој припадности и да се сматра да је искористио право из члана 41 устава и да упише „Није се изјаснио“.
Тиме су у обради података такви грађани у Србији, Словенији, Црној Гори и Македонији сврстани по регионалној припадности, а у
Хрватској и БиХ су сврстани у „Лица која се нису изјаснила према
члану 41. Устава СФРЈ“. У коначним резултатима пописа грађани
су подељени у две групе: „Национално се изјаснили“ и „Нису се национално изјаснили“. За прву групу су исказани по абецедном реду
прво народи Југославије, затим „народности“ (националне мањине)
Југославије, а онда припадници осталих народа и „народности“. Они
који се нису национално изјаснили су сврстани у три подгрупе: они
који се нису изјаснили (према члану 41 Устава СФРЈ), Југословени и
они који су се изјаснили у смислу регионалне припадности. После
свих политичких расправа, притисака, компромиса и кампање против регионалног изјашњавања и изјашњавања за југословенство
у националном смислу, у Југославији се није изјаснило користећи
право из члана 41 Устава 32.774 грађанина, као Југословен се изјаснило 273.077 (1,3% грађана), а према регионалној припадности
15.002 (0,07% грађана). У Хрватској, у којој је било највише отпора
праву грађана да се изјасне према регионалној припадности, оних
који су уписани да се нису изјаснили према члану 41 Устава, а међу
којима су били и регионално опредељени, било је свега 15.798 или
0,3%. Како је и исказивање резултата пописа било политичко, а не
стручно питање, политичарима је за око запао велики пораст броја
Југословена у Војводини. Њих је 1971. било 46.928 (2,4%), што је
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било чак 14 пута више него 1961. На састанцима Комисије за развој
друштвено-политичих заједница и међунационалне односе током
1971, на којима је расправљано о томе како исказати резултате пописа, нису имали одговор како политички објаснити тај феномен,
који је за југословенски, а посебно војвођански врх представљао
„идејно-политичко питање“.50
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Summary
Slobodan Selinić
Institute for Recent History of Serbia

National Question in Yugoslavia According to 1971 Census
Abstract: National question was of great importance during
the existence of the Yugoslav state. The article deals with the
question of the importance of 1971 Census for interethnic
relations, and how the Yugoslav Communist League (YCL)
defined the most controversial phenomenon which occurred
during the process (citizens declaring their national identity
as Yugoslav, Muslim, or according to regional affiliation).
The article uses sources from the Archives of Yugoslavia, the
Croatian State Archives, the press and relevant literature.
Key words: Yugoslavia, 1971 Census, Yugoslavs, Muslims,
regional affiliation, YCL, Croatia, Serbia, Macedonia, Slovenia,
Bosnia and Herzegovina

The 1971 Census in Yugoslavia became a primary political issue
as a result of previous controversies between the leaderships of the
republics and interethnic relations which had been strained during the
preparation for the census. Numerous dilemmas arose for the political
leaderships during 1970/1971: first, the problem of citizens identifying
themselves as Yugoslavs or Muslims, and later according to regional
affiliation. The controversial questions were resolved by interethnic
negotiations, compromises and pressures. The concept of a Yugoslav
identity was deprived of national meaning, but the YCL had to accept
the possibility for citizens to declare themselves as Yugoslavs. The status
of nation was recognized to Muslims, but there were a lot of dilemmas
whether it applied only to the territory of Bosnia and Herzegovina and
the Serbo-Croatian speaking Muslims or to all of them on the whole
territory of Yugoslavia.
The problem of declaring national identity according to regional
affiliation escalated during 1970 when the Croat political leadership as
well as the political, cultural, scientific and other organizations opposed
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this, using that issue for a nationalistic campaign. After their pressure, the
federal leadership accepted that the issue be regulated by each republic
according to its will; the result was that the citizens in Croatia and Bosnia
and Herzegovina were not allowed to declare themselves according to
regional affiliation.
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Италијанска пропагандна офанзива у
Југославији током 1938. године∗

Апстракт: У чланку се на основу извора и литературе
анализира покушај италијанског пропагандног утицаја у
Југославији током 1938. године. Као две најважније манифестације те офанзиве видимо изложбу Италијански
портрет кроз векове у Музеју кнеза Павла и специјално
издање листа Време посвећено Италији и успесима фашистичке владе. У склопу те пропагандне акције посматраћемо и организоване групне посете чланова владајуће партије које је финансирала Италија. Рад показује
како је до те пропагандне иницијативе дошло, како се
она развијала, колика су средства била уложена и који су
резултати постигнути.
Кључне речи: Италија, Југославија, фашизам, пропаганда, Време, Милан Стојадиновић

Мусолинијев говор у Милану 1. новембра 1936. године представљао је почетак нове фазе италијанско-југословенских односа.1
Он је био последица благог приближавања ставова две државе у
претходним месецима који су били исказивани преко неформалних
∗

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.
Он је тада изјавио „да постоји довољно услова моралног, политичког и
привредног значаја за истинске пријатељске односе између ове две државе“.
Политика, 2. 11. 1936, 1.
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канала, изјавама и нарученим новинским чланцима. Како се након
Марсејског атентата нису обистинила њена очекивања о дезинтеграцији Југославије, услед исцрпљености након завршетка рата
у Етиопији и постојања сталне напетости са Енглеском око Средоземља, Италија је почела да трага за другим начинима да свој утицај
прошири на источног суседа. Тај пут водио је ка билатералном споразуму. У том правцу подстицала га је и Немачка.2
Одговор председника југословенске владе и министра
спољних послова Милана Стојадиновића (1935–1939) на Мусолинијеву испружену руку био је позитиван. Он је сматрао да на
споразум упућују и економски разлози.3 Уследили су вишемесечни преговори који су вођени у Риму. Са југословенске стране као
преговарачи именовани су за економска питања Миливоје Пиља,
а за политичка питања Иван Суботић, стални делегат у Друштву
народа. Премијер је поручио Суботићу да су четири основна питања: уговор, Албанија, терористи и мањине.4 Преговори су на
задовољство обе стране окончани 25. марта у Београду када је
потписан италијанско-југословенски споразум.5 Италијанским
уступцима могу се сматрати: гарантовање међусобних граница,
одрицање од подршке усташкој емиграцији уз пристанак да један
службеник југословенске полиције директно прати остваривање
споразума, давање одређених права југословенској мањини, као
и давање статуса Југославији најповлашћеније нације у свим трговинским односима.6 Као уступак Београда сматрало се прихва2
3
4
5
6

Током сусрета Хитлера и Ћана 24. октобра вођа Рајха изјавио је да Немачка
има добре односе са Југославијом и да жели да такве односе са њом успостави
и Италија. Tajni arhivi grofa Ciana (Zagreb: Državno izdavačko poduzeće Hrvatske,
1952), 75–76.
Стојадиновић је само неколико дана после Мусолинијевог говора послао
шифрован телеграм свим југословенским посланицима у иностранству у
коме је нагласио да Југославија нема разлога да буде противник Италије „ако
она поштује наше државне границе, наше легитимне интересе и права“. Milan
Stojadinović, Ni rat ni pakt (Rijeka: Otokar Keršovani, 1970), 411.
Jacob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934–1941 (Rijeka: Otokar Keršovani, 1972), 99.
О споразуму и преговорима видети: Živko Avramovski, Balkanske zemlje i velike
sile 1935–1937 (Beograd: Prosveta, 1968), 261–317; Hoptner, n. d., 94–116; Enes
Milak, Italija i Jugoslavija 1931–1937 (Beograd: Institut za savremenu istoriju,
1987), 132–141; Massimo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia 1922–1939 (Bari:
Edizioni B. A. Graphis, 2006), 327–383.
Стојадиновић је био нарочито поносан на уступак који је фашистичка влада
дала у вези са доласком југословенског полицијског чиновника у Италију.
Он је то упоредио са 1914. годином када је српска влада одбила да допусти да
аустријски чиновници врше истрагу у Србији по цену избијања рата а да Италија
„добровољно даје то исто право Југославији“. Milan Stojadinović, n. d., 442.
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тање италијанске позиције у Албанији уз формално признање
италијанском краљу титуле цара Етиопије.7 Видљиво је да су италијански уступци били већи и они су били мотивисани жељом
да се Југославија привуче Италији а одвоји од Мале и Балканске
антанте, али и од сопственог савезника Немачке, чији је утицај у
том делу Европе постајао све значајнији. Да би остварио поменуте
циљеве, Мусолини је желео већи економски и пре свега снажнији
политички уплив на свог балканског суседа. На том путу уздао се
и у моћ пропаганде.
Током тридесетих година фашистичка Италија није наилазила на погодно тле за своју пропаганду у Југославији. Конзулат у
Загребу током 1936. јављао је да италијански филмови нису приказивани годинама. Књига на италијанском било је мало, чак су и студенти италијанског језика Београдског универзитета имали проблема да набаве одговарајуће уџбенике и литературу.8 Дописник
агенције Стефани новинар Корадо Софија9 крајем 1936. је извештавао да у Београду постоји велико подозрење према режиму у Италији и тврдио да „политички чланци који долазе из Министарства
за штампу могу служити као путоказ али се не могу публиковати
у локалној штампи где се на фашизам и данас гледа као на јавно
зло“.10 Софија је и поред наведеног саветовао убрзање пропагандне
акције. Такво мишљење делили су и одговорни у Министарству за
штампу и пропаганду (током 1937. преименованог у Министарство
за народну културу).
7
8

9

10

Комплетан текст споразума видети у: Hoptner, n. d., 291–294.
Италијанско посланство пише да су чак Историју италијанске литературе
студенти учили из једног француског уџбеника. Alberto Basciani, „The Ciano–
Stojadinović agreement and the turning point in the Italian cultural policy in
Yugoslavia (1937–1941)“, Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th Century), urednik
Vojislav G. Pavlović (Beograd: Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy
of Sciences and Arts, 2014), 201.
Корадо Софија (Corrado Sofia, 1906–1997) био је италијански новинар. Радио
је у бројним италијанским листовима међу којима су били Ла стампа (La
Stampa), Газета дел пополо (Gazzeta del Popolo) и Критика фашиста (Critica
Fascista). Почетком 1936. постаје дописник агенције Стефани из Београда и
Атине и службеник италијанског посланства у Београду. По избијању Другог
светског рата његова подршка режиму слаби а током 1943. постаје његов
противник и члан покрета отпора.
Централни државни архив у Риму (Archivio Centrale dello Stato, у даљем тексту
ACS), фонд Министарство народне културе (Ministro della Cultura popolare),
Пропаганда у страним државама, 18.7 (Propaganda presso gli stati esteri, 18.7),
кутија 140 (busta 140). Комплетан извештај преведен на српски језик видети
у: Бојан Симић, „Један извештај о Краљевини Југославији и италијанској
пропагандној акцији 1936. године“. Токови историје 2/2011, 187–193.
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На руку италијанској политици ишло је и схватање југословенског премијера Стојадиновића, који је споразум са својим западним суседом сматрао кључним за своју спољну политику. Он је тај
став истакао већ током 1935. године, веома брзо након преузимања
места председника владе, у разговору са тадашњим италијанским
послаником Виолом. Одмах на почетку он је Италијанима деловао
„паметнији и отворенији а сигурно ауторитативнији“ од свог претходника Јевтића.11 Приликом потписивања италијанско-југословенског пакта он је оставио снажан утисак и на министра спољних
послова грофа Ћана.
Вођа фашиста је имао прилику да први пут сретне Стојадиновића приликом његове посете Риму у децембру 1937. године. Поред
званичних пријема њих двојица су имала прилике да у два наврата
разговарају и размене мишљења о тренутној ситуацији у Европи
и плановима за будућност. И један и други су се трудили да оставе
позитиван утисак на саговорника а да при том не кажу ништа што
би могло да узнемири оног другог.12 Југословенски премијер је био
обасипан пажњом и почастима на сваком кораку, примљен је код
папе и италијанског краља, посетио је више италијанских градова,
успешних предузећа, разговарао са многим људима. Боравак у Италији дефинитивно је учврстио нови правац Стојадиновићеве спољне политике и у исто време појачао поверење које су у њега имали
Мусолини и Ћано.13
Након Стојадиновићеве посете покреће се пропагандна офанзива према Југославији која је имала за циљ да свој главни удар
оствари у време обележавања годишњице потписивања Београдског споразума. Као две најважније манифестације те офанзиве
током 1938. видимо изложбу Италијански портрет кроз векове у
Музеју кнеза Павла и специјално издање листа Време посвећено
Италији и успесима фашистичке владе. Посебан вид пропагандне
делатности чине и организоване групне посете чланова владајуће
странке које је финансирала италијанска страна а које су уследиле
у другом делу године.
11
12
13

Buccarelli, n. d., 316.
Две белешке о разговорима у палати „Венеција“ из угла италијанског
министарства спољних послова и самог Стојадиновића видети у: Tajni arhivi
grofa Ciana, 151–154 и Stojadinović, n. d., 436–442.
У свом дневнику Ћано је пред посету записао читав низ хвалоспева на
Стојадиновићев рачун и како га од свих европских политичара које је дотад
срео он највише интересује. Galeazzo Ciano, Diario 1937–1943 (Milano: BUR
Rizzoli, 2010), 65–66.
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С аспекта свог значаја и уложених средстава изложба Италијански портрет кроз векове, која је одржана од 28. марта до 9. маја
1938. године у Београду, представља најзначајнију пропагандну акцију италијанске владе на територији источног суседа а и генерално једну од значајнијих које је она спровела у међуратној Европи.14
То је иначе била и најпосећенија уметничка изложба у Краљевини
Југославији и може се рећи догађај ширег значаја. Будући да се у последње време појавило неколико радова о овој теми, осврнућемо се
укратко на саму организацију изложбе и њене циљеве.15 Иницијативу за изложбу формално је дао кнез намесник Павле а организовало ју је Министарство за народну културу уз логистичку подршку Бијенала у Венецији и садејство југословенских министарстава
иностраних послова и просвете.
Почетак реализације пројекта поклопио се са Стојадиновићевим боравком у Италији. Ћано је за организацију задужио
грофа Мизурате Ђузепеа Волпија, веома утицајног у тадашњим
политичким и финансијским круговима.16 Волпи је као директног
извршиоца одредио историчара уметности Нина Барбантинија.17
Он је већ 10. децембра 1937. предао превентивни биланс изложбе.18
Барбантини је сачинио листу од 115 портрета који су се налазили
у чак 41 различитом музеју и приватној колекцији.19 Радило се углавном о појединачним делима аутора а једине изузетке од тог правила чинили су Рафаел и Тицијан који су били заступљени са три,
односно Тинторето и Антонело из Месине са по два дела. Поставку
је хронолошки, али пре свега симболично, затварао један портрет

14
15
16
17
18

19

Сличне изложбе приређене су у Лондону 1930, Паризу 1935. и Берлину 1937.
Lorenzo Carletti, Cristiano Giometti, „Un altro sfallo del 1938: La Mostra del Ritratto
Italiano nei secoli a Belgrado“, Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte
CLXVIII (2009–2010) – Classe di science morali, letere ed arti, 257–290; Bojan
Simić, „Izložba ‘Italijanski portret kroz vekove’ u Beogradu 28. mart – 9. maj 1938“,
Istorija 20. veka 1/2013, 23–34; Basciani, n. d., 203–207.
Ђузепе Волпи (Венеција, 1877 – Рим, 1947) био је гувернер Либије, министар
финансија, председник Конфедерације италијанске индустрије и председник
Бијенала у Венецији.
Нино Барбантини (Ферара, 1885 – Венеција, 1952) био је по образовању
правник али је читав живот посветио уметности. У периоду од 1923. до 1937.
организовао је неколико веома успешних изложби широм Италије.
Предвиђени трошкови били су 457.250 лира (превоз, осигурање, штампање
каталога и разгледница и др.) а очекивани приходи 321.800 (продаја улазница,
каталога и разгледница). Занимљиво је да је Барбантини предвидео посету од
85.000 људи, што се скоро поклопило са оном која је заиста и остварена. ACS,
18.7–141, Предлог биланса изложбе упућен Министарству за народну културу
[Bilancio preventivo della „Mostra del Ritratto nei secoli“ a Belgrado].
Carletti, Giometti, n. d., 265.
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Мусолинија аутора Ђузепеа Грациозија из 1929. године. Додатак изложби била су два дела из приватне колекције кнеза Павла.20 Сама
спремност фашистичког режима да пошаље оригиналне радове
најзнаменитијих светских уметника (Микеланђело, Донатело, Ботичели, Пјетро дела Франческа...) у суседну земљу и ризикује њихово оштећење током транспорта и монтаже, довољно говори о значају какав је Југославији намењен у њиховим плановима.
За изложбу у Венецији урађен је изузетно квалитетан каталог који је имао тврде корице и црно-беле репродукције свих радова
које су биле праћене подацима из биографија стваралаца. Штампана су два издања на италијанском и српскохрватском језику. У уводном делу наглашено је да је изложба доказ „великог пријатељства
које је фашизам хтео дати нашим суседима“ а са друге стране
подвучено је да је Италија већ двадесет векова „извор и уточиште
цивилизације“.21 Јасно је да су организатори желели да овом манифестацијом покажу ефикасност фашизма и хиљадугодишњу супериорност италијанске културе.
Ради што успешније припреме изложбе Волпи и Барбантини
допутовали су у Београд почетком јануара. После разгледања пре
стонице и посете Стојадиновићу, у италијанском посланству примили су и југословенске новинаре. У обраћању је истакнуто како ни
самим Италијанима није досад била пружена прилика да на једном
месту виде толико познатих дела и да ова изложба „нема преседана
у уметности“.22 Гости су посебно разгледали Музеј кнеза Павла, који
је било неопходно делимично преуредити за потребе изложбе.
Обе стране радиле су у координацији и учиниле су све да рекламом привуку што већи број посетилаца. Постављени су велики
панои у највећим градовима, зидне рекламе, постери, плакати на
возовима и у железничким станицама, штампане позивнице. Секретар изложбе Ђовани Милета, у веома обимном извештају о томе шта
је урађено на пропагандном пољу, оцењује да су чланци пласирани
у највећим и најчитанијим листовима у Југославији и да је „сва публика за коју желимо да посети изложбу већ информисана“.23 Нешто
20

21
22

23

Радило се о Тицијановом Портрету непознатог и Портрету непознате
Ђованија Бузија, званог Каријани. Музеј кнеза Павла (Београд: Народни музеј,
2009), 50.
Италијански портрет кроз векове (Београд: Музеј кнеза Павла, 1938), 7, 13.
„Гроф Ђузепе Волпи ди Мизурата дошао је да у Београду организује изложбу
италијанске уметности“, Политика, 5. 1. 1938, 3.
ACS, 18.7–141, Извештај секретара изложбе Ђованија Милете од 6. 3. 1937.
[Promemoria sui progetti e sul lavoro compiuto o ancora compiersi per la Mostra
del Ritratto Italiano a Belgrado].
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касније истакнута је и жеља да међу публиком буде што више студената и војника. Из докумената закључујемо да је за италијанско
министарство пропаганде успех изложбе био важан као први корак
у италијанској културној пенетрацији у Југославији.
На годишњицу пакта 25. марта новинари су имали прилику да разгледају поставку изложбе, док је за публику она отворена
два дана касније. Званичном отварању присуствовала су два од три
краљевска намесника, председник и целокупна влада, председници
Сената и Народне скупштине, патријарх СПЦ и представници водећих верских заједница. Са италијанске стране присутни су били
министар народне културе Алфијери и директор за пропаганду Челезија уз, наравно, Волпија, Барбантија и посланика Инделија. Сам
списак учесника довољно говори о значају који су обе стране дале
овом несвакидашњем догађају.
Током 43 дана, колико је изложба била отворена за јавност,
забележено је незапамћено интересовање. Посетиоци су пристизали из различитих делова Југославије али и из иностранства, а штампа и радио су редовно извештавали о њој. Биланс изложбе био је
задивљујући. Са више од 82.000 продатих улазница, тј. близу 2.000
посетилаца по дану и преко 14.000 продатих каталога ова манифестација није имала равне.24 Организатори са обе стране могли
су бити презадовољни. Посланик Индели је у завршном извештају
нагласио „морални успех“ изложбе, коју су посетили сви од „интелектуалаца до скромног шумадијског сељака“. Сумирајући неспоран
успех, он закључује да се резултати могу искористити ако се пропагандна акција настави без прекида.25
Издање специјалног броја листа Време посвећеног Италији
други је значајан пропагандни подухват учињен у зиму и на пролеће 1938. године. Време је било други најтиражнији лист у Југославији, после Политике, а основано је 1921. Оснивач је био Коста
Луковић, истакнути новинар а за време Милана Стојадиновића шеф
Централног пресбироа. Лист је почетком 1936. фактички постао
власништво председника владе и његове породице.26 Током 1937.
24

25

26

Подаци преузети из: Radina Vučetić, „Muzej kneza Pavla – Izlazak Beograda na
evropsku kulturnu scenu“, Tokovi istorije 1–2/2004.
ACS, 18.7–141, Документ под ознаком 2669/730 од 9. 5. 1938 под насловом
Изложба италијанског портрета [Mostra del Ritratto italiano].
Списак нових акционара Времена укључивао је и Стојадиновићевог брата и
сестре, таста, кумове и најближе сараднике. Акцијски капитал износио је 20
милиона динара. Вук Драговић, Српска штампа између два рата 1, Основа за
библиографију српске периодике: 1915–1945 (Београд: Српска академија наука,
1956), 53.
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имао је тираж од 130.000 примерака.27 Време је и пре преузимања
било наклоњену Стојадиновићу а након тога постаје његово главно
пропагандно средство и модел како новине треба да изгледају.28
Из преписке италијанских званичника видимо да је лично
Стојадиновић одредио новинара Миодрага Михаиловића Светов
ског,29 који је радио у листу као уредник, да припреми тај број. Световски је важио за човека од поверења председника владе тако да
не чуди што је именован за овај задатак.30 Иначе, он је већ пратио
премијера приликом његове посете Италији у децембру 1937. као
специјални дописник Времена и тада је изрекао низ хвалоспева на
рачун резултата фашизма а панагиричним тоном говорио и о самом
Мусолинију.31 Нескривене симпатије које је Световски имао према
фашизму чиниле су га правим човеком да спроведе премијерову
жељу да се специјалним бројем ода велика почаст Италији, бројем
који ће обухватити све сфере живота од политике преко културе и
уметности до војних тема. Световски је својим италијанским колегама рекао да ће број бити припремљен слично као божићно или
ускршње издање листа, јер такви бројеви „остају међу породицама“,
и из тога разлога материјали који се шаљу из Италије морају задовољити одређени „литерарни и уметнички стил“.32 Дакле, италијанска страна била је задужена за писање и одабир текстова, за суштину, а југословенска за начин како ће то бити презентовано домаћој
јавности, односно за форму.
Разговори о посебном издању листа Време посвећеном Италији почели су почетком фебруара. Министарство народне културе,
27

28

29
30
31
32

Више о самом листу и његовој организацији видети у: Бојан Симић, Пропаганда
Милана Стојадиновића (Београд: Институт за новију историју Србије, 2007),
131–133.
О његовом односу према времену видети: Милан Јовановић Стоимировић,
Дневник 1936–1940, (Нови Сад: Матица српска, 2000), 404–408.
Миодраг Михаиловић Световски (1898–1941) био је познати београдски
новинар који је писао за више листова: Реч и Слика, Наша крила, Самоуправа,
Време и Обнова.
Милан Јовановић Стоимировић је у свом дневнику оставио и белешку како
је Стојадиновић редовно примао Световског и да се са њиме консултовао
по бројним важним питањима као што су била постављања посланика и
дописника у иностранству. Јовановић Стоимировић, н. д., 183.
У једном од својих бројних текстова он пише: „Рођена за ових 15 година једна
нова Италија коју је грехота непознавати. То је Италија у којој је рад национална
дужност, нација идеал, а стварање достојно дивљења“. М. Световски, „Испраћен
од Дучеа г. др. Стојадиновић отпутовао је синоћ са грофом Ћаном за Милано“,
Време, 10. 12. 1937, 3.
ACS, 18.7–142, Телеграм посланика Инделија од 4. марта 1938. [Numero unico
giornale „Vreme“ di Belgrado].
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Министарство спољних послова и Посланство у Београду биле су
институције које су биле задужене за његову реализацију. Њихова детаљна кореспонденција показује нам како се цела операција
одвијала. Акција је започела 1. фебруара комуникацијом између два
поменута министарства. Половином месеца телеграмом и телефоном италијанским новинарима подељени су задаци и теме о којима
ће писати. Већ 25. фебруара 15 чланака и фотографски материјал
послат је Посланству у Београду. Друга тура од четири чланка са
новим фотографијама послата је 4. марта.33 Припремљени чланци
обухватили су широк опсег тема а њихови аутори били су професори универзитета, посланици, инежињери, директори државних
установа, уредници дневних листова и, наравно, професионални
новинари. У наредним данима текстови су модификовани и прилагођавани.
Ипак, није све ишло глатко. Југословенска страна је већ почетком марта известила да због одређених недовршених послова
око оглашавања специјални број листа неће моћи бити штампан
25. марта, како је првобитно било планирано и како је италијанска
страна желела. Проблеми су се јавили и по питању финансирања.
Телеграмом од 17. марта посланство у Београду обавестило је Министартво народне културе да италијанска страна „мора (подвучено у оригиналу – Б. С.) донирати 80.000 лира да би се покрили
трошкови издања специјалног броја“.34 Дилему коју су имали чиновници брзо је отклонио Ћано. У свом допису Министарству народне
културе казао је да ће сав новац који недостаје покрити његово министарство. Гроф је подвукао да се слаже да специјални број изађе
27. марта, али да се две декларације, Мусолинијева и његова, морају објавити 25. марта, на годишњицу пакта.35 Занимљиво је да је
накнадно стигао шифровани телеграм од Ћановог шефа кабинета
у коме се подвлачи „апсолутна неопходност“ да се све држи у тајности, пре свега везано за „цифру“.36
Средином марта у италијанском посланству налазило се око
сто фотографија намењених специјалном издању листа Време. Међу
њима највише је било оних на којим се виде радови на исушивању
33
34
35
36

ACS, 18.7–142, „О коресподенцији везаној за публиковање специјалног издања
листа Време о Италији“, од 22. марта 1938. [Appunto sulla corrispondenza
intercorsa circa la pubblicazione di un numero unico sull’Italia da parte del giornale
„Vreme“].
Исто, 3.
ACS, 18.7–142, Телеграм грофа Ћана (бр. 4204) од 22. марта 1938. године.
ACS, 18.7–142, Телеграм шефа кабинета министра спољних послова Лућиана
од 23. марта 1938. године.
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мочварних предела и подизању нових градова за време фашистичке епохе (укупно 33) а послата је и једна фотографија насловљена
„Дуче авијатичар“.37
Специјално издање листа насловљено Време у новој Италији
изашло је у недељу 27. марта 1938. Важно је напоменути две битне
ствари везане за ово издање. Прво, није се радило о посебном броју
листа, већ о проширеном броју редовног недељног издања, фактички о додатку који је почињао на 17. страни овог издања. Друго, његова цена била је два динара што је била стандардна цена недељног
броја која је установљена нешто раније. Дакле, можемо закључити да
се није радило о посебном трошку за читаоце листа, већ о додатку
који су они добијали за исти новац. При том су имали и све оне актуелне вести и рубрике које су свакодневно очекивали од свог листа.
Већ приликом најава за специјални број Времена посвећеног
Италији било је јасно како ће он изгледати. На првој страни суботњег
издања стајало је да се због отварања изложбе лист „осећа побуђеним да пред своје читаоце изнесе што потпунију слику преображења
велике, суседне монархије“ и да због тога жели да прикаже Италију у
„пуноћи њеног стваралачког генија“.38 На укупно 21 страни италијански аутори су представили фашистичку Италију у најлепшем могућем светлу. Ради лакшег сагледавања области о којима је било речи
навешћемо наслове чланака и ауторе: Петнаест година фашизма (А.
В.), Уједињење Италије (Франческо Ерколе), Наш краљ (Корадо Софија), Древни и нови Рим (Антонио Муноз), Италијански портрет
кроз векове у Београду (Нино Барбантини), О.Н.Д једна оригинална
фашистичка организација (Бењамино Аурора), Мусолинијева младеж (Мирио Мисироли), Дух Италије (Герардо Ковини), Насмејана
и јака Италија (Ф. Ајвар), Како раде италијански уметници (Артуро
Ланзелоти), Савремено италијанско позориште (Марио Корси), А. О.
Нова цивилизација у италијанској источној Африци (Алфио Русо),
Филм у Италији (Луиђи Фреди), Снаге нове италијанске ратне морнарице (Анђело Ђинокјети), Италијанска војска у 16 години фашистичког режима (Алберто Балдини) и Фашистичка авијација и њени
велики успеси (Енцо Јеме). Издање је имало велики број огласа које
је Време договорило преко свог изасланика из Милана.39 Поређењем
37

38
39

Стојадиновић у својим мемоарима наводи како је за време његове посете Риму
било предвиђено да га Мусолини лично пребаци авионом до једног војног центра, али се због облачног времена од тога одустало. Stojadinović, n. d., 447–448.
Време, 26. 3. 1938, 1.
Рад на аранжманима за огласе је наведен као један од разлога за кашњење
листа. ACS, 18.7–142, Телеграм посланика Инделија од 4. марта 1938. [Numero
unico giornale „Vreme“ di Belgrado].
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оригиналног списка из Министарства пропаганде и оног што је
стварно објављено уочавамо неке разлике, односно видимо да су аутори неких текстова замењени другима, а да су у помоћ прискочили
и дописници у Београду Алфио Русо (Ла стампа) и Корадо Софија
који су написали чланак на унапред одређену тему.
Сви чланци су величали Мусолинија као видовитог државника који је земљу довео до једног раздобља „коме нема равног ни
у најславнијим данима италијанске прошлости“, који је обновио
Римско царство али при том није „никад напустио ствар европског
мира“.40 На страницама Времена уздизан је фашизам и његове организације, глорификовани успеси на привредном плану, прослављана генијалност италијанског народа и уметности, војска представљена као бранилац европске културе против напада рушилачких
сила, док је најављивана блиска будућност која ће бити славнија од
садашњице... Све поменуто су илустровале пажљиво изабране фотографије. Треба напоменути да је на првој страни додатка била
фотографија Мусолинија и Стојадиновића снимљена приликом сусрета у Риму испод које се наводи да је управо током тог разговора
положен „основ за политику доброг и пријатељског суседства“.
Јасно је да је потпуно некритичко објављивање у другом најтиражнијем дневнику у Југославији текстова који су величали другу државу и које су писали режимски писци те државе морало бити
одобрено, па и подстакнуто од самог Стојадиновића, чији је рођени брат Драгомир био директор листа. Могућност да обимно, без
цензуре, пласира своју пропаганду у читаном провладином листу са
разлогом се учинила примамљивом фашистичком режиму. Имајући
у виду да већина читалаца вероватно није имала прилику да посети
Италију у време фашистичке епохе, а да су веровали листу који су
редовно читали, шанса да бар делом прихвате оно што је објављено
као чињеницу није била занемарљива. Наравно, не треба изгубити
из вида и евентуални закључак да је Стојадиновић са том и таквом
Италијом успео да направи споразум на равној нози.41
Посебан вид пропагандне акције коју је италијанска влада
спроводила током 1938. чине организација и финансирање групних
посета чланова владајуће партије Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ). Таквих посета било је више а издвајамо посете Клуба студената ЈРЗ „Словенски југ“ средином године, као и посету делегације

40
41

Време, 27. 3. 1937, 17.
Посебан број везан за Бугарску Време је објавило 24. јануара 1939. на другу
годишњицу споразума са Бугарском. Образац је био сличан ономе који је
примењен за италијански број.
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Југораса (радничка секција ЈРЗ) у септембру.42 Увидом у архивску
грађу можемо констатовати да су преговори око посете студената
почели у мају 1937. али да су окончани тек на пролеће 1938. године.
Проблем су биле финансије јер италијанска страна није била спремна да у потпуности финансира путовање. У два наврата преговори
су чак и потпуно стали. Разлог за промену расположења видимо у
активнијој пропагандној политици коју је спроводила фашистичка
влада током 1938. о којој смо говорили, као и у чињеници да је иза
посета стао лично Стојадиновић. Италијанска страна је прихватила да финансира две групе од по двадесет студената. Провизорни
буџет за једну посету био је 20.000 лира, које је требало да обезбеде
министарства спољних послова и пропаганде.43
Главни циљеви посета били су: упознавање са радом и организацијом фашистичке странке, пре свега са омладинским организацијама, и размена искустава везаних за антикомунистичку борбу.
Студенти су посетили Трст, Милано, Фиренцу и Рим а једну делегацију примио је лично Мусолини. И поред озбиљног ангажовања домаћина, можемо закључити да су резултати боравка студената били
разочаравајући. Дописник ЦПБ-а, чувени писац Милош Црњански
разочарано је закључио како готово да нису показали интересовање
за организацију фашистичке странке и омладине, да су били заинтересовани само за провод и евентуалне стипендије, да је међу њима
било сукоба. Од укупно четрдесет академаца Црњански је истакао
тројицу која су донекле чинила изузетак.44 Са дописником ЦПБ-а слаже се и посланик у Риму Бошко Христић, који је у нешто краћој форми изложио своје незадовољство понашањем студената. Христић је
закључио да се убудуће таква путовања морају боље организовати и
водити јер ће једино тако бити од „стварне користи за приближење
и стварање симпатија међу талијанском и нашом омладином“.45 Сам
извештај са лица места показује како на овом примеру фашистичка
пропаганда, и поред значајних уложених средстава и труда, није била
успешна јер није наишла на погодно тле.46
42

43

44

45
46

Више о наведеним организацијама видети у: Драган Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–1939 (Београд: Институт за савремену историју, 1997), 320–333, 346–348.
ACS, 18.7–140, Писмо генералног директора за пропаганду Челезија од 14. јуна
1938.
Архив Југославије (АЈ), Збирка Милана Стојадиновића (37), фасцикла 30,
архивска јединица 292.
АЈ, 37-30-231/232. Писмо Б. Христића упућено М. Стојадиновићу од 9. јула 1938.
Више о посетама видети у: Бојан Симић, „Посете клуба студената Југословенске радикалне заједнице ‚Словенски југ‘ Италији 1938. године“, Токови историје 2/2011, 81–92.
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Посета делагације Југораса имала је другачији исход. Током
септембра представници радничке секције ЈРЗ боравили су у Италији и посетили Венецију, Милано, Торино, Рим и Фиренцу и обишли
десетине индустријских постројења, фабрика, института и фашистичких организација. Раднике, којих је према италијанским изворима било око стотину, примили су гроф Ћано, министар Алфијери,
министар корпорација Лантини, председник Конфедерације индустријских радника Ђанети и многи други нижи функционери. Штампа преноси да их је на станици у Риму дочекало 10.000 италијанских
колега а да их је приликом посете индустријском граду Терни било
чак 30.000.47 Исто као и Стојадиновић претходне године, радници
су посетили Агро Понтино, некадашњу мочварну област где је за
време фашизма подигнуто више нових градова. На челу делегације
био је председник Главног одбора ЈУГОРАС-а Ђорђе Пешић а у пратњи су били и чланови културно-уметничке групе „Братство“. Сваки
говорник са обе стране величао је ново италијанско-југословенско
пријатељство и мудро вођство Мусолинија и Стојадиновића, кога је
Ћано у говору назвао „ваш велики Стојадиновић“.48 Готово идентичан исказ о њему дао је и министар Лантини пар дана раније.49
Закључак Црњанског о овој посети био је потпуно другачији
од оног који је Стојадиновићу послао након посета студената: „По
одласку ‘Југораса’ из Рима, част ми је известити Вас да је његов успех био пун. Све је ишло у најбољем реду. Г. Пешић говорио је ствари
онако како се свиђа Италијанима, а хор је очарао публику. Не само
надлежни, него и публика примила је наше људе одушевљено“.50
Очигледно је да је посета радничке делегације ЈРЗ била много боље
припремљена од студентске а резултати видљивији. Домаћини су
угађали гостима, ови су хвалили домаћине а сви заједно величали
двојицу премијера и новонастало италијанско-југословенско пријатељство.
47

48

49
50

„30.000 италијанских радника поздравило је чланове Југораса у Терни, код
Рима“, Време, 18. 9. 1938, 5.
„Гроф Ћано велича пред нашим радницима југословенско-италијанско
пријатељство“, Време, 22. 9. 1938, 5.
У говору Лантини каже: „Тако и ви који сте имали срећу да имате једног
великог г. Стојадиновића окупили сте се око њега, следивши његову политику,
која иде за напретком ваше велике земље, младе и снажне Југославије“.
„Манифестација италијанско-југословенског пријатељства“, Време, 21. 9. 1938,
6. Извештај у листу односи се на догађаје од 18. септембра.
Miloš Crnjanski, Nova Evropa, (Beograd: Književne novine, 1991), 128. У извештају
Црњански посебно истиче Ђанетија и тврди да је он систематски, у сваком
говору, истицао Стојадиновића и стављао га раме уз раме за Мусолинијем.
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За другу половину године планирана је и посета делегације
посланика и сенатора из ЈРЗ. Из увода у обимну документацију
видимо да је она дуго спремана и уговарана. У свом извештају из
априла 1938. Ћано је предвидео око 30 гостију из Југославије који
је требало да током септембра посете скоро све важније градове
у Италији (Рим, Напуљ, Ђенова, Торино, Милано, Венеција, Трст,
Бари, Болоња и Фиренца). У документу је подвукао да ће комплетне
трошкове сносити његово министарство.51 Према италијанским изворима, лично Стојадиновић је као циљ посете истакао проучавање
организације фашистичке странке и пре свега да парламентарци
осете из прве руке „снагу, моћ и дисциплину Италије“.52 За трошкове
боравка било је предвиђено 35.000 лира насловљених: „Издаци за
пропаганду“.53 Ипак, до посете није дошло и то не вољом Италијана,
већ југословенске стране јер су се ближили парламентарни избори.
То је италијанском посланику јавио човек од поверења председника владе Ђура Јанковић. Важно је напоменути да је он ту информацију пренео почетком септембра а избори су били расписани тек
10. октобра.54 Из овога се јасно може закључити да је Стојадиновић
одлуку да распише ванредне изборе (мандат Скупштини је истицао
у мају 1939) донео већ током лета 1938. и да су његови италијански
пријатељи то знали пре југословенске јавности.
Из свега изнесеног можемо закључити да је 1938. била кључна година у којој је спроведена италијанска пропагандна и културна офанзива према Југославији. И поред свега учињеног, на крају те
године Посланство у Београду је морало да изрази незадовољство
проблемима које има да пласира пропагандне чланке у локалној
штампи. Жалећи се на француску, енглеску и немачку конкуренцију, представници Посланства закључују да су чак и чланке који се
повремено пласирају написали људи који немају довољан престиж
и „који нису у стању да заголицају машту читалаца“.55 Ипак, резултати који су постигнути и остварени утицај нису били занемарљиви,
нарочито ако се има у виду владајућа странка и премијер Стојадино51

52

53

54

55

ACS, 18.7–140, Телеграм грофа Ћана бр. 211738 упућен посланству у Београду
од 1. априла 1938. [Viaggio in Italia di un gruppo di deputati jugoslavi].
ACS, 18.7–142, Писмо од 16. августа 1938. Аутор се у њему позива на разговор
посланика Инделија са Стојадиновићем.
ACS, 18.7–142, Документ Министарства за народну културу од 26. августа
1938.
ACS, 18.7–142, Телеграм посланика Инделија од 3. септембра 1938. [Viaggio
parlamentari jugoslavi].
Документ посланства у Београду од 21. децембра 1938. Цитирано према:
Basciani, n. d., 208.
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вић, који је сарадњу отворено подржавао и иза ње стајао. Његовим
падом почетком фебруара 1939. дошло је и до промене италијанске
политике према Југославији, враћања на подршку хрватском сепаратизму, а пропагандна офанзива, мада није престала, видљиво је
била ублажена.56
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Italian Propaganda Offensive in Yugoslavia during 1938
Abstract: Based on primary sources and relevant literature
the paper analyzes the Italian propaganda campaign in
Yugoslavia during 1938. The exhibition Italian Portrait
through the Centuries held in the Prince Paul Museum in
Belgrade and publication of a special issue of the newspaper
Vreme were the most prominent examples. Within this
propaganda action, group visits of Yugoslav ruling party
sections, that were financed and organized by the fascist
government, will be also discussed. The article aims to show
how the visits were planed and organized, their development
and achieved results.
Key words: Italy, Yugoslavia, fascism, propaganda, Vreme,
Milan Stojadinović

The Italian-Yugoslav relations during 1937 improved
significantly. In March, the Belgrade Agreement was signed and in
December the Yugoslavia Prime Minister Milan Stojadinović visited Italy
in an official capacity. Italian government concluded that it was time to
launch a propaganda offensive in Yugoslavia with the aim of improving
its position in domestic public opinion. The propaganda actions were
planned to coincide with the first anniversary of the Italian-Yugoslav
agreement. The exhibition Italian Portrait through the Centuries, held in
the Prince Paul Museum in Belgrade and publication of a special issue of
the newspaper Vreme were the two most prominent ones.
The exhibition Italian Portrait through the Centuries was the
most important and the most visited exhibition in the history of interwar
Belgrade. More than 80,000 visitors from the Kingdom of Yugoslavia
and neighboring countries attended the exhibition. It was held at the
Prince Paul Museum in downtown Belgrade, curated by the famous art
historian Nino Barbantini and organized by the Ministry of National
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Culture with the logistical support of the Biennale. In total 117 portraits
of illustrious men were selected to represent two millennia of Italian
history. The special issue of the newspaper Vreme was also in the service
of improving the image of fascist Italy and it was published on 27 March.
The issue consisted of various articles written by Italian officials and
regime journalists that praised the fascist regime and its achievements.
The other type of propaganda was the one that various delegations
from the Yugoslav ruling party visiting Italy during 1938 were exposed
to. They were workers, students and members of Parliament and Senate.
The above mentioned activities were organized and financed by the
fascist regime with the support of Milan Stojadinović and his government.
Temporary results were achieved but the situation began to change
after the fall of Stojadinović (February 1939) which was followed by a
new shift in Mussolini’s policy directed towards supporting Croatian
separatism.
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Совјетски филмови на биоскопском репертоару
у Краљевини СХС/Југославији
Апстракт: На основу руске и српске архивске грађе,
штампе из међуратног периода и литературе рад расветљава питање увоза и приказивања совјетских филмова
у Краљевини СХС, односно Југославији. Без обзира на
званичну политику државе која је одбијала да призна
Совјетски Савез до 1940, увоз филмова из социјалистичке државе указује на постојање извесних трговинских и
културних односа између две земље.
Кључне речи: совјетски филм, Краљевина Југославија,
цензура, српско-руски односи

Моћ покретних слика које су откривене крајем 19. века била
је почетком бољшевичке револуције предмет посебног изучавања,
поготово могућности преношења и усвајања порука код гледалаца,
односно утицаја на њихове ставове и деловање. У складу са речима
В. И. Лењина да је „од свих уметности, филм за нас најзначајнији“,
Совјети су схватали вредност слике као средства које може једно
ставно и недвосмислено да шири њихову идеологију у народу, који
је био већином неписмен, утичући при том на њихове емоције. Излажући појединце у биоскопској сали својим порукама и самим тим
реакцијама осталих гледалаца, деловање је постајало ефективније.
Преко филмова могли су да агитују и пропагирају своје револу115

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

ционарне идеје и политику код сопственог становништва,1 али и
широм европских држава извозећи производе своје филмске индустрије. Ипак, извесну препреку у остварењу ових циљева су имали у
иностраним цензурним комисијима, које су уклањале пропагандне
сцене из филмова.
Филм је као вид забаве изазивао велико интересовање и међу
становништвом Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Његова популарност и привлачност слике била је повезана са чињеницом да је
проценат неписмених износио 52%. Оваква ситуација је пружала могућност за ширење домаће и иностране пропаганде, позитивне или
негативне, путем биоскопског платна, што је знала и власт, иако је на
филм гледала као на занатску услугу, регулишући кинематографску
делатност Законом о радњама.2 Стога је држава створила механизме
за спречавање непожељног утицаја на своје поданике.
Од настанка, Краљевина СХС, односно Краљевина Југославија (од 1929) је била свесна опасности од ширења револуционарних активности, покрета и идеја, и њиховог преношења на територију монархије, поготово од оних који су били близу њених граница.3 Као део санитарног кордона према Совјетском Савезу, њена
антикомунистичка доктрина је подразумевала одсуство званичних
дипломатских односа са московским режимом, који је покушавао
да оствари макар своје неформално присуство у њој.4 Међутим, по1

2

3
4

David Gillespie, Early Soviet Cinema, Innovation, Ideology and Propaganda, (London:
Wallflower Press, 2005); Peter Kenez, The Birth of the Propaganda State (Soviet
media and mass mobilization), (Cambridge: University Press, 1986); Peter Kenez,
Cinema and Soviet Society. From the Revolution to the Death of Stalin, (London,
New York: I. B. Tauris, 2001); Denise J. Youngblood, Soviet cinema in the Silent Era
1918–1935, (Texas: University of Texas Press, 1991); Anna Lawton, The Red Screen.
Politics, Society, Art in Soviet Cinema, (London, New York: Routledge, 1992); Ежи
Теплиц, История киноискусства, I: 1895–1927, (Москва: Прогресс, 1968); Ежи
Теплиц, История киноискусства, II: 1928–1933, (Москва: Прогресс, 1971); Ежи
Теплиц, История киноискусства, III: 1934–1939, (Москва: Прогресс, 1973); Нея
М. Зоркая, История советского кино, (Санкт-Петербург: Алетейя, 2005); Mira
Lim i Antonjin Lim, Najvažnija umetnost – Istočnoevropski film u dvadesetom veku,
(Beograd: Clio, 2006).
Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, III:
Политика и стваралаштво, (Београд: Стубови културе, 1997), 326.
Горан Милорадовић, Карантин за идеје. Логори за изолацију сумњивих
елемената у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1919–1922, (Београд:
Институт за савремену историју, 2004); Miroslav Jovanović, „Kraljevina SHS i
antiboljševička Rusija 1918–1924“, Tokovi istorije 1–2/1995, 96.
Алексеј Тимофејев, Руси и Други светски рат у Југославији: Утицај СССР-а и
руских емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945, (Београд: Институт за
новију историју Србије, 2011), 225–249.

116

Бојан СИМИЋ
Милана
ЖИВАНОВИЋ

Совјетски Италијанска
филмови на биоскопском
пропагандна репертоару
офанзива у
Југославији
у Краљевини
током
СХС/Југославији
1938. године

неки контакти између представника и држављана две земље нису
забрањивани.5 Трговинска размена је дозвољавана, укључујући и
увоз филмова из Совјетског Савеза. Али, постојала су извесна ограничења, највише по питању количине пропаганде коју садржи један
филм. Прво ограничење је представљало опште одобрење државних власти за приказивање увезеног производа, а друго дозвола
цензурних комисија, које су одлучивале и о приказивању одређених сцена, које су с обзиром на процену пропагандног карактера
могле бити и избачене. Управо та чињеница и одсуство државних
докумената о забрани и разлозима за доношење те одлуке отежавају могућност прецизне анализе приказаних филмова и дозвољене
пропаганде у њима. Стога се анализа ослања на непосредна сведочанства о сценама које су уклоњене након пројекције.
Питање цензуре је представљало прво и основно питање које
је власт уредила регулативама. Државне институције су врло рано
успоставиле контролу над приказиваним производима. О томе говори доношење акта локалних органа Министарства унутрашњих
дела6 и Уредбе о цензури кинематографских филмова бана Хрватске
и Славоније већ 1919. године. Уредбом је цензура оправдана са становишта морала и просвете, државног поретка и народне одбране
и прописано да треба да је спроводе управне бановинске власти.
Уосталом, таква је ситуација била и у остатку земље, будући да је
до доношења закона 1931. цензура била у надлежности управних
државних власти.7 Ипак, иако је Финансијски закон за 1927/1928.8
предвиђао израду правилника о цензури сарадњом министара
унутрашњих дела и финансија, Финансијским законом за 1928/1929.
је цензурисање пренето у надлежност Министарства просвете, с
обавезом доношења правилника.9 Он је прописан 1932. и одређује
да цензуру врши комисија у Београду (док Виша цензурна комисија доноси коначне одлуке о жалбама на њена решења),10 иако је
1925. одлуком министра унутрашњих дела Божидара Марковића11
5

6

7
8
9

10
11

Bogdan Krizman, Vanjska politika Jugoslavenske države 1918–1941. Diplomatsko-historijski pregled, (Zagreb: Školska knjiga, 1975), 68–73.
Dejan Kosanović, Kinematografija i film u Kraljevini SHS/Jugoslaviji: 1918–1941,
(Beograd: Filmski centar Srbije, 2011), 26.
Исто, 40.
Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 73, година IX, 1. 4. 1927, 26.
Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 72, година X, 29. 3.
1928, 303.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 46, година XIV, 27. 2. 1932, 134.
О Божидару Марковићу видети: Мира Радојевић, Научник и политика. Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874–1946), (Београд: Филозофски факултет, 2007).
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установљена једна комисија при Управи града Београда и друга,
вишестепена, у том министарству.12 Изменама и допунама Правилника о цензури филмова је створена и поткомисија у Загребу (иако
је цензурна комисија у овом граду већ постојала), чију надлежност
одређују министри унутрашњих послова и просвете.13
Закон о уређењу промета филмова је прогласио Министарски савет на челу са Петром Живковићем децембра 1931. а његов
законодавац је био краљ Александар, с обзиром да је донет пре почетка рада нове скупштине.14 Овај акт је прописао оснивање државне филмске централе као подручне установе Министарства унутрашњих послова,15 коју је могуће повезати са контролом и борбом
против ширења револуционарних идеја коју је Министарство спроводило на границама. Њен председник је био шеф Централног пресбироа (ЦБП) Председништва Министарског савета,16 а остали чланови су били представници министарстава унутрашњих послова,
просвете, трговине и индустрије, социјалне политике и народног
здравља (које постављају надлежни министри), као и председници
Удружења сопственика кинематографа у Краљевини Југославији
и Савеза произвођача филмова у Краљевини Југославији.17 Значај
учешћа Министарства социјалне политике у наведеној установи је
у чињеници да је преко филма и Школе народног здравља у Загребу, њен оснивач, Андрија Штампар, лекар и начелник Хигијенског
одељења овог министарства, настојао да подигне здравствено образовање маса.18 Он је био и киноаматер, снимао је 8-мм и 16-мм
камером породичне и путописне филмове, нарочито током службених боравака у СССР-у средином четврте деценије 20. века.19
12

13
14

15

16
17
18

19

Архив Југославије (АЈ), Министарство просвете Краљевине Југославије, 66631-1040, Решење министра унутрашњих дела Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, Божидара Марковића J. B. Br. 7181 од 4. маја 1925.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 76, година XIV, 2. 4. 1932, 339.
Ivo Škrabalo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896–1997. Pregled povijesti hrvatske
kinematografije, (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1998), 103; Kosanović, n. d., 28.
Уредбом о саставу и раду Државне филмске централе и о промету филмова Централа постаје самостална установа при Министарству трговине и индустрије.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 154, година XV, 11. 7. 1933, 817.
ЦПБ је представљао неформално министарство пропаганде. Основан је 1929.
након проглашења шестојануарске диктатуре. О њему видети: Бојан Симић,
Пропаганда Милана Стојадиновића, (Београд: Институт за новију историју
Србије, 2007), 79–103.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 285, година XIII, 5. 12. 1931, 1913.
Željko Dugac, „Zdravstveno prosvjećivanje filmom ranih 1920-ih u Hrvatskoj“,
Časopis za suvremenu povijest 3/2009, 754; Škrabalo, n. d., 78.
Kosanović, n. d., 71.
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За председника Централе је постављен хрватски књижевник
и публициста Милан Марјановић,20 први шеф ЦПБ-а. Он је био покретач оснивања Југословенског просветног филма, друштва са центром у Београду, које је финансирао Пресбиро с циљем повећања
домаће производње. Као представници министарстава углавном
су постављани њихови чиновници,21 док је председник Удружења
сопственика кинематографа био преводилац, издавач и уредник
„Филмске ревије“ Александар Араницки,22 а Савеза произвођача Душан Грубић (радио је у Југословенском просветном филму), који ће
бити замењен Михаилом Милојковићем,23 потпредседником Југословенског просветног филма и почасним председником Савеза.
Уредбом о саставу и раду Државне филмске централе и о промету филмова из јула 1933. предвиђено је да чланове чине по два
представника Министарства трговине и индустрије и Министарства
просвете, а по једног дају ЦПБ, МУП, Министарство социјалне политике и народног здравља, Министарство војске и морнарице и Министарство финансија.24 Иако је било прописано и да се председник
установе бира тајним гласањем, Уредбом о изменама и допунама Уредбе о саставу и раду Државне филмске централе и о промету филмова
одређено је да председник Министарског савета поставља председника Централе, као и да ЦПБ има два представника уместо једног.25
И Закон и Уредба, као задатак Централе одређују уређење
и надзирање увоза, производње и промета филмова, унапређење
домаће производње и „помагање васпитања и корисне пропаганде филмом“.26 Закон предвиђа и да дозволе за рад предузећима за
20

21

22
23

24
25
26

Бавио се новинарством и издаваштвом. Учествовао је у оснивању Југословен
ског одбора 1915. Био је члан делегације Краљевине СХС на конференцији у
Паризу. О Милану Марјановићу видети: Српски биографски речник, VI, Мар–
Миш, (Нови Сад: Матица српска, 2014), 111–112.
За представника Министарства социјалне политике је постављен Чедомир
Михајловић, председник управе Југословенског просветног филма и
некадашњи министар ове инстутуције. Представник унутрашњих послова је
био Добрица Матковић, помоћник министра; просвете Драгослав Ђорђевић,
помоћник министра просвете; а трговине и индустрије Иван Чок, адвокат,
кога ће заменити Аугуст Павлетић, начелник министарства. АЈ, Министарство
просвете Краљевине Југославије, 66-383-622, Годишњи извештај Државне
филмске централе о раду централе и производњи филма у току 1932, 1.
Škrabalo, n. d., 71.
Аноним, „Оснивање Савеза произвођача филмова у Југославији“, Политика,
бр. 8401, година XXVIII, 29. 9. 1931, 12.
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 154, година XV, 11. 7. 1933, 817.
Исто, бр. 191, година XV, 23. 8. 1933, 961.
Службене новине Краљевине Југославије: бр. 285, година XIII, 5. 12. 1931, 1913;
бр. 154, година XV, 11. 7. 1933, 817.
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увоз издаје Министарство трговине и индустрије у сагласности са
МУП-ом, по одобрењу Филмске централе.27 Уредба прописује и да
предузећа за увоз подносе Централи молбе за регистровање филмова пре приказивања наводећи назив филма и кратак опис
садржаја.28
Интересовање и потреба државе за остваривањем контроле над кинематографијом повезана је и са чињеницом да је
она остваривала значајне приходе од државне, бановинске и
општинске таксе на биоскопске улазнице, које су биле пореске
обавезе власника биоскопа. Држава је успоставила контролу над
приходима које је биоскоп зарађивао од приказивања филма преко нумерисаних улазница које је штампала Генерална дирекција
пореза Министарства финансија, а за које су биоскопи плаћали
законску таксу и трошкове штампања.29 Управо на тај начин је
и укључено Министарство финансија у одлучивање о филму. О
повезаности државне власти са кинематографијом говори и
чињеница да се власник загребачког предузећа Croatia – tvornica
filmova d.d. гроф Јосип Бомбелес, као пријатељ краља Александра
и кнеза Павла, бавио поверљивим политичким мисијама.30
Иначе, биоскоп је на основу проспеката и рекламног материјала уговарао са заводима филм за известан временски период
и изнајмљивао га на проценат. Након истека рока, према упутству дистрибутера копију је прослеђивао следећем који га је уговорио.31
Увоз совјетских филмова у Југославију био је повезан
са Сајузтаргкином (Союзторгкино). Он је био самостална привредна јединица која се налазила у оквиру Главне управе кинематографије, а по питању увоза и извоза био је под контролом
Народног комесаријата за спољну трговину. Његова основна
одељења су била експортни и импортни део, рачуноводство и
група за најам.32 Главни задаци су били: извоз совјетских филмова у иностранство, увоз апаратуре, страних филмова и њихов

27
28
29
30
31
32

Исто, бр. 285, година XIII, 5. 12. 1931, 1913.
Исто, бр. 154, година XV, 11. 7. 1933, 818.
Исто, бр. 73, година IX, 1. 4. 1927, 25.
Горан Милорадовић, Лепота под надзором. Совјетски културни утицаји у
Југославији 1945–1955, (Београд: Институт за савремену историју Србије,
2012), 243.
Kosanović, n. d., 38.
Российский Государственный Архив Литературы и Искусства (РГАЛИ),
Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 1, д. 4, лл. 1,
Справка о работе.
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закуп. Наведене делатности је спроводио преко трговинских
представништава (осим у Француској и САД-у) и са „посебним
државама“ непосредним контактом са тамошњим фирмама,33 у
које је спадала до 1940. и Југославија. Ипак, према одлуци Савета
народних комесара из 1935, директан контакт са страним фирмама, овлашћења за купопродајне трансакције и целокупна финансијска одговорност предати су државним предузећима.34
Совјетска филмска индустрија,35 према извештају из 1938,
била је суочена са неколико проблама: буџет и средства уложена у њену делатност, број извезених филмова који је био занемарљив у поређењу са европским или америчким и слаб квалитет копија.36 Такође, недостатак је представљало и непревођење
филмова на језик државе у коју се извозе, што је доводило до тога
да су у иностранству копирани без контроле садржаја текста, остављајући тиме могућност да се користе против СССР-а.37
Уколико се погледа табела филмова који су увезени у Југославији од 1932. до 1939, настала на основу података који су
објављивани у статистичким годишњацима,38 може се упоредити
број укупно увезених страних са бројем америчких, немачких и
совјетских филмова.

33

34

35
36

37

38

РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 1, д. 4, лл.
2, Справка о работе.
Аноним, „Нов режим трговинских трансакција Совјетске Русије са иностран
ством“, Политика, бр. 9778, година XXXII, 11. 8. 1935, 10.
Проблем на који су указивали совјетски филмски критичари 30-их година
био је незнатан број произведених филмова, нарочито с обзиром на то да
се у наведеном периоду повећава холивудска продукција. Тај проблем је био
последица строго централизоване контроле Партије над свим сегментима
настанка филма. Kenez, Cinema and Soviet Society, 121, 127–129.
РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 1, д. 7, лл.
8, Справка о работе.
РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 1, д. 7, лл.
7, Справка о работе.
Statistički godišnjak 1932, IV, (Beograd: Državna štamparija, 1934), 367; Statistički
godišnjak 1933, V, (Beograd: Državna štamparija, 1935), 348; Statistički godišnjak
1934–1935, VI, (Beograd: Državna štamparija, 1936), 335; Statistički godišnjak
1936, VII, (Beograd: Državna štamparija, 1937), 395; Statistički godišnjak 1937,
VIII, (Beograd: Državna štamparija, 1938), 307; Statistički godišnjak 1938–1939, IX,
(Beograd: Državna štamparija, 1939), 397; Statistički godišnjak 1940, X, (Beograd:
Državna štamparija, 1941), 377.
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Година
1932.
1933.

1934.

1935.

1936.

1937.

1938.

1939.

1/2016.

Укупан број
филмова

Амерички
филмови

440

227 (51,5%)

527

301 (57,1%)

623

453 (72,7%)

678

436 (64,3%)

786

446 (56,7%)

780

436 (55,8%)

924

582 (62,9%)

769

467 (60,7%)

Немачки
филмови

199 (45,2%)
184 (34,9%)

107 (17,1%)

144 (21,2%)

216 (27,4%)

174 (22,3%)

207 (22,4%)

139 (18%)

Совјетски
филмови

0 (0%)

3 (0,56%)

5 (0,80%)

4 (0,58%)

2 (0,25%)

1 (0,12%)

1 (0,10%)
0 (0%)

У поређењу са бројем увезених дела холивудске продукције,
који су чинили већину (између 50 и 70%), проценат совјетских филмова је занемарљив (0–0,8%). Интересантно је Југославија 1939.
није увезла ниједан совјетски филм, иако су руски језик и култура
били сроднији њеним гледаоцима, а да је те године на бугарским
репертоарима било приказано 608 филмова из СССР-а (5,8%).39
Наредна табела,40 која приказује однос броја укупно забрањених филмова са бројем забрањених америчких, немачких и совјетских (изражен и у процентима), указује на то да је проценат броја
забрањених совјетских филмова варирао од 0 до 20% у периоду од
1933. до 1937. године.
Година
1933.
1934.
1935.

1936.

1937.

Укупан број
забрањених
филмова

12
17
14

5

9

Забрањени
амерички
филмови

5 (41,6%)
5 (29,4%)
2 (14,2%)

1 (20%)

2 (22,2%)

Забрањени
немачки
филмови

3 (25%)
8 (47%)
7 (50%)

1 (20%)

3 (33,3%)

Забрањени
совјетски
филмови

2 (16,6%)
2 (11,7%)
0 (0%)

1 (20%)

1 (11,1%)

Увоз филмова из Совјетског Савеза у Југославију је био проблематичан због њихове пропагандне поруке. Власт је сматрала да
угрожавају стабилност државе и да су опасни за народ, страхујући од
ширења револуционарних идеја и утицаја које би могли изазвати.

39
40

Bojan Simić, In the Spirit of National Ideology. Organization of State propaganda
in Eastern and Southern Europe in the 1930s, Comparative perspectives on Poland,
Yugoslavia and Bulgaria, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013), 179.
Аутор је прилагодио табелу професора Дејана Косановића. Kosanović, n. d., 41.
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Упркос томе, марта 1927. је приказан први совјетски филм – „Поштарева кћи“. У том периоду (крајем јануара 1927) су у југословенској и бугарској штампи (према наводима Политике) објављиване
вести о приближењу Београда Москви,41 а Правда је саопштила
да је Краљевина предложила совјетској влади склапање трговинског уговора.42 О обнови трговинских односа са Совјетима су
расправљали представници трговинских и индустријских комора
на позив конзуларног одељења Министарства иностраних дела.43
Међутим, иако одлука није сачувана односно објављена, према наводима Министарства трговине из 1930, размена није забрањена
прописима нити условљена посебним дозволама.44 Иначе, у новембру 1922, током конференције у Лозани, постигнут је споразум
између Момчила Нинчића, тадашњег министра иностраних послова, и Воровског, совјетског представника, о размени делегата
за трговину и репатријацију Југословена, али је тај договор пони
штен демаршом В. Н. Штрандмана, царског посланика у Београду,
и интервенцијом Пашића.45 Поставља се питање да ли је сменом
Пашићеве владе априла 1926. започет увоз совјетских филмова и
да ли је његовом смрћу децембра исте године нестала и препрека
њиховом приказивању?
Иако се у Југославији гледало на совјетске филмове (поготово уколико су се бавили револуцијом) као на видове „социјалне
опасности“, интересантна је чињеница да је управо она била једна
од првих држава која је у августу 1926, седам месеци након премијере у Бољшом театру, откупила Ејзенштајнову „Оклопњачу Потемкин“. Увезла ју је загребачка фирма Супер филм заједно са „Лађаром
са Волге“,46 а филмови су описани као пропагандни и „прожети комунистичком тенденцијом“.47 Загребачки часопис Вечер је августа
1926, најављујући репертоар тог града за јесењу сезону, поменуо
„Оклопњачу Потемкин“ као „руско чудо“ „гигантских димензија“,
„велепјесан праисконске чежње сваког патника за слободом и људ41

42

43
44
45
46
47

Аноним, „Наши односи са Русијом“, Политика, бр. 6730, година XXIV, 20. 1.
1927, 4.
Аноним, „Трговачки уговор између С. Х. С. и Русије?“, Политика, бр. 6743,
година XXIV, 2. 2. 1927, 7.
Аноним, „Обнова веза са Русијом?“, Политика, бр. 6745, година XXIV, 4. 2. 1927, 3.
АЈ, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије, 65-261-786,
Писмо Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије II Бр.
17839/с Пучкој штампарији од 14. јуна 1930.
Krizman, n. d., 73.
„Лађар са Волге“ је дело холивудске продукције у режији Сесила де Мила.
Stevo Ostojić, Rat, revolucija, ekran, (Zagreb: Spektar, 1977), 14.
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ским достојанством“.48 Још је интересантнија одлука цензурне комисије у Љубљани да одобри приказивање овог филма.49 Међутим,
интервенцијом Одељења јавне безбедности Управе града Београда, Министарства унутрашњих дела и великог жупана загребачке
области, забрањен је због могућности „разорног и деструктивног“
деловања на масе. Наређено је да сви делови филма буду уништени
или изнети ван граница земље у року од осам дана, у супротном их
је потребно запленити. Према изјави власника Супер филма Ханса
Клајнлајна, филм је два пута (и у Београду и у Загребу) забрањен и
враћен трговачком представништву Совкина у Берлину, што наводи
на закључак да је од њега и купљен, односно да су на тај начин увожени совјетски филмови у Југославију.
Сам филм је био приказан у Загребу у биоскопу Олимп на
пројекцији за власнике биоскопа и позване новинаре и оставио је
„снажан, управо фасцинантан утисак на све присутне“. Драматург
и шеф пропаганде Супер филма Златко Горјан је избацио одређене сцене (сцену са падом колица низ степенице, трулим месом и
стрељањем на палуби) и ублажио поједине натписе. Његове активности су биле успешне – војна цензура, састављена од петорице
генерала и високих официра, дала је одобрење за приказивање.50
Међутим, коначну одлуку је ипак дао двор и она је гласила – забрана.
О томе је била обавештена и Политика, која у чланку из децембра 1927. године наводи да „Оклопњача Потемкин“, „Лађар са
Волге“ и „Цар Иван Грозни“51 неће бити приказани. Аутор истиче
„ненадмашну“ вредност „Оклопњаче Потемкин“, којој је публика, у
малом броју земаља у којима је одобрена, певала „читаве химне“.52
Помиње и први совјетски, „први прави руски“ филм приказан у
Краљевини, „Поштареву кћи“, који је, иако технички несавршен и
„сувише позоришан“, ближи Русији и Југославији „од свих Француза и Руса у улогама козачких официра“.53 И „Цар Иван Грозни“
је описан као „изванредан“, с изразитом уметничком основом и
без пропагандних намера. Аутор, који је погледао филм у Берлину,
овако га је доживео: „Ни у једном тренутку, ми нисмо имали ути-

48
49
50

51
52
53

Исто, 14.
Исто, 14.
Горјан наводи да је током пројекције коментарисано: „Како ће утицати на
масе?“ и „Није згодно“, иако је указивано на уметничку и историјску вредност
филма, као и да је то прошлост. Ostojić, n. d., 15.
Оригинални назив филма је „Крылья холопа“ - „Крила холопа“ из 1926. године.
С., „Филмови које нећемо видети“, Политика, бр. 7046, година XXIV, 8. 12. 1927, 8.
Исто.
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сак глуме, представе“ и „Провели смо једно кратко време на двору
Ивана Грозног“.54
Након пада прве шестојануарске владе Петра Живковића 1932.
и ублажавања политичког курса, на биоскопском репертоару се појављује педагошки интониран филм „Пут у живот“. На његовој премијери су извиждане рекламе, померани редови седишта и публика, нестрпљива да погледа филм, лупала је ногама о под. И у Загребу (у биоскопу
Уранија) постојало је велико интересовање за тај филм, толико да су
људи седели и на поду, док је у Словенији коришћен као једна од метода
васпитања занемарене омладине у казненим и поправним заводима.55
Међутим, филм је приказан у скраћеној верзији и поднаслови су били
препуни грешака. Питање поднаслова је представљало значајан елемент у цензури. Увођењем шестојануарске диктатуре превођење страних филмова је било условљено писањем на државном језику (српскохрватско-словеначком), па је коначну коректуру превода текстова који
су морали бити слани у Београд, давао начелник Министарства просвете Милан Димовић. Он је био вршилац дужности шефа уметничког
одељења Министарства, затим руководилац филмског одсека те установе, а учествовао је и у дефинисању одредби Правилника за цензуру.56
Његове лексичке редакције су довеле до мешања екавице, ијекавице и
туђица, негативних реакција публике и кинематографа у Хрватској57
и полемике са хрватским књижевником Маријаном Микцем, зенити
стом58 почетком 20-их, који је био заступник америчког Fox-a односно
Paramount-а за увоз и дистрибуцију и помагао у производњи његових
филмских журнала у Краљевини.59 Микац га је чак оптужио за „диктаторско“ поступање и „самовољу“60 у прегледавању текстова, тражећи
његову смену.61

54
55
56
57
58
59
60

61

Исто.
Ostojić, n. d., 12–13.
АЈ, Министарство просвете Краљевине Југославије, 66-631-1040, Одлука министра просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Милана Грола П. Бр.
13393 од 23. августа 1928.
Škrabalo, n. d., 101–102.
О зенитизму видети: Радован Вучковић, Модерни правци у књижевности,
(Београд: Просвета, Нолит, 1986), 33; Slobodan Ž. Marković, „zenitizam“, Rečnik
književnih termina, (Beograd: Nolit, 1986), 887.
Goran Miloradović, „Od anarhizma do šovinizma: Drugi svetski rat i pripadnici
avangardnog umetničkog kruga oko časopisa Zenit – Ljubomir Micić i Marijan Mikac“,
Intelektualci i rat 1939–1947. Zbornik radova s Desničinih susreta 2012, Dio 2, ur.
Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, (Zagreb: Filozofski fakultet, 2013), 310.
Маријан Микац, „Још мало о језику филмских текстова“, Нова Европа, бр. 4, књ.
XXVIII, 26. 4. 1935, 140.
Маријан Микац, „Језик у филмским текстовима“, Нова Европа, бр. 2, књ. XXVIII,
26. 2. 1935, 62.
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„Пут у живот“ је био први совјетски тон-филм који је био при
казан у Југославији, иако су, према наводима Микца у Новој Европи, поједини пољски или чешки филмови са „пар руских реченица
и са руским униформама несавесно“62 били представљани као производи звучне кинематографије СССР-а. Хрватски писац је повезао
интересовање становништва за совјетске тон-филмове са њиховим
закаснелим увозом, засићеношћу холивудском и немачком продукцијом и задовољством штампе, ненаклоњене „словенској браћи“,
успесима совјетских филмова у иностранству (иако међу њима
постоји разлика у квалитету). У загребачком часопису Књижевник,
премда је хвалио „Пут у живот“ због мало пропагандног текста, Микац је упозоравао да не би требало занемарити заштиту омладине
од таквих утицаја.63 Филм је „бранио“ и Ване Живадиновић-Бор, београдски публициста и надреалиста, који наводи да се он „није смео
узети као доказ против совјетског система“,64 јер приказује успех
„револуционарне методе“65 и ситуацију непосредно након револуције. Иначе, филм је био приказиван и у 1934. години укупно четрдесет и два дана, и током 1939. и 1940.66
За сезону 1934/35, југословенско предузеће за изнајмљивање филмова Атлантис филм је изнело на тржиште искључиво
совјетска дела. Од укупно њих осам, дозвољени су: „Бура“, „Чељу
скинци“, „Господа Головљеви“, „Пастир Костја“, „Песма на Волги“,
„Петроградске беле ноћи“, а забрањени „Златне горе“ и „Хармоника“. За наредну сезону су откупљени: „Летећи људи“ („комедија из
живота авијатичара“), „Под куполом циркуса“, „Љубав и завист“,
„Пепо“, „Граница“ (радња се одвија на совјетско-пољској граници),
„Златно језеро“ (први совјетски пустоловни филм), „Чапајев“, „Петар I“, „Аероград“, музичка комедија „Руски славуј“, „Последњи крижари“ и „Предстража“.67 Предузеће је истицало да је власницима кинематографа и јавности „једино битно да је филм руски“.68
И комунистичка литература наводи да су совјетски филмови
оставили велики утисак на омладину и чланове СКОЈ-а у учитељској
62
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Маријан Микац, „Руски филмови код нас“, Нова Европа, бр. 3, књ. XXVIII, 26. 3.
1935, 88.
Marijan Mikac, „Ruski ton film ̕Put u život ̕ “, Književnik: hrvatski književni mjesečnik,
br. 2, godina VII, februar 1934, 81.
Vane Živadinović-Bor, „Put u život“, Danas: književni časopis, knj. I, 1. januar 1934, 385.
Исто, 383.
Подаци аутора на основу прегледа биоскопског репертоара у Политици.
Маријан Микац, „Нови руски филмови“, Нова Европа, бр. 8, књ. XXVIII, 26. 8.
1935, 265–266.
Исто, 266.
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школи у Сомбору, који су бурним и дуготрајним аплаузима поздрављали филмове „Пастир Костја“, „Циркус“, „Волга-Волга“ и „Петар
I“. Они су јавно певали „Комсомолску песму“ из „Пастира Костје“ и
песму „Велика држава моја отаџбина“ из „Циркуса“.69 Према речима
Августа Цесареца, музичка подлога „Пастира Костје“, џез комедије
„разузданог весеља створена по начелу да се револуција има већ довољно разлога смејати“,70 била је најпопуларнија те сезоне. Рекламирајући филм, Политика наводи да су гледаоци након пројекције
узвикивали: „То је право чудо!“, „Овако нешто досад нисмо видели!“
и „Гледаћу и по други пут!“, правећи на тај начин „највећу рекламу,
јер је сваког насмејала као ни један филм до данас“.71 Током 1935.
филм је био репризиран укупно двадесет и четири дана, 1936. деветнаест дана, 1937. седам, 1939. осамнаест, а 1940. године 23 дана.72
Интересовање је било велико и за филм „Чељускинци“, који
приказује спасавање експедиције Чељускина. Препуна сала београдског биоскопа на дан премијере и велики број купљених карата довели су до тога да власник следећег дана пројекцију започне
у преподневним сатима. Комунистички лист Пролетер наводи да
„клицању публике није било краја“, а да је појављивање лика Стаљина произвело „урнебесан аплауз“. Због оваквих реакција, наводи
се, следећег дана је забрањен филм и књига у издању загребачке
штампарије, која је описивала акцију спасавања и чији је тираж распродат за три дана.73
И чланак у Политици из фебруара 1935. говори о популарности совјетских филмова. „Последњих година било је тек неколико таквих представа на које су гледаоци јурили без предомишљања“
попут „Пута у живот“ и „Чељускинаца“. „Значајно је да су то дела без
неких нарочитих или без икаквих уметничких претензија. Па ипак,
гледаоци су ишли да их виде пре сваког другог филма“.74 И приликом репризирања гледаност „Пута у живот“ је била висока. У Политици се наводи да је након шест дана приказивања у Београду у
69

70

71
72
73
74

Miloš D. Radojčin, „Aktivnost SKOJ-a u somborskoj učiteljskoj školi“, Učesnici i
svedoci: zbornik sećanja o delatnosti naprednog učiteljstva Jugoslavije do 1941, II,
priredio O. Cicmil, (Beograd: Društvo za izučavanje delatnosti naprednog učiteljstva
Jugoslavije, 1974), 431.
Avgust Cesarec, „Sovjetski kino“, Hrvatska svjedočanstva o Rusiji, priredio J. Križanić,
(Zagreb: Savremena naklada, 1945), 529.
Политика, бр. 9563, година XXXI, 30. 12. 1934, 26.
Подаци аутора на основу прегледа биоскопског репертоара у Политици.
Anonim, „Film o Čeljuskincima v Beogradu“, Proleter, br. 1, godina XI, januar 1935, 10.
В.[ане] Ж.[ивадиновић] Б.[ор], „Хоћемо ли у биоскоп?“, Политика, бр. 9616,
година XXXII, 24. 02. 1935, 8.
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мају 1940. филм погледало 9.835 гледалаца,75 наредног дана се тај
број повећао на 10.848,76 с тим да је коначни број био 12.148.77
Наведени коментари у дневној штампи сведоче о позитивним реакцијама на совјетске филмове, одражавајући став народа
према СССР-у и борбу власти кроз цензуру против пропаганде која
је ширена тим путем. Иако је публика доживљавала филм као забаву, о чему говори и интересовање за „Пастира Костју“, популарност
„Пута у живот“ који се бави „беспризорном“ децом и „Чељускинаца“
указује на постојање одређене дозе русофилије. Становништво се
интересовало за живот Руса и збивања у Русији. О томе сведочи и
чињеница да су новине свакодневно извештавале о тешкоћама које
је Чељускинова експедиција преживљала и о ситуацији у совјетској
држави.
Објавом вести о почетку трговинских преговора са Совјетима маја 1940, у Времену је одштампан чланак о руском филму,
просовјетски оријентисан. Аутор Бошко Токин је био први српски
филмски критичар, публициста, оснивач првог клуба филмофила на Балкану и уређивач загребачког часописа Филм.78 Наведени текст представља један од четрнаест делова његове „Историје
седме уметности“ која је објављивана у наставцима у Времену. Пишући о Вертовљевим филмовима „Човек са филмском камером“ и
„Једанаест година“, аутор наводи да су то „приказана документа без
улепшавања“, јер је сниман „живот, без глумаца и глуме“.79 Највише
ипак изненађује опис „Оклопњаче Потемкин“: „Толико истине има
у том филму као да уопште нема глуме“. Такође, хваљена је и техника снимања, која је „деловала исто тако револуционарно колико
и сам предмет филма“.80 Иако су због пропагандне улоге и потребе
ширења социјалистичких идеја путем филма, приметна извесна понављања и једноличност, Токин је нагласио да су она избегнута употребом тонског система у новијим филмовима. Истакао је и „Пастира Костју“ као музичку комедију која је међу „најбољим“ филмовима
„што су приказани на платну“ и пример да совјетска производња
„не само држи корак са филмовима осталих земаља, већ и да уноси
ново, свеже“.81 Овај чланак управо указује на промену политике др-

75
76
77
78
79
80
81

Политика, бр. 11474, година XXXVII, 14. 5. 1940, 16.
Политика, бр. 11475, година XXXVII, 15. 5. 1940, 21.
Политика, бр. 11476, година XXXVII, 16. 5. 1940, 23.
Škrabalo, n. d., 71.
Бошко Токин, „Руски филм“, Време, бр. 6564, година XX, 5. 5. 1940, 19.
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жаве према СССР-у, с обзиром на изразиту цензуру коју је спроводила до 1940. године.
Пред успостављање дипломатских односа са првом земљом
социјализма 1940, у Политици је објављен чланак који се бави питањем совјетских филмова, између осталих и оних приказаних у
Југославији. „Јури руска тројка прашњавим колосеком. Наједном
на те скучености пред путницима се пружа величанствени призор
бескрајне кривудаве реке окићене врбама. У плићаку једне сељанке, задигнутих сукања до изнад колена, весело певају и перу рубље.
Складни руски хорови уз пратњу балалајки прате ову уводну слику.
Гледаоце хвата пријатна језа. Осећај непосредне лепоте природе,
која је као и свака права лепота проста, јасна и свима разумљива,
обузима им душу и срце. Није то више филм који су хтели гледати.
Они су учесници у њему, путници тројке чије ће им путовање пружити два незаборавна сата.“82 Овим речима се описује „Село греха“,
уз изражено величање совјетске филмске индустрије, и у одређеном смислу даје патетична представа претпостављеног гледаочевог стања. У чланку се наводи да је филм имао огроман успех код
публике, који је довео до „утркивања власника биоскопа у доношењу совјетског филма“, као и „Буре над Азијом“ Пудовкина која је „и
данас урезана у памћењу“.83
Иако је појавом звучног филма у делима холивудске продукције „заборављен совјетски филм“ „који стрпљиво ствара свој
нови пут“, „Пут у живот“ је поново усмерио у Југославији пажњу ка
кинематографији СССР-а. Подсећајући на успех „Пастира Костје“ и
„Чељускинаца“, у чланку се истиче да су они допринели „санацији
једног дела предузећа која су успела да га добију“,84 што указује на
то да су совјетски филмови били изузетно гледани. Њихов увоз су,
пак, пратиле тешкоће, о чему сведоче речи да се „стицајем прилика
већ неколико година у Југославији не приказује совјетски филм“,85
што ипак не одговара тадашњој ситуацији.
Након што је Југославија признала СССР, филмови су увожени склапањем уговора са трговинским представништвом Совјетског Савеза у Београду. У другој половини 1940. купљен је велики
број филмова из 1938. и 1939: „Петар I“,86 „Волга-Волга“, „Мињин и
82
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Инж. С., „Совјетски филм и југословенско филмско тржиште“, Политика, бр.
11507, година XXXVII, 16. 6. 1940, 15.
Исто, 15.
Исто, 15.
Исто, 15.
Увезен је 1938. године. - РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и
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Пожарски“, „Стењка Разин“, „Сорочински сајам“, „Живот Пушкина“,
„Максимова младост“, „Бетовенов концерт“, „Без мираза“, „Њих тринаесторица“, „Циркус“, „Морнари“, „Подкидиш“ и „Члан владе“.87 Овај
последњи филм је цензура забранила и обавестила Сајузтаргкино.88
Исте године је загребачки Меркур филм саопштио да ће упутити у
Москву свог представника ради преговора о увозу. Ту жељу су Совјети доводили у везу са повећаним интересовањем „маса“ за њихове филмове, због којег су и југословенска предузећа иницирала
куповину нових.89 И београдски Авала филм је увезао известан број
филмова. Цензурна комисија је забранила „Трећу сесију Врховног
Савета СССР“, „Сећања Мајаковског“, „Сеоскопривредну изложбу“
и „Совјетски Арктик“, због њиховог пропагандног карактера и могућег негативног утицаја на „душу гледалаца“.90 Предузеће је упутило жалбу Вишој цензурној комисији, али је она одбијена.
Интересовање које је до 1940. године постојало за совјетске
филмове наставило се и након признања Совјетског Савеза. О томе
говори и чињеница да је „Волга-Волга“ била на репертоару педесет
и један дан у периоду од септембра до децембра 1940.91 На њеној
премијери у београдској Уранији, публика је, према наводима В. А.
Плотњикова, посланика у Југославији, аплаудирала у тренутку када
је на екрану приказана железничка станица Химки и грб СССР-а.
После прве пројекције ти кадрови су уклоњени интервенцијом полицијских органа (без одобрења Трговинског представништва), а
након полицијски инсцениране туче у Загребу је забрањен филм
који приказује првомајску параду, иначе веома успешан.92 Веома популаран је био и филм „Петар и Катарина“ који је погледало за десет
дана 32.169 Београђана (скоро сваки десети). Београдска Правда га
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импорту, ф. 2918, оп. 1, д. 9, лл. 16, Справка о экспорту советских кинофильмов
за 1939. Краткая справка о реализации и демонстрации советских кинокартин
заграницей в 1938.
Аноним, „Совјетски филмови које ћемо видети“, Време, бр. 6619, година XX, 30.
6. 1940, 12.
РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 2, д. 15,
лл. 5, Информационая сводка 1940. Союзторгкино.
РГАЛИ, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту, ф. 2918, оп. 2, д. 15,
лл. 5. Информационая сводка 1940. Союзторгкино.
Письмо полномочного представителя СССР в Югославии В. А. Плотникова в
НКИД СССР о демонстрации советских фильмов в Югославии, АВП СССР (Док.
N°279, Советско-югославские отношения 1917–1941. Гг. Сборник документов и
материалов, ред. В. В. Зеленин, С. Цветкович, (Москва: Наука, 1992), 337).
Подаци аутора на основу прегледа биоскопског репертоара у Политици.
Письмо полномочного представителя СССР (Док. N°279, Советско-югославские, 337).
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је рекламирала као филм који „треба да види још више“ гледалаца,
напомињући „незапамћен успех“ „генијалног дела из најбурнијих
дана руске историје“ .93
Велико интересовање за совјетске филмове је, према наводима ТАСС-а, било и на затвореним пројекцијама које је организовало Посланство Совјетског Савеза у Београду. Оно је у престоничком
биоскопу октобра 1940. приказало „Манерхајмову линију“, филмски
журнал „Фискултурна парада у Москви“ и део документарног филма
„На Дунаву“.94 На новој затвореној пројекцији, два месеца касније у
београдском Луксору, одзив за „Војну младост“ (Фискултурна парада у Москви 1940. године), краткометражни филм „Црвена армија“
и филмске журнале је, према наводима Плотњикова, био толики да
сала није могла да прими све заинтересоване, а публика је поздрављала бурним аплаузима Стаљина, Ворошилова и друге представнике СССР-а када би се појавили на екрану.95
Током новембра и децембра 1940. године били су приказани историјски филмови „Петар I“ и „Петар и Катарина“ (други део
„Петра I“), који је у Словенији најављиван као „грандиозни монументални веле филм“ и „моћна епопеја највећег мајстора садашњице“,96
док Константин Атанасијевић, аутор рубрике „Критика филмова“
из Времена, истиче његову нетендециозност и уметничку вредност.97 Одлуку за њихово приказивање могуће је повезати са променом која је уследила након признања СССР-а, с обзиром на то да је
„Петар I“ био откупљен 1938. Поготово је интересантно одобрење
за пројекцију „Мињина и Пожарског“, предводника буне из 17. века,
коју је московска влада истицала као револуционарни покрет и
пропагирала кроз филм. Сличан мотив је и у филму „Петар и Катарина“ у којем су се радници побунили против кнеза, у „Бури над
Азијом“ у којој потомак Џингис-кана предводи монголски народ
против окупаторских „капиталиста“ и „паса“ британске империје
и у „Стењки Разину“ (према наводима Константина Атанасијевића,
„илустрацији историјске истине“98) који приказује побуну донског

93
94

95

96
97

98

Правда, бр. 12956, година XXXVI, 24. 11. 1940, 29.
Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), ТАСС, ф. 4459, оп. 27,
д. 169, Просмотр советских фильмов в Белграде.
ГАРФ, ТАСС, ф. 4459, оп. 27, д. 169, лл. 52, Закритый просмотр советских
фильмов в Югославском кинотеатре.
France Brenk, Kratka zgodovina filma na Slovenskem, (Ljubljana: Univerzum, 1978), 69.
К.[онстантин] А.[танасијевић], „Критика филмова“, Време, бр. 6766, година XX,
24. 11. 1940, 14.
К.[онстантин] Атанасијевић, „Критика филмова“, Време, бр. 6812, година XXI,
12. 1. 1941, 16.

131

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

козака против руске власти. Тема бунта против угњетача, углавном
представника царске или страних власти, и племства била је значајна у совјетској пропаганди.
У приказаним филмовима у Краљевини честе су биле и социјалне теме: стамбено питање у „Москва како се смеје и плаче“,
проблем „беспризорних“ у „Путу у живот“, живот у алтајском селу
у филму „Одна/Сама“ и хришћана и муслимана на Кавказу у „Елису“, у поправном заводу у „Песми на Волги“, породични односи у
филмовима „Мој син - дете другог“, „Родио се човек“ и „Поштарева
кћи“, питање удаје и брачних односа у „Без мираза“, „Наталка Полтавка“, „Живи леш“ и „Гроза/Бура“, тежак положај жене у предреволуционарној Русији у „Жутој књижици“ и „Селу греха“, и односи
међу донским козацима у „Тихом Дону“. У последња два филма је
кроз тему Првог светског рата критикована „империјалистичка
власт белог цара“ с освајачким намерама, док је у филмовима „На
раскршћу страсти“ и „Господа Головљеви“ критиковано племство.
Поред социјалних тема, чести су били и филмови забавног карактера, односно комедије веома пропагандног карактера: „Пастир
Костја“, „Волга-Волга“, „Сорочински сајам“, „Песмом кроз живот“ и „Нахоче“. Приказана је и бајка „Зачарана лепотица Василиса Прекрасна“
у којем је, како наводи хрватски левичарски публициста и новинар
Отoкар Кершовани99 у комунистичком часопису за културна питања
Израз, представљен „сукоб угњетача и угњетених“.100 Као и „Непослу
шни Ћира“, који је, према мишљењу Кершованија, изазвао „огроман
интерес јавности“ будући да сведочи о потрази за „златним кључем“
који ће „отворити пут у царство слободе и среће“101 које нуди совјетска
власт. У појединим делима био је присутан и мотив интернационализма. У филму „Одна/Сама“ је приказан живот једног алтајског народа,
у „Елису“ грузијског и чеченског племена, док је у „Путу у живот“ један
од главних ликова са Кавказа. У „Петру I“ и „Петру и Катарини“ појављује се глумац јапанског и афроамеричког порекла, као и у „Циркусу“
кроз који се наглашава да Совјетски Савез не прави разлику између
деце, с обзиром на то да је син главне јунакиње, америчке глумице, био
Афроамерикац. За овај филм је Кершовани у Изразу навео да је гледаоце „бацао у екстазу одушевљења и стање елементарног ганућа“,102 док
99

Косановић наводи да је „Иван Марковић“ био псеудоним Кершованија.
Kosanović, n. d., 175.
100 Ivan Marković, „Nekoliko premijera“, Izraz: časopis za sva kulturna pitanja, br. 3,
godina III, 1941, 139.
101 Исто, 161.
102 Исто, 138.
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Атанасијевић наводи да је „диван шлагер“ „ослобођен тенденције“ „инфицирао музикалне Београђене“,103 истичући ипак репродукцију песама као незадовољавајућу. Изузетно пропагандни су и филмови „Њих
тринаесторица“, у којем се црвеноармејци боре против басмача, противника совјетске власти у централној Азији, и „Цигански закон“, који
приказује ступање черге у колхоз.
У Југославији су приказана и два документарна филма:
„Чељускинци“ и „Манерхајмова линија“, која говори о борби совјетских војника у руско-финском рату. Приказан је и један хорор филм
„Медвеђа свадба“, пустоловни „Златно језеро“ и шпијунски „Шпијунажа (Москва 1921)“. О филмовима који су навођени као „Москва“,
„Петроград“ у 1934. и „Предвечерје руске револуције“ у 1929. могуће
је закључити да су њима представљани публици совјетски градови
и да су на тај начин гледаоци били упознавани са животом у Совјетском Савезу. Поред наведених, током 1940. била је приказивана и
„Парада на Црвеном тргу у Москви 1933. године“. Управо кроз њу се
одражава прагматизам Југославије у признању СССР-а и тадашњим
хвалоспевима о совјетској власти и поготово њеној војној снази у југословенској штампи. Публика је била упознавана и са доласком А.
Ј. Лаврентијева и совјетске делегације, која је у Београду почетком
јула 1940. ратификовала уговор о трговини и пловидби, кроз филмски журнал који је приказиван једанаест дана у јуну исте године,
као и са доласком посланика Плотњикова у престоницу (приказиван је осам дана у јулу 1940).
Интересовање југословенске јавности за совјетске филмове и њихова популарност у Краљевини могу се повезати са контактима које су одржавале две државе током међуратног периода,104
њиховом трговинском разменом (упркос томе што су прекинуле
дипломатске односе) и русофилијом дела становништва, поготово
српског. И поред тога што се на производе совјетске кинематографије гледало као на потенцијално претеће елементе, због њихове
пропагандне садржине (и сходно томе су извесни забрањивани),
они су увожени директним контактом са совјетским предузећима, а након што је Југославија успоставила дипломатске односе са
московском владом јуна 1940. године преко трговинског представништва СССР-а у Београду. Укупно четрдесет три филма су добила
одобрење за приказивање, иако су државне власти преко комисија
цензурисале и уклањале поједине кадрове из њих.
103 К.[онстантин] А.[танасијевић], „Критика филмова“, Време, бр. 6819, година
XXI, 19. 1. 1941, 16.
104 Vuk Dragović, Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika, (Beograd: Nolit, 1940), 99–129.
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Приближавањем светског рата границама Југославије клијале су идеје о зближењу са Русијом. Долази до директних контаката
југословенског и совјетског посланика у Анкари Шуменковића и А.
В. Терентјева, још крајем 1939.105 Убрзо након тога је дошло и до првог узајамног формалног акта – договора о склапању трговинског
споразума приликом посете представника југословенске делегације Москви 30. априла 1940.106 Чак је делегација после разговора
са народним комесаром за спољну трговину А. И. Микојаном и народним комесаром иностраних дела В. М. Молотовим присуствовала паради на Црвеном тргу 1. маја.107 У реакцијама на ове догађаје,
према наводима ТАСС-а, долазило је до јавног одушевљења, које је
било посебно изражено у русофилским круговима на Цетињу. Дана
кад је објављена информација о путу представника у Совјетски Савез, у овом граду је био пијачни дан. Прекинувши послове, сељаци
су организовали масовне шетње и плесање који су трајали до касно
увече, иако је полиција у почетку неуспешно настојала да то спречи.
У овој представи народ је осмислио и певао песму, која ће постати
популарна у ратним годинама - „После двадесет година отопио се
лед. Сам Стаљин им је руке пружио. Плива патка, плива гуска, наша
земља биће руска“ („Под конец после 20 лет растаял лед. Сам Сталин руки им пожал. Настоящий утка, плыви гуска, земля наша будет руска“).108 Овоме је допринела свест о вековним српско-руским
односима, коју су у годинама одсуства званичних веза на релацији
Београд–Москва, између осталог, потхрањивали и совјетски филмови приказани у Југославији. У њима је било много идеолошког,
али су постојале и трајне уметничке вредности и традиционалне
црте присутне у руској драмској уметности, што су признавали чак
и руски емигранти доследни у својим антикомунистичким ставовима. Истакнути режисер заслужан за развој српског и емигрантског
позоришног живота, Јуриј Ракитин је записао 17. септембра 1940.
105 АЈ, Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград и Анкара, 370-34595. Телеграм посланика Краљевине Југославије у Турској Илије Шуменковића
министру иностраних послова Краљевине Југославије Александру ЦинцарМарковићу од 8. јануара 1940.
106 Вук Винавер, „Спољнополитичка позадина успостављања југословенско- совјетских дипломатских односа 1940“, Зборник Матице српске за друштвене
науке 45/1966, (Нови Сад: Матица српска, 1966), 47.
107 Аноним, „Југословенска делегација у Москви води преговоре за успостављање
привредних односа са Совјетском Русијом“, Политика, бр. 11462, година
XXXVII, 1. 5. 1940, 7.
108 Песму су забележили у руском преводу представници СССР-а. ГАРФ, ТАСС, ф.
4459, оп. 27, д. 169, К положению в Югославии.
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у свој дневник карактеристично запажање: „На моје одушевљење
совјетским филмом ’Волга-Волга’, Рибински ми одбруси: ’Да, добро
глуме и весело је, али како могу да вас понесу глумци када тамо
постоје концентрациони логори?!’ – Идиот! Логори су сада свуда.
Ми, емигрантим, можемо, чак морамо мрзети совјетску власт, али је
не смемо мешати са уметношћу“.109
Списак совјетских филмова који су приказивани
у Краљевини Југославији110

Назив совјетског филма/
Српски превод

Режисер

Премијера у
Југославији
(и у СССР-у)

„Коллежский регистратор“/
„Поштарева кћи“

Ю. А. Желябужский/
Ј. А. Жељабужски

1927. (1925)

„Медвежья свадьба“/
„Медвеђа свадба“

„Бабы рязанские“/
„Село греха“

„Живой труп“ / „Живи леш“

„Потомок Чингисхана“/
„Бура над Азијом“

„Земля в плену“/
„Жута књижица“

„Элисо“ / „Елисо“

„Мой сын“/
„Мој син - дете другог“

„Катька - бумажный ранет“/
„Они који живе од улице“

„Девушка с коробкой“/
„Москва како се смеје и плаче“

„Татарска крв“

„Человек родился“/
„Родио се човек“

К. П. Эггерт / К. П. Егерт

И. К. Правов

Ф. А. Оцеп

В. И. Пудовкин

Ф. А. Оцеп

Н. Н. Шенгелая/
Н. Н. Шенгелаја

Е. В. Червяков/
Ј. В. Червјаков

Ф. М. Эрмлер/
Ф. М. Ермлер

Б. В. Барнет

?

Ю. А. Желябужский/
Ј. А. Жељабужски

1927. (1926)

1929. (1927)

1929. (1929)

1929. (1928)

1929. (1928)

1929. (1928)

1929. (1928)

1929. (1926)

1929. (1927)

1929.

1929. (1928)

109 Алексеј Арсењев, „Ракитин међу руским емигрантима“, Зборник Матице српске
за сценске уметности и музику 16–17/1995, (Нови Сад: Матица српска, 1995),
259.
110 Табела је настала на основу биоскопског репертоара који је свакодневно
објављиван у Политици од 1. јануара 1927. до 6. априла 1941.
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„Хромой барин“/
„На раскршћу страсти“

„Кира-Киралина“/
„Кира Киралина“

„Путевка в жизнь“/
„Пут у живот“

„Две встречи“/
„Шпијунажа (Москва 1921)“

„Тихий Дон“ / „Тихи Дон“

„Гроза“ / „Гроза/Бура“

„Челюскин - Герои Арктики“/
„Чељускинци“

„Весёлые ребята“/
„Пастир Костја“

„Песня о счастье“/
„Песма на Волги“

„Иудушка Головлев“/
„Господа Головљеви“

„Одна“ / „Одна/Сама“

„Петербургская ночь“/
„Петроградске беле ноћи“

„Золотое озеро“/
„Златно језеро“

„Пепо“/
„Жена за хиљаду рубаља“

„Последний табор“/
„Цигански закон“

„Наталка Полтавка“/
„Наталка Полтавка“

„Парада на Црвеном тргу
у Москви 1933“

„Волга-Волга“

„Минин и Пожарский“/
„Мињин и Пожарски“

„Бесприданница“/
„Без мираза“

1/2016.

К. П. Эггерт/
К. П. Егерт

Б. С. Глаголин

Н. В. Экк / Н. В. Ек

Я. И. Уринов/
Ј. И. Уринов

И. К. Правов

В. М. Петров

Я. Посельский/
Ј. Посељски

Г. В. Александров

М. С. Донской/
М. С. Донској

А. В. Ивановский/
А. В. Ивановски

Г. М. Козинцев

Г. Л. Рошаль/
Г. Љ. Рошаљ

В. А. Шнейдеров/
В. А. Шнејдеров

А. И. Бек-Назаров

М. И. Гольдблат/
М. И. Голдблат

И. П. Кавалеридзе

?

Г. В. Александров

В. И. Пудовкин

Я. А. Протазанов/
Ј. А. Протазанов

136

1929. (1929)

1930. (1928)

1932. (1931)

1933. (1932)

1934. (1931)

1934. (1934)

1934. (1934)

1934. (1934)

1935. (1934)

1935. (1934)

1935. (1931)

1935. (1934)

1935. (1935)

1936. (1935)

1936. (1936)

1938. (1936)

1940.

1940. (1938)

1940. (1939)

1940. (1937)

Бојан СИМИЋ
Милана
ЖИВАНОВИЋ

„Пётр Первый“ Первая серия/
„Петар I“

„Пётр Первый“ Вторая серия/
„Петар и Катарина“

„Подкидыш“ / „Нахоче“

„Степан Разин“/
„Стењка Разин“

„Цирк“ / „Циркус“

„Линия Маннергейма“/
„Манерхајмова линија“
„Василиса Прекрасная“/
„Зачарана лепотица
Василиса прекрасна“
„Тринадцать“/
„Њих тринаесторица“

„Сорочинская ярмарка“/
„Сорочински сајам“

„Золотой ключик“/
„Непослушни Ћира“

„Музыкальная история“/
„Песмом кроз живот“

Совјетски Италијанска
филмови на биоскопском
пропагандна репертоару
офанзива у
Југославији
у Краљевини
током
СХС/Југославији
1938. године

В. М. Петров

В. М. Петров

Т. Н. Лукашевич

И. К. Правов

Г. В. Александров

В. Н. Беляев/
В. Н. Бељајев

А. А. Роу

М. И. Ромм / М. И. Ром

Н. В. Экк / Н. В. Ек

А. Л. Птушко

А. В. Ивановский/
А. В. Ивановски

1940. (1937)

1940. (1939)

1940. (1940)

1941. (1939)

1941. (1936)

1941. (1940)

1941. (1940)

1941. (1937)

1941. (1939)

1941. (1939)

1941. (1940)

Извори и литература
Необјављени извори
Архив Југославије:
- Фонд 65, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије.
- Фонд 66, Министарство Просвете Краљевине Југославије.
- Фонд 370, Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград
и Анкара.
Государственный Архив Российской Федерации. Фонд 4459, ТАСС.
Российский Государственный Архив Литературы и Искусства. Фонд
2918, Всесоюзное объединение по экспорту и импорту.

137

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

Објављени извори
Statistički godišnjak 1932, IV. Beograd: Državna štamparija, 1934.
Statistički godišnjak 1933, V. Beograd: Državna štamparija, 1935.
Statistički godišnjak 1934–1935, VI. Beograd: Državna štamparija, 1936.
Statistički godišnjak 1936, VII. Beograd: Državna štamparija, 1937.
Statistički godišnjak 1937, VIII. Beograd: Državna štamparija, 1938.
Statistički godišnjak 1938–1939, IX. Beograd: Državna štamparija, 1939.
Statistički godišnjak 1940, X. Beograd: Državna štamparija, 1941.
Периодика

Време
Danas: književni časopis
Izraz: časopis za sva kulturna pitanja
Književnik: hrvatski književni mjesečnik
Нова Европа
Политика
Правда
Proleter: Centralni organ Komunističke partije Jugoslavije (sekcije Ko
minterne)
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 рсењев, Алексеј. „Ракитин међу руским емигрантима“. Зборник
А
Матице српске за сценске уметности и музику 16–17/1995.
Brenk, France. Kratka zgodovina filma na Slovenskem. Ljubljana:
Univerzum, 1978.
Cesarec, Avgust. „Sovjetski kino“. Hrvatska svjedočanstva o Rusiji,
priredio J. Križanić. Zagreb: Savremena naklada, 1945.
Димић, Љубодраг. Културна политика Краљевине Југославије
1918–1941, III: Политика и стваралаштво. Београд: Стубови културе, 1997.
Dragović, Vuk. Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika. Beograd:
Nolit, 1940.
Dugac, Željko. „Zdravstveno prosvjećivanje filmom ranih 1920-tih u
Hrvatskoj“. Časopis za suvremenu povijest 3/2009.
Gillespie, David. Early Soviet Cinema, Innovation, Ideology and
Propaganda. London: Wallflower Press, 2005.
Jovanović, Miroslav. „Kraljevina SHS i antiboljševička Rusija 1918–
1924“. Tokovi istorije 1–2/1995.
138

Бојан СИМИЋ
Милана
ЖИВАНОВИЋ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

Совјетски Италијанска
филмови на биоскопском
пропагандна репертоару
офанзива у
Југославији
у Краљевини
током
СХС/Југославији
1938. године

 enez, Peter. Cinema and Soviet Society. From the Revolution to the
K
Death of Stalin. London, New York: I. B. Tauris, 2001.
Kenez, Peter. The Birth of the Propaganda State (Soviet media and
mass mobilization). Cambridge: University Press, 1986.
Kosanović, Dejan. Kinematografija i film u Kraljevini SHS/Jugoslaviji:
1918–1941. Beograd: Filmski centar Srbije, 2011.
Krizman, Bogdan. Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941.
Diplomatsko-historijski pregled. Zagreb: Školska knjiga, 1975.
Lawton, Anna. The Red Screen. Politics, Society, Art. London, New
York: Routledge, 1992.
Lim, Mira i Antonjin Lim. Najvažnija umetnost – Istočnoevropski film
u dvadesetom veku. Beograd: Clio, 2006.
Marković, Slobodan Ž. „zenitizam“. Rečnik književnih termina.
Beograd: Nolit, 1986.
Милорадовић, Горан. Карантин за идеје. Логори за изолацију
сумњивих елемената у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
1919–1922. Београд: Институт за савремену историју, 2004.
Милорадовић, Горан. Лепота под надзором. Совјетски културни
утицаји у Југославији 1945–1955. Београд: Институт за савремену историју, 2012.
Miloradović, Goran. „Od anarhizma do šovinizma: Drugi svetski
rat i pripadnici avangardnog umetničkog kruga oko časopisa Zenit
– Ljubomir Micić i Marijan Mikac“. Intelektualci i rat 1939–1947.
Zbornik radova s Desničinih susreta 2012, Dio 2, ur. Drago Roksandić,
Ivana Cvijović Javorina. Zagreb: Filozofski fakultet, 2013.
Ostojić, Stevo. Rat, revolucija, ekran. Zagreb: Spektar, 1977.
Радојевић, Мира. Научник и политика. Политичка биографија
Божидара В. Марковића (1874–1946). Београд: Филозофски факултет, 2007.
Radojčin, Miloš D. „Aktivnost SKOJ-a u somborskoj učiteljskoj školi“.
Učesnici i svedoci: zbornik sećanja o delatnosti naprednog učiteljstva
Jugoslavije do 1941, II, priredio O. Cicmil. Beograd: Društvo za
izučavanje delatnosti naprednog učiteljstva Jugoslavije, 1974.
Simić, Bojan. In the Spirit of National Ideology. Organization of State
propaganda in Eastern and Southern Europe in the 1930s, comparative
perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria. Beograd: Institut za
noviju istoriju Srbije, 2013.
Симић, Бојан. Пропаганда Милана Стојадиновића. Београд: Институт за новију истоирју Србије, 2007.
Советско-югославские отношения 1917–1941. Гг. Сборник документов и материалов, ред. В. В. Зеленин, С. Цветкович. Москва:
Наука, 1992.
139

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

25. С
 рпски биографски речник, VI, Мар–Миш. Нови Сад: Матица српска, 2014.
26. Теплиц, Ежи. История киноискусства, I: 1895–1927. Москва:
Прогресс, 1968.
27. Теплиц, Ежи. История киноискусства, II: 1928–1933. Москва:
Прогресс, 1971.
28. Теплиц, Ежи. История киноискусства, III: 1934–1939. Москва:
Прогресс, 1973.
29. Тимофејев, Алексеј. Руси и Други светски рат у Југославији: Утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941–
1945. Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.
30. Винавер, Вук. „Спољнополитичка позадина успостављања југословенско-совјетских дипломатских односа 1940“. Зборник Матице српске за друштвене науке 45/1966.
31. Вучковић, Радован. Модерни правци у књижевности. Београд:
Просвета, Нолит, 1986.
32. Škrabalo, Ivo. 101 godina filma u Hrvatskoj 1896–1997. Pregled
povijesti hrvatske kinematografije. Zagreb: Nakladni zavod Globus,
1998.
33. Youngblood, Denise J. Soviet cinema in the Silent Era 1918–1935.
Texas: University of Texas Press, 1991.
34. Зоркая, Нея М. История советского кино. Санкт-Петербург: Алетейя, 2005.

140

Бојан СИМИЋ
Милана
ЖИВАНОВИЋ

Совјетски Италијанска
филмови на биоскопском
пропагандна репертоару
офанзива у
Југославији
у Краљевини
током
СХС/Југославији
1938. године

Summary
Milana Živanović

Soviet Films in the Cinemas of the Kingdom
of SHS/Yugoslavia

Abstract: Based on documents from Russian and Serbian
archives, newspapers from the interwar period and relevant
literature, the article deals with the import and broadcasting
of Soviet films in the Kingdom of SHS/Kingdom of Yugoslavia.
Despite the official government policy that had withheld
official diplomatic recognition of the Soviet Union until 1940,
the import of films from a socialist state demonstrated that
some form of trade and cultural relations between the two
countries did exist.
Key words: Soviet film, Kingdom of Yugoslavia, censure,
Serbian-Russian relations

Despite the fact that the Kingdom of Yugoslavia did not officially recognize the new Soviet government in Moscow until 1940, Belgrade allowed
its entrepreneurs and enterprises to trade with the Soviet Union. The export
to and import from and to USSR included films made in the Communist state.
Its cinematography was state-governed, considering the famous quote of V.
I. Lenin that: “of all the arts, the most important one for us is the cinema“.
Thus, movies were used to propagate the new revolutionary ideas among
the people in RSFSR and abroad. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
recruited a different set of measures to counter those ideas. One of them was
film censorship. Until 1927, the government in Belgrade, whose representatives were members of the censorship boards, banned the import of Soviet
films to be shown across the country, justifying their decisions by the threat
of potentially negative influence. From this period on (April 1941), forty
three films were shown in the Kingdom, although some intense propaganda scenes were cut out by the censors. The level of attention that the films
sparked among the citizens of Yugoslavia reflected the contacts between the
two nations that were maintained during the period from 1918 to 1940 and
Russophilia especially among the Serbs who were keen to know about the
life of the Russian people and the situation in USSR.
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Идеолошка оријентациja
чланова Клуба студената ЈРЗ Словенски југ
Апстракт: На Београдском универзитету у међуратном
периоду функционисале су по политичко-идеолошкој
основи најразличитије омладинске организације. Од
децембра 1935, Југословенска радикална заједница ставила је под контролу омладинску организацију Словенски југ, чији су чланови на овој високошколској установи
основали Клуб студената ЈРЗ Словенски југ. У овом раду
аутор је покушао да: детерминише кључна идеолошка
начела око којих су били окупљени чланови ове организације; испита на који начин је пад Милана Стојадиновића утицао на промену њихове идеолошке матрице;
укаже на методе којима су се служили у циљу пропагирања и имплеметирања својих идеја. Рад је написан на
основу грађе похрањене у архивским фондовима Архива
Југославије и Архива Србије, штампе (Словенски југ) и релевантне литературе.
Кључне речи: Краљевина Југославија, Београд, Београдски универзитет, Југословенска радикална заједница,
идеологија, десница, Клуба студената ЈРЗ Словенски југ

Недуго након образовања владе Милана Стојадиновића, Радикална странка, Словенска људска странка и Југословенска муслиманска организација, у августу 1935. формирале су Југословенску
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радикалну заједницу (ЈРЗ). Као најважнија начела, за чије очување ће
се борити чланови ЈРЗ, истицани су „јединство државе и народа, монархија и династија Карађорђевић“.1 Како примећује историчар Љубодраг Димић, „поред декларативног изјашњавања за „старе методе
рада“, у програму ЈРЗ наглашавано је да ће ова странка имати у виду
историјске процесе који су обележили прошлост југословенских народа и да ће бити поштована „три имена нашег народа, Србин, Хрват
и Словенац“, њихова равноправност, призната вера, обе азбуке, традиција, што је у суштини представљало заузимање реалнијег курса.2
Упркос заједничком програму ова организација, током целокупног
свог деловања, није успела да функционише као јединствена и „представљала је лабаву коалицију три странке, од којих је свака управљала
на свом подручју“.3 На територији Краљевине на којој је живео српски
народ главну реч је водио Милан Стојадиновић. Странка је, уз одређене почетне потешкоће, успела да изгради организациону структуру,
а на територији Управе града Београда до 22. априла 1936. успостављено је 35 квартовских пододбора и главни месни одбор. Служећи
се најразличитијим злоупотребама пред одржавање општинских избора и током њих, 1936, у Моравској, Дринској, Зетској, Дунавској и
Вардарској бановини ЈРЗ је освојила власт у 80% општина.4
У међуратном периоду политика је залазила у све поре
друштва и она је била „занимација“ свих узраста и слојева. Подаци
о организовању 105 зборова, 80 демонстација и 16 штрајкова на
Београдском универзитету од 1919. до 1939. наговештавају да су у
овом периоду и београдски студенти умели да изнесу своје политичке ставове.5 Главни креатор овако динамичног политичког жи1

2
3

4

5

Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića, (Beograd: Institut za savremenu istoriju,
1985), 54–55; Драган Тешић, Југословенска радикална заједница у Србији 1935–
1939, (Београд: Институт за савремену историју, 1997), 40.
Љубодраг Димић, „Просветна и културна политика владе Милана
Стојадиновића и њени критичари (1935–1938)“, Милан Стојадиновић:
политика у време глобалних ломова, пр. Миша Ђурковић, (Београд: Завод за
уџбенике, 2012), 168.
Бојан Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића, (Београд: Институт за
новију историју Србије, 2007), 33.
Гласање је било јавно а изборне листе отворене, што је створило услове да
режим врши притисак на гласаче и фалсификује резултате. На злоупотребе
током изборне кампање и самих избора указивале су опозиционе странке,
али и поједини страни посланици. Драган Тешић, Југословенска радикална
заједница у Србији 1935–1939, (Београд: Институт за савремену историју,
2000), 156, 157.
Ђорђе Станковић, Студенти и Универзитет 1914–1954, (Београд: Центар за
савремену историју Југоисточне Европе, 2000), 54, 59, 60.
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вот по аулама Универзитета била је илегална Комунистичка партија
Југославије (КПЈ), која је успела да на овој високошколској установи
изгради најјачу и најбројнију организацију.6 Поред комуниста, и остали политички фактори тежили су да задобију подршку београдских студената. На Универзитету су пред Други светски рат деловали студентски клубови Демократске и Земљорадничке странке,
Омладинска секција Српског културног клуба (СКК) и Омладинска
организација Збора.7
Ни кључним људима ЈРЗ није промакла важност рада међу
омладином. Лист ове организације, Самоуправа, током 1936. у
више наврата је писао о неопходности сваке организације ЈРЗ да
створи подмладак јер „омладина треба да буде авангарда странке у народу и пуним полетом настави њену борбу за наш национални идеал“.8 На Београдском универзитету је од децембра 1935.
деловао Клуб студената ЈРЗ Словенски југ. Фрагментарни су расположиви подаци који сведоче о његовом оснивању и раду. Анализирајући гласило Словенски југ долазимо до закључка да је ова
организација покренута још у септембру 1933, што значи пре формирања владе Милана Стојадиновића. Број од 14. маја 1936. пред6

7

8

Од бројних публикација на ову тему као најважније истичемо: Милица
Дамјановић, Напредни покрет студената Београрадског универзитета, књ. 1,
2, (Београд: Нолит, 1966); Dr Slavoljub Cvetković, Napredni omladinski pokret u
Jugoslaviji 1919–1928, (Beograd: Institut društvenih nauka, 1966); Miroljub Vasić,
Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1929–1941, (Beograd: Narodna knjiga,
1977); Zbornik radova o studentskom i omladinskom revolucionarnom pokretu na
Beogradskom univerzitetu, ur. dr Jovan Marjanović, (Beograd: Univerzitetski odbor
za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ-a, 1970); Београдски универзитет у предратном
периоду, народноослободилачком рату и револуцији, ур. Добрица Вуловић, књ.
1, 2, (Београд: Центар за марксизам Универзитета, 1983).
Нажалост морамо констатовати да новија домаћа историографија није
посветила довољно пажње овој теми и да се наша сазнања о деловању
некомунистичких студентских организација у међуратном периоду темеље
у већини на идеолошко обојеним радовима: Милица Бодрожић, „Студентски
клубови буржоаских партија на Београдском универзитету 1936–1941“,
Идеје и покрети на Београдском универзитету од оснивања до данас, књ. 2,
ур. Весна Ђукић, (Београд: Центар за марксизам Универзитета, 1989), 131–
141; Ista, „Omladinske organizacije buržoaskih partija 1926–1941“, Omladina
u Antifašističkom pokretu Jugoslavije 1936–1945, (Bihać: Predsjedništvo SOJ,
1969); Младен Стефановић, „Сукоби љотићеваца са напредним студентима
Београдског универзитета (1935–1941)“, Идеје и покрети, књ. 2; Branislav
Gligorijević, „Napad ljotićevaca na studente tehničkog fakulteta u Beogradu 1940.
i rasturanje ljotićevog ‘Zbora’“, Istorijski glasnik, (Beograd, 1963), 52–81; Вељко
Ђурић, „О сарадњи револуционарног студентског покрета и земљорадничке
студентске омладине на Београдском универзитету 1933–1929. године“,
Београдски универзитет у предратном периоду, 218–231.
Цитирано према: Vasić, n. d., 637.
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ставља прво издање овог листа које смо успели да пронађемо у
којем је испод имена новина Словенски југ одштампан и поднаслов
„Орган омладине Југословенске Радикалне Заједнице“. Графички
изглед новина је остао непромењен, а као власник је у бројевима и
од маја 1936. потписиван Милан Перовић, па се јасно може закључити да се не ради о оснивању нове већ преузимању организације
која је основана 1933. Наведена организација се од краја 1935. налазила под контролом ЈРЗ и израсла ‚је у централну организацију
академске омладине ове странке са седиштем у Београду. На Београдском универзитету је крајем исте године регистрована под
називом Клуб студената ЈРЗ Словенски југ.9
Према правилнику који је донет 1938, примарни циљ организације је био „да сарађује код ширења начела и програма Југословенске радикалне заједнице, да се брине за морални, културни,
просветни и привредни напредак чланова“.10 Редовни члан могао је
постати сваки студент који попуни приступницу и прихвати статут
клуба. За све оне који су имали заслуге за напредак клуба била је
предвиђена категорија почасног члана. Управа се састојала од следећих органа: управни одбор, надзорни одбор, годишња и вандредна скупштина, земаљска скупштина. За релативно кратко време
Словенски југ, уживајући подршку владе Милана Стојадиновића,
успео је да оснује своју библиотеку, мензу, дебатни клуб, шаховску,
музичку и пропагандну секцију.11
Тешко је утврдити колико је чланова Клуб имао на Београдском универзитету јер се у документима појављују различити подаци. У извештају председника клуба Миливоја Ђикановића упућеном
председнику владе Милану Стојадиновићу, напомиње се да се до
марта 1937. учланило 893 студента, а у извештају из јуна исте године
9

10
11

Историчар Драган Тешић у раду „Klub studenata Jugoslovenske radikalne
zajednice ’Slovenski jug’ na Beogradskom univerzitetu 1935–1941“ наводи да је
Клуб студената ЈРЗ Словенски југ основан у децембру 1935. што читаоца може
да наведе на погрешан закључак да су чланови ЈРЗ поновни покретачи ове
организације. Да ли је Словенски југ и пре формирања владе 1935. био близак
Милану Стојадиновићу (овоме у прилог може да сведочи и чланак „Politika g. Dr.
Milana Stojadinovića“ у броју од јануара–фебруара 1935, у коме је аутор у крајње
афирмативном тону анализирао деловање овог југословенског политичара
на месту министра финансија) и на који начин је дошло до повезивања групе
која је основала Словенски југ и ЈРЗ 1935. питања су на која нисмо успели
да пронађемо одговор. Dragan Tešić, „Klub studenata Jugoslovenske radikalne
zajednice ’Slovenski jug’ na Beogradskom univerzitetu 1935–1941“, Istorija 20. veka
1–2/1993, 53–71; Словенски југ: март 1935, 12; мај 1936, 1.
Архив Југославије (АЈ), Фонд 37, Милан Стојадиновић (ФМС), 37-66-388.
Tešić, „Klub studenata“, 53–71.
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Ђикановић говори о 350 чланова.12 Исхрана у мензи, екскурзије, стипендије и друге погодности које је Словенски југ обезбеђивао својим
члановима чинили су привлачним ову организацију свим студентима
који су живели на рубу егзистенције,13 што је значило да је клуб имао
више чланова фиктивно учлањених него пуноправних.14 О томе, као
и о заинтересованости чланова ове организације за усвајање нових
идеолошких начела индикативна је и забелешка Милоша Црњанског,
који је 1938. у својству аташеа за штампу југословенског посланства
дочекао у Италији чланове Словенског југа. Пошто су радије разгледали туристичке атракције Италије него ишли на предавања на тему
фашизма, већина чланова делегације оцењена је следећим речима:
„недисциплиновани, са мало политичке способности и такта“, „идеолошки су врло слабо повезани и не носе у себи никаквог полета“.15
Словенски југ по облицима деловања није се издвајао од осталих политичких удружења београдских студената. Поред организовања различитих манифестација, чланови овог удружења помагали
су средњошколској омладини да савлада градиво „по најповољнијим
условима“, а сиромашне ћаке „спремали су бесплатно“.16 Подршку
влади Цветковић–Мачек исказивали су честим састанцима са њеним
високим чиновницима.17 Чланови овог клуба остварили су сарадњу

12
13

14
15

16
17

Исто, 57.
Више о животном стандарду београдских студената током међуратног
периода у: Momčilo Mitrović, „Studentski dom ‚Nj. V. Kralja Aleksandra‘ 1926–
1936“, Tokovi istorije 3–4/2000, 77–94; Исти, „Стандард сиромашних студената
Лицеја, Велике школе и Универзитета у Београду 1838–1926“, Историјски
часопис, књ. XLVII, 183–200; Исти, Домови и мензе студената Београдског
универзитета 1838–1998, (Београд: Центар за савремену историју Југоисточне
Европе, 2002), 17–88.
АЈ, ФМС, 73-116-123.
Иницијативу за одлазак у Италију покренули су чланови овог клуба први пут у
мају 1937, али, услед неспремности италијанског посланства да финансира целокупно путовање, није реализована све до 1938. Како истиче историчар Бојан
Симић, чињеница да је молбу студената подржавао Милан Стојадиновић пресудно је утицала да Италијани у пролеће 1938. одобре и финансирају путовање.
Током ове године две делегације Словенског југа посетиле су Италију. Циљеви
посете били су упознавање са радом и организацијом фашистичке партије и фашистичког искуства у антикомунистичкој борби. Мала посећеност предавања
која су организована за југословенске студенте на ове теме у Италији показатељ је да је већина студената у ову земљу отпутовала из туристичких разлога. Уз то и општи бледи утисак који су студенти оставили, навели су Милоша
Црњанског да у свом извештају дâ негативну оцену члановима делегације.
Више о овој теми у: Бојан Симић, „Посета клуба Југословенске радикалне заједнице ‘Словенски југ’ Италији 1938. године“, Токови историје 2/2011, 81–92.
Словенски југ, 28. јул. 1940, 4.
Словенски југ, 6. септембар 1940, 7.
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са омладинским организацијама у Италији и Немачкој и организовали екскурзије у ове две земље.18 Оно што је већ на први поглед разликовало ову организацију од осталих студентских удружења биле су
зелене униформе које су носили њихови чланови.19
Главно пропагандно средство у рукама чланова Словенског
југа био је истоимени часопис. Први број се појавио у јануару 1934,
а као гласило Клуба студената ЈРЗ нередовно је излазио од 14. маја
1936. Од тада главни уредник листа био је Душан Јанковић, а читаоци су могли да га купе по цени од једног динара. Поред праћења активности чланова клуба и владе Милана Стојадиновића, у овом часопису анализирани су актуелни политички догађаји, критикована
опозиција, те указивано на проблеме са којима се сусреће омладина
у југословенском друштву.20
Пад владе Милана Стојадиновића у фебруару 1939. донео је
и турбуленције унутар организације Словенски југ. Новоформирани
акциони одбор сменио је управу „због узурпирања власти, дрског терора над чланством, бесправног искључивања чланства, својевољног
управљања мензом и домом и због несазивања ни једне седнице Управног одбора од 21. новембра“.21 Образована је нова управа на челу
са Омиљеним Милићем, студентом права, бившим председником
Организације националних студената и човеком који је био близак22

18
19

20
21
22

Исто.
Увођење зелених униформи било је у склопу пропагандних активности које је
странка Милана Стојадиновића спроводила током предизборне кампање. Појава углавном младих људи у униформама, чији су делови били израђени по узору
на народну ношњу, требало је, поред визуелног ефекта, да прикаже „јединство
странке, добру организацију као и извесну блискост са народом“. Чланови Словенског југа носили су униформе и током посета Немачкој и Италији. Ношење
униформи користили су као крунски доказ савременици, али и историчари у доказивању идеолошке оријентације ове организације тј. да је она своје узоре видела у фашистичким и нацистичким формацијама. Симић, Пропаганда, 275, 276.
Словенски југ: 14. мај 1936; 19. март 1938; 13. новембар 1939.
АЈ, ФМС, 73-12-237.
Оскудни су расположиви биографски подаци о Омиљеном Милићу. У некрологу који
је поводом смрти Милића 1990. написао др Лазар Прокић наводи се да је овај десничар у идеолошком смислу лутао од интегралног југословенства до великосрпства.
Поред говорничких способности Прокић истиче и његову физичку снагу, те да је
мали број припадника КПЈ који нема на себи трагове Омиљенових „медвеђих шапа“.
Током окупације Краљевине Југославије 1941, Милић је био у једној од војних формација колаборационистичког режима и писао за новине чланке антикомунистичке
садржине. Дамјановић, Напредни покрет, књ. 2, 119; Младен Стефановић, Збор Димитрија Љотића, (Београд: Народна књига, 1984), 81; Лазар Л. Прокић, Записи из тућине, (Београд: Нова искра, 1995, 2) 209–2014; Раде Ристановић, „Бели мантили под
ударом Специјалне полиције 1941–1944“, Историја медицине, фармације, ветерине и
народног здравља, ур. Надежда Педовић, 5/2014 (Зајечар), 24.
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Збору.23 Нова управа успела је да се наметне и обезбеди подршку владе Драгише Цветковића, а најбољи доказ да је ново руководство било
још активније од претходног је рад око гласила Словенски југ. 24 Часопис, чије је излажење било обустављено, под новим уредништвом поново је покренут и редовно је излазио све до 14. фебруара 1941. Пред
Омиљеног Милића, велики број чланака у овом периоду написали су
Петар Предић, Владета Драговић, Јошка Симончић. 25 Од посебне је
важности истаћи да је за Словенски југ писао и Лазар Прокић, први
човек Српског националсоцијалистичког покрета, организације која
је отворено пропагирала нацистичку идеологију, и према неким подацима, повереника немачке обавештајне службе.26
Југословенство

У једном од докумената у коме се објашњава смисао рада
чланова клуба Словенски југ истиче се да ова организација нема
проблем са „српско-хрватским“ питањем, јер у њој „са подједнаким
уделом и истом искреношћу сарађују и Срби и Хрвати, и јер ‘Словен23

24
25
26

Организација Југословенског народног покрета Збор основна је 6. јануара 1935,
а први човек организације био је Димитрије Љотић. Суштина њене политичке
платформе била је борба против парламентарних странака и капитализма, а све
у циљу политичког препорода Југославије, оствареног кроз дириговану привреду и стварање сталешке државе. Под утицајем европског фашизма и изразитог
антисовјетског става припадници ове организације изградили су екстремно
анисемитске и антикомунистичке ставове. На изборима 1935. и 1938. Збор није
успео да освоји ниједан посланички мандат, што нам даје за право да ову организацију назовемо маргиналном појавом југословенског предратног друштва. Она
се одликовала чврством органзационом структуром и изграђеном идеологијом,
а њени чланови били су френетични у заступању својих ставова. Припадници
Збора по окупацији Србије 1941. постаће једни од најоданијих сарадника окупатора. Више о организацији Збор у: Mirko Bojić, Jugoslavenski narodni pokret „Zbor“
1935–1945. Јedan kritički prikaz, (Beograd: Narodna knjiga, 1996); Стефановић, Збор;
Василије Драгосављевић, „Идеолошки утицај европског фашизма на ЈНП Збор
(1935–1940)“, Историјска трибина: Истраживања младих сарадника Иснтитута за новију Србију, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2013), 93–111;
Christian Kurzlydlowski, „Тhe early ideological influences of Dimitrije Ljotić: the making
of a fascist and traitor?“, Срби и рат у Југославији 1941. године, ур. Драган Алексић,
(Београд: Институт за новију историју Србије, 2013), 33–57.
Гласило Словенски југ од првог броја под новим руководством прати и попу
ларише рад владе Драгише Цветковића, те објављује чланке који извештавају
о састанцима појединих министара и чланова Клуба. Словенски југ: 20. мај
1940, 1; 23. јун 1940, 1; 12. јул 1940, 1; 25. август 1940, 1; 15. новембар 1940, 2;
22. децембар 1940, 3; 13. фебруар 1941.
АЈ, ФМС, 73-12-238; Словенски југ, 14. фебруар 1941.
Александар Стојановић, Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана
Недића, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2015), 145.
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ски Југ’, стојећи на становишту постепене изградње југословенства,
сматра да су добри Југословени, добри Срби, добри Хрвати, добри
Бугари и добри Словенци“.27 Из овога се јасно види да су се ови млади
људи, попут присталица шестојануарске диктатуре, залагали за интегрално југословенство, али и да су инсистирањем на „постепеној
изградњи“, а не наметнутим решењима, нудили другачији приступ
у циљу изградње „југословенске нације“. Чланови Клуба као главни
циљ су истицали „стварање, истинске, радне, социјалне, напредне,
снажне, самосталне, монархистичке и националне Југославије“.28
Вођени овим циљем, настојали су да на Београдском универзитету „бране престиж националне мисли“ и да ван Универзитета прикупљају „све позитивне националне академске снаге, како би се
формирала нова национална интелигенција у духу наших великих
народних традиција“.29 Једна од метода преко којих је Клуб спроводио овај реланији курс била је да се кроз обележавање важних датума афирмише југословенска идеја. „Југословени“ на Београдском
универзитету позивани су да увеличају обележавање „првог децембра – дана Уједињења нашег херојског народа“, а обележавани су и
други важни датуми.30
Поред југословенства у ужем смислу, свесловенска идеја билао је једнако важан сегмент идеолошке матрице на којој су инси
стирали чланови Словенског југа. По овом питању у потпуности су
се ослањали на искуства и традицију истоимене организације која је
функционисала у периоду Краљевине Србије. Истицано је „да Словенски југ има за задатак формирање праве јужно-словенске свести“ и да
је то могуће само уколико се примењује „светли принцип: непрекидна, заједничка сарадња младих људи у крилу самог покрета, заједничко изграђивање, међусобно утицање, непрестани контакт, једном
речју: стварање једног узајамног и непоколебљивог поверења“.31
Грађење тесних односа са Бугарском било је један од спољнополитичких циљева влада и Милана Стојадиновића и Драгише
Цветковића, што је резултирало тиме да „зближење са браћом Бугарима“ буде прва и најважнија станица чланова Клуба Словенски југ
на том путу.32 Истицано је да је „развој историјских прилика учинио

27
28
29
30
31
32

АЈ, ФМС, 73-116-123.
Словенски југ, 28. јул 1940, 1.
Словенски југ, 25. август 1940, 1.
АЈ, ФМС, 37-66-388.
АЈ, ФМС, 73-116-123.
Односи ове две земље били су оптерећени наслеђем Првог светског рата,
али и територијалним аспирацијама Бугарске. До отопљавања долази по
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све да ми и Бугари живимо подвојеним животом“, да су се „стране
непријатељске силе старале, кроз векове, да затру, сва наша заједничка обележја“, али и да су „културне везе између Југославије и
Бугарске данас на високом нивоу“, да је „југословенска мисао код
Бугара достигла завидни ниво“, те да ће, ако се настави њено даље
изграђивање „наш народ представљати, једну снагу, гранитни, необориви масив на Балкану“.33 Тесна сарадња која се одвијала кроз
организацију бројних догађаја са члановима Бугарско-југословенске лиге на Београдском универзитету, констатно истицање позитивних веза бугарског и народа са простора Краљевине Југославије
кроз историју у часопису Словенски југ, афирмативно писање о свим
облицима тренутне сарадње две државе – све то сведочи колико
важности је придавано овом сегменту идеолошких начела Словенског југа.34 За разлику од рада на зближавању бугарског и народа
Краљевине Југославије, чланови ове организације, изузев декларативног залагања за сарадњу са осталим народима словенског порекла, нису предузимали никакве конкретне кораке у овом смислу.
Потребно је истаћи и да агресија нацистичке Немачке према Чехословачкој и Пољској код чланова Клуба није изазвала саосећање са
судбином народа ових држава, те да су спољнополитички циљеви
режима под чијом се контролом налазила ова организација преовладали над словенском солидарношћу.35
Антикомунизам

Програмски циљеви који су претили да сруше основне постулате тадашњег у суштини демократског друштва, насилни методи, финансијска и логистичка подршка Коминтерне, те лични
анимозитет који су чланови владарске куће Карађорђевић гајили

33
34
35

промени режима у Бугарској 1934, а врхунац достижу 1937. када је потписан
југословенско-бугарски пакт. Влада Драгише Цветковића по паду Француске
1940. настојала је да се приближи Немачкој, између осталог, и кроз развијање
тесне сарадње са њеним традиционалним савезницима Мађарском и Бугарском.
Živko Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937: od italijanske agresije na
Etiopiju do jugoslovensko-italijanskog pakta, (Beograd: Prosveta, 1968), 237–251;
Bojan Simić, „‘The greatest friend of Bulgaria’ – Milan Stojadinović in the Bulgarian
newspapers Dnes“, Токови историје 3/2014, 99–110.
Словенски југ: 1. март 1940, 2; 20. мај 1940, 2.
Архив Србије (АС), Фонд Београдски универзитет (БУ), к. IV, п. 20; Словенски југ:
1. март 1940, 2; 20. мај 1940, 2; 7. јун 1940, 2; 23. јун 1940, 2; 25. август 1940, 1.
У бројевима часописа Словенски југ који су излазили од 1939. до 1941. нисмо
успели да пронађемо ниједан чланак у коме се осуђује агресија на Чехословачку
и Пољску.
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према комунистима, кључни су фактори који су утицали на то да је
аниткомунизам био раширена појава у Краљевини.36 То је посебно
долазило до изражаја на Београдском универзитету, где је деловала
једна од највећих и најбучнијих организација КПЈ. Готово је немогуће
пронаћи студентско удружење политичког карактера у другој половини тридесетих година које је функционисало на овој високошколској установи а које није указивало на опасност од „црвене пошасти“.
Клуб студената Словенски југ је био једна од организација
које су јасно истицале антикомунистичко опредељење и чији чланови су тежили да сузбију рад КПЈ на Универзитету. У извештају
упућеном Милану Стојадиновићу у децембру 1935. стоји: „Организација је готова (изградња организационе структуре Клуба – прим.
Р. Р.), а рад је био отежан врло неповољним политичким приликама,
које су створене последњих година, услед све јаче и јаче акције комуниста, који су редовно врбујући студенте првих година, као недовољно упућене у политичке ствари, хтели да створе себи један јак
марксистички покрет, приписујући све недаће и невоље свих слојева нашег друштва тзв. буржујским режимима.“37
До пада владе Милана Стојадиновића антикомунистичка
делатност Клуба огледала се углавном кроз пропагандо деловање.
Чланови Словенског југа упозоравали су да „комунизам у својој жељи
да делује разорно, не бира тле за своју рушилачку мисију“, да „он
уопште не бира ни методе рада“, да је „комунистичка пропаганда“
најактивнија међу омладином, да у „Совјетској Русији“ владају глад
и деморализација, да је Коминтерна организација која помаже „материјално све оне покрете у иностранству на чијем се челу налазе људи
који раде по инструкцијама вођа Коминтерне“, а све у циљу рушења
„постојећег друштвеног поредка од темеља до врха“ и извођења револуције.38 О томе колико је значаја придавано сузбијању комунистичке делатности, довољно сведочи податак да је као један од главних
циљева екскурзије у Италију у јулу 1938. постављена „размена искуства и упознавање са праксом у антикомунистичкој борби“.39
Доласком нове управе, на челу са Омиљеним Милићем, Клуб
студената ЈРЗ Словенски југ заузима још радикалнији став према КПЈ,
који је испољаван и на пропагандном плану, као и кроз друге делат36

37
38
39

Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић: Српско-хрватски
спор, књ. 2, (Београд: Завод за уџбенике, 2002), 82–96; Ивана Добривојевић,
Државна репресија у доба диктатуре краља Александра 1929–1935, (Београд:
Институт за савремену историју, 2006), 256.
АЈ, ФМС, 17-116-123.
Словенски југ, 14. мај 1936, 1–3.
Симић, „Посета“, 86.
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ности ове организације. „Шта хоће комунисти“ наслов је чланка на
насловној страни првог броја Словенског југа под новом управом,
који је написан као реакција на инциденте које су изазвали комунистички оријентисани студенти на комеморацији адмиралу Гепрату, а који представља први весник новог екстремнијег курса.40 Аутор
чланка Омиљени Милић каже да је неопходно укинути аутономију
Београдског универзитета како „би се једном за свагда ликвидирало
са комунистима“ јер „аутономија омогућује мањини, која је заузела
све позиције, удружења и фондове терором и одржава их организованим терором, да са оружјем у руци угушује свако слободно кретање и
мишљење на универзитету.“41 „Студентски дом Краља Александара I
у намени и пракси“, „Једна на око безазлена парола“, „Шеста колона“,
„Постоји ли међународна солидарност пролетера“, „Поводом најновије комунистичке акције“, само су неки од наслова чланака у којима су аутори настојали да „демаскирају“ идеологију и праксу КПЈ, те
комунистички оријентисане студенте прикажу као људе који долазе
са дна друштвене лествице, а све у циљу освешћивања „заблуделог
народа“.42 Поред пропагандног деловања, чланови Клуба настојали
су да разним представкама, жалбама и петицијама изврше притисак
на универзитетске власти како би санкционисале деловање комуниста на Београдском универзитету. Указивано је на то да се спроводи терор „над студентима националистима и над свим онима који
не деле њихово мишљење (комунистичко – прим. Р. Р.)“, да су многи
студенти физички нападани само зато што „сматрају да југословенски Универзитети поред стручног образовања имају првенствено за
циљ изградњу националне културе“;43 захтевано је да управа „узме у
заштиту мирне и радне студенте“, јер уколико „националисти“ „буду
препуштени сами себи, малтретирању и пребијању од стране наору40

41
42

43

Удружење резервних официра и ратника заказало је у згради ректората 27.
новембра 1939. комеморацију посвећену француском адмиралу Гепрату. Комунистички оријентисани студенти у одржавању ове манифестацији видели
су пропагирање империјалистичког рата, те упали у зграду и онемогућили
њено одржавање. АС, БУ, 1940, XIV.
Словенски југ, 1. март 1940, 1.
Словенски југ: 17. март 1940, 3; 20. мај 1940, 3; 7. јун 1940, 1; 25. август 1940, 2;
6. септембар 1940, 6.
Употреба физичке силе као метод обрачунавања са идолошко-политичким
неистомишљеницима није била страна студентима Београдског универзитета.
Социјалистичка историографија коришћење оваквих метода приписивала је
само десничарским организацијама, са чиме се не можемо сложити. Пребијање
студената који су 30. новембра 1939. испред удружења Свети Сава покушали
да поделе позивнице за прославу дана уједињења, један је од примера који
сведочи да су и комунистички оријентисани студенти били склони употреби
насилних метода. АС, БУ, XIV, 1940.
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жаних комуниста (...) у самоодбрану свога опстанка и својих права
на Универзитету биће принуђени да комунистима одговоре истом
мером“.44 Оно што се десило 23. октобра 1940. на Техничком факултету сведочи да напред изнете претње нису остале само на папиру.
Група љотићеваца и чланова Клуба студената Словенски југ упала је
у зграду ове високошколске установе и физички напала своје комунистички оријентисане колеге. У сукобу су теже повређена петорица
студената, од чега тројица ватреним и двојица тупим оружјем. Штета
која је причињена на инвентару Техничког факултета процењена је
на 15.000 динара.45 Универзитетске власти поводом овог инцидента
донеле су одлуку да обуставе наставу и испите на свим факултетима
до 5. новембра. Недуго након овог инцидента режим је забранио деловање организације Збор и похапсио поједине њене чланове.46
Антисемитизам и антимасонство

Велика економска криза и успостављање нацистичког режима у Немачкој допринели су да, током тридесетих година, у већини
европских држава, екстремна десничарска схватања постану са
ставни део свакодневног политичког и друштвеног дискурса, што
је довело до оснивања и све веће популарности ораганизација са
оваквим идеолошким предзнаком. Антисемитизам и антимасонство представљају кључне компонененте идеолошке матрице коју
су пропагирале десно оријентисане организације.47 Мржња према
Јеврејима и теза да су припадници овог народа одговорни за све недаће модерног друштва биле су део свакодневнице и у Краљевини
Југославији. Носилац оваквог размишљања, без сваке сумње, био је
Збор, чији је антисемитски став, како то указује историчар Василије
Драгосављевић, еволуирао из „умереног“ у „заоштрени“.48 У контексту наше теме од посебне је важности питање односа режима
према антисемитизму и антимасонству у другој половини триде-

44
45
46
47
48

АС, БУ, XIII, 1939, 70.
АС, БУ, 1940, XI, 35. Више о овом сукобу у: Gligorijević, „Napad ljotićevaca“, 52–81.
Историчар Младен Стефановић указивао је на то да је овај инцидент искоришћен као добар повод за забрану, а да праве разлоге треба тражити у
тежњама режима да стабилизује прилике у земљи која се налазила у комплексом унутрашњем и спољнополитичком положају. АС, БУ, Записник седнице
Универзитетског сената одржане 24. 10. 1940; Стефановић, Збор, 84.
Више о самом појму антисемитизам и његовој имплементацији у европским
оквирима у: Džordž L. Mos, Istorija rasizma u Evropi, (Beograd: Službeni glasnik,
2005); Historical Dictionary of the Holocaust, Second Edition, edited by Jack R.
Fischel, (Plymouth, 2010), 9, 10.
Драгосавац, н. д., 103–106.
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сетих година. Према истраживању историчара Милана Кољанина,
за време владе Милана Стојадиновића анитсемитизам и антимасонство су били дозирани и контролисали су их носиоци власти, а
све у циљу слања „политичког сигнала у Берлин“ и обезбећивања
алибија пред јавним мњењем за неуспехе у економској политици.49
Услед унутрашњих и спољних политичких околности, по избијању
Другог светског рата долази до интензивирања антисемитске пропаганде, која је након пада владе Милана Стојадиновића била утишана, а влада Драгише Цветковића донела је низ „антијеврејских
закона и других мера дискриминације“.50
Анализирајући архивске изворе и писање листа Клуба, нисмо успели да пронађемо ниједан документ или новински чланак
који је по својој садржини пропагирао антисемитске и антимасонске
идеје док се Словенски југ налазио под контролом Стојадиновићеве
владе, што нас наводи на закључак да је у овом погледу према свему
судећи режим оставио одрешене руке члановима ове организације.
Долазак новог руководства 1939, блиског организацији Збор, те отпочињање кампање коју је режим осмислио у сврху припреме јавности за доношење антијеврејских и антимаснонских мера, из корена
су променили ситуацију. Од овог периода саставни део Словенског
југа представљају чланци у којима се о Јеврејима и припадницима
масонских удружења, њиховом раду и улози у друштву говори у
крајње негативном контексту.
Антисемитизам Клуба по својој садржини није одударао од
оног уобичајеног у европским оквирима и темељио се на стереотипима утемељеним на верским и економским основама. Јудаизам је
приказиван као религија која пропагира „дух супротан хришћанству“, „дух лажи, подвала и подвајања, дух уништавања, најпрљавије корупције, најпрљавијег искоришћавања“.51 Припадници овог
народа приказивани су као лихвари, шпекуланти, комунисти, ра49

50

51

Милан Кољанин, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918–1941,
(Београд: Институт за савремну историју, 2008), 251.
Избијањем Другог светског рата, а посебно падом Француске 22. јуна 1940.
југословенска влада се нашла под великим притиском нацистичке Немачке,
која је тежила да у привредном, политичком, војном и идеолошком погледу
веже за себе ову балканску земљу. Пласирање антисемитске и антимасонске
пропаганде, забрана рада масонских ложа и уписа јеврејске деце у школе,
те ограничавање броја кандидата јеврејског порекла које је Универзитет у
Београду имао право да упише, представљају низ активности које је у овом
периоду спроводио режим настојећи да покаже да се „прилагођава новом
светском поредку“. Потребно је указати да је сличне мере пре Краљевине
Југославије донела и већина балканских земаља. Исто, 404–424, 512.
Словенски југ, 25. август 1940, 3.
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систи, неморални људи који „поткупљују и корумпирају стварајући
од нашег друштва Вавилон за купопродају света“, у чијим рукама
се налази капитал и који представљају главног кривца за тренутно
економско стање у свету. „Ко је крив што наши мануелни и интелектуални радници добијају тако мизерне плате и наднице?“, „Ко
је крив због толико злочина према малом човеку, држави и нацији“
питања су за која су чланови овог клуба имали само један одговор
– Јевреји.52
Како је Словенски југ доживљавао рад масонских удружења
сазнајемо из следећих редова: „У знаку старозаветног троугла, кратке кецеље и разних накарадних дрангулија, у капуљачама и мантијама, кроз сулудо наивне обреде, у скровитим местима, крај костура
и мртвачких глава, обавља се ђавољи посао. Кују се велики планови
о владавини једне чврсто повезане клике над целим светом и свим
његовим добрима и вредностима.“ Масони су описивани као већином Јевреји, народни и национални издајници, ортаци комунизма
који су произашли из буржоазије;53 редове масона, осим Јевреја, попуњава „покварена интелигенција“ која потиче од омладине „која
од универзитетских одаја отвара харем“, „која се одушевљава порнографском литературом“, „која се да месити од својих наредбодаваца и преко ноћи мења уверење“.54 Као „крунски доказ“ да масони
и Јевреји „кују“ заверу против човечанства коришћени су цитати из
памфлета Протоколи сионских мудраца.55
Студенти окупљени око Словенског југа захтевали су од
државних органа спровођење конкретних мера против масона и
Јевреја, о чему сведоче следећи редови: „Зато тражимо да се масони
и Јевреји удаље са свих места па ма где се они налазили: било као
водеће старешине по државним надлештвима, било као старешине по приватним предузећима, а нарочито као васпитачи у нашим
школама да не би инфекције заразиле наше народно цело тело што
пре тим боље! Да не буде прекасно!“56 Предложене мере, по својој
оштрини, биле су у потпуности у духу антисемитских закона које су

52
53
54
55

56

Исто.
Словенски југ, 28. јул 1940, 1.
Словенски југ, 6. септембар 1940, 3.
Протоколи сионских мудраца, како каже историчар Џорџ Мос, представљају
синтезу и врхунац теорије о наводној завери Јевреја против човечанства. Овај
фалсификовани памфлет вероватно је настао 1894. или 1899. у време познате
афере Драјфус, а описује наводни план јеврејских вођа о успостављању
доминације над човечанством. Mos, n. d., 138; Словенски југ, 15. новембар 1940,
2.
Словенски југ, 25. август 1940, 3.
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нацисти донели и спроводили у Немачкој у другој половини тридесетих година. 57
Демократија

У једном од првих докумената у којем су чланови Клуба студената Словенски југ изложили идеје за које ће се залагати, апострофирано је да они неће одбацити „ниједно мишљење“ које је базирано на „демократији и једнакости“ и да је ова организација од
оснивања била „уточиште свих оних снага које су желеле да очувају
демократске принципе и политичке слободе“.58 Шта су припадници
ове организације подразумевали под појмом демократија сазнајемо из следећих редова: „Реч демократија значи влада свих слојева
народа, као таква садржи у себи и све социјалне, економске и националне интересе народа као и целине. Доследно проведена она
је тежња за напретком, општим развитком заједнице, стална еволуција и изражај свих настојања појединих држава и народа.“59 Вођени
овим начелима, залагали су се за равноправност и социјалну правду, „јачање опште народне културе“, те стали у одбрану парламентаризма и општег права гласа.60
Успостављање нове управе почетком 1939. није довело само
до напуштања наведених начела већ су припадници ове организације постали најжешћи критичари и противници демократије.
Говорили су да је „демократија једино могућа код народа богова“
и да њени главни заговорници, попут Жан-Жака Русоа, нису криви
што су се „обични народи дохватили тога пића од кога их је заболео стомак“.61 Критикован је демократски поглед на термин слобода
јер „демократски систем фиктивно даје више личних и економских
слобода, али безгранична слобода могућности прибављања економских добара доводи до класних разлика“.62 Демократски оријентисани студенти оптуживани су да су повезани са Јеврејима, масонима,
57

58
59
60
61
62

Донешењем Нирнбершких закона 15. септембра 1935. Јеврејима је било
забрањено да ступају у брачне и ванбрачне заједнице са аријевцима, да имају
аријевску послугу и истичу немачку заставу. Ово је био само увод у низ антисемитских закона које је нацистички режим донео крајем тридесетих година 20.
века, а који су кршили основна људска права и угрожавали егзистенцију Јевреја
у Немачкој. Historical Dictionary of the Holocaust, 186, 187; Mos, n. d., 217, 218.
АЈ, ФМС, 73-116-123.
Словенски југ, април 1935, 2.
Словенски југ, 19. март 1938, 1.
Словенски југ, 15. новембар 1940, 1.
Словенски југ, 12. јул 1940, 2.
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комунистима, да су „превртљивци и незналице“, да су „добро угојени синчићи академичара“, који „крстаре ноћу по баровима“, а затим
једном недељно „пискарају о једнакости и правди“.63 Чланови Клуба
поручивали су демократама да је „доста већ једном са том одвратном демагогијом „о правима народа“, „о давању могућности народу
да каже своју реч“, о „народним слободама“ и „народним жељама,
кад је већ и самом народу познато да ти који кукају тобож за њега,
кукају за себе и своје незајажљиве амбиције“, да је „народу потребан
рад, хлеб и бољи живот, а не формула лажне демократије“.64
Корпоративизам

Као алтернатива либерално-капиталистичком концепту
у међуратном периоду у Европи поново је актуелизована идеја о
организовању државе на бази сталешког тела или корпорације.
Заговорници корпоративизма су се борили за оставаривање равноправности рада и капитала, за сарадњу свих друштвених класа
у сврху вршења социјалне функције и за дириговану привреду под
контролом државе. Фашистичка Италија најпознатија је земља у
којој је режим покушавао да ове идеје имплементира, а поред Италијана и становници Аустрије и Португалије осетили су шта корпоративизам представља у пракси.65 У југословенским оквирима,
корпоративне идеје први пут се јављају кроз различите предлоге
политичких странака и појединаца током расправе о моделу првог
устава.66 У разради корпоративних идеја у Краљевини најдаље су
отишли чланови организације Збор залажући се за стварање сталешко-задружног државног уређења.67
Корпоративизам је био један од сегмената нове идеолошке
матрице Клуба студената Словенски југ коју је пројектовала и пропагирала управа на челу са Омиљеним Милићем. Сматрали су да је
држава изнад сваког појединца, да је неопоходно, да би се успоставила „животна хармонија, довести у склад све чиниоце духовне
и материјалне природе“, те да се држава „стара за духовни и економски развој појединца, ограничавајући индивидуалну слободу у

63
64
65
66
67

Исто.
Словенски југ, 6. септембар 1940, 2.
Свеобухватан преглед историје корпоративне мисли и имплементације ових
идеја у пракси на територији Европе током међуратног периода направио је
историчар Александар Стојановић у књизи: Стојановић, Идеје, 287–311.
Исто, 308–311.
Драгосавац, н. д., 102.
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колико то основни приципи система захтевају“.68 У чланку под називом „Рад и капитал кроз системе“, 4. августа 1940, критикован је
концепт либерано-капиталистичке привреде и указивано на модел
који влада „у националном систему тоталитарних држава“, а чија је
суштина: „дужност капитала је производња, али не као напор покренут личном зарадом, већ као повишење богатства у служби националног колектива“. Како би се то остварило, према аутору Душану
Кораћу, потребно је остварити „сарадњу рада и капитала“. 69 Захтевано је завођење планске или дириговане привреде под патронатом државе и национализација страног капитала.70 Модел корпоративизма који су пропагирали чланови Клуба преузет је од фашистичке Италије, о чему сведоче и чланци у Словенском југу у којима
је у афирмативном тону анализирано корпоративно уређење у овој
држави.71 Поред афирмисања ових идеја, жестоко су критиковани и
сви који су оспоравали да се оне могу применити у југословенском
друштву, те се после изношења овакве једне анализе на удару нашао декан Правног факултета професор Ђорђе Тасић.72
Закључак

Од регистрације Клуба студената Словенски југ на Београдском универзитету до пада владе Милана Стојадиновића чланови
ове организације били су окупљени око југословенских, антикомунистичких и демократских начела. Кокетирање режима са Италијом довело је до покушаја да се на ову идеолошку платформу
вештачки надограде одређена фашистичка искуства и модели.
Оваква настојања, као што смо видели на примеру екскурзије у Италију, доживела су потпуни неуспех и нису у овом периоду утицала
на идеолошку матрицу Клуба. Образовањем нове управе, у којој
су челни људи били блиски идејама деснице, довело је до значајне промене идеолошког курса ове организације. Антисемитизам,
антимасонство, оштра критика демократије и залагање за корпоративно државно уређење кључне су одреднице нове идеолошке
поставке које су заједно са насилним методама и недемократским
захтевима Словенски југ одвеле у табор екстремне деснице. У спољној политици владе Драгише Цветковића, која је од 1940. настојала

68
69
70
71
72

Словенски југ, 12. јул 1940, 2.
Словенски југ, 4. август 1940, 2.
Словенски југ: 6. септембар 1940, 4; 22. децембар 1940, 2.
Словенски југ: 28. јул 1940, 3; 4. август 1940, 3; 25. август 1940, 4.
Словенски југ, 4. август 1940, 3.
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да оствари тесну сарадњу са Немачком и Италијом, проналазимо
један од главних фактора који је створио повољну климу за процес
идеолошке метаморфозе Клуба. Намеће се питање зашто је режим
спроводио мере против организације која је имала готово идентичне идеолошке циљеве и која је на Београдском универзитету
тесно сарађивала са члановима Словенског југа. Као основна хипотеза намеће се да је влада Драгише Цветковића, са једне стране,
забраном Збора желела да умири јавност која је негативно гледала
на његове идеолошке циљеве и методе деловања, а са друге, да је
подржавањем сличне десничарске организације, над којом је имала пуну контролу, настојала да пошаље сигнал у Берлин и Рим.
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Summary
Rade Ristanović
Ideological Orientation of the Student Club
of the Yugoslav Radical Community Slavic South
Abstract: In the period between the two world wars,
Belgrade University political life characterised by the
existence of various organizations was quite dynamic. Since
December 1935, the Yugoslav Radical Community put under
control the youth organization Slavic South whose members
founded the Student Club of the Yugoslav Radical Community
Slavic South. In this article the author aims to determine key
ideological principles which brought together the members
of this organization; conclude in which aspects the fall of the
government of Milan Stojadinović influenced the ideological
platform of the organization; indicate the methods used by
the members to implement and propagate these ideas. The
article is based on archival records from the Archives of
Yugoslavia, the Archives of Serbia, the press (Slavic South)
and relevant literature.
Key words: the Kingdom of Yugoslavia, Belgrade, the
University of Belgrade, Yugoslav Radical Community,
ideology, right-wing politics, Student Club of the Yugoslav
Radical Community Slavic South

Since December 1935, the Yugoslav Radical Community put under
control the youth organization Slavic South whose members founded the
Student Club of the Yugoslav Radical Community Slavic South. Since its
founding at the Belgrade University until the fall of the government of
Milan Stojadinović, members of this organization were gathered around
discussing their Yugoslav, anticommunist and democratic principles.
Flirtation of the regime with Italy resulted in an attempt to upgrade
this ideological platform with fascist policy models and experience.
These intentions, if we take their trip to Italy as an example, were a total
failure, thus it had no influence on the ideological platform of the Club.
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The establishment of this administration, whose leading members were
close to right-wing political stands, resulted in an important change of
the ideological course of this organization. Anti-Semitism, anti-masonry,
severe criticism of democracy and intercession for corporative state
regulation were key characteristics of the new ideological platform
which together with violent methods and non-democratic demands
led this organization to adopt an extreme right wing policy. We found
the foreign policy of Dragiša Cvetković, which strove to achieve close
cooperation with Germany and Italy since 1940, to be one of main
causes that created a favorable climate for the process of an ideological
transformation of the Club. Parallel with the mentioned process, the
regime implemented measures against an organization which promoted
almost identical ideological goals and implemented close cooperation
with the members of Slavic Club at the Belgrade University. The situation
imposes the basic hypothesis that by banning Zbor the government of
Dragiša Cvetković, on one hand, intended to pacify the public that did not
support the ideological goals and methods of this organization while on
the other hand by supporting a similar right-wing organization, which it
fully controlled, intended to send a signal to Berlin and Rome.
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Убиство жетелаца из Старог Грацка и околине∗

Апстракт: Рад има за циљ да анализира све доступне
податке о убиству 14 српских цивила из Старог Грац
ка и околине на жетви 23. јула 1999. године. Важно је
поуздано утврдити чињенице, приказати непосредне
околности и описати цео тај догађај.
Кључне речи: Косово и Метохија, Липљан, Старо Грацко,
Бујанце, масакр на жетви, ОВК

О догађајима
Сукоб између оружаних снага Савезне Републике Југославије
(СРЈ) и паравојне формације тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК)
започео је марта 1998. на територији Косова и Метохије. Оружани
сукоб завршен је након НАТО бомбардовања СРЈ, које је трајало од
24. марта до 10. јуна 1999. и које је завршено споразумом у Кумано
ву између Војске Југославије (ВЈ) и НАТО-а и Резолуцијом 1244 Са
вета безбедности 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

∗

 Чланак је резултат рада на пројекту Злочини на простору бивше Југославије
у ХХ и ХХI веку који финансира Министарство културе Републике Србије
(годишњим Уговором за финансирање Музеја жртава геноцида за 2015).

165

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

(УНМИК), али и припадника ОВК у Покрајину. Током тих догађања
настао је вакуум безвлашћа, када је дошло до насиља и терора над
српском заједницом. Насиље и терор су спроводили припадници
ОВК, а најчешће су се огледали у отмицама и убиствима припадника
српске и других мањинских заједница на Косову и Метохији.1 Терор
ОВК у јуну, јулу и августу 1999. године довео је до принудног напу
штања Косова и Метохије око 200.000 грађана српске национално
сти и око 50.000 припадника других мањинских заједница.
Етнички сукоби на Косову и Метохији трају вековима. Поли
тички сукоби су кулминирали 90-их година XX века када је дошло до
разградње и разбијања Југославије. Јула 1990. Скупштина тадашње
Социјалистичке Аутономне Покрајине Косова, коју су углавном чини
ли Албанци, усвојила је Декларацију о стварању Републике Косово, у
којој је истакнут захтев за њеним признањем као државе у оквиру Ју
гославије. Неколико месеци касније, у септембру, на тајном заседању у
Качанику, донет је и Устав „Републике Косово“. Године 1991. на Косову
и Метохији Албанци су одржали незванични и илегални референдум
за независност, а 1992. и изборе за представнике у скупштини „Репу
блике Косова“. Успоставили су систем паралелних институција у свим
областима друштвеног живота. Тако је 1993. формирана милитантна
организација Ushtria Çririmtare e Kosovës (UÇK) – Ослободилачка вој
ска Косова, која је одговорна за потоње злочине над српским станов
ништвом на Косову и Метохији. Илегална влада тзв. „Републике Косо
во“ је 1997. формирала наоружане паравојне формације косовских Ал
банаца под називом Formacionet ushtarake te Republikës Kosovës (ФАРК
– Оружане формације Републике Косова). Те две милитантне снаге,
заједно са групама наор
 ужаних цивила тзв. „милицијом“, одговорне су
за терор, насиље и злочине над српским становништвом на Косову и
1

У једној пресуди је о ОВК наведено: „Ослободилачка војска Косова, у коју се регрутовало албанско становништво, имала је војну организацију, материјална
средства и команду, што је овој формацији омогућавало да изводи континуиране и усклађене војне акције и да осваја и контролише делове територије 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“. Архив
Музеја жртава геноцида (АМЖГ), Фонд o ратним сукобима од 1991. године,
Косово и Метохија, несређена архивска грађа, Окружни суд у Београду, Веће за
ратне злочине, Пресуда К. В. 2/07, од 20. децембра 2007. године, у кривичном
предмету против окривљеног Синана Морине. - Више о отмицама мањинског
становништва на Косову и Метохији видети у: Бојан Ђокић, „Нумеричка анализа списка отетих и несталих Срба и припадника других мањинских заједница на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2015, 123–144.
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Метохији.2 Жртве албанских милитантних формација били су, пре све
га, припадници српске националности и осталих мањинских заједни
ца на Косову и Метохији, али и особе албанске националности, лојални
грађани Републике Србије. Насиље и терор су појачани после 10. јуна
1999. када је завршено НАТО бомбардовање СРЈ и када су на Косово и
Метохију стигле снаге Кфора и Унмика. Један од највећих и најтежих
злочина у периоду после завршетка оружаног сукоба било је масовно
убиство 14 особа српске националности на њиви за време жетве.
Тај злочин је познат као масакр у Старом Грацку. Могли би
смо рећи да је то ипак погрешна одредница, јер се према свим до
ступним подацима злочин догодио у атару села Бујанце.3 Десио се

2

3

АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена архивска грађа, Република Србија, Министарство унутрашњих послова,
Управа за борбу против организованог криминала, КУ бр. 61/02, 5. јул 2002,
Београд, Кривична пријава (релевантна информација) против Хашима Тачија и Агима Чекуа, и прва допуна кривичне пријаве против истих особа од
25. новембра 2002, 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,
ур. Јован Мирковић, (Београд: Музеј жртава геноцида, 2009), 157–193; Бојан
Ђокић, „Прилог изучавању геноцида над Србима на Косову и Метохији: студија случаја“, Годишњак Музеја жртава геноцида, ур. Вељко Ђурић Мишина,
(Београд: Музеј жртава геноцида, 2014), 191–210; Duško Tomić, Kosovska kriza
i novi svetski poredak: (kosovska kriza i genocid nad srpskim narodom u refleksiji
novog svetskog poretka), (Beograd: Novi dani, 2000), 40; Епархија рашко-призренска, 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: Индрик, 2007), 117.
Подаци говоре да су њиве оних који су побијени биле у атару села Бујанце.
Zoran Stanojević, „Na licu mesta: Kosovo“, Vreme, br. 447, 31. jul 1999. У документима Републике Србије наводи се да се њива налази у близини албанских села
Бујанце и Велики Алаш, а да се у близини места на којој се догодио злочин налазила Бујаначка шума (Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног права, Комитет за прикупљање
података о извршеним злочинима против човечности и међународног права,
(Београд: 2001), 152. У извештају ОЕБС-а наводи се да су тела пронађена на
пољу, крај шуме. OEBS, Kosovo: kako viđeno, tako rečeno, II deo: Izveštaj Misije
OEBS-a na Kosovu. Stanje ljudskih prava jun 1999–oktobar 1999. godine, prevela
Duška Anastasijević, (Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2001), 32–33. У једном Унмиковом документу се каже да је место убиства на раскршћу пољских
путева Старог Грацка и Великог Алаша (АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од
1991. године, Косово и Метохија, несређена архивска грађа, About Staro Gracko
Massacre).
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у данима жетве српских пољопривредника Старог Грацка и околи
не, у петак 23. јула 1999. Жетва је те године каснила због небезбед
не ситуације за мањинске заједнице на Косову и Метохији. Пошто
су се злочини Албанаца над припадницима српске заједнице у то
време догађали свакодневно од 12. јуна 1999, пољопривредници из
Старог Грацка и суседних села су неколико пута тражили пратњу
британског контингента Кфора како би изашли на њиве и обавили
бербу.4 Британски контингент Кфора, наводно због недостатка ре
сурса, људства и возила, није могао да им изађе у сусрет. Како је же
тва каснила и морала да буде обављена, пољопривредници су се на
житна поља упутили по групама, без заштите. Такав потез српских
пољопривредника показаће се као погрешан и кобан.
Жетва без заштите обављана је неколико дана, а до убиства
је дошло када су већ били при крају посла. Мештани сматрају да су
све време били посматрани и да су терористи одлучили да их напад
ну баш последњег дана жетве.5 Највероватније су убице сачекале да
покупе летину и да се окупе око трактора, како би могли лакше да
их опколе. Жито је већ било натоварено на тракторске приколице.
Убиство 14 српских жетелаца догодило се на њиви Станими
ра Ђекића. Тај посед се налазио у близини албанских села Бујанце и
Велики Алаш. У близини њиве је Бујаначка шума.6 Злочиначка опе
рација била је добро планирана и организована, о чему нам говори
и то што су у њој учествовале особе са војним искуством, а не група
албанских сељана који би се одлучили на извесну осветничку акци
ју. Напад на жетеоце је био брз и кратак. У извештају Мисије ОЕБС-а
на Косову и Метохији наводи се да су се рафали из ватреног оружја
чули око 20 минута.7 Став да се злочин одиграо у току 20 минута
сматрамо погрешним, јер су у то време хеликоптерске патроле биле
честе, а и јединице Кфора су биле стациониране у близини.8 Брз од
лазак злочинаца са лица места и њихово извлачење с тог подручја
такође упућују на брз напад. На то упућује и чињеница да су двојица
жетелаца при себи имала лако оружје, али је утврђено да га нису
употребили.9 То сведочи да су били затечени нападом.
4

5
6

7
8
9

Јања Гаћеша, „Сећање на крваву жетву у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3.
2015, http://www.srpskilist.net
Stanojević, „Na licu mesta“.
Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности
и међународног права, н. д., 152.
OEBS, n. d., 32–33.
Stanojević, „Na licu mesta“.
Зоран Балиновац, „Прича о Старом Градском“, датум приступа 4. 3. 2015,
http://rkrsmanovi.blogspot.com
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Према казивању старијих мештана, село Старо Грацко је сво
јевремено пројектовао Рус, агроном по струци. Становници Старог
Грацка су пореклом насељеници на овим просторима. Према до
ступним подацима, после Првог светског рата, Старо Грацко су на
селили људи из Црне Горе, Херцеговине, Лике и с Кордуна.10 Треба се
подсетити да је у Другом светском рату на Косову и Метохији наро
чито суров био прогон колониста, што је имало за циљ да се застра
ше остали припадници српског народа.11 Ситуација терора и страха
створена јуна, јула и августа 1999. године умногоме подсећа на прву
годину Другог светског рата на Косову и Метохији.
У време злочина, у Старом Грацку је било 73 српске и три ал
банске куће.12 У селу је живело око 460 Срба, од којих је 57 интерно
расељених.13 Српско село Старо Грацко, у општини Липљан, било је
у зони одговорности британских војника Кфора, па делимичну од
говорност за тај злочин сноси и Уједињено Краљевство Велике Бри
таније, јер жетеоцима није пружена заштита. Британски војници припадници Кфора били су смештени у згради Казнено-поправног
дома, која се налази између Старог Грацка и албанског села Мали
Алаш.14 С обзиром на то да се злочиначки чин десио у њиховој зони
10

11

12
13
14

Митра Рељић, С душом на готовс: сведочења: Косово и Метохија 1999–2004,
(Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Караџић“, 2005), 123.
Александар Павловић, „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији
током Другог светског рата“, Архив 1–2/2014, 115. Према подацима, за време
Другог светског рата на Косову и Метохији је убијено око 10.000 Срба, а протерано између 40.000 и 100.000 (Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату: документа, (Београд: Музеј
жртава геноцида, 2009), 17, 26–27, 173–174; Branko Petranović, Srbija u Drugom
svetskom ratu 1939–1945, (Beograd: Vojno izdavačкi i novinski centar, 1992), 102–
104, 245, 252; Венцеслав Глишић, „Албанизација Косова и Метохије 1941–1945“,
Срби и Албанци у XX веку: циклус предавања 7–10. мај 1990, ур. Андреј Митровић,
(Београд: САНУ, 1991), 285; Slobodan D. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji
okupirane Jugoslavije 1941–1945, (Beograd: Narodna knjiga: Institut za savremenu
istoriju, 1981), 51–54; Đorđe Borozan, „Albanci u Jugoslaviji u Drugome svjetskom
ratu“, Dijalog povjesničara-istoričara 3, Pečuj 12–14. maja 2000, priredili Hans-Georg
Fleck i Igor Graovac, (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 2001), 368; Венцеслав
Глишић, Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944, (Београд: Рад,
1970), 277–291; Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне
интеграције, (Београд: Службени лист СРЈ, 1993), 96).
„Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.
rts.rs. На једном месту наводи се да је село бројало око стотинак српских
домаћинстава („Срби лелечу, Албанци певају“, Глас јавности, 29. јул 1999).
OEBS, n. d., 32–33.
Антонијевић, „Страдање Срба“, 166; Свети архијерејски синод Српске православне цркве, Меморандум о Косову и Метохији Светог архијерејског сабора
Српске православне цркве, (Београд, 2003), 118.
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одговорности највероватније су били задужени и за истрагу. Према
једном податку, истрагу су водили британски детективи.15
Шта се тачно десило на њиви, није до краја познато. Према
појединим наводима, 13 жртава је усмрћено око комбајна, а 14. жр
тва је убијена на око 150-200 метара даље, на трактору.16 Постоје
различити подаци о томе ко је та жртва на трактору. Медији су на
водили да је то био Слободан Јанићијевић и да је убијен с леђа,17 ми
трополит Амфилохије је саопштио да је за воланом трактора прона
ђен Момчило Јанићијевић,18 а из сведочења Драгана Одаловића, реч
је о Андрији Одаловићу.19 С обзиром на то да о томе не постоји поу
здан податак, остаје отворено питање ко је била жртва на трактору.
Такође, нема одговора на питање да ли је та жртва пронађена даље
од осталих, на трактору, покушала да побегне или се ту затекла кад
су убице извршиле препад.
Из података који су нам доступни није најјасније да ли су жр
тве биле окупљене на једном месту и ту стрељане или је на њих пу
цано како су се затекли на њиви. Портпарол Кфора мајор Jan Joosten
је изјавио да су жртве биле груписане у кругу и да су убијене из ауто
матског оружја.20 И у извештају Мисије ОЕБС-а на Косову и Метохији
наводи се да је 13 жртава пронађено на једном месту.21 У једном до
кументу се наводи: „Након што су их мучки покосили, војници Кфора
дошли, скупили их и поређане у круг оставили“.22 Драган Одаловић
је посведочио да је видео да су тела жртава лежала око других маши
на.23 Ако имамо у виду да је једна жртва упуцана на око 150 метара
даље од осталих, да је напад био брз и кратак и да су два жетеоца има
ла код себе лако наоружање које нису употребила, онда то указује на
15
16

17
18
19

20

21
22
23

Балиновац, „Прича о Старом Градском“.
На једном месту смо пронашли податак да је 14. жртва пронађена поред
трактора (OEBS, n. d., 32–33).
Гаћеша, „Сећање на крваву жетву“.
Амфилохије Радовић, Љетопис новог косовског распећа: дневнички и други
записи, март–август 1999, књ. 1, (Цетиње: Светигора, 2011), 248.
Пјер Пеан, Косово: „праведни рат“ за стварање мафијашке државе, превео
Милан Комненић, (Београд: Службени гласник, 2013), 177–180; Павле
Џелетовић Иванов, Злочини Арбанаса над Србима: вековни записи странаца о
злочинима Арбанаса над Србима, (Београд: Геополитика пресс, 2014), 157–159.
- Отац Андрије Одаловића зове се Миодраг. Павле Џелетовић и Пјер Пеан га
називају „Драган“. Највероватније му је то надимак.
„World: Europe Serb farmers gunned down“, датум приступа 4. 3. 2015, http://
news.bbc.co.uk/furniture/banners/banner_world.gif
OEBS, n. d., 32–33.
Рељић, н. д., 125.
Џелетовић, н. д., 157; Пеан, н. д., 177–180.
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помисао да су жетеоци упуцани на месту где су се затекли. Увиђај на
лицу места су обавили припадници Кфора, а тела су пребачена у Кли
ничко-болнички центар Приштина на обдукцију.24
Такође, не зна се поуз дано у које време се злочин тачно до
годио. У једном Унмиковом документу се тврди да се напад одиг рао
отприлике око 20.15 часова.25 На другом месту налазимо податак
да се то десило између 20.30 и 21.30.26 Према наводима Кфора, њи
хова патрола је око 21.30 чула пуцњаву. Тридесет минута касније
пронашли су 13 убијених пољопривредника поред комбајна. Тело
четрнаестог пољопривредника пронађено је, као што смо напо
менули, око 150 метара даље, на трактору.27 У извештају Мисије
ОЕБС-а на Косову и Метохији се такође каже да је патрола Кфора
чула пуцњаву око 21.00 час.28 Међутим, иако није јасно у које време
се тачно догодило убиство, извесно можемо констатовати да се тај
нечувени злочин десио под окриљем мрака, у вечерњим часовима,
између 20.15 и 21.30 часова.
О жртвама

Када је реч о убијеним жетеоц
 има, погрешно је рећи да су
жртве само Старограчани јер су неки убијени били из околних села
Топличана, Великог Алаша и Крајишта.29 Наиме, због терора Алба
наца екстремиста, прибежиште у Старом Грацком нашли су прогна
ници из суседних села, који су у њему живели као интерно расељена
лица. У извештају Мисије ОЕБС-а на Косову и Метохији наводи се да
је само седам настрадалих из Старог Грацка, а да су остале жртве
интерно расељена лица из околних села.30 И у једном документу Ун
мика се тврди да је седам жртава било из Старог Грацка.31 Међутим,
према подацима са умрлица, из Старог Грацка је осморо настрада

24
25

26
27
28
29

30
31

„Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.
„Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“.
„CNN - 14 Serb farmers killed in Kosovo, NATO reports - July 24, 1999“, датум
приступа 4. 3. 2015, http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9907/24/kosovo.02/
index.html?iref=allsearch
OEBS, n. d., 32–33.
Stanojević, „Na licu mesta“; „Списак убијених и киднапованих Срба на Косову и
Метохији 1999. године“, датум приступа 11. 3. 2015, www.intermagazin.rs
OEBS, n. d., 32–33.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.
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лих. Неспорно је уз то да су сви убијени били цивили и припадници
српске националности.
Већина настрадалих је била у сродству. На жетви су убијени
очеви и синови, браћа, стричеви и синовци. Митрополит Амфило
хије наводи: „За воланом трактора убијен је Момчило Јанићијевић
(53). Близу њега, у још непожњевеном житу лежао је његов син Но
вица, који је за три дана требало да наврши 18 година. Около су ле
жала тијела његовог синовца Слободана (34), сина његовог брата
Чедомира и старијег брата Милета Јанићијевића (43), затим Андри
је Одаловића (32), Јовице (20) и Радета (32) Живића, па Божидара
(52) и Станимира (44) Ђекића, Љубише (60) и Саше (26) Цвејића,
Николе Стојановића (60), Миодрага Тепшића (48), Милована Јова
новића (30). Тијело овог посљедњег је толико унакажено да још
увијек не могу са сигурношћу да га идентификују!“32 Иза браће Жи
вића остало је седморо деце.33
Према подацима са умрлице, следеће особе су настрадале на
жетви 23. јула 1999. године:34

1. Ђекић (Милан) Станимир, рођен 16. 9. 1955. у Приштини, Велики
Алаш;
2. Ђекић (Деспот) Божидар, рођен 18. 11. 1947. у Великом Алашу
(Липљан), из Старог Грацка;
3. Живић (Илија) Јовица, рођен 18. 7. 1970. у Урошевцу, из Старог
Грацка;
4. Живић (Илија) Радован, рођен 12. 10. 1967. у Мужичану (Шти
мље), из Старог Грацка;
5. Ј анићијевић (Чедомир) Слободан, рођен 21. 5. 1965, Крајиште;
6. Ј анићијевић (Ђорђе) Миле, рођен 4. 7. 1957. у Крајишту (Липљан),
из Старог Грацка;
7. Ј анићијевић (Момчило) Новица, рођен 26. 7. 1981. у Липљану, из
Старог Грацка;
8. Јанићијевић (Ђорђе) Момчило, рођен 20. 6. 1946. у Крајишту (Ли
пљан), из Старог Грацка;
9. Јовановић (Цвеја) Милован, рођен 20. 7. 1969, Топличане;
10. Одаловић (Миод
 раг) Андрија, рођен 28. 11. 1967, место рођења и
пребивалишта Старо Грацко;
32

33
34

Радовић, н. д., 248. Митрополит Амфилохије погрешно наводи да је Јовица
Живић имао 20, а да је Никола Стојановић имао 60 година.
Рељић, н. д., 125.
Подаци о датуму рођења настрадалих преузети су из базе података Фонда за
хуманитарно право. Видети сајт: www.hlc-rdc.org, (датум приступа 11. 3. 2015).
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11. Стојановић (Деспот) Никола, рођен 18. 12. 1936. у Доњем Годан
цу (Штимље), Крајиште;
12. Тепшић (Милан) Миодраг, рођен 23. 2. 1951. из Старог Грацка;
13. Цвејић (Јордан) Саша, рођен 26. 9. 1973, Крајиште;
14. Цвејић (Данило) Љубиша, рођен 24. 6. 1939, Велики Алаш.
О починиоц
 има

Масовно убиство српског становништва осудили су сви ре
левантни чиниоци. Према наводима Павла Џелетовића, шеф При
времене административне мисије УН-а на Косову и Метохији Бер
нар Кушнер је 24. јула 1999. изјавио: „Ужаснут сам злочином у Ста
ром Грацком. Очекујем хитну и енергичну истрагу, како би се што
пре ухапсили и пред лице правде извели одговорни за масакрирање
14 српских цивила. Свет мора да осуди оваква кукавичка убијања и
пронађе одговорне за убиства“.35 Тадашња главна тужитељка Међу
народног кривичног суда за бившу Југославију у Хагу Луиз Арбур
најавила је истрагу поводом убиства 14 српских цивила.36 Коман
дант Кфора, генерал Мајкл Џексон је такође осудио овај злочин.37
Џелетовић истиче да је Џексон изјавио: „Међународне снаге ће учи
нити све да починиоц
 и шокантног злочина у Старом Грацком бу
ду пронађени и изведени пред суд“.38 Истовремено, масакр над 14
српских сељака осудио је лидер ОВК Хашим Тачи.39 Истим поводом
Мадлен Олбрајт, амерички државни секретар, изјавила је 29. јула
1999: „То је заис та страшан злочин. Не можемо заборавити да је би
ло неких прилично гнусних догађаја у прошлости, али је сада успо
стављен систем да их штити. Они треба да остану“.40
У том тренутку, међународној јавности је колико-толико би
ло јасно да се одвијала систематска кампања ОВК на Косову и Ме
тохији, ради етничког чишћења мањинских заједница. Карл Билт,
специјални изасланик УН-а за Косово и Метохију, упозоравао је на
то у отвореном писму: „Не може се избећи утисак да је у току намер

35
36
37
38
39
40

Џелетовић, н. д., 142; Пеан, н. д., 177–180.
Исто.
Stanojević, „Na licu mesta“.
Џелетовић, н. д., 142; Пеан, н. д., 177–180.
Human Rights Watch, Abuses against Serbs and Roma in the New Kosovo, Vol. 11
no. 10 (d), august 1999, 2, датум приступа 4. 3. 2015, https://www.hrw.org/
reports/1999/kosov2/.
Human Rights Watch, Po naređenju: Ratni zločini na Kosovu, preveli Jasmina Stanić,
Tanja Vunjak, Karlo Poljaković i Srđan Starčević, (Beograd: Samizdat B92, 2003), 566.
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но организована кампања са циљем да се Космет етнички очисти
од преосталих Срба. Убиства и злочини се дешавају свакодневно“.41
Ветон Сурои, албански новинар, уредник листа Koha Ditore и поли
тичар са Косова и Метохије, написао је да је на делу „организовано
и систематско застрашивање Срба, само зато што су Срби, па се због
тога сматрају колективно одговорним за оно што се дешавало на
Косову“.42 Јасно му је да то нису „појединачни инциденти“.43
Иако је злочин осуђен, уочљиво је да се уз осуде тог стравич
ног чина увек наводе злочини почињени над припадницима албан
ске националности за време оружаног сукоба на Косову и Метохији.
„Злодела над Србима увек се превиђају наводним злочинима Срба,
који су наводно убијали све што је шиптарско“.44 Циљ оваквог по
нашања је свакако девалвирање злочина над српским народом на
Косову и Метохији.
Ко су и одакле су убице ни дан-данас није познато. Постоји
сумња да су злочинци били из суседних села: „У ово масовно убиство
умијешани су Шиптари из самог Старог Грацког и сусједних села из
којих су Старограчанима стизале даноноћне пријетње, праћене ра
фалном паљбом, са повременим паљевинама кућа. Прије неколико
дана насилници су отели старца Перу Ристића, коме се изгубио сваки
траг. КФОР је слабо заинтересован да расвијетли злочин“.45 Мешта
ни Старог Грацка кривце виде у мештанима села Велики Алаш.46 По
чиниоци и налогодавци тог злочина још нису пронађени, али је за
та убиства осумњичено много лица. Унмик полиција је 2007. године
ухапсила Маљзума Битићија из Великог Алаша, али је он убрзо осло
бођен из притвора због недостатка доказа.47 Битићи је осумњичен и
за убиство Милене Стојановић 28. јуна 1999, што је био непосредан
41
42

43
44

45

46
47

Џелетовић, н. д., 144.
Tim Džuda, Kosovo: rat i osveta, prevela Duška Anastasijević, (Beograd: Samizdat
B92, 2002), 314; Veton Surroi, „Kosovo Fascism, Albanian’s Shame. The systematic
intimidation of Kosovo’s Serbs brings shame on the province’s Albanians and will
have far-reaching and long-term consequences“, Koha Ditore, 25 August 1999.
Ветон Сурои наводи да понашање Албанаца после ратног сукоба према Србима представља фашистичко понашање, а не емоционалну реакцију. Даље
каже да су Срби који су извршавали наређења из Београда побегли са Косова и
Метохије и да зато не стоји изговор према којем Албанци желе да се освете Србима за злочине, као и да то не може бити оправдање за нови злочин (Исто).
Мирко Чупић, Отета земља Косово и Метохија: (злочини, прогони, отпори...),
(Београд: Нолит, 2006), 353.
Радовић, н. д., 249. - Из Старог Грацка убице нису сигурно, јер су у том селу, у то
време, биле само три албанске куће.
OEBS, n. d., 32–33.
„Zločin u Starom Gracku-Žetva bez roda“, датум приступа 4. 3. 2015, www.politika.rs
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повод за исељавање српског становништва из Великог Алаша.48 Сум
ња се да је један од извршилаца убиства жетелаца Адеми Мухамед из
Великог Алаша,49 а као један од одговорних за тај злочин помињан је
и Ајваз (Бехрам) Карпузи.50 Осумњичени су такође и Бесим Алиу и Ра
хим Подворица,51 потом и Зејна Бећај (1936) из Великог Алаша,52 као
и Лецај Суља и његов брат.53 Једна од осумњичених била је и Линдита
Крензи, официр за везу ОВК у зони Неродимље, међутим, она, по свој
прилици, није била уплетена у тај злочин.54
У емисији „Изазови истине“, у епизоди број 290, Милован
Дрецун је изјавио да је Унмик после детаљне истраге идентифико
вао 20 особа осумњичених да су планирале и реализовале масакр.
То су, како је наведено: Ахмет Бафтиу, Мохамет Адеми, Зенел Амер
лаху, Ментор Амерлаху, Бљерим Хоџа, Илир Бафтиу, Наим Бафтиу,
Али Мејзиноли, Зејна Бећај, (?) Битићи,55 Маљзум Битићи, Миљазим
Битићи, Осман Карпузи, Бљерим Јошаница, Рахим Подворица, непо
знати звани Шабани, Бег Шаћири, Салиху Шћери, Бљерим Бафтиу и
48
49
50

51

52
53
54

55

„Ubijeni zato što su govorili srpski“, датум приступа 7. 3. 2015, www.vesti-online.com
Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности
и међународног права, н. д., 152.
Рођен у селу Седларе (Липљан) 21. маја 1956. године. Од 1991. налазио се у
Албанији, а након што је завршио војну обуку, отишао је у западну Европу.
Прикључио се албанској емиграцији и највероватније постао припадник
ОВК 1998. Био је припадник штаба 121. бригаде ОВК и руководилац војне
полиције. Ангажован је на планирању и директном извођењу терористичких
акција према припадницима МУП-а Србије и ВЈ на територији села Црнољево,
Лапушник, Клечка и Магура. Припадници штаба 121. бригаде ОВК су септембра
1998. извршили терористички напад на резервног полицајца Милосава
Станишића, који је у том нападу рањен. У октобру 1998. Карпузи је учествовао у
терористичком нападу на породицу полицајца у Липљану Фатмира Ћеримија,
из села Петровића, у општини Штимље. Такође, учествовао је у лишавању
слободе двојице новинара Танјуга, као и ликвидацији неколико Албанаца
лојалних Републици Србији. Организатор је етничког чишћења на подручју
Липљана и околине после завршетка НАТО агресије на СРЈ 1999. године. У
Белој књизи је означен као један од организатора и учесника у терористичком
нападу изведеном 23. јула 1999. у селу Старо Грацко (Влада Републике Србије,
Албански тероризам и организовани криминал на Косову и Метохији, (Београд,
2003), 99–100). После ратног сукоба, постао је председник Удружења ратних
ветерана Липљана.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.
Исто.
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, н. д., 166.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.
Највероватније је реч о Фљориму Битићију.
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Бесим Алиу. Као кључног истиче Бега Шаћирија, који је био коман
дант ОВК јединице под називом „Фортуна“. Поред свега наведеног,
мишљења смо да је кључни човек који може имати сазнања о овом
злочину Шукри Буја. Буја је био командант 161. бригаде оперативне
зоне неродимског среза ОВК. Шукри Буја (псеудоними Газетар и Со
кољ) имао је пребивалиште у селу Бујанце, где се злочин и догодио,
и био је један од командујућих у липљанској општини.56 Бег Шаћири
је био у добрим односима са њим. Такође, један од оних који могу
имати сазнања о свему што се догодило јесте и Шћери Салиху, ко
мандант војне полиције ОВК у Липљану.
Постоје и нејасноће о томе колико комада ватреног оруж
ја је коришћено приликом злочина. У извештају Мисије ОЕБС-а на
Косову и Метохији се наводи да су жртве убијене из три пушке АК47.57 Према документима Унмикових истражитеља, том приликом је
коришћено девет пушака АК-47 и два пиштоља.58 Одговор на пита
ње да ли је пуцано из три или из девет пушака могао би да садржи и
разјашњење о томе колико је најмање било починилаца хладнокрв
ног убиства жетелаца.
О Бегу Шаћирију

Бег (Исмаил) Шаћири рођен је 15. јула 1960. године. Био је
главни осумњичени за нападе ручним гранатама у Липљану и око
лини. За време оружаног сукоба између безбедносних снага СРЈ и
паравојне формације ОВК, био је припадник 138. бригаде ОВК. Имао
је пребивалиште у селу Црни Брег (Липљан).59 Шаћири у својим бе
лешкама наводи да је командант јединице „Фортуна“. Јединица је
била оперативна и починила је бројне злочине на Косову и Метохи
ји од 27. јуна до 9. августа 1999. године, када су њени припадници
лишени слободе. У изјави потврђује да је та формација спроводила
акције у Гњилану, Витини, Урошевцу, Качанику, Липљану, Штимљу
56

57
58

59

Fond za humanitarno pravo, Dokumentacija i pamćenje, Svedočenje inspektora
Dragana Jašovića na suđenju Slobodanu Miloševiću, 26. april 2005. godine, datum
pristupa 12. 3. 2016, http://www.hlc-rdc.org/Transkripti/Milosevic/Transkripti/
Transkripti%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20(18)/
Transkript%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20-%2026.%20
april%202005..pdf.
OEBS, n. d., 32–33.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.
Исто.
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и Приштини. Наводи и да нису били у стању да изведу акције у сели
ма Добротин, Гуштерица, Ливађе, Рабовац и Штрпце. У једном запису
Шаћири себе назива и командантом јединице „Црна рука“.60 Када је
командант у Липљану Шћери Салихи покушао да га стави под своју
контролу у лето 1999, Шаћири се није сагласио с тим па је формирао
своју организацију у тој зони са намером да буду део ФАРК-а. Поку
шавао је да ступи у контакт са његовим руководством у Липљану ка
ко би му се прикључио, али је командант ФАРК-а Шпенди Лугани то
спречио ускраћивањем захтеваних ресурса. Извештаји указују на то
да је Бег Шаћири п
 ретио команданту Шћери Салихију уколико се би
ло како умеша у његове активности.61 Према белешкама Бега Шаћи
рија, захтевао је помоћ од команданта у Липљану Шћерија Салихија
за истовремене нападе на српско становништво у Грацком, Доброти
ну и Штрпцу.62 Постоје подаци да се бавио и трговином и препрода
јом цигарета. Бег Шаћири и Бљерим Хоџа су заустављени на путу у
октобру 1999. и приликом рутинске контроле аутомобила утврђено
је да поседују легитимације Косовског корпуса и информативног сер
виса. Верује се да је Бљерим Хоџа професионални убица.63
Бег Шаћири је ухапшен 9. августа 1999. као осумњичени за на
пад ручним гранатама у Липљану и за убиство 14 жетелаца. Поред
њега, ухапшено је још 14 лица: Нусрет Лаци, Фљорим Битићи, Садат
Шаља, Љуљзим Статовци, Осман Карпузи, Ментор Амерлаху, Јехона
Хусени, Хамида Хусени, Ваљбона Хусени, Џевахире Будакова, Макфи
рете Бајрами, Зенел Амерлаху, Бљерим Хоџа и Бљерим Јошаница.
У својим белешкама Шаћири истиче да је тада ухапшено 17
војника. У списку напада који је сачинио наводи седам имена, а два
имена нису међу горепоменутим: Беким Карпузи и Рагип Будако
ва. Врло је могуће да се међу припадницима јединице која је била
под командом Шаћирија налазе одговорни за убиство 14 српских
земљорадника.
О сахрани

О томе шта се дешавало у Старом Грацком после злочина,
говори нам митрополит Амфилохије. Он је 24. јула 1999. записао:
„Како преноси штампа, у Старом Грацком су на свим српским ку
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ћама истакнути црни барјаци. Срби овдје не вјерују међународним
снагама. Једни кажу: ‘Само руском батаљону можемо да верујемо,
други шурују са Шиптарима, хоће да заташкају ствари (...) штите их
и помажу им у намјери да нас истријебе или отјерају са Космета (...)
Колективно ћемо се иселити’. Други додају: ‘Нијесмо сигурни, ако
их сахранимо овдје, да ће их и мртве оставити на миру. То су злотво
ри. Ништа им није свето...’. И питају: ‘Зашто њима као родбини и срп
ским стручњацима КФОР не дозвољава да присуствују аутопсији?’.
И сами одговарају: ‘То је намјерно, само да ми не видимо трагове
курјачких обреда над тијелима’. Већ сада се полако проноси вијест
да није било иживљавања, већ су их ‘само побили’ (...) Одговорни у
КФОР-у се правдају да су они могли да дођу сљедећег дана да их чу
вају, али да су Срби ‘пожурили, нијесу хтјели да сачекају, бојећи се
кише’. Остаје питање како то да су могли дан касније, а дан раније
нијесу. Кажу још у Старом Грацком: ‘Или КФОР има људство и жељу
да помогне, или нема. Да су хтјели, могли су’“.64 Митрополит Амфи
лохије 25. јула 1999. записује: „Љекари који су обдуковали побије
не српске жетеоце из Старог Грацког били су искључиво Шиптари,
ниједан Србин, било са Косова или из осталог дијела Србије, што
додатно ‘продубљује сумњу у налаз који треба да одговори шта се у
том селу стварно десило (...)’ Штампа преноси писање неког шпан
ског листа у коме се Кушнерова увјеравања да ‘заштита Срба има за
мисију УН првенствени значај’, коментаришу ријечима да ‘ако го
сподин Кушнер не пожури, неће више имати кога да штити’“.65
После обдукције, четири-пет дана после убиства жетелаца,
посмртни остаци предати су породицама.
Сахрана 14 убијених српских жетелаца обављена је 28. јула
1999. године на сеоском православном гробљу у Старом Грацком уз
обезбеђење припадника Кфора. Сахрани је присуствовало неколи
ко стотина људи, као и шеф Привремене административне мисије
УН-а на Косову и Метохији Бернар Кушнер. Патријарх српски Па
вле служио је опело, уз саслужење митрополита црногорско-при
морског Амфилохија, епископа рашко-призренског Артемија и за
хумско-херцеговачког Атанасија. Патријарх Павле је том приликом
рекао: „Једина утјеха у овој великој несрећи је то што су убијени
Срби напустили овај свијет не као злочинци, већ као невине жр
тве“.66 У име мештана, на сахрани је беседио Света Лалић: „Све нас
гуши плач због погибије синова који су пошли по хљебно жито, да
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нахране гладни народ. Убише их крвници и њиве наше натопише
њиховом мученичком крвљу. Потомци качака желе да нам огњишта
погасе, да нас у неповрат прогнају и сјеме затру. Хоће ли свјетски
моћници дати свој благослов да се та неправда догоди? Могу ли њи
хове очи да гледају зулуме острашћених и страдања невиних. Могу
ли свјетски праведници потписати књигу наше пропасти?“67 Шеф
Привремене административне мисије УН-а на Косову и Метохији
Бернар Кушнер на сахрани је пред мноштвом домаћих и страних
новинара изјавио да осуђује страдања недужних цивила и додао да
на Косову и Метохији морају остати да живе „сви Срби и сви Албан
ци и припадници осталих националних заједница“.68 Такође, обећао
је награду од пет милиона немачких марака за проналажење почи
нилаца злочина.69
Убрзо после те сахране, Албанци екстремисти су порушили
надгробна обележја жртвама и на сеоском гробљу поставили нагазне
мине. Због тога је парастос наредних година служен испред спомен
плоче у дворишту школе, у центру села. На зиду основне школе „Бра
ћа Аксић“ у Старом Грацком постављена је мермерна плоча на којој
се између осталог налазе и имена 14 убијених жетелаца. Спомен-пло
ча је постављена као сећање на патњу и жртве, а на њој се налазе и
имена других убијених.70 На помену у Старом Грацком 2002. године,
песник Драган Ничић Циноберски рецитовао је песму „Слобода“:
Ослободите нас или убите
ви силници света и ви локалне убице
са нама губите време
то није у нашој крви
ми никада нећемо бити ваши робови
или слобода или гробови
Вратите отето или нам спалите све
зар ће нам довека
злотвори чувати храмове
опоганисте нас
од облака до колевке
и себе од олтара до дечије раке
вратите отето ил нам спалите све
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Исто, 262–263.
„Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.
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продајте нас већ једном
или поклоните
ви београдске кантаџије
и ви косовски башибозлуци
то знамо злато вам је и у трећој руци
једном ћете се договорити
са собом затворите двери
за нас Косовце не брините
све су нам смрти по мери
Убијени српски жетеоц
 и нису једине жртве албанског теро
ра у Старом Грацком. Списак жртава тог села је много већи. При
ликом НАТО бомбардовања Старог Грацка маја 1999. страдало je
троје мештана – девојчица Драгана С. Димић (1995) и супружници
Божидар У. Јанковић (1939) и Јевросима Т. Јанковић (1937). Крајем
маја убијен је војник Радован М. Одаловић (1960), а почетком јуна
капетан прве класе Милорад С. Стојисављевић (1958).71 Гојко и Сло
бодан Перенчевић и њихова сестра Слободанка су такође убијени.72
Пера Ристић је нестао 16. јула 1999. у општини Липљан. Његова су
пруга тврди да су га отели Адеми Мухамед, Лецај Суља и његов брат,
који се сумњиче да су починили и убиство жетелаца.73 Становници
Старог Грацка нису били безбедни ни 2000. године, јер су насиље
и терор били настављени. Тако су 21. августа 2000. непознати Ал
банци, из возила опел аскона црвене боје, пуцали на Милоша Не
дељковића (16), који се играо испред своје куће са сестрама узраста
четири и 17 година. Нападачи су се одвезли у правцу села Велики
Алаш, а у нападу, срећом, нико није повређен. Милијана Марковић
је убијена на излазу из села 2003. заједно са својим дечком Злати
миром Костићем из села Угљаре. Напади на село су настављени и
наредних година. Из свега овога је јасно да је међу Старограчанима
стално био присутан страх за властите и животе чланова њихових
породица.74
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Гаћеша, „Сећање на крваву жетву“.
„Veliko Gracko Odsečeni od sveta!“, датум приступа 11. 3. 2015, http://www.
pecat.co.rs/wp-content/themes/zenko-v1/images/logo.jpg
Свети архијерејски синод Српске православне цркве, н. д., 166.
„Хуманитарни концерт Видовдан 2014“, датум приступа 5. 3. 2015, http://
drmladen.rs/humanitarni-koncert-vidovdan-2014
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О сведочењу Драгана Одаловића
О убиству 14 жетелаца, Павле Џелетовић и Пјер Пеан пре
носе сведочење Драгана Одаловића. Према исказу Одаловића, он је
имао комбајн који је возио његов син Андрија. Како је било касно
вече, а његов син се није вратио са њиве, Драган и његов комшија
су кренули пут њиве:75 „Онда смо се заједно запутили на њиве да
видимо шта се десило. Када смо стигли близу шуме, опазили смо
моју жетелицу и друге пољопривредне алатке. Прилазим трактору
и видим како са стране виси рука мог сина. Андрија, укочен и мртав,
као да још седи на седишту. Прилазим ближе и видим како тела мо
јих комшија леже око других машина. Сви мртви. Четрнаест лешева.
Пренеражени и у страху, као без душе, одјурили смо према селу. Ка
да смо стигли овамо, нисмо рекли шта смо видели. Један сељак који
је знао донекле енглески телефонирао је војницима Кфора, који су
били стационирани у Липљану, два километра одавде, и затражио
да хитно дођу. Наш саговорник је одговорио да немају тренутно
слободних возила да дођу у Старо Грацко. Ипак, после извесног вре
мена стигла су четири џипа. Око њих су се сјатили сељаци. А онда
смо мој сусед и ја са њима отишли џипом до места крвопролића. Вој
ници Кфора покупили су лешеве и својим возилима одвезли их до
болничке капеле у Приштини. Са њима је пошао и онај наш прија
тељ који је говорио енглески. Нешто касније војници су се вратили.
Британски мајор окупио нас је у сеоској сали. ‘Потресен сам’, рекао
је, ‘нашли смо 14 лешева’. Сељаци су почели углас да ридају. Изи
шли смо напоље. Једна жена се онесвестила на хауби џипа, чији је
мотор већ радио. Возач џипа убацује у брзину и креће, бесан на ту
жену која му смета. Почиње да гура ту јадницу. Друга жена, удови
ца једног од четрнаесторо погинулих, отвара врата од џипа и поку
шава да војника возача заустави у његовом ужасном маневрисању.
Утом јој прилази други војник, хвата је за косу и грло и грубо је баца
на земљу. Трећи војник улеће између жене и тог војника и урла на
њега: ‘Не!’. А онда су сељаци некуда одвели те две жене и побри
нули се за њих. У село стиже још неколико џипова Кфора. ‘Има ли
преживелих међу сељацима који су јутрос отишли на њиве?’, питају.
‘Нема.’. Један од војника узвикује ‘Океј!’ и диже палац. Сви који су се
у том страшном часу тамо затекли разумели су тај покрет руке као
признање да су убице добро обавиле посао. Ужасан гест! Тринаест
година касније Драган Одаловић не може да прикрије бес, огорче
75

Према наводима са једног сајта, у питању је Стево Лалић („Годишњица убиства
Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.rts.rs).
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ње, неразумевање и презир према онима које сматра сарадницима
ОВК“.76 Према наводима Павла Џелетовића, пољопривредне алатке
су остале на њивама и следећа два дана после убиства. Драган Ода
ловић је одбио позив Кфора да оде и да преузме своју моторну жете
лицу. Није више хтео да чује за њу, није га више занимaла.77
О смрти

Активисти Центра за мир и толеранцију у Приштини, на
основу непосредног увида места злочина и на основу сведочења
мештана, закључили су да је било иживљавања над жртвама после
смрти.78 Међутим, да ли је било иживљавања или не, не може се за
кључивати на основу разговора са родбином и мештанима Старог
Грацка. Познато је, ипак, да се вест о иживљавању преносила већ
23. јула увече.79 Родбина и неки мештани су тела жртава видели тек
после обдукције. А познаваоц
 и обдукције знају да се на телу на које
се обавља обдукција предузимају разне интервенције. Сматрамо да
само обдукциони записи могу потврдити праву истину о убиству 14
српских жетелаца 1999. године. Међутим, како нам они нису дати
на увид, ослонићемо се на податке који су доступни.
Болница у Приштини послала је Драгану Одаловићу увере
ње о смрти у коме се наводи да су сви убијени били пијани и да су
се међусобно поубијали. С обзиром на то да породице жртава нису
хтеле да приме такав документ, два месеца касније им је стигло но
во уверење о смрти, у коме је писало да лекар није био у могућности
да прибави поуздане информације, јер је полиција саопштила да не
ма сведока тог злочина. Тек након годину дана после злочина, по
родице убијених су примиле извештај приштинске болнице у коме
се наводи да су сви жетеоци убијени из ватреног оружја.80 Са друге
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Џелетовић, н. д., 157–159; Пеан, н. д., 177–180.
Исто. - Према сведочењу Одаловића, комшије које су отишле да покупе своје
пољопривредне машине „нашли су главу која је недостајала на једном од ле
шева“.
Zoran Anđelković, Dani terora (u prisustvu međunarodnih snaga), (Beograd: Centar
za mir i toleranciju: AS media, 2000), 99.
Митрополит Амфилохије записао је 24. јула 1999. да се тада преносила вест
у селу да није било иживљавања, већ да су их само побили (Радовић, н. д.,
250). Највероватније прича о постморталном иживљавању потиче од Драгана
Одаловића и његовог комшије који су видели место злочина одмах после
убиства. Видети део о сведочењу Драгана Одаловића.
Џелетовић, н. д., 160; Пеан, н. д., 177–180.
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стране, Верица Јанићијевић сведочи да јој у решењу које је издало
Министарство Републике Србије пише да јој је син Новица страдао
природном смрћу!!!81 Да ли је такво понашање косовских, али и ин
ституција Републике Србије, покушај да се купи време и заташка
злочин, остаје питање.
Нема сумње да је смрт код свих насилна и да је наступила услед
дејства хитаца из ватреног оружја. Ипак, и даље о свему томе посто
је разне контрадикторне информације, јер о стању лешева за сада не
постоје поуздани подаци. Према појединим сведоцима који су видели
тела настрадалих и тврдњама неких чланова њихових породица, уби
јени цивили су били масакрирани. Породице жртава тврде да су тела
била масакрирана и да су само четири могли да обуку, а остала су ста
вљена у кесе.82 Богољуб Сталетовић, који је у капели облачио тела
убијених, сведочио је да су били упуцани и масакрирани.83
Осим чланова породица и неколико мештана, нико од ре
левантних институција на Косову и Метохији (ОЕБС, Кфор, Унмик,
приштинска болница и др.) не наводи да је било иживљавања над
телима настрадалих. Супротно, сви су навели да су жртве убијене из
ватреног оружја.
Могло би се узети као тачно да је до деформитета и девија
ције тела дошло јер је пуцано из аутоматског оружја из непосредне
близине: „пуцњи из АК 47 из непосредне близине доводе до стра
шних последица по тело убијеног.84 Према подацима, најмање јед
ној жртви је пуцано у пределу главе.85 По свој прилици, дакле, ни
је било мрцварења лешева после убиства, односно постморталног
иживљавања. Приче да су мртва тела била гажена тракторима и да
су главе жртава сечене ножевима су неосноване. Ране на телима
жртава изгледају монструозне, јер је, пуцано из калашњикова, из
близине. Наравно, то што сматрамо да није било иживљавања над
телима жртава после убиства, не умањује тај страшни злочин почи
њен над недужним српским цивилима. Несумњиво је да је начин на
који су убијени зверски.
81
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Милован Дрецун, „Изазови истине“, епизода 290, датум приступа 4. 3. 2015,
www.youtube.com
„Старо Грацко – 15 година бола, неправде, срамоте и заборава“, датум приступа
11. 3. 2015, www.vaseljenska.com; „Ubiše ih Satanini potomci“, датум приступа
11. 3. 2015, www.glasjavnosti.rs
Дрецун, „Изазови истине“.
Stanojević, „Na licu mesta“.
Daniel J. Wakin, „Serb Massacre Hurts NATO Efforts“, датум приступа 21. 3. 2015,
www.washingtonpost.com. На овом сајту наводи се да је једној жртви пуцано у
браду, а да је другој жртви лице разорено.
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О причама
Поводом тог стравичног злочина и данас има много непо
тврђених прича, спекулација и дезинформција. Како, за сада, не по
стоје сведоци убиства жетелаца, сматрамо да су такве приче и ин
формације контрапродуктивне и штетне. По својој природи, углав
ном се базирају на речима „кажу“ и „причају“.
Митрополит Амфилохије на једном месту наводи: „Кажу да
су их по житу јурили, пуцали у већ убијене и газили њихова тијела
колима. КФОР су мјештани звали десет пута да пријаве злочин, али
им је шиптарски преводилац само одговарао да немају слободна ко
ла. На крају је један сељак отпјешачио до Липљана и на једвите јаде
успио да намоли кфоровце да дођу (...) На лицу мјеста они су рав
нодушно констатовали да по пољу леже разбацана тијела убијених
Срба“.86
Одаловић у свом сведочењу наводи и следећи детаљ: „Један
од Албанаца, којег смо добро познавали, присуствовао је масакру
четрнаесторице Срба у Старом Грацком. Дошао је и о томе нам при
чао. После три месеца смртно је претучен“.87 И Новичина мајка, Ве
рица Јанићијевић, сведочи да је цео догађај посматрао један стари
Албанац, који је у близини чувао краве. Убрзо после масакра, тај чо
век је, међутим, умро.88 Поставља се питање, ако су мештани и по
родице жртава знали да постоји сведок, зашто то нису пријавили
властима? На једном месту наводи се да је „лидер српске заједнице
касније пријавио ОЕБС-у да су оца једне од жртава сељаци из Вели
ког Алаша позвали у ноћи масакра. Овај Србин је кривио људе из
свог села за почињени злочин. Човек није дао имена починилаца“.89
Код Павла Џелетовића се може наћи и податак да су убице
биле у маскирним униформама из енглеског састава мировних сна
га и да су користиле аутоматско оружје са пригушивачима.90 И по
једини медији су преносили вести да су убице биле у британским
униформама.91 Међутим, такве тврдње нису у сагласности са чиње
ницом да не постоје сведоци убиства, па се тврдња да су убице би
ле у енглеским или британским униформама такође не може при
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Радовић, н. д., 248.
Џелетовић, н. д., 161–162; Пеан, н. д., 177–180.
Дрецун, „Изазови истине“.
OEBS, n. d., 165.
Џелетовић, н. д., 158.
„Ubistva izvršila ‚OVK‘ u britanskim uniformama“, датум приступа 5. 3. 2015,
www.glasjavnosti.rs
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хватити као веродостојна. Тврдња да су убице користиле оружје са
пригушивачима је такође произвољна. Према извештајима припад
ника Унмика, приликом убиства је коришћено девет аутоматских
пушака и два пиштоља. Мишљења смо да је мала вероватноћа да су
све убице имале пригушивач на оружју. Највероватније се пуцњи у
Старом Грацком нису чули јер је ветар дувао из правца села ка ме
сту убиства. Такође, доказ да убице нису имале пригушиваче је и
чињеница што су припадници Кфора чули пуцњаву.
О „поверљивим документима“

Тешко је прикрити масовна убиства, па тако и злочин над 14
српских цивила на њиви Станимира Ђекића 23. јула 1999. године.
У штампаним и електронским медијима 2013. појавили су се доку
менти међународних безбедносних снага на Косову и Метохији који
говоре о истрази убиства 14 српских жетелаца.92 У документима се,
поред истраге која је спроведена, говори и о дневнику војника ОВК
Линдите Крензи.
Према интерним документима међународних безбедносних
снага на Косову и Метохији, Кфор је ухапсио, па пустио припаднике
ОВК који су били осумњичени за напад на српске жетеоце. Истрага,
хапшења и претреси кућа нису уродили плодом тј. нису пронађени
докази који их повезују са злочином и са осталим убијањима, от
мицама, паљевинама и другим злочинима у том периоду. Из писма
Бега Шаћирија својим надређенима види се да је његова јединица
предузимала операције од 27. јуна до 9. августа 1999, када је дошла
на удар Кфора. Акције те јединице су укључивале: чишћење града
од „српских криминалаца“, приморавање здравствених радника
српске национ
 алности да напусте Дом здравља у Липљану, контро
лу српских станова, паљење око 30% српских кућа, насељавање срп
ских кућа и станова Албанцима. У операцијама те јединице убијено
је 48 људи, 17 рањено, а било је мноштво ислеђивања и пребијања. У
писму Шаћири истиче да су имали план да истог дана нападну Ста
ро Грацко, Добротин и Штрпце, али да му нису одговорили коман
данти Шукри Буја из Неродимља, Мухамет Билаљи из Мужичана и
Шћери Салиху из Липљана. Од њих је тражио војни материјал, а не
људство. У извештају описује како је Кфор ухапсио њега и његове
војнике. Приликом испитивања, сумњичили су их да су одговорни
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Документи се могу наћи на сајту: Живојин Ракочевић, „Све се зна, само правде
нема“, датум приступа 6. 3. 2015, www.politika.rs
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за масакр 14 српских жетелаца и акције у Липљану, Витини и Уро
шевцу. Нису прихватали оптужбе и правили су се да не познају јед
ни друге. Припадници ОВК ништа нису признавали иако су их до
некле малтретирали војници Кфора. Убрзо су ослобођени. Шаћири
је писмо написао 4. новембра 1999. и у том тренутку је располагао
са 17 бораца, док су остали отпутовали на Запад, али наводи да су
спремни да се врате и да се боре за независност. На једном месту
упозорава на повратак Срба као на велику опасност.93
О Унмиковом документу

Према поверљивом Унмиковом документу, масакр 14 срп
ских жетелаца је део осветничких акција Албанаца предузетих по
сле оружаног сукоба. У документу се прецизира да се злочин до
годио око километар југозападно од Старог Грацка, а да се место
убиства налази у близини раскршћа пољских путева Старог Грацка
и Великог Алаша. Жетеоци су убирали бербу са поља која су се на
лазила у тој зони. Према том документу, жетеоц
 и су се враћали у
Старо Грацко, сакупљајући летину, а убице су их чекале у шуми, не
посредно поред поља. Напад се догодио отприлике око 20.15 часо
ва. Такође, истиче се да су од ватреног оружја нападачи користили
девет јуришних пушака (7,62 мм) и два пиштоља (7,62 мм). Неке жр
тве су биле устрељене пиштољем у главу из непосредне близине.94
Једна жртва је покушала да побегне трактором, али је била убије
на око 150 метара даље од осталих, тако што му је пуцано у леђа.
Та област је била затворена око сат времена после масакра, али су
нападачи успели да побегну. Документ наглашава да је седморица
убијених живела у Старом Грацком, а да су остали били из околних
села. Као резултат истраге, неколико људи је осумњичено за уби
ство. Опсежна операција претраживања кућа и хапшења спроведе
на је 28. јула 1999. године. Додатна операција претраживања кућа
25 осумњичених је спроведена 20. јануар
 а 2000. Ниједан доказ није
пронађен у вези са убиством, али је Унмик полиција наставила да
ради на случају.95 У документу се потврђује да је Старо Грацко било
93
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АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre; Ракочевић, „Све се зна“.
Егзекуција српских жетелаца подсећа на нацистичке методе стрељања и
„оверавања“ жртава.
АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre.

186

Бојан ЂОКИЋ

Убиство жетелаца из старог Грацка и околине

у зони одговорности британских трупа Кфора и да су Срби раније
тражили од припадника те мисије да заштите њихову бербу у пољу,
али да за то није било ресурса.96
О Дневнику

У Мухаџер Бабушу, у кући Сабрија Крензија, приликом пре
треса куће, пронађене су фотографије и дневник бившег припадни
ка ОВК Линдите Крензи. Линдита Крензи је рођена 30. марта 1979.
и по струци је била фризерка.97 Као припадник јединице ОВК осум
њичена је да је умешана у масакр 14 српских жетелаца. Она је била
члан96. батаљона ОВК ПУ (војна полиција), у оперативној зони Не
родимље. Имала је овлашћење да путује између Липљана и Бабу
ша. Неродимље, близу Урошевца, било је најближе ОВК штабу. Би
ла је мобилисана у ОВК 10. априла 1999. и учествовала у операцији
SHIGJETA (стрела) као војник за везу.98 Служила је у зони Паштрика
од 10. априла до 15. јуна 1999. године. Отишла је на фронт 22. ма
ја 1999. и била је рањена. Пребачена је у Албанију на медицински
опоравак и враћена у Бурел 8. јуна 1999, где је радила у тренажном
центру до 15. јуна.99
У дневнику Линдите Крензи види се да је упозната са неком
операцијом која се десила крајем јула у селу Старо Грацко. У днев
нику наводи да је два дана пре масакра (21. јула) срела команданта
Желета. „Од њега сам добила одређену информацију. Он је рекао да
ћу бити укључена у неку акцију, али ми разумемо и ми ћемо то да
завршимо пре тебе, али сам га питала и рекла му ко ти је рекао. Ре
као је немој ником да кажеш или куку“.100 Други дневнички запис од
2. августа 1999. (после злочина) говори о сусрету са истим коман
дантом Желетом: „Покушала сам да га наговорим да говори и рекао
ми је да зна ко је учествовао у акцији у Грацку“.101 Унмик је закључио
да „ништа не наводи на природу Линдитине повезаности са маса
кром у Старом Грацку и нема доказа, али је јасно да постоји веза“.102
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Исто.
На другом месту наводи се да је рођена 30. априла 1979. године. Исто.
Исто. - Операција је, у ствари, борба на Кошарама, где је ОВК покушавала из
Албаније да пређе на територију Косова и Метохије.
99 Исто.
100 Исто.
101 Исто.
102 Ракочевић, „Све се зна“.
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Нажалост, треба напоменути да Унмикови истражитељи нису успе
ли да открију ко је командант Желет.
О извештају Мисије ОЕБС-а

Како би се добила детаљнија и шира слика, преносимо ин
формације и Мисије ОЕБС-а на Косову и Метохији поводом убиства
14 лица српске националности на њиви Станимира Ђекића. У из
вештају те мисије се каже: „Извештаји о кршењу права на живот у
приштинској болници обухватали су појединачне и масовне инци
денте. Жртве су најчешће били српски мушкарци као појединци,
али је у једном инциденту, који се догодио у Грацку убијено 14 Ср
ба. У Косову Пољу се током септембра догодио низ напада који је
кулминирао нападом у коме је убијено четворо Срба и рањено њих
40. Тенденције и обрасци пресликавали су се из Приштине на цело
подручје, али су од највећег утицаја били инциденти у Грацком и
Косову Пољу“.103 Поводом самог убиства, извештај садржи податке
прикупљене непосредно после убиства. О хладнокрвном убиству 14
српских цивила у документу стоји: „Патрола Кфор-а чула је пуцња
ву која је допирала изван села око 21.00 час, одговорила је на ватру
и на пољу крај шуме пронашла тела четрнаест мушкараца у доби
између 15 и 60 година. Тринаест тела налазило се на гомили, док
је четрнаесто пронађено око 150 метара даље, поред трактора. На
пољу се налазило шест пољопривредних возила, од којих нека са
упаљеним мотором. Војна полиција КФОР-а целе ноћи обављала је
судско-медицинска испитивања на месту догађаја. Патролирање
КФОР-а је сместа појачано, а на лицу места као посматрачи нала
зили су се припадници УНМИК-полиције. Тела су пребачена у при
штинску болницу ради обдукције. ОЕБС је обезбедио да обдукци
ји, која је трајала три дана, присуствује страни патолог. Жртве су
мештани села који су се у тренутку напада спремали да крену ку
ћи после жетве. Њихове породице су изјавиле да су од КФОР-а тра
жили заштиту током жетве, али да су одбијени уз образложење да
недостаје људства. Међу жртвама је седам мештана Грацког, док су
остали Срби који су се ту населили из околних села. Спроведена је
истрага и ухапшено је неколико Албанаца. У претресу њихових кућа
пронађена је одређена количина оружја и одеће која је послата на
испитивање у лабораторију за патолошка истраживања у Лондону.
Један Албанац и даље је у притвору због оптужбе да је учествовао у
103 OEBS, n. d., 31.
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оружаном нападу. Испитивања судских патолога и даље трају, иако
се зна да су мушкарци убијени из три пушке АК-47. Испитивања је
преуз ела УНМИК-полиција“.104 На другом месту се преносе и следе
ћи подаци: „14 цивила убијено је ватреним оружјем 23. јула у оп
штини Липљан/Липјан. Око 21:00 час, пуцњи су се чули око 20 ми
нута, из правца села Грацко. У 21:25, полицијска станица примила је
анонимни позив у коме се каже да је 14 људи убијено од стране не
познатих нападача. Жртве су били српски сељаци који су обављали
жетву. Српска заједница у Грацком верује да су сељаци из Великог
Алаша одговорни за масакр. По наводима српских сељака из Грац
ког, односи између њихове заједнице и албанске заједнице из Вели
ког Алаша били су добри. Током сукоба, српски сељаци су спречили
српске снаге да униште Велики Алаш.“105
О последицама

Убиство српских жетелаца је имало многе последице, али
ћемо навести само четири главне:
1. Убиство жетелаца је прекретница: приче о насиљу и те
рору над српским становништвом на Косову и Метохији добијају
на значају, јер је несумњиво потврђена систематска кампања која
је спровођена против српског становништва (и до тада су међуна
родне снаге из разних извештаја могле да схвате да је терор органи
зован и систематски, са циљем да српско становништво буде уни
штено или протерано са Косова и Метохије, а овај догађај је то само
потврдио);
2. Припадници Кфора спроводе бољу заштиту српског и
осталог мањинског становништва на Косову и Метохији;
3. Масовно убиство 14 српских сељана довело је до суспен
довања разговора о слободном кретању између северне и јужне Ко
совске Митровице;106
4. „Крвава жетва“ и страх који се појавио у селу умало ни
су довели до колективног исељавања Старограчана.107 Митрополит
104
105
106
107

Исто, 32–33.
Исто, 165.
Радовић, н. д., 253; OEBS, n. d., 45.
Митрополит Амфилохије наводи да су мештани тврдили 24. јула 1999. да ће
се колективно иселити (Радовић, н. д., 250). Према подацима које је пренео
лист Глас јавности, српско становништво Старог Грацка је доживело велики
психолошки притисак после убиства: „Патња и туга у српском, радост и песма
у албанском селу. Само неколико стотина метара даље је албанско село Мали

189

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

Амфилохије записује 28. јула 1999. године: „Срби из Старог Грац
ког затражили да буду премjештени на друга, безбjеднија мјеста
на Косову. Деветоро Срба премjештено је 24. јула, а још петнаестак
њих ишчекује одлазак“.108 У извештају Мисије ОЕБС-а на Косову и
Метохији прецизира се да је после злочина Старо Грацко напусти
ло између 30 и 40 Срба.109 На дан убиства, у селу је живело око 460
Срба, од којих је 57 интерно расељених.110 Међутим, данак је узео
своје. Данас у Старом Грацком живи упола мање становника него
1999. године.111
О освети

У поверљивом Унмиковом документу, за масовно убиство
жетелаца се каже да је део осветничких акција Албанаца предузе
тих после оружаног сукоба. Међутим, не може се прихватити као
тачна таква паушална тврдња, јер све што се дешавало у јуну, јулу
и августу 1999. године нису били изоловани инциденти него план
ско и систематско етничко чишћење српског становништва. Циљ је
био да се отмицама, убиствима и другим видовима насиља и терора
уништи српско становништво Косова и Метохије или застраши ка
ко би се принудно раселило. Убице 14 српских пољопривредника су
желеле не само да им одузму живот већ да тим злочиначким чином
натерају и остало српско становништво да се исели из тог рејона.
Према расположивим подацима ОЕБС-а, у селима око Старог
Грацка десили су се злочини и за време НАТО агресије на СРЈ. Прво
документовано кривично дело јесте спаљивање пет албанских кућа
у Бујанцу 25. марта 1999, што су, како се наводи, учинили припад
ници полицијских снага.112 Затим је у априлу дошло до још неких
злочина. „Српске снаге безбедности су 18. априла извеле серију на
пада на села западно од Липљана (...) Бујанце, село југозападно од
Липљана, близу пута Липљан–Штимље, напали су у рано јутро 18.
априла минобацачима и гранатама. Сведок из суседног села Топли
108
109
110
111
112

Алаш. У ноћи између 23. и 24. јула после покоља одатле је трештала музика“
(„Срби лелечу, Албанци певају“, Глас јавности, 29. јул 1999; Трајковић, н. д., 332).
Радовић, н. д., 264.
OEBS, n. d., 92.
Исто, 32–33.
„15 god. od ubistva srpskih žetelaca“, датум приступа 7. 3. 2015, www.b92.net
OEBS, Kosovo: kako viđeno, tako rečeno, I deo: Analiza OEBS Verifikacione misije
Kosovo, Stanje ljudskih prava oktobar 1998 – jun 1999. godine, preveo Pavle Rak,
(Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2001), 262.
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чане рекао је да су гранате на село Бујанце испаљене око шест сати
ујутро из суседног Старог Грацка, претежно српског села, северно
од Бујанца (...) Бујанце је такође било пљачкано и паљено током
напада (...) Оближње село Крајиште било је такође мета напада 18.
априла (...) Сведоци кажу да су три становника убијена на дан на
пада (...) После пет дана проведених у брдима у близини села Вари
говце, сељани су се вратили у Крајиште, пошто су им Срби из села
рекли да је безбедно (...) Села Мало Рибаре и Мали Алаш нападнута
су 18. и 19. априла“.113 Међутим, у овом извештају Мисије ОЕБС-а на
Косову и Метохији не каже се одређеније да ли су се ти злочини до
годили за време борби између припадника оружаних снага СРЈ и па
равојне формације ОВК у том крају, а што је највероватније.114 И по
ред свега, не може се прихватити као тачна тврдња да је злочин над
жетеоц
 има освета Албанаца из околних села из следећих разлога:
1. акција убиства 14 српских жетелаца је добро планирана и
организована и професионално изведена, што указује да су у њој уче
ствовале особе са војним искуством, а не група албанских сељана;
2. сељани не поседују аутоматско оружје;
3. освета се не врши насумично, већ одређивањем мете;
4. према околностима и месту извршења злочина и начину
на који је кривично дело учињено, јасно је да је главни мотив уби
ства био етничка припадност жртава.
Дешавања у Рачку, само неколико месеци раније, међуна
родна заједница је одмах осудила и означила као злочин против чо
вечности и он је послужио као непосредан повод за НАТО агресију
на СРЈ. Масакр српског становништва на њиви 23. јула 1999. године,
међународна заједница је представила као део осветничких акција
Албанаца. Иза еуфемизма „део осветничких акција Албанаца“ крије
се организована и систематска кампања ради уништења и проте
ривања српског становништва са Косова и Метохије. Албански зло
чин над српским жетеоц
 има несумњиво је био у функцији етничког
чишћења и уништења српског народа на Косову и Метохији, а не
освете. Они који тврде да се ради о освети албанског становништва
над српским требало би да одговоре на питање: зашто су на мети
Албанаца, поред српског становништва, били и Роми и припадни
ци осталих национ
 алних мањина? На крају долазимо до закључка
113 Human Rights Watch, Po naređenju, 341–344.
114 Село Бујанце је било јако упориште ОВК („We asked Nato for protection, say
massacre villagers“, датум приступа 21. 3. 2015, www.theguardian.com; Daniel J.
Wakin, „Serb Massacre Hurts NATO Efforts“, датум приступа 21. 3. 2015, www.
washingtonpost.com
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да злодела почињена против српског и осталог мањинског станов
ништва на Косову и Метохији представљају организован злочин
против човечности и међународног права које је починила ОВК и
остале албанске паравојне формације, а не појединачне осветничке
акције гневних албанских грађана. Коротна судбина 14 српских же
телаца је више него довољан доказ.
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Summary
						
Bojan Đokić
				
Museum of Genocide Victims
Homicide of the Harvesters from the Village
Staro Gracko and Vicinity

Abstract: The goal of the paper is to analyze all the available
data about the mass murder of 14 Serbian civilians from the
village Staro Gracko and vicinity who went to the fields to
harvest on 23 July 1999. The importance of the paper is to
determine facts reliably and eliminate the irrelevant ones,
emphasize direct circumstances and describe the whole case.
Key words: Kosovo and Metohija, Lipljan, Staro Gracko,
Bujance, harvest massacre, Kosovo Liberation Army (KLA)

War between the FRY Security Forces and the paramilitary
formation the KLA which began in March 1998 in Kosovo and Metohija
led to numerous crimes against Serbs, Albanians and other nationalities.
The KLA is responsible for crimes against the Serbs and other national
minorities. The withdrawal of the Yugoslav Army and Ministry of Internal
Affairs from Kosovo and Metohija after NATO had ceased bombing FRY
on 10 June 1999 and the deployment of international military forces,
civilian representatives and the KLA members in the province, created a
security vacuum which was used for intense violence and terror against
the Serbian population and other national minorities. Most of the crimes
against minorities took place after NATO ceased bombing FRY in June,
July and August of 1999. One of the greatest and largest in scale crimes,
after the state security forces had retreated, took place in the vicinity
of Lipljan on 23 July 1999. The locals of the village of Staro Gracko
asked the British NATO contingent for protection so they could go to the
fields to harvest the crops, but after not getting it they went to the fields
unprotected. Coming to the fields without NATO escort was fatal for 14
persons of Serbian nationality who were executed from close range by
firearms. The crime was indisputably ethnically motivated, the executors
and instigators still remain undiscovered. The executors should be
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looked for among Albanian paramilitary formation members, above all
the KLA. The crime was part of the ethnic cleansing and eradication of
the Serbian population from Kosovo and Metohija led by the KLA in June,
July and August 1999.
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Милорад Екмечић – историчар југословенства*

Апстракт: Анализом изворне основе, метода и концепта,
представљен је најрепрезентативнији део опуса Милорада Екмечића који се односи на историју југословенске
идеје и покрета. Анализа је фокусирана на његов есеј о
судбини југословенске идеје и капитално дело о стварању Југославије.
Кључне речи: Милорад Екмечић, југословенство, национална идеја, национални покрет, Србо-Хрвати, српскохрватски језик, илиризам

Увод
Више од историје саме југословенске државе Милорада Екмечића су занимали историјски корени и историјска оправданост
настајања и стварања Југославије, као и унутрашња анализа преломних догађаја који су одређивали судбину идеје, покрета, људи и простора. Једна од првих његових студија, која је испитивала историјске
корене европских диктатура између два светска рата (1918–1939),1
посвећена је заправо историјским основама на којима је почивао нај*

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.
Milorad Ekmečić, Osnove građanske diktature u Evropi između dva svjetska rata
1918–1939, (Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1965, друго издање 1967. од
истог издавача).
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шири, европски контекст егзистирања новостворене југословенске
државе, па самим тим и та држава. Иако се својим последњим капиталним делом, историјом српског народа у новом веку,2 наоко удаљио
од југословенских тема, ипак је и она сведочанство како је другом
страном медаље историје српског народа сматрао југословенство.3
Југословенске теме су биле средиште његовог истраживачког и научног опуса, не само по имену. Чак и кад је у средиште испитивања стављао друге теме, као на пример босански устанак 1875.4
или ратне циљеве Србије 1914. године,5 он је из позадине испитивао смисао и значај тих феномена за југословенство. Оно је за њега
било мера којом је вредновао појаве, личности, процесе, догађања,
идеје са јужнословенског и балканско-средњоевропског простора
у модерној епохи. Није сматрао да је стварање Југославије производ случајности, мада је у историји видео, као и А. Ј. П. Тејлор, пуно
случајних догађања која потом остављају траг.6 Такође, Југославију
није видео као вештачку творевину, без природне основе, насталу
вољом победничких сила Европе и Сједињних Америчких Држава
1918, мада су је и оне стварале. Дуги период од краја 18. века до
краја 20. века он сматра југословенским, када се југословенска идеја
остваривала кроз залагање истакнутих појединаца и група, заједница и народа, чиме је прерастала у покрет, и када је остварен југословенски пројекат као нека комбинација националне и државне идеје.
У свом чувеном есеју о судбини југословенске идеје из 1974.7
Екмечић је представио прочишћену есејистичку структуру основног садржаја југословенског феномена, мада је претходне године
већ дао развијеније историографске садржаје југословенства кроз
обраду ратних циљева Србије 1914.8 и кроз своју прву верзију историје југословенских/јужнословенских национализама изнету у историји Југославије, односно његовом одељку о борби за националне
државе и модерно друштво.9
2

3
4
5
6

7

8
9

Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у
Новом веку 1492–1992, (Београд: Завод за уџбенике, 2007).
Исто, 228–250, 293–343.
Milorad Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875–1878, (Sarajevo, 1968).
Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914. године, (Београд: Српска
књижевна задруга, 1973).
Alan J. P. Taylor, “Fiction in history” and “Tory History”, Essays in English history,
(Penguin books: London, 1976), 9–17, 17–23.
Milorad Ekmečić, „Sudbina jugoslovenske ideje“, Politički život Jugoslavija između
1914–1941, (Beograd: „Treći program” Radio Beograda, 1974), 11–47.
Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914.
Ivan Božić, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije,
(Beograd: Prosveta, 1973, drugo izdanje), 201–335, (Deo treći „Borba za nacionalne
države i moderno društvo“).
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Његово разумевање југословенства је одскакало од свега до
тад написаног на ту тему, по оригиналности разумевања и тумачења, али и по начину писања који је откривао историчара који је
врхунски владао мислима и речима. И наравно, привукло је општу
пажњу стручне и шире јавности, изазвавши опречне реакције.10
Ако је југословенство било мера за унутрашња догађања и
процесе на јужнословенском простору, оно је то било и према споља,
када му је давао европски контекст. Није било никакве аутономности у борби балканских заједница за своје националне државе и
модерна друштва, и ту је кључ за Екмечићево разумевање југословенства као средишњег феномена модерне историје јужнословенског простора. Феномена који је изазивао толико отпора и забуна
унутар југословенских заједница, али и из непосредног и удаљенијег окружења. Отпор модернизацији и национализацији који је
долазио споља био је далеко већи и значајнији и увек је успешно
налазио своје стратешке партнере унутар крхких југословенских
заједница и њихов елита. Екмечић је први дефинисао кључне противнике, непријатеље југословенства, и то оног које је средиште
видело у Србији. A најважнијег, католичку цркву, нешто касније је
подвео под упадљиву синтагму „географског непријатеља Србије“.11
Екмечић нотира да су у крилу Народне странке 60-их година 19.
века, код Штросмајера, постојале и неке друге идеје иза југословенства, или уз њега, нпр. идеја ширења уније, а Хрватски католички
конгрес 1900, који се збио након Католичког свеконгреса у Бечу,
сматрао је прекретницом у југословенском покрету, после ког је
наступило разбијање заједничких, тзв. народних покрета и институција.
Као противнике југословенства је разумевао пре свега католичку цркву, али и остале цркве. Ту је дао основе за испитивање
понашања црквене хијерархије и парохијалног свештенства Карловачке патријаршије које је током Илирског покрета и Револуције 1848–49. било југословенски оријентисано, а после 70-их (од
школске реформе Ивана Мажуранића) систематски се удаљавало од
југословенства, коме се вратило кроз покрет омладине на прелому
10

11

Milorad Ekmečić, „Odgovor na neke kritike Istorije Jugoslavije (XIX)”, Jugoslovenski
istorijski časopis, br. 1–2, 1974, 217–280; K. Николић, Прошлост без историје.
Полемике у југословенској историографији 1961–1991, (Београд: ИСИ, 2003),
46–67; M. Gross, „Ideja jugoslovenstva u XIX stoleću u Istoriji Jugoslavije”, Časopis
za suvremenu povjest II/1973, 8–20. Из напомена код К. Николића виде се и
остали чланци поводом Историје Југославије, Богдана Кризмана, Вере Цилиге,
С. Копривице-Оштрић, Ивана Јелића и др.
Милорад Екмечић, Огледи из историје, (Београд: ЈП Службени лист СРЈ, 2002,
друго издање).
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19. у 20. век и кроз обједињавање српског покрета на тзв. хрватском
историјском простору кроз Српску народну самосталну странку.
Екмечић је први, систематски, испитивао (као историјски
садржај) однос цркава према могућностима неговања југословенског
заједништва и наравно према могућностима стварања југословенске
државе. А из односа верских заједница кроз векове извукао је једну од
својих кључних спознаја о настанку и природи нација на тзв. западном
Балкану (што је данас, у епохи бега од југословенства, званични назив
који је Европа дала југословенском простору), где су религије биле вододелница нација, насупрот језику, као „општем културном добру“,12
који их је уједињавао. С друге стране, у низу историјских есеја и студија
испитивао је околности тзв. историјске ситуације у којима су одређене
политичке и војне снаге, културе и друштва пружали подршку или отпор југословенском уједињењу.13 Готово да нема историјског садржаја
на тему југословенства који није укључио у своје текстове.
Додао је небројено много нових детаља, до којих се може доћи
само обимним истраживањима, којима је градио нову слику југословенског уједињавања током Првог светског рата, слику која је требало да ослика и изнијансира улогу и делање свих чинилаца понаособ.14 Највише га је занимао положај и улога Срба у југословенском
уједињењу, али ништа мање пажње није посветио ни Хрватима и осталим мањим југословенским заједницама. Нико као он није разумевао финесе српско-хрватског спора током уједињавања 1914–1918.
и његове историјске корене.15 Ту мислимо на српски југословенски
12

13

14

15

Синтагма је преузета од М. Вебера који у својим делима говори о језику као
„kultur massengut“.
Екмечић, Огледи; Милорад Екмечић, Дијалог прошлости и садашњости,
зборник радова, (Београд: ЈП Службени лист СРЈ, 2002).
Екмечић, Огледи, Предговор, 7. Ту Екмечић вели: „Пре бежања из Сарајева у мају
1992, ја сам као научник дозревао интензивним истраживањем по архивима. То
се и видело на карактеру мојих остварења, која су највише рађена на подацима
копаним по архивима света – од Вашингтона до Цетиња. Томе је допринело и
одмицање година и могућност да се у старости боље виде целине и синтезе.
Најзначајнија од њих је моје животно дело Стварање Југославије 1790–1918 које
сам објавио 1989. Оно је синтеза мојих гледања на историју националне идеје
и националних покрета код Јужних Словена. Прилози који су објављени у овој
збирци су методолошки и тематски наставак рада који сам предузимао у припремању и писању моје главне књиге.“
Милорад Екмечић, „Више од војних савезника 1914 (Прилог о француском
изучавању етничке природе Југословена)“, Огледи из историје, (Београд: ЈП
Службени лист СРЈ, 2002), 191–221, 19; Исти, „Место Подгоричке скупштине у
историји“, Дијалог прошлости и садашњости, (Београд: ЈП Службени лист СРЈ,
2002), 305–313, 306–307; Isti, „Predgovor“, u Alan Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u
Evropi 1848–1918., (Sarajevo: IP „Veselin Masleša“, 1968), 5–23,

204

Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ

Милорад Екмечић – историчар југословенства

програм формулисан у ратним циљевима Србије у јесен 1914. у Нишу,
на смисао и значај Лондонског пакта насупрот српском југословенском програму, на Крфску декларацију, на тзв. женевски споразум, на
ставове/отпор Србије према стварању другог центра југословенског
уједињавања, на сукобе унутар српске/југословенске делегације на
конференцији мира у Паризу 1919–1920.
У „Судбини југословенске идеје“ Екмечић прати успоне и
падове југословенске идеје, југословенских политика и покрета да
би се она остварила. Због тога прати животе, идејне и политичке
профиле појединих личности и група, читавих покрета, шире и уже
рукавце у које се одливала југословенска идеја, односно људи, како
због њених пораза тако и у њеним успонима. Екмечић вели да је
из сваког пораза југословенска идеја излазила окрњена,16 а током
разарања Југославије 1992–1999. рекао је да је она настала „из корена“ и да би била разорена морала се сасећи „у корену“.17 Заправо,
он поставља питање које има у виду динамику догађања на Балкану и у средњој Европи: шта је хранило и подстицало југословенску
идеју, национални порази или национални успони? И наставља, да
је чињеница да је она остајала „увијек осакаћена“ тиме што се успињала у фазама након великих националних пораза.18
Више од историјских законитости, он је као окосницу својих
студија и есеја постављао аксиоме као неку врсту најопштијих
закључака које је изводио на основу емпирије. Поруке су код њега
запретене у форми народних пословица, нарочито када имају моралне садржаје. Закључке и поруке често прави од репрезентативних цитата из докумената, као што репрезентативни документи
често представљају упоришну тачку око које гради своје разумевање и тумачење одређених историјских догађаја. Један од најбољих примера за то је есеј о судбини југословенске идеје, мада је
тај метод спроведен са системом и у његовим великим студијама,
као што је Стварање Југославије 1790–1918 у два тома.19
У филозофији да ће „цијела југословенска земља изаћи из
рата уједињена око своје заједничке прошлости“, сем основне ома
шке „да је могуће да један народ живи од прошлости“, има и „једна
здрава и оправдана предпоставка: државе никад и нигдје не расту
без дубоког историјског корена и оправдања“.20 То је Екмечићево

16
17
18
19

20

Ekmečić, „Sudbina”, 35.
„Предстоји нам нова стаљинградска битка“, Печат, бр. 350, 26. децембар 2014.
Исто као напомена 15.
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790–1918, 1–2, 1/128, (нпр. „Аутократске
личности у националном покрету су увек симбол, а не водство“).
Ekmečić, „Sudbina”, 11.
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полазно тумачење основног набоја и најраспрострањенијих мисли
генерација које су стварале Југославију. Уједињује се и живи у једној
држави оно што има природну основу, те је у својој природи сваки
национални покрет унитаран – његов је аксиоматски закључак. Он
уочава да су сви ти људи у једноме ипак били збуњени, а то је да ли
они завршавају југословенску идеју или је тек стварају. Ту даје свој
основни ретроспективни поглед на судбину југословенске идеје у
19. веку и каже да она никада није била масовни покрет до покрета
омладине крајем 19. и почетком 20. века, увек је била само једна
варијанта у јужнословенским националним препородима, а у југословенским земљама у целини била је неједнако распрострањена
и често је личила на бригу „стратума интелектулаца“ који ионако
нису имали дубоког корена у неписменим друштвима.21
Милорад Екмечић мисли да је борба српског народа за своју
државу концентрисала општи интерес на своју нацију, па је од Доситеја Обрадовића до Светозара Марковића југословенство било
везано за појединца и за одређена временска раздобља. Као кључне личности видео је Доситеја Обрадовића (1739–1811), Петра II
Петровића Његоша (1813–1851), Бранка Радичевића (1824–1853) и
Светозара Марковића (1846–1875).
Ослањајући се у потпуности на Екмечићева размишљања,
његову концентрисаност на идејнe, политичке, културне, друштвене покрете, (што он у случају Срба зове „борба српског народа за
своју државу“), слободни смо да овде изведемо неке анализе судбине југословенске државне идеје22 које смо, као оригинално наше,
имали прилике да давних година изнесемо професору Екмечићу.
Цела идеја модерне државности код Јужних Словена нашла је
своје главне актере у Србима. Нема националноослободилачког покрета међу Јужним Словенима на Балкану у коме нису учествовали Срби,
било војно било политички. Кренуло се у форми борбе за аутономију
са либерално-демократским садржајем на Благовештенском сабору
1790. године, коју су повели Срби у Јужној Угарској у сенци опседнутог
Београда, а током турско-руског и турско-аустријског рата 1786–1792.
Идеја о некој српској аутономији селила се између тадашње Јужне
Угарске и Београдског пашалука, и шире, и коначно је извојевана на
територији Османског царства ланцем устанака и побуна, дубоко инспирисана, подржавана и реализована од јужноугарских Срба и неколицине Југословена. Преко идејно-политичких покрета јужноугарских

21
22

Исто, 12.
Прецизно разликовање југословенства као државне и/или као националне
идеје дугујем разговорима са покојним професором Андрејем Митровићем.
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Срба, Илирског покрета и Револуције 1848, Срби тада стварају још
једну државност – Војводство српско и Тамишки Банат – и преносе те
идеје о српској државности у друге југословенске заједнице, нарочито
после пропасти Војводства 1859/60. Тада се центар политичке делатности Срба у Монархији премешта у Загреб и кроз један турбулентан
процес, чија је суштина била борба за ширење демократских принципа
у политици и друштву, Срби уграђују себе у борбу за демократизацију,
обједињавање и јачање једне југословенске, у овом случају српско-хрватске државности каква је била Краљевина Хрватска, Славонија и
Далмација. Тако је заокружена Босна и Херцеговина (окупирана од Аустро-угарске монархије после пропасти устанка 1875–78), за коју Светозар Прибићевић у време анексионе кризе 1908/09. каже да одлучује о
средишту будуће југословенске државе („тамо где падне Босна, пашће
и средиште наше будуће државе“).23
Ако је тај ланац малих југословенских државности, извојеван
тегобно, био начин да се дође до веће државне заједнице способне за
живот, која би објединила простор и национално и друштвено, питање
је како је и зашто постао сврха сам себи? То је питање на које дугујемо
нашој историографији, богатој великим Екмечићевим опусом, одговор.
Језик, књижевност, култура насупрот религији и цркви

Милорад Екмечић види национални препород, па према
томе и национални покрет, као социјални покрет нарочите врсте
који тежи ка самосталној држави и новом друштву. Из европске историографије је преузео већ разрађену скицу процедуре стварања
новог друштва независне нације,24 за коју каже да у свим националним препородима иде дугим и заобилазним путем, који огромној већини савременика изгледа крајње безазлен и нерушилачки.
Најпре невешта граматика о народном језику, затим ланац културних институција (новине, школа, позориште, независна национална црква, „матица“, академија наука, музеј) преко којих се национализује култура и водећа класа која носи идеје националног препорода. Политичка партија и политички захтеви изгледају легални и
долазе касније као логична последица ранијег делања.25
23

24

25

Гордана Кривокапић Јовић, Српска народна самостална странка 1903–1914,
(Загреб: Просвјета, 2001), 73–143.
То често назива методологијом националног препорода, и варира те мисли у
свим својим студијама, есејима, монографијама.
M. Ekmečić, „Sudbina”, 17.
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Методологија националног препорода није била иста код
Срба и Хрвата, истиче Екмечић. Код Срба је раним стварањем државе она била краћа и потпуно другачија, те је и њихов покрет био издвојенији. Југословенска идеја тога времена остала је заиста идеја а
не раширени масовни покрет. Поред тога је и сама та идеја у Хрватској изазвала расцеп на југословенску струју око илирства и струју
која брани стари угарски статус Хрватске, мађаронство. Тај је расцеп у Хрватској дуго трајао прилагођавајући се новим реалностима,
тако што су се мађарони претварали у ексклузивне Хрвате а илирци
од унитариста са Србима у југословенске федералисте. Ту је југословенство покопано тек са разарањем Југославије у ратовима 90-их,
дало би се закључити следећи Екмечићев правац размишљања.
Екмечић сматра да је најдубље значење југословенска идеја
прве половине 19. века имала у хрватском илиризму. Ова синтагма, која би се могла схватити и као хрватско југословенство, значи
да се хрватски национални препород модерног доба конституисао
на југословенским основама па је хрватска политичка идеологија
остала расцепљена између сазнања о својој југословенској природи
и реалности потребе прилагођавања ужем националном идентификовању, а не општем југословенском националном идентитету.
Екмечић говори о ограничености утицаја илиризма код нпр. Словенаца, и о његовом неприхватању код Срба. Ово је тачка на којој
би се и данас могла проширити и продубити истраживања, и можда
оспорити Екмечићева тумачења. Много је учености настало на тумачењу језичке реформе Вука Караџића, као и целине његовог опуса и делатноси, али је још увек остало замагљено тумачење његовог
места и улоге у илирском покрету, као што још увек није јасно ко су
то били Словено-Сербљи, или Словено-Серби.26
Илиризам је од почетка за српски национални покрет био
збуњив, вели Екмечић. Ипак цитат из Магарашевићевих Летописа за
1825, који је више пута користио као репрезентативан за то, говори
и нешто друго. Ту се објашњава да се „Словено-Сербско колено“ (Бугари, Срби, Бошњаци, Славонци, Далматинци), „обично изузимајући
Бугаре“, назива још и Илири, а њихов језик илирским. Ти су називи
тако многозначни да није могуће „какав смисл у овом бесмисленом
наименовању наћи. Стари Илири, сродно колено Трацима, од којих
су данашњи произишли Албанези, и онако нису били Словени. Иначе
се тако називају час Далматини и Славонци, час ови и Сербљи, час
26

Павле Ивић, Српски народ и његов језик, (Српска књижевна задруга: Београд,
1986, друго издање); Pavle Ivić, Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije
naroda, datum pristupa 22. 5. 2016, http://www.rastko.org.rs/isk/isk_04.html
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сви Словено-Сербљи, час опет, а особито, от како је ново краљевство
Илирије постало, сви јужни Словени, ни саме Крањце ни Карниолце
не изузимајући“.27 Већ се помаљају две јужнословенске државности,
два центра обједињавања, премда је кроз поразе (Револуција 1848,
Аустро-угарска нагодба 1868, српско-бугарски сукоб 1885. и др.) јужнословенски/југословенски покрет постајао изратито полицентричан и остваривао се кроз ланац малих државности.
Снага Илирског покрета, сматрао је Екмечић, није долазила
из књига учених људи који су га водили, и који су и сами патили од
наслеђене конфузије, него из чињенице да је његов утицај у народу
с временом постајао дубљи него иједног покрета на том простору
раније, све од времена ширења хришћанства. Из оваквих Екмечићевих размишљања ми даље можемо да закључимо да су јединствени језик и књижевност (што је било велико илирско наслеђе), који
су временом продрли дубоко у аграрне заједнице штокавског говорног простора, учинили идеју југословенске државне заједнице
блиском тим заједницама, које су неговале своја ужа национална
одређења. Зато говоримо да је југословенство било спој националне и државне идеје.
Екмечић је нашироко испитивао европску инспирацију
илирских и југословенских идеја. Он је прецизно видео да је све
своје идеје илирство баштинило од европске филозофије рационалистичке епохе, од Ј. Г. Хердера, који је опет био под утицајем К. Ф.
Мозера. Основно полазиште је мисао да заједнички језик представља основу једне нације и једино разумно мерило по ком се одређује
граница, порекло и припадност једног народа. Језичка концепција
нације је далекосежнија него што се може сагледати у социјалном
и историјском виду. „Заувијек ће остати правило да међу свим могућим одређењима нације једнојезички концепт нације јесте најдемократскији, јер једино он омогућује да се национални идентитет
у свијести појединца може свести на питање језичког разумевања
међу људима.“28
Као и у многим другим случајевима, и овде су код Екмечића бројна постигнућа јужнословенских и европске историографије подређена његовом концепту, анализи и посебним и општим
виђењима.29 У том смислу је представио до у детаље и европску
27

28
29

„Сербске летописи за год. 1825“ Георгија Магарашевића, (Будим, 1824; Нови
Сад, 1968), 56, (преузето од M. Ekmečić, „Sudbina”, 13).
M. Ekmečić, „Sudbina”, 18.
М. Екмечић је кроз своје радове из 70-их година промовисао неке од најзначајнијих студија светске и европске историографије о националној идеји, покрету,
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инспирацију рационалистичке епохе код Људевита Гаја, Доситеја
Обрадовића, Вука Караџића, Саве Мркаља. Изгледа да су илирци, са
својим поимањем да не само један јединствен језик него и сродни
језици једне групе сачињавају један јединствен народ, били доследнији ученици Хердерови од Караџића. Вук Караџић је језичко јединство простора поставио уже, сводећи га на штокавски дијалекат,
остављајући по страни чакавски и кајкавски дијалекат. Као што је
познато, његове идеје о распрострањености језика код Јужних Словена нису уопште биле оригиналне. Оне су произилазиле из расправе Јернеја Копитара Slavische Sprachenkunde из 1811. године, по
којој Купа и Сава чине границу штокавског и кајкавског дијалекта, а
кајкавски је изворно словеначки, док се и пре Вука мислило да је чакавски изворни хрватски. Ове идеје је од Копитара преузео и Франц
Mиклошић, као и многи европски писци, вели Екмечић.30
Каква је историјска веза између језичког концепта нације и
социјалног преврата код Срба и Хрвата како их тумачи Милорад Екмечић? Код Срба, који са Хрватима чине окосницу југословенских
догађања и стремљења, устанком и револуцијом је остваривана
тежња за слободом и новим, модерним социјалним и културним
садржајем српских заједница, ма где оне биле. Инспирација је долазила од препородитеља с краја 18. века и била чисто европског порекла. Револуционарна Србија је била онај друштвени миље у коме
ће се одвијати вуковска језичка реформа, која је језички, па тиме
и културно, унификовала ослобођену Србију и снажно је везала за
остале српске и југословенске просторе. На илирским претпоставкама, а М. Екмечић нам поручује да та реч има јужнословенско/југословенско значење, одвијао се не само хрватски национални препород него и српски на тзв. хрватским историјским просторима. То
Екмечић, пратећи само основне токове, није имао у виду. Другачије
се не могу објаснити аутентично препородне одлике српског покрета у тзв. Троједници у Куеново време, од 80-их година па све до
наступања омладинске генерације крајем 19. века.
Илирска генерација, која је у одређеним формама носила и
хрватска и српска обележја, која се ослањала на јединствен народни
језик (штокавско наречје окружено сродним наречјима) као основу новог концепта модерне књижевности и културе, била је против
владајућег концепта нације у Угарској, који је био феудалног порекла
30

односу националне идеје и религије, као што су: Salo Wittmayer Baron, Modern
Nationalism and Religion, (New York, 1960); Carlton J. H. Hayes, Nationalism: A Religion,
(New York, 1960); Friedrich Meinecke, Cosmopolitanism and the National State, (1970).
M. Ekmečić, „Sudbina”, 20.
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и садржаја и почивао на Вербецијевом кодексу „Tripartitum“. По том
кодексу нацију чине „прелати, барони и остали магнати, као и племство“, те Екмечић с правом закључује да ту трагање за исконским пореклом, а преко језика, постаје социјални преврат. Стари феудални
концепт нације, по коме нацију чине само владајући слојеви, али не и
обичан народ и који је садржан у Вербецијевом кодексу, није био наравно никакав угарски спецификум. Рачуна се да је свугде у свету после 1848. превазиђен појам нације као суверена и аристократије или
политичког народа који управља, а нова дефиниција народа прећутно задржава у себи нешто од старог значења, сматра Екмечић. Битка
за нацију је увек битка за нову социјалну структуру, а у модерно време то је друштво којим се влада по принципу суверенитета народа.
Нација као заједница језика претпостављала је развијенију
социјалну средину. Стара аграрна друштва била су у целој модерној
историји крајње конзервативна. Идеологија је у њима била ближа
традиционалној хришћанској цркви, каже Екмечић, него рационалистичкој филозофији која се једва могла преводити на њима ра
зумљив језик.31
У политичком погледу истакнути илирци су имали јасну визију државе као југословенске заједнице (Људевит Гај,32 гроф Јанко
Драшковић). Центар идеје о југословенском јединству смештен је
тако у Хрватску и чинило се да те идеје нису у сукобу, него више у
складу, са визијама државе које су се ковале у Београду. Заправо канали за пренос идеја су увек били отворени и познати су у јужнословенским историографијама, па их је као такве и Екмечић видео и
користио. Те државотворне визије из два центра су се сусретале и
преливале, а протицањем времена се и сукобљавале. Први аутентичан сукоб је отворен унутар Илирског покрета када је илирским
концепцијама југословенског државног обједињавања Вук Караџић
супротставио концепт јединственог српског народа, по принципу
да су сви који говоре једним језиком, штокавским наречјем, један
народ, и то три вере. У својим анализама и закључцима Екмечић је
увек упозоравао да су оба концепта почивала на истим идејама, и
да Вукове идеје о границама штокавског дијалекта и распрострање-

31
32

Видети нап. 10.
M. Ekmečić, „Sudbina”, 22, напомена 35, у којој се Екмечић позива на мемоар
грофа Луја Бистрановског који 1848/49. описује Љ. Гаја као фанатичног
Југословена, који 22 године следи један циљ, настојећи да уједини дијалекте
у један књижевни језик, као и да сруши мржњу између католичког и
православног хришћанства; који је Беорад видео као престоницу будуће
југословенске заједнице, како због националног осећаја тако и због положаја
на раскрсници речних комуникација Југославије.
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ности српског имена нису биле оригиналне већ баштињене од европских слависта.33 Илирски/југословенски радикални циљеви, као
и Вуков реалистични концепт једног народа три вере, обили су се о
реалност старих аграрних заједница.
Много пре него што је у светским и европским историографијама постао један од најупадљивијих трендова, концепт „слике
другога“, заправо виђења и разумевања „другога“, примењиван је
код Екмечића као важан елемент његовог општег методолошког
поступка. Он се ту ослањао на традицију логичког позитивизма
(Бертранд Расел, Алан Џ. П. Тејлор) који је постављао питање: шта
је у историји било делатније, производило последице, да ли како
је неко или нешто заиста био/било или како су га људи видели,
какво су му значење давали? Односно, да исто догађање, иста личност, неки феномен могу бити различито виђени и због тога из њих
могу произаћи различите последице. Чињеница да је као историчар
сазревао непрекидним истраживањем по архивима, непрекидним
ишчитавањем публицистике и периодике којом су 19. век и прва
половина 20. века обиловали, учинила је од Милорада Екмечића историчара југословенског феномена који је супериорно знао како су
„други“ видели и разумевали простор и људе на јужнословенском
простору. Он је пратио како су европска и америчка дипломатија
виделе југословенски простор кроз век и по, не само са унутрашњих
пунктова простора (Београд, Загреб, Љубљана, Ријека, Дубровник,
Сарајево, Приштина, Скадар, Скопље, Солун) већ и из свих околних
центара моћи и политике, као и оних удаљенијих (Беч, Будимпешта,
Букурешт, Софија, Цариград, Атина, Трст, Рим, Париз, Лондон, Берлин, Москва). Затим је ишчитавао и користио извештаје војних аташеа, службених и полуслужбених мисија и појединаца, забелешке и
путописе различитих личности. Посебно је пратио и користио релевантне резултате европске науке о нама, и наравно славистике.
Овај истраживачки обим је у пуној мери видљив у његовом капиталном делу Стварање Југославије 1790–1918, 1–2, (Београд: Просвета, 1989), али се већ да наслутити снага тих чињеница у студији
о судбини југословенске идеје.
Југословенство гледано „споља“, очима „других“, било је словенство пре свега, а његова „свеобухватност и нејасна општост од Јадрана
до Јапана“, како каже Екмечић, више је плашила него подстицала. Необавештеност о Јужним Словенима почетком 19. века била је готово
пословична. На махове посебан положај Јужних Словена се јасно видео, али су се и тако издвојени губили у величини те заједнице. Екме33

Јернеј Копитар, Франц Миклошић и др.
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чић нам даје сјајне примере за то, и то из руске перспективе. Један је
онај који потиче из 1803. од руског министра спољних послова који,
састављајући пројекат о потреби руског заузимања Цариграда и мореуза, показује да честито не зна како је право име народа који насељава планине у Босни и Црној Гори. Други пример из 1847. даје далеко
боље одређење посебности словенских народа који насељавају Балкан. У оквиру правила руског Друштва Св. Ћирила и Методија, у „Уставу словенског друштва Св. Ћирила и Методија. Главне идеје“ говори се да су „Илиро-Срби са Хорутанима и Бугарима посебна словенска
заједница“.34 Овде Екмечић у закључивању није узео у обзир временски распон између ова два примера. Затим следи сјајан пример, позивање на једну студију на француском језику објављену у Паризу 1823.
изузетно добро обавештеног Далматинца Бернардинија, о илирском
језику и карактеру народа који је насељавао источне обале Јадранског
мора. Он вели да тим језиком говоре Дубровчани и народ у њиховом
суседству, Босанци и Срби, а „готово је исти“ у Далмацији, Хрватској,
Истри, једном делу Македоније и Бугарској. Далматинци и Дубровчани
употребљавају латиницу, наводи Бернардини, а Босанци ћирилицу.
Милорад Екмечић говори о „таласима опште необавештености“ када дефинише контекст у коме се на почетку 19. века описују народи који насељавају Балкан и језици којима они говоре. У
таквој необавештености пролазила је често и егзотика, којој такође
посвећује пажњу. За прве деценије 19. века он ипак везује важан корак који се догодио у перцепцији Балкана, а који је нашао израза
у чувеном етнографском атласу из 1928. славног италијанског географа Адријана Балбија. Тада се илирство почело везивати не за
стару етничку заједницу којој се није могао одредити прави корен,
већ за заједницу народа који говоре једним истим језиком. Балби
је у принципу изједначавао Илире са Јужним Словенима, иако је
под појмом „Славонаца, Србијанаца, Срва или Илира“ груписао само
„Србе, Црногорце, Босанце и Бугаре“, како нам преноси Екмечић.35
Он је у својим доцнијим студијама и нарочито у свом животном делу
Стварање Југославије овај ланац виђења и разумевања који је долазио из других средина, из различитих перспектива, попунио до
нераскидивости, бележећи како доследности тако и парадоксе и
контрадикторности у њима. Смештао их је у један историјски ток
иначе пун контрадикторности и парадокса.
Посебну пажњу Екмечић је увек посвећивао славистима средноевропског залеђа, који су својим истраживањима јужнословенског

34
35

Ekmečić, „Sudbina”, 13, нап. 5.
Исто , 14.
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простора и народа на њему, њиховог језика, књижевности, етничког
порекла, историје не само створили знања која су за дуго у европском контексту била важећа, већ и због тога да би што боље објаснио
ставове и мишљења Вука Караџића, који их је обилато од њих преузимао. Павел Ј. Шафарик ту заузима посебно место. У „Словенским
старожитностима“ 1837. он је први исцртао општу словенску основу
словенског народа који је насељавао Балкан; 1842. посматрао је Србе
и Хрвате као једну етничку групу, међу шест различитих етничких
група на Балкану (Турци, Грци, Србо-Хрвати, Бугари, Румуни и Албанци). Ни његово објашњење појма „Илира“ није било јасно: везивао
га је за Србе све три вере (православне, католике и муслимане). Нацртао је и њихову границу. Хрвате је на неки начин издвајао из илиро-српске заједнице, остајући заправо доследан својим убеђењима из
1826. када је у својој „Историји словенског језика и књижевности“ Хрвате и Бугаре посматрао издвојено, а у Србе укључивао „све Босанце,
Славонце, Далматинце, и према језику такођер велик дио данашњих
Хрвата“.36 Пратећи судбину илирског имена и значења које му је давано, Екмечић за славног Амија Буеа каже да је раскрстио са илирским
појмом и да је народ између Шар-планине и Словеније сматрао СрбоХрватима. За његов четворотомни опис тзв. Европске Турске са географског, геолошког, природњачког и историјског гледишта, Екмечић каже да је остављао дубљи утисак на савременике него књиге П.
Ј. Шафарика. Ту се ослања на књигу Х. Р. Вилкинсона.37 Екмечићевим
сазнањима се могу додати нека најновија која потпуно кореспондирају са његовим. Данас неки историчари сматрају да је балканологију
у правом смислу те речи засновао баш Ами Буе, који је рођен 1794.
Пресудну улогу су имала његова путовања по Балкану 1836, 1837. и
1838, као и његова капитална дела о Европској Турској која су изашла
у распону од 1840. до 1854. године. Средином 19. века балканолози су
још увек били малобројни и пре путовања на Балкан, Буеа који је живео у Бечу, походили су сви млади научници онога времена, „готово
као да траже савет од пророчишта“.38 Буе је у својим критичким извештајима коментарисао сваки напредак у картографији, геологији
или географији Балкана.
На овим основама је Вук Караџић јасно издвојио српски језик и народ из опште југословенске целине.

36
37
38

Исто, 15.
Исто, 15, нап. 15.
Бернард Лори, „Феликс Каниц и Гијом Лежан: колеге или ривали?“, Слике са
Балкана Феликса Каница, приредио Ђорђе С. Костић, (Београд : Народни музеј,
2011), 81–92, 81.
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Стара аграрна друштва, која су у целој модерној социјалној
историји била конзервативна, била су друштвени миље у коме су
цркве на Балкану водиле саме своју политику. Оне су то радиле и
у време Илирског покрета, и Револуције 1848, и касније. Цркве су
увек биле у кругу очувања старог друштвеног и политичког поретка. Цркве су имале и своју политику књижевног језика. Принцип
новог књижевног језика је могао ступити на снагу тек када га усвоје држава и црква, ако не директно а оно индиректно, како наглашава Екмечић. Даље каже како је илирске идеје језика хабзбуршка
држава доста рано усвојила, а католичка црква касно. И православна црква је имала своју политику књижевног језика, и тек се после
1859. скидају забране у оквиру православних цркава са Караџићевих језичких реформи, а његов превод Библије је такође био доста
касно усвојен. Католичка црква формално те језичке реформе никада није ни усвојила, иако им је временом приступила.
Екмечић је у средиште свог виђења цркве у националним
препородима и покретима ставио неколико мотива: процеп између
нижег свештенства, прота и жупника, и цркве као институционалне
целине, посебно католичке; затим покушај уједињења хришћанских
цркава на нашем простору, односно покушај религиозне асимилације; разне облике верске нетолеранције као сложеног феномена
који је дуго трајао, и још траје на нашим просторима. Иако је доста
попова и нижег свештенства било укључено у Илирски покрет и заносило се југословенском идејом, црква као институција показивала јој је отворено непријатељство. Милорад Екмечић истиче крајње
негативну реакцију бискупа Хаулика на вест да је загребачка народна скупштина у марту 1848. уврстила у „Народна захтјевања“ тачку
да се у хрватску католичку цркву уведе словенски обред и укине
целибат свештенства. Он верује да су те идеје доспеле у „народна
захтјевања“ преко Матије Бана, првог сарадника Илије Гарашанина,
који је био у преписци са Људевитом Гајем те му је у једном писму из
фебруара 1848. о томе и писао. Да су они уопште могли да се овако
опредељују разлог је био покушај римског папе да једним „Писмом
припадницима источне цркве“ од 6. јануара 1848. придобије православне хришћане за црквену унију. У ову активност је била укључена и пољска политичка емиграција око грофа Адама Чарториског.
Оно што је било важно јесте да неки људи из тог круга нису ово приближавање цркава тумачили у класичном унијатком смислу, већ су
тражили од папе да се призна и за католичку цркву у словенским
земљама словенско богослужење и укине целибат. То је смисао мисије у Београду и Загребу пољског пропагандисте и унијатског ак215
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тивисте Иполита Терлецког. Екмечић је овоме посветио једну своју
студију у којој наводи да је цели тај покушај, који је пропао, оставио за собом дуг и несагледив траг покушаја религиозе асимилације.39 Он понавља да су традиционална друштва била као сунђер
намочена осећајем религиозне нетолеранције, коју је овај покушај
још више повећао а не умањио. И када је иза 1860. католички и православни клерикализам почео да се конституише новим замахом,
имао је између осталог за повод и ове покушаје из 1848. Екмечић
сматра да је овим била инспирисана и „Посланица Србима“ коју су
руски словенофили послали у Београд, исповедајући неповерење у
католички део југословенског запада. И овом приликом он је варирао своју основну мисао да је у заосталом и дубоко конзервативном
друштву религија остала интегришући фактор у народу, и стварно
је она на српско-хрватском говорном простору, а не јединствен језик, представљала историјску вододелницу нације.
Сматрао је да је истраживачки и концептуално тешко приказати утицај религије на национално раздвајање и национално
конституисање. Полазио је од мисли Макса Вебера да нацију увек
из подлоге одређује неко културно добро масе, као језик, али га у
извесним случајевима може заменити неко друго културно добро
као религија. Вебер је наводио пример раздвајања Срба и Хрвата
(Max Weber, Wirtschaft und Geselschaft. Grundriss der Verstehenden
Soziologie, II, (Tubingen, 1956), 528). Утицај цркве је историјски дубок и свеобухватан, и посебне религије, а и посебне хришћанске
цркве, имају своје учење о нацији и посебности народа. На јужнословенском простору је католичка црква, која је дуго била универзална, свугде где јој није требало потискивала националну идеју, као
у Словенији. Православна црква је рано почела исповедати да дух
божији захтева да се воља божија исповеда на народу разумљивом
језику. Ако су сукоби међу националним покретима на српско-хрватском говорном простору почели да изгледају као непремостиви,
кроз своје сукобљене државотворне идеје, то је било зато што су
се ослањали на дубоки и непремостиви јаз који је створила свет о
припадности различитим црквеним заједницама. Погрдна имена
којима се православни и католици у Херцеговини средином 19. века
називају религиозног су порекла и упућују на узајамне оптужбе источне и западне цркве после великог раскола 1054.
Екмечић упућује да су и православна и католичка црква на
југословенском простору имале своју политику кодификовања све39

Milorad Ekmečić, „Pokušaj ujedinjenja hrišćanskih crkava 1848. i Južni Sloveni“,
Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, VI, 1970–71, 393–414.
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таца, као и своју политику према народним именима која су била
заједничка припадницима обе цркве.
Пораз југословенске идеје у револуцији 1849. наставио се
касније на свим линијама, вели Екмечић. У аустријском делу југословенских земаља она је сачувана кроз језичку и делимично књижевну солидарност, а у Србији је баш те године стављена на дневни
ред практичне политике, али је усмеравана на исток, ка Бугарској и
на земље „славено-турске“.
Нови успон је југословенска идеја доживела 60-их година
19. века са обновом уставности како у Србији тако и у аустријским
покрајама. Нови језик југословенства је овде већ био отворенији и
јаснији и са отпадањем старих митова отпао је и привид тоталног
јединства Југословена у једној нацији. У тзв. Троједници се већ јавио
хрватски покрет историјског права, али се главна матица националног кретања у Србији још увек водила под југословенском заставом,
а душа ове идеологије је био Фрањо Рачки. Међу Србима је то време
Уједињене омладине српске и Првог балканског савеза. Ту је југословенска идеологија почивала на дубљој словенској оријентацији
и тежиште словенског јединства на Балкану је стављала између
Срба и Бугара, и као и увек када се политичка идеологија градила
на општесловенској подлози, била је присутна идеја о федеративној држави. И Илија Гарашанин је у свом „Програму југословенске
политике“, који је у марту 1897. године предлагао Ј. Ј. Штросмајеру,
имао у виду успостављање савезне државе, истиче Екмечић.
Преко словенских идеја руских славјанофила (А. Ф. Гиљфердинг) 60-их година 19. века, Екмечић прати разилажење српског
и бугарског националног покрета, као и запињање југословенства
о верски и о црквени проблем. До 1870. Бугари су извојевали свој
егзархат, а католичка црква је изградила нову идеологију реакције
на све демократске идеје и покрете. Осуда индивидуализма и националног суверенитета као греха, у „Syllabusu“ 1870. отуђила је католичку идеологију од демократске идеје. Од католичког конгреса
у Бечу 1877. до Свехрватског католичког конгреса у Загребу 1900.
тече једна историја издвајања католичког покрета из Балкана, каже
Екмечић, и његово супротстављање југословенским стремљењима.
Тако се југословенска мисао сучељава са конзервативним подунавским католичанством, па ни сам Шросмајер није био ослобођен
унијатских прижељкивања.40 Екмечић мисли да је стално потезање
уније као основног полазишта југословенског народног уједињења
било знак колико то друштво нема основне претпоставке за зајед40
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нички живот, верску толеранцију. Унија је израз верске нетрпељивости у друштву, а питање да ли је она само верска или је култивисана од цркве остаје отворено. И наставља, нетолеранција је нужан
пратилац средњоевропског и аграрног хришћанства. И овде се види
увек доследно изведен Екмечићев метод смештања ужих јужнословенских феномена у шире европске контексте.
Стабилизовање Хабзбуршке монархије кроз дуални систем
Аустро-угарске нагодбе 1867. Екмечић види не само као хрватски већ
и као општејугословенски пораз. Монархија је била ојачана споља и
изнутра, тиме је натерала све националне покрете да се постепено
и за дуже време помире са стабилним државним системом у коме су
два народа добила право да развијају свој национализам, а други да
се томе прилагођавају. Југословенски конгрес у Љубљани је оставио
дилему какво се југословенство заиста жели, у оквирима Хабзбуршке
монахије или изван ње. Формирање стабилних водећих класа у Хабзбуршком царству, као и ојачавање буржоазије у Србији и Бугарској,
значило је опште стабилизовање раздвојених друштава.
Реалност је тражила снове а не праксу, па су ту идеје само
цветале. Разматрајући учене федералистичке концепте епохе, па и
онај Светозара Марковића, Екмечић је закључио да су заговорници
југословенске федерације бројчано били инфериорни према заговорницима подунавске, балканске, словенске (Н. Ј. Данилевски) и
европске федерације.
Екмечићево је велико запажање, које је почивало на развијеном осећају за уочавање парадокса у историји, да је и поред свих негативних токова и пораза, мисао југословенске узајамности добила
након 1860. дубљи корен него икада пре. Сва велика имена науке и
књижевности су говорила о Југословенима као једном народу који
је подељен у разна „племена“. Ова терминологија из ране препородитељске науке пренесена је у политику и постала је њена општа
баштина. Њу ће преузети и југословенска омладина на преласку у
20. век, у коме ће бити једна од окосница политичких и духовних
процеса на којима ће се изградити југословенски програм у Првом
светском рату.
У својој књизи о ратним циљевима Србије 1914,41 Милорад
Екмечић је заправо изложио настајање српског југословенског програма у лето и јесен ратне 1914. године.
41

Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914.
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Милорад Екмечић – историчар југословенства

Summary
Gordana Krivokapić Jović
Institute for Recent History of Serbia

Milorad Ekmečić: Historian of Yugoslavism

Abstract: The most representative part of Milorad Ekmečić’s
work dealing with the history of the Yugoslav idea and movement is presented by analyses of his concepts, methods,
documents and literature. Analyses are focused on his famous essay on the destiny of the Yugoslav idea and his most important work about the creation of Yugoslavia.
Key words: Milorad Ekmečić, Yugoslavism, national idea,
national movement, Serbo-Croats, Serbo-Croatian language,
Ilirism

A very complex system of Milorad Ekmečić’s ideas on Yugoslavism is presented in this paper by an analysis of his study titled “The
Destiny of the Yugoslav Idea”, where the Yugoslav idea and movement
were put in the center of perception and analyses, both in comparison
to Serb and Croat national movements (and other South-Slav national
movements) and the predominant European ideas, political and social
currents and trends. Via Ekmečić’s main work The Creation of Yugoslavia
1790–1918, 1–2 (Prosveta: Belgrade, 1989), emphasis was put on a more
developed presentation and explanation of the same phenomena.
National movements on South-Slav territory, in Ekmečić’s presentation, are seen and understood, and subsequently analyzed, as complex processes of social restructuralisation between communities of
south Slavs which were in some aspects different and in some the same.
A common language is the idea which is presented as the essence of
Yugoslavism and which is seen as fundamental for the creation of a modern nation. This idea originated in European rationalist philosophy.
The paper analyzes the method used by Ekmečić to follow the movements, processes, revolutions, events, and personalities round which
the Yugoslav idea was formed: first, the national revivals at the end of
18 and the beginning of 19 century, Illyrian movement of the first half of
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the 19 century, 1848 Revolution, and Yugoslavism after 1890s (first, the
meaning and significance of the idea in the period of stabilization of the
Monarchy after the 1867 Austro-Hungarian Settlement and second after
the breakdown of the Balkan uprisings 1875–1878).
The paper presents Ekmečić’s views on other important ideas
that historically overlapped with Yugoslavism, and the social and political forces which fought for them. As main adversaries of Yugoslavism
are analyzed, by Ekmečić and us, both Christian churches on South-Slav
territory and old agrarian communities, which represented the social
base that made religion and the churches a line of division between the
nations on Yugoslav territory, contrary to a common language which unified them. Also presented is our analyses of the historical context which
Ekmečić gave for this topic and our analyses of his conceptualization,
method and documentation.
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Первая мировая война и судьбы народов
Центральной и Юго-Восточной Европы:
очерки истории, ред. Е. П. Серапионова. Москва:
ИСл РАН, 2015, 680.
(Први светски рат и судбине народа
централне и југоисточне Европе:
прилози за историју, ур. Е. П. Серапионова.
Москава: ИСл РАН, 2015, 680)

Дело Први светски рат и судбине народа централне и југоисточне Европе: прилози за историју не претендује да представи
нову концепцију или колективни приступ проучавању судбоносних
збивања од пре стотину година. Треба рећи, међутим, и то да није у
питању само шаролика збирка чланака које обједињују једино корице и тема која је формулисана веома широко. Зборник је састављен и компонован на проблемско-тематском принципу и значајно
допуњује наша знања о „судбинама народа централне и југоисточне
Европе“. Поједини делови су посвећени ситуацији на фронту и у позадини, патњама ратних заробљеника, друштвеном расположењу,
напорима дипломата и политичара, стварању нових држава у завршној фази конфликта, судбинама људи и одразу рата у уметничким делима. На тај начин, у средишту пажње највећег дела од четрдесет радова у овом зборнику нису само војно-политички садржаји
него и друштвена, културна и национална проблематика, што је у
потпуном складу са савременим историографским стремљењима.
У погледу проучавања појединих земаља опажа се „отклон“ у
правцу Југославије (Србије, југословенских земаља Аустроугарске) и
Чехословачке, што је, рекло би се, последица састава редакцијског одбора зборника.1 Једним од доприноса аутора који су се бавили Чесима
и Словацима могу се сматрати реконструкција и анализа доживљаја
рата у чешким и словачким друштвеним круговима, укључујући
збивања уочи рата, његов почетак, развој и последице које је донео.
Чланци о тој теми, ако се посматрају одвојено од осталог зборника,
могли би постати поглавља једне колективне монографије.
Нарочито је занимљив рад Е. П. Серапионове „Почетак Првог светског рата и реакција чешког и словачког друштва“, у коме
се истражује како је током времена еволуирао однос та два народа
према рату – „од прилично лојалног према властима па до супрот
стављања рату“ (стр. 352). У истом духу је и чланак К. В. Шевченка
1

Е. П. Серапионова, А. Л. Шемјакин, Ј. В. Лобачева, Н. С. Гусев.
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„Убиство у Сарајеву 28. јуна 1914. године и његове последице у светлу прашких новина Час“. По речима белоруског колеге, „у складном
хору гласова који су поздрављали почетак рата, чешки глас је био
један од најслабијих, стидљив и несигуран“ (стр. 339).
Вративши се тексту одговорне уреднице зборника опажамо
да се у њему, с једне стране, под сумњу ставља недавно обзнањена
теза о „шовинистичкој опијености“ Словака и „отпору“ Чеха већ од
самог почетка рата, као и традиционални „мит“ о њиховој масовној
„швејковштини“, који се у послератној Чехословачкој утврдио у колективној свести доласком на власт „легионара“ који су ратовали
на страни Антанте. Допринос Ј. Хашека при формирању тог стереотипа оцењује И. А. Герчикова у чланку „Чехословачки писци - учесници Првог светског рата: хероји, интервенционисти, жртве“. „Лик
официра у Првом светском рату у словачкој прози ХХ века“ изнова
је оживела Л. Ф. Широкова.
Делатност чехословачких политичких и војних организација у Русији представили су А. А. и Д. И. Муратов, Ј. Вацулик и
М. Даниш. Из прилога „Предуслови словачког ослободилачког покрета и циљеви Словака у чехословачкој легији у Русији“ М. Даниша
сазнајемо о несагласју чешких делатника, који су будућу државу
видели као унитарну, и њихових словачких опонената – противника „идеје ̒чехословакизма̕, то јест јединственог чехословачког
народа“, који су истрајавали на „словачкој аутономији“, па чак и на
„словачкој независности“ (197, 202).
Није само чехословачка легија него је и Српски добровољачки корпус у Русији постао арена у којој су се међусобно супротстављали словенски поданици Аустроугарске који су имали различита виђења о томе шта треба да настане на њеним рушевинама. Ј. В.
Вишњаков у чланку „Војска без државе. Српски добровољачки корпус у Русији 1916–1917. године“ упознао је читаоце са многобројним доказима о узајамној „дубокој националној нетрпељивости“
српских,2 хрватских и словеначких припадника те јединице, која је,
поред испуњења чисто војничких задатака, требало да послужи и
за реализацију идеологије народног јединства Југословена. Корпус,
раздиран етничким размирицама, посматран је као „микросвет“
чију слику аутор екстраполира на међусобне односе југословенских
народа током целокупног „кратког“ ХХ века. На тај начин је оно
што се дешавало у Одеси током 1916–1917. године представљено,
ни мање ни више, него као илустрација „погубности покушаја стварања ̒синтетичког југословенства̕“ (138) и „предодређење будуће
2

Мисли се на поданике Карађорђевића, као и Хабзсбурга.
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горке судбине југословенске државе(...) која је од почетка, још пре
свог формалног конституисања, била осуђена на пропаст“ (142,
152).
Поштујући смелост изнетих ставова, дозволићемо себи да се
с њима не сагласимо. Српски корпус је далеко од тога да буде безусловни модел Југославије, која је била много сложенији организам.
Њену судбину не треба сматрати предодређеном, будући да ју је условила свеукупност међусобно зависних објективних и субјективних фактора. Успостављање закономерности њиховог деловања,
која је довела до „слома“, изискује прикупљање знатно веће масе
извора од представљених докумената који приказују неспремност
заробљених Хрвата и Словенаца да се 1916–17. године закуну на
верност краљу Петру Карађорђевићу. Треба, дакако, нагласити да
наша примедба не одбацује научни значај реконструкције историјских збивања коју је извео Ј. В. Вишњаков, а која је важна за ра
зумевање логике онога што се дешавало у сфери међунационалних
односа у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) у међуратно
време.
Није само овај аутор подлегао искушењу да гради претпоставке о „жалосној судбини“ Југославије на основу збивања која
су претходила њеном настанку. Тако кијевска историчарка К. В.
Маљшина свој рад „Мали народ у Великом рату: пут Словенаца
ка националној држави (1914–1918. године)“ завршава следећим
закључком: „За десет година (значи, према томе, почетком 1929.
– А. С.) дефинитивно је покопана идеја етно-културне унификације Југословена“ (426). Морамо да констатујемо да је било управо супротно. Деценију после формирања Краљевине СХС краљ
Александар Карађорђевић је узурпирао власт, „растерао“ Народну
скупштину и окончао период „компромисног југословенства“, које
је подразумевало постојање разлика између званично прихваћена „три племена једног народа“. Државни удар који је извршен 6.
јануара 1929. постао је упоришна тачка курса који је за циљ имао
управо ту „етно-културну унификацију Југословена“. Погибија монарха октобра 1934. учинила је крај напорима у том правцу.
Што се тиче Словеније, њој су у зборнику посвећена четири рада. Од балканских народа једино је Србима поклоњена већа
пажња. Тему „руско-српске војне сарадње“ развијају Д. Н. Степанов
и А. Ј. Тимофејев. Чланак „Војно-партизанска дејства у Србији у време Првог светског рата“ А. Ј. Тимофејева упућује читаоца на почетак
XIX века, када је Петербург чинио прве напоре да „ ̒експортује̕ партизански рат, тј. да подстакне локално становништво под страном
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влашћу на ̒мали рат̕ против противника руских интереса“ (130).
Руско-српски „покушаји организовања обавештајних и диверзантских дејстава на територији Србије“ предузимани су и 1916. године.
Међутим, без нарочитог успеха.
Ако Ј. В. Вишњаков српске официре карактерише углавном у
контексту њихових сложених узајамних односа са Хрватима и Словенцима са којима су заједно служили војску, онда београдски војни историчар Д. Денда разматра „Српски официрски корпус током
Првог светског рата“ као самосталну тему. У оквиру ње немогуће
је не посветити пажњу оним српским официрима који су се обучавали у руским вишим војнообразовним институцијама уочи рата.
Судбином српских слушалаца Николајевске генералштабне академије бави се и А. В. Гањин у свом прилогу „Западни и Јужни Словени - генералштабисти у Русији у Првом светском и Грађанском рату
(1914–1922. године)“.
Посебно место у зборнику заузимају чланци који прате најисполитизованији проблем историје Првог светског рата – проблем
одговорности за његово отпочињање. А. Л. Шемјакин и П. А. Искендеров су се прихватили пера да уочи стогодишњице La Grande
Guerre учестали политички мотивисани „покушаји ̒кориговања̕
те историје не остану без одговора, пре свега у погледу потраге за
скривеним ̒подстрекачима̕, каквима се проглашавају Русија и извршитељка њене ̒империјалне̕ воље Србија“ (39). Поименично су поменути најпознатији западни и руски поборници таквих схватања,
а показати њихову неодрживост није тешко чак ни у оквиру историографског прилога. Довољно је указати на отворено игнорисање
„непријатних“ чињеница и извора који у потпуности потврђују поузданост закључака до којих је позната „Фишерова школа“ дошла
још 60-их година и које до данас прихвата већина историчара. Друге
нове документе који би омогућили макар делимично скидање „the
War Guilt“ с Берлина и Беча такозвани ревизионисти нису предочили. Уместо тога, „активно се користе више него сумњиве историјске
паралеле са данашњим временом“ (281). Оба аутора у том смислу
помињу британског историчара Кристофера Кларка,3 који је изјавио да „после Сребренице“ о Србима не треба писати као раније, а
такође је простодушно признао да „је његов морални компас коригован“ и да он збивања од пре стотину година разматра „са стајне
тачке савремене Европске уније“. То јест, „с великим симпатијама“
према Аустроугарској. Онима који су гадљиви на такву врсту „ар3

Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914,
[New York, Harper Collins, 2013], XXVIII.
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гументације“ и навикнути да се ослањају на традиционалне изворе, на располагању стоје „Балканске успомене“ првог секретара
руске мисије у Србији, а потом отправника послова (1911–1915)
В. Н. Штрандтмана. Представљање његових мемоара чини основни садржај чланка А. Л. Шемјакина. Што се тиче П. А. Искендерова,
његов прилог представља убедљиво образложење тезе да „пресудним фактором за избијање Првог светског рата“ не треба сматрати
заоштравање односа између Аустрије и Србије, коју је подржавала
Русија. Однос снага у „троуглу Беч–Београд–Петербург“ у пролеће и
лето 1914. године је „по многим тенденцијама носио јасна обележја
конфликта. Међутим, та обележја се, по свом карактеру и интензитету, не могу сматрати довољним узроцима општеевропског ратног
пожара“ (295).
Р. Р. Субајев у чланку „Балкан и Weltpolitik: прилог питању о
узроцима Светског рата“ истрајава на супротном: „Рат није могао
да не почне на Балкану, а почевши тамо, није могао да не постане
светски“ (30, 25). Или, другим речима, балканска „болна тачка Европе“ се, на крају, „показала пресудном за почетак рата“. Међутим,
пре него што се то и докаже, треба убедити читаоца у погрешност
традиционалног тумачења, по коме је пресудан значај имало противуречје између Тројног савеза и Антанте. Са тим циљем приступа
се „анализи свеукупног комплекса међународних односа уочи рата“
(25) – и то на пет и по страница… Нама та разматрања не изгледају
ни свеобухватна ни аналитична. Не само због бескрајне лаконичности него и због тога што „одговор на наше главно питање“ (где је
почео рат – А. С.) уопште не произилази из претходних закључака
до којих је аутор дошао: о „излишности“ конфликта са становишта
немачког капитала, о „неспособности“ европске управљачке елите
и несамосталности Беча, који је ишао трагом Берлина (22–25) – све
побројано не може да нас убеди у „малу вероватноћу избијања таквог конфликта на Западу“. Чак и ако, здраво за готово, прихватимо све три тезе. При том, истинитост друге тезе се доказује једино тиме што је Вилхелма и Николаја II неко од њихових поданика
назвао „кукавицама и издајницима“. Сам аутор је немачког и руског
монарха назвао „крунисаним ништаријама“, а шефа аустроугарског
министарства иностраних дела, грофа Берхтолда – „провокатором“.
Одредивши да Запад није та „болна тачка“ из које се разгорео конфликт, Субајев настоји да објасни зашто је постојала „висока вероватноћа његовог избијања на Балкану“. Другачије не би ни
могло бити. На крају крајева, балканске државе су се после „поделе
европске Турске“ одмах окренуле „прерасподели целе југоисточне
229

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

Европе“ (27). На основу чега се то тврди? Раст претензија агресивно
настројених балканских држава је повезан, прво, с „уздизањем њиховог статуса до нивоа стварних играча у европској политици“ (разлог за то је „снажан увоз капитала на Балкан“) и, друго, с високим
нивоом корупције у балканским друштвима. Њено сузбијање, које
је требало да спроведу „међународни финансијски контролори“,
условљавало је и „саму способност балканских држава да отпочну
балканске ратове или да ступе у Први светски рат“. Први закључак,
који, благо речено, није тешко оспорити, може послужити за тумачење „пораста милитаризма“. А што се тиче другог, аутор, рекло би
се, није разјаснио, чак ни себи самом, у чему се састоји веза између
корумпираности Балканаца, строгости западних кредитора и (не)
способности првих да остваре своје ратоборне намере. Нема сумње
у једно – Београд, Атина и други балкански центри разгорели су
„европски пожар, из кога су онда извлачили… своје угарке“ (29).
На месту где се посебно говори о личном интересу српских
властодржаца – главних „виновника“ рата – читалац се упућује на
рад А. Л. Шемјакина,4 у коме нема ничега на шта би се могао ослонити Р. Р. Субајев, који председника владе Николу Пашића назива
„неукротивим корупционашем“ (? – А. С.), „генератором корупције“,
„мајстором проневере“ (36). На другим местима српски председник
владе се назива „провокатором“ и „истинским провокатором“, који
је скупа с И. Братијануом и С. Д. Сазоновим извршио „гнусну провокацију“ (34, 32, 31) када су у лето 1914. године аутомобилом забасали на аустријску територију. Реч „провокатор“ („провокација“,
„провокациони“) аутор употребљава укупно шест пута.
Некоректност у коришћењу туђих научних резултата у овом
конкретном случају рађа скепсу и према другим закључцима истраживања. Како горенаведених тако и оних који се користе за разоткривање главног „виновника“ рата – Србије. Међутим, неки од њих
уопште нису поткрепљени ма каквим ауторитативним мишљењем,
документима или сопственом размишљањима. Субајев пише о агресивним плановима Београда као о нечему што се разуме само
по себи: „минимум је уједињење с Црном Гором, максимум – Велика Србија“, затим да Србија није беспоговорно прихватила аустроугарски ултиматум, јер је „врло добро знала“ да јој је гарантована
заштита Русије (28, 34). Оповргавање тих тврдњи одузело би нам
4

А. Л. Шемякин, „Традиционное общество и вызовы модернизации“,
Человек на Балканах и процессы модернизации, (Санкт-Петербург:
Алетейя, 2004), 40.
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много времена и простора. Зато и ми упућујемо на А. Л. Шемјакина,5
после кога је тешко додати било шта на тему националног програма Србије и нијансама њених односа с Русијом уочи рата.
Што се тиче обновљеног мита по коме је Пашић био упознат
са временом и местом атентата на надвојводу Франца Фердинанда
(32), постоји читава историографска традиција његовог оповргавања. Руском читаоцу доступна је синтеза Милета Бјелајца6 у којој се
он „до најситнијих детаља“ бави свим инсинуацијама у вези са том
тврдњом. Поред осталог и „изворима“ коришћеним у чланку који је
предмет овог приказа. Међутим, тешко да Субајев обраћа пажњу на
аргументе својих колега. Срби су дужни, по његовим речима, „да заћуте и да не промаљају нос, да им не би били пронађени скелети у орману“ (30). Руске колеге он назива „поборницима српске невиности“,
„присталицама српске невиности“, „ентузијастима с̒ рпске ствари̕“,
„апологетама српске позиције“. А ко су ти „савремени, истакнути и
талентовани специјалисти“? Није познато. Какви су њихови радови?
Није наведен ниједан. Једино је назначено да оцем-оснивачем „просрпске инквизиције“7 треба сматрати академика Ј. А. Писарева. При
том, реч „инквизиција“ аутор употребљава без знакова навода.
На тај начин, што дубље понире у историју одређене државе,
о којој зна видно мање него о „Weltpolitik“, расте и рањивост ауторове аргументације. То је, изгледа, условило емотивност излагања и
употребу лексике која је примеренија политичком памфлету. Њено
присуство у научној публикацији је на савести уређивачког одбора
зборника, који, уз понеку ограду, заслужује највише оцене. Уколико
се, наравно, апстрахује чланак који је последњи разматран.
Састављачима треба одати дужно признање пре свега зато
што су збивања из прошлости разматрали углавном из нетривијалног, социокултурног угла. Тај проницљив избор омогућио је да се
избегне понављање у односу на богату историографију Великог
рата и да се од посебних фрагмената-чланака створи целовита слика последица које је он имао, и још увек има, на народе централне и
југоисточне Европе.
5

6
7

А. Л. Шемякин, „Внешняя политика Сербии в 1903–1914 гг.; Первая
мировая война. Рождение Югославии“, Югославия в ХХ в. Очерки
политической истории, (Москва: Индрик, 2011), 37–41, 175–216; Исти,
„Василий Николаевич Штрандтман и его ‘Балканские воспоминания’“,
у: Штрандтман В. Н. Балканские воспоминания, (Москва: Русский путь/
Книжница, 2014), 17–19.
М. Белаяц, Кому нужна ревизия истории? Старые и новые споры о
причинах Первой мировой войны, (Москва: Алгоритм, 2015), 368.
Исто, 31.
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Наведене предности зборника јасно се могу видети на примеру два чланка посвећена бугарским темама. Н. С. Гусев у раду „
̒Трговци у храму̕: Леонид Андрејев и руске оптужбе Бугара због
издаје словенства (1914–1915)“ указује на непоклапање стереотипних представа руских друштвених кругова о ослобађању „браће
Словена“ и тога како су они сами крајем XIX и почетком ХХ века
схватали сопствене интересе и усклађивали их с позицијама великих држава. О. В. Петровска представља „Савремену бугарску историографију о савезницима Бугарске у Првом светском рату“. По
речима ауторке, бугарске колеге, оцењујући његове разочаравајуће
резултате, „пре свега, се окрећу околностима независним од самих
Бугара“ и окривљују „спољашње противнике“ (64). Очито, горчина
поднетог пораза још увек се осећа у бугарском друштву, које се не
мири с прошлошћу и није задовољно садашњошћу. Ми бисмо додали да слична констатација важи и за друге балканске народе, који
су остали таоци сопственог доживљаја једне или друге „националне
катастрофе“.
Александар А. СИЛКИН
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Vladimir Geiger, Branko Kranjčev.
Radni logor Šipovac-Našice 1945.–1946.
Našice: Zavičajni muzej Našice, 2015, 189.

Деведесете године су донеле дефинитивно разбијање старих
табуа и документовано откривање мрачних сртана југословенског
социјализма. Један од највреднијих истраживача репресије, посебно
над фолксдојчерима у Хрватској и Југославији, Владимир Гајгер је
објавио огроман број радова о тој теми, а аутор је и неколико књига
о логорима за фолксдојчере у Хрватској у првим годинама после
Другог светског рата. Књигу о радном логору Шиповац написао је
са Бранком Крањчевим, али се она по својој структури не разликује
од других Гајгерових радова. И она се одликује акрибијом у
истраживању, огромном библиографијом и на изворима заснованим
закључцима. На одређени начин она подсећа на друге Гајгерове
књиге, али упркос понављању неких чињеница из њих, доноси и
нова сазнања. Наравно, у делу које потписују два атора, читаоцу је
немогуће да одреди колики је допринос једног, а колики другог.
У уводном поглављу (стр. 11–24) се говори о положају
југословенских Немаца на крају Другог светског рата и броју
фолксдојчера затворних у логоре из којих су нове југословенске
власти хтеле да их иселе у Немачку. Највећи логори у Хрватској
су били Јосиповац, Валпово, Велика Писаница, Крндија, Шиповац,
Пуста Подунавље и Тењска Митница. Аутори наводе да је између
1941. и 1948. године страдало 9.000–10.000 Немаца из Хрватске: од
тога 4.000–4.500 у логорима у Хрватској, односно од јанаура 1947.
у Војводини. Цело поглавље је врло богато бројевима, који због
непотпуности извора нису узети као апсолутно тачни.
После увода, долази поглавље које говори о заробљеничком
логору Нашице у коме су били смештени заробљени војници Вермахта
(стр. 29–43). Тај логор је испражњен крајем лета или почетком јесени
1945. године, а говорећи о њему, аутори много говоре и о ратним
заробљеницима у Југославији уопште. С једне стране то је плод
потребе да се да контекст деловања заробљеничког логора Нашице,
а с друге, плод недовољно извора о самом логору. У сваком случају,
будући да је литература о ратним заробљеницима и заробљеничким
логорима у Титовој Југославији и даље оскудна, добро је да су аутори
овде на малом простору изнели доста података о тој теми.
Други део књиге носи назив Радни логор Шиповац-Нашице
1945.–1946. а почиње прегледом извора и литературе о њему (49–
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59). Аутори су педантно набројали све, малобројне, изворе о том
логору, усмена и писана сведочанства савременика, као и спомене
у пре свега фолксдојчерској литератури. Врло неуобичајен извор
су школски радови с краја 70-их и почетка 80-их: у њима су ђаци
месне школе писали о завичају и забележили шта су од старијих
чули о постојању логора. Из овог поглавља постаје јасно са каквим
проблемима се сусрећу истраживачи ове тематике, али и каквим
неконвенционалним изворима некад морају да прибегну у потрази
за понеком информацијом.
Наредно поглавље овог дела књиге говори о оснивању и
намени логора на економији поред дворца грофова Пејачевића
(60–70). Логор је после одласка ратних заробљеника намењен за
прикупљање славонских Немаца који су враћени са аустријске
границе када је она у лето 1945. била затворена за депортирце и
избеглице из Југославије. Дати су описи логора на основу сећања
логораша и других сведока. Логор је био не само сабирни већ и
радни. Наредна поглавља говоре о условима живота у њему: о
(лошој) исхрани (70–74), броју логораша (који је укупно износио
3.500–4.000) и њиховој структури (провладавале су жене, деца и
старци) (74–76), управи на коју се логораши углавном нису жалили
(76–77), о бекствима (78–79) и отпуштању појединих Немаца за
које су интервенисали рођаци, пријатељи, али и појединци из новог
апарата власти (79–82). Занимљиве су изјаве бивших логораша
да је командант логора био пристојан и да их стражари нису
шиканирали. То је, с једне стране, противно искуствима већине
фолксдојчера у југословенским логорима, али с друге, још једном
показује колико је личност команданта и стражара могла да олакша
или отежа положај заточених.
Наредно поглавље говори о болестима и смртности логораша
(82–84). Констататовано је да су фолксдојчери у југословенским
логорима углавном патили од вашака, дифтерије, пегавог тифуса и
шарлаха. Од краја марта и током априла 1946. власти су интензивно
радиле на сузбијању пегавог тифуса у логорима – иако је акција
за његово сузбијање у целој земљи почела још у новембру 1945.
године. Међутим, због недостатка докумената, није било могуће
утврдити да ли је и у логору Шиповац било жртава пегавног тифуса.
Слично важи и за број жртава: са сигурношћу је утврђено да је у
њему умро један ратни заробљеник, један фолксдојчер, док је једно
дете умрло касније, од последица боравка у логору. Ипак, сећања на
логорашко гробље са бар десетак гробова, указује да је жртава ипак
било више (84–86) Овиме се завршава главни текст књиге. Следе
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фотографије локације на којој се налазио логор, неких логораша
и сведока (87–98), па документи о логору: дописи органа власти,
отпуснице, извештаји и сл. (100–124). Потом следе факсимили
докумената објављених у претходном делу, (25–138), па искази
сведока – на којима се добрим делом темељи главни део текста
књиге (141–166). На крају се налази доста обиман списак извора и
литературе (167–180), резимеи на енглеском (181–183) и немачком
језику (184–186) и белешке о ауторима (187–188).
Књига о Радном логору Шиповац-Нашице је модел како
се морају истраживати некадашње табу теме из југословенске
историје за које не постоји довољан број архивских извора. Аутори
су на вешт начин употребили оно мало архивске грађе колико им
је било на располагању, комбинујући је са другим изворима који се
односе на друге логоре и на општу ситуацију ратних заробљеника и
логорисаних фолксдојчера. Све то је допуњено исказима савремених
сведока, фотографијама начињеним на лицу места, те је на тај
начин у приличној мери створена слика о настанку и деловању овог
логора. Иако сва питања – нарочито број жртава – нису могла да
буду разјашњена, књига представља мали али вредан допринос све
богатијем мозаику сазнања о репресији комунистичких власти на
крају Другог светског рата и у првим годинама после њега. Потребно
је, међутим, нагласити да аутори теми свог истраживања прилазе
хладне главе, без пристрасности, приземног антикомунизма или
морализирања, тј. на потпуно научнички начин – пуштајући да
чињенице изнете о животу логораша саме говоре о тој мучној
епизоди.
Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
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Александар Стојановић. Идеје, политички пројекти
и пракса владе Милана Недића. Београд:
Институт за новију историју Србије, 2015, 491.

Колаборационистички режим Милана Недића и његови главни актери привлаче велику пажњу истраживача последњих петнаестак година. Разлоге за ово треба тражити мање у новим, до сада
непознатим изворима (иако и њих има),1 а више у друштвеној и научној потреби да се боље осветли један до сада релативно занемарени
аспект историје Другог светског рата у Србији. Старија историографија је, додуше, дала неколико вредних радова на ту тему,2 али није
продубљивала и проширивала њихове резултате, што је било условљено пре свега идеолошким притиском под којим су историчари
Другог светског рата деловали до 1990. године. Истраживачки бум
током последњих деценију и по је пре свега дело историчара млађе
и средње генерације који су својим темама најчешће (иако не увек)
приступали без идеолошке пристрасности и политичке острашћености својих претходника. Млади београдски историчар Александар
Стојановић (1985) се већ пре неколико година успешно прикључио
великом броју истраживача Недићевог режима. Он је први истакао
значај „Српског цивилног/културног плана“ и ставио на увид јавности већину докумената који су га сачињавали.3 Поред тога објавио је и
више чланака о Недићевом режиму, његовој идеологији и политици,4
1
2
3
4

Ради се пре свега о документима које је Безбедносно-информативна агенција
пре неколико година уступила Архиву Србије.
Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji, I–II, (Beograd, 1979); Isti, Milan Nedić,
(Zagreb, 1989). Oklevamo da i knjigu Mladena Stefanovića, Zbor Dimitrija Ljotića
1934–1945, (Beograd, 1984) svrstamo u tu grupu, budući da se samo delom bavi
ratnim periodom, da obiluje faktografskim greškama i pre svega imajući u vidu da je
izuzetno pristrasno napisana.
Aleksandar Stojanović, Srpski civilni/kulturni plan vlade Milana Nedića, (Beograd, 2012).
Iako se za taj plan znalo i ranije, drugi autori su ga spominjali samo sasvim uzgredno.
Aleksandar Stojanović, „Antimasonska izložba u Beogradu 1941. godine u kontekstu
nacističkih antimasonskih aktivnosti u okupiranoj Evropi 1939–1945“, Vojnoistorijski
glasnik 1, 2015; Aleksandar Stojanović, „‘Jazbina iz koje su potekla sva zla i sve nesreće’:
antisemitska i antimasonska propaganda na stranicama kolaboracionističke štanmpe u
Srbiji 1941–1944“, Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941–1944, ur. Aleksandar Stojanović, (Beograd, 2015); Isti, „‘Naša kulturna orijentacija’: nacionalna kulturna politika
vlade Milana Nedića i pitanje ‘preobražaja’ na stranicama kolaboracionističke štampe“,
Kolaboracionistička štampa; Isti, „Naučnik i politika: Akademik Miloš Trivunac (1876–
1944) između nacionalizma, nacizma i komunizma“, Intelektualci i rat 1939.–1947.
Zbornik radova s Desničinih susreta 2012, I, ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina,
(Zagreb, 2013); Исти, „Политичка мисао Владимира Велмар-Јанковића, Срби и рат
у Југославији 1941, тематски зборник радова, ур. Драган Алексић (Београд, 2014).
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а уредио је и један зборник чланака који је под истраживачку лупу
ставио писање штампе Недићевог режима.5
Књига Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића је мало измењена докторска теза коју је аутор одбранио 2014.
године на Филозофском факултету Универзитета у Београду и представља прво целовито истраживање те теме код нас. Ранији аутори
су већи нагласак стављали на политичке и војне догађаје, док су се
идејама на које се режим позивао бавили само успут, и то обично идеолошки искључиво. Александар Стојановић је успео да у широком
захвату стави Недићев режим у контекст југословенског и српског
друштва четврте и пете деценије XX века, у контекст Другог светског
рата, како на Балкану тако и у Европи, те да детаљно уђе у биографије водећих идеолога тог раздобља и у порекло њихових идеја.
Књига је подељена на увод, пет делова и закључак. У обимном уводу (стр. 29–91) аутор приказује друштво Краљевине СХС/
Југославије између два светска рата – његову привредну, културну
и друштвену заосталост, политичке сукобе који су га раздирали те
главне актере на политичкој сцени – међуратној и оној после окупације у априлу 1941. године. А то је важно јер објашњава континуитет у њиховом духовном развоју. У том контексту је посебно
битан део о утицајима европске деснице на ширење сродних идеја
у Краљевини СХС/Југославији (58–66). У њему се Стојановић бави
главним тада актуелним десничарским идејама и њиховом рецепцијом код српских десничара, да би потом прешао на преглед политичких организација српских и југословенских десничара (67–91).
Важно је напоменути да је већина тих организација имала југословенски „национални“ предзнак.
Други део књиге (95–137) говори о Србији под немачком
окупацијом. Почиње кратким описом Априлског рата и поделе Југославије, те окупационог апарата и положаја покореног становништва. У њему је аутор на прегледан начин синтетизовао до сада
позната знања о томе, дајући не само преглед политичке организације земље већ и прилог социјалној и економској историји. Посебно
важан сегмент овог поглавља чини ауторово разматрање колаборације у теоријском и правном контексту (119–124). Стојановић
одбацује старе идеолошке погледе на тај феномен указујући на сву
његову сложеност у српским условима и на недостатак консензуса у
историографији о том питању. Он сматра да је у конкретном случају
дошло до прекорачења сарадње коју међународно право допушта.
5

Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941–1944, Aleksandar Stojanović (ur.), (Beograd,
2015).
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Остатак поглавља представља преглед делатности Савета комесара
и почетка устанка, те разлога за довођење Недића на власт.
Трећи део књиге говори о влади Милана Недића (139–186).
Приказана је сва њена персонална и идеолошка хетерогеност и делатност уперена према сељаштву, радницима, омладини, Јеврејима, масонима, југословенској влади у Лондону, четницима Драже
Михаиловића и партизанима. Ови последњи су сматрани за главне
непријатеље – делимично и због немачких одмазди за њихове акције. Посебно вредан део овог поглавља је разматрање о размерама
колаборације и о месту окупиране Србије у нацистичком систему
окупираних и вазалних држава (169–186). Он омогућава читаоцу да
увиди све сличности и разлике српског случаја у односу на друге,
што олакшава разумевање српске ратне стварности. Аутор правилно указује да се окупирана Србија налазила при самом дну лествице окупираних и зависних земаља, те да је њено постојање стално
висило о концу. Тиме се објашњава и практично потпуно одсуство
аутономије српских колаборационистичких власти, како Савета комесара тако и „Владе народног спаса“.
Четврти део књиге је посвећен културној политици владе Милана Недића (187–285). Аутор је ту могао да се ослони на
сразмерно богату литературу о том питању и да је обогати својим
сазнањима. Прави бисер овог поглавља представљају кратке биографије главних креатора културне политике: Велибора Јонића,
Владимира Велмар-Јанковића, Светислава Стефановића и других.
На њиховим примерима Стојановић је јасно показао хетерогеност
колаборационистичког апарата, као и различиту мотивацију актера. Оно што је Стојановић (као и неки аутори пре њега) идентификовао као главне одреднице колаборационистичке културне
политике били су национализам, инструментализовано светосавље и залагање за задругарство. У остатку поглавља аутор се бави
главним културним институцијама (Београдским универзитетом и
Српском књижевном задругом) и спровођењем културне политике.
Описан је покушај власти да контролишу и усмеравају књижевно
стваралаштво, као и оскудне плодове које су ти покушпаји донели.
Дат је осврт на богат позоришни живот као средство идеолошког
утицаја, али још више стварања привида нормалности. У контексту
културне политике аутор говори и о просветној политици. Приказан је њен административни оквир и њени циљеви: смањење броја
интелектуалаца (потенцијалних чиновника), форсирање стручног
образовања – пре свега за немачке потребе – и идеолошко (пре)усмеравање.
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Пети део носи наслов „Политички пројекти владе Милана Недића: концепти преображаја српског друштва и државе“. Аутор кон
цепт „српске сељачке задружне државе“ ставља у контекст корпоративистичких идеја које су 20-их и 30-их година циркулисале Европом.
Зато у првом делу поглавља даје њихов преглед – у другим земљама и
у Југославији (291–317). И док се оно прво чини релативно познато,
аутор скреће пажњу и на домаћу корпоративистичку традицију која
је у великој мери пала у заборав. Важно је поменути да у Југославији
заговорници корпоративистичких идеја нипошто нису били само десничари. У другом делу овог поглавља аутор се бави генезом и плановима стварања „српске сељачке задружне државе“, која је у ствари
требало да буде ауторитарна држава у којој би сва представничка
тела била именована и само са саветодавним функцијама.
Стиче се утисак да је други део овог поглавља могао да буде
засебна глава у оквиру књиге, будући да се бави плановима за друштвене и идеолошке промене, а не политичком организацојом државе. То се посебно односи на опис Српског цивилног/културног плана
– мешавине „его-трипа“ Владимира Велмара-Јанковића и опсежног
плана решавања проблема и развоја на скоро свим пољима живота. Аутор овде даје својеврстан сажетак своје књиге о том питању
(329–365). Поред тога, пажња је посвећена еминентно идеолошком
концепту „новог Србина“ или „новог српског човека“. Процес његовог стварања се одвијао на неколико нивоа – од просвете до омладинске радне службе (Национална служба за обнову Србије). Циљ
је био створити нацији одану самопожртвовану омладину. За оне
за које су власти сматрале да су идеолошки дубоко застранили и
отуђили се од свог народа, основан је Завод за принудно васпитање
омладине у Смедеревској Паланци. Стојановић на успео и објективан начин синтетише обимну, али идеолошки врло супротстављену
литературу о овом предмету, користећи додатне архивске изворе
да покаже да нису били у праву ни они који су Завод видели као
обичан концентрациони логор ни они који су хтели да га представе
као потпуно слободну установу. У склопу васпитне и пропагандне
политике режима, Стојановић говори и о Недићевом Дечјем граду
код Крушевца. Његов закључак је да аутори просветне и васпитне
политике, иако су дубоко мрзели комунизам, нису били спремни
да тек тако жртвују „заблуделу“ српску омладину и препусте је немачким репресалијама. Напротив, и та омладина је требало да буде
укључена у пројекат стварања „новог српског човека“.
Књига се завршава кратким Епилогом (397–404) и Закључком (407–420). У првом се укратко приказује судбина главних ак239
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тера после напуштања Србије у октобру 1944. године, а у другом се
сумирају закључци поретходних поглавља. Књига има и резиме на
енглеском језику, списак извора и литературе, као и индекс имена.
Списак доста бројних фотографија није дат.
Књига Александра Стојановића Идеје, политички пројекти и
пракса владе Милана Недића представља више него успелу синтезу до сада познатих знања из старијих и новијих истраживања Недићевог режима, његове идеологије, планова, политике и личности
око њега. Она је и много више од тога, јер на основу извора и сама
доноси нове податке и нове погледе. Пребогато детаљима које аутор стваралачки користи, ово дело је због огромне емпирије ослобођено идеолошке пристрасности: без жеље да брани или велича
Недићеву владу и људе око ње, Стојановић покушава да буде фер
према њима. У највећој мери и успева захваљујући томе што их посматра у широком историјском, географском и идејном контексту.
Положај владе, састав, циљеви и могућности су сагледани уз осврт
на општу ратну ситуацију, на идеолошке концепте европске деснице, на ограничења која су нематали окупатори и на личности оних
који су се укључили у колаборацију – посебно на највишим нивоима. Због свега тога, ова књига ће, као већ стара али још незамењива
Борковићева Контрареволуција у Србији или Петрановићева Србија
у Другом светском рату, још дуго остати обавезно штиво будућих
истраживача колаборације у Србији у Другом светском рату.
Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
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Маријана Мраовић, Јасмина Живковић, Слободанка Цветковић.
Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941–1944. –
окупациона управа, избеглице и просвета.
Пожаревац: Историјски архив Пожаревац, 2015, 271.

О Другом светском рату је написано безброј књига и чланака, снимљен огроман број играних и документарних филмова. Он је
био највеће страдање у историји човечанства, па и Србије и српског
народа. Поделио је свет, Европу, Србију и Србе на огорчено супрот
стављене таборе. Много више него у Првом светском рату, ровови
су цементирани опречним идеологијама које су надживеле и сам
рат. Други светски рат је довео до подељености европских друштава оставивши дубоке ожиљке и трауме, како у победничким тако и
у пораженим земљама. У Србији и Југославији оставио је још дубље
ожиљке него у другим земљама. Па ипак, крај рата је означио војни
пораз фашизма и почетак нове етапе у историји Европе и света.
То је био разлог што је прошле године цео свет обележио 70
година од краја тог највећег оружаног сукоба у историји. У то обележавање се, поред медија, укључио и велики број научних и културних установа. У многим случајевима то је учињено пригодничарски
– тек толико да се датум обележи, али у неким случајевима је евоцирање прошлости предузето са већим амбицијама и са жељом да
се поводом значајне годишњице остави нешто што ће трајати и кад
сама годишњица буде већ давно заборављена. Књига Србија и Пожаревац у Другом светском рату 1941–1944. – окупациона управа,
избеглице и просвета, у издању Историјског архива из Пожаревца,
свакако спада у оне амбициозније подухвате. Реч је о монографији
три ауторке које обрађујући три делимично одвојене теме које се
међусобно допуњују и на основу обимне архивске грађе и релевантне литературе свестрано осликавају ситуацију у окупираној Србији.
Реч је о у историографији неуобичајеном, али у овом случају врло
успешном делу мале групе квалификованих аутора.
После увода директорке Архива др Јасмине Николић (стр.
7–8), следи уводна студија др Маријане Мраовић, „Србија и Пожаревачки округ под немачком окупацијом 1941–1944“. Она обухвата
око сто страна и представља својеврсну синтезу сазнања о Србији
под немачком окупацијом у Другом светском рату. Њен је задатак
да укратко упозна читаоца са судбином Србије под немачком окупацијом и да дâ контекст за наредна два рада. Излагање почиње предвечерјем рата на Балкану и тече све до ослобођења земље, односно
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до одласка српске колаборационистичке владе у Аустрију. На јасан
и прегледан начин ауторка упознаје читаоца са замршеном организацијом немачке власти, њеним често међусобно супротстављеним
установама и руководећим појединцима, као и са организацијом
немачке пропаганде. Потом прелази на продужену руку окупатор
ске власти – домаћу управу – испрва очличену у Савету комесара, а
потом у „Влади народног спаса“ генерала Милана Недића. Мраовић
указује на задатке једне и друге колаборационистичке администрације, као и на све тешкоће са којима су се оне сусретале у њиховом
испуњавању. Главни ограничавајући фактор су биле саме немачке
власти које су и поставиле своје домаће сараднике, али им никад
потпуно нису веровале и нису биле спремне да им прошире овлашћења. То је било погубно по ауторитет српских органа власти.
Ништа мање важан фактор у рушењу ауторитета колаборациони
стичких власти су били устаници – пре свега партизани предвођени
комунистима. Хитлер, као неприкосновени господар окупиране Европе, био је највећи непријатељ Срба и саме српске управе. Србе је
сматрао одговорнима за југословенски шамар моћном Рајху и за неизлечиве заверенике. Ту чињеницу није успела да промени ни Недићева посета Немачкој у септембру 1943. године, а Хитлеров став
је охрабривао суседе Србије да на својим територијама бесомучно
прогоне Србе и уништавају све што је српско. Маријана Мраовић јасно приказује тај крвави Гордијев чвор (додатно заплетен устанком
у Србији и бруталним репресалијама које су примењене не би ли
се он сломио) из кога колаборационистичке власти нису успевале
да ослободе српски народ који су претендовале да воде. При крају
свог излагања, ауторка се осврће и на судбину Милана Недића и осталих колаборационистичких функционера који су у избеглиштву
у Аустрији и даље покушавали да играју неку улогу. Читајући овај
сажети приказ делатности колаборационистичке управе, јасно је да
је она од почетка била осуђена на неуспех.
Будући да су модерни ратови масовна појава, за мобилисање
маса да у њима учествују, односно да дају свој допринос ратним
напорима својим радом и материјалним давањима, потребно је те
масе придобити и убедити у исправност циљева за које се власти
боре. Због тога ауторка посвећује велику пажњу пропаганди – пре
свега немачкој, а потом све више и оној колаборационистичких
власти. Њен задатак је био убедити српски народ да су му стварни
непријатељи Британци, Совјети и Јевреји, а не прави окупатори, тј.
Немци и Бугари. Будући да је економска експлоатација Србије била
један од главних циљева окупације, доста пажње је поклоњено и
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пропаганди усмереној на повећање пољопривредне пропизводње,
рад у рудницима и одржање реда и мира – неопходних за несметано одвијање производње тј. привредну експлоатацију. Ауторка ни у
једном тренутку не оставља место сумњи ко је у крајњој линији руководио пропагандом колаборационистичке власти. Раду Маријане
Мраовић у овој књизи се садржински мало тога може приговорити,
међутим, приметно је да је текст писан помало на брзину, због чега
је дошло до сувише наглих прелаза с једне теме на другу, а провукао
се и мањи број словних и других грешака.
Друга студија у овој књизи, „Избеглице и пресељеници у Србији и Пожаревачком округу 1941–1944“, мр Јасмине Живковић бави
се веома важном темом о којој је такође доста писано. Упркос томе,
ауторка је успела да дâ потпуно нов и оригиналан рад пун нових података извучених из до сада мало или нимало коришћене архивске
грађе. Проблем избеглица, прогнаника и пресељеника је био свакако
један од најважнијих током трајања Другог светског рата на тлу Југославије. Окупирана Србија је била та која је морала да збрине око
400.000 несрећних људи који су бежали да спасу голи живот или који
су били протерани (еуфемистично: исељени) због припадности „погрешној“ нацији или вероисповести. У огромној већини случајева радило се о Србима са теритрије НДХ, као и из околних области које су
потпале под власт Мађарске, Бугарске или „Велике Албаније“. Хитлер
је својим „новопеченим“ савезницима дозволио да на недужном српском живљу стоструко наплате све грешке и неправилности међуратног југословенског режима, који је поједностављено изједначен са
српским, за које је оптужен целокупан српски народ. Живковић јасно
показује те узроке избеглиштва и као нико до сада описује структуру српских органа који су се старали о прогнаницима и избеглицама.
При том, за разлику од неких аутора - апологета колаборационистичког режима, она ни у једном тренутку не идеализује ствари. Посао
збрињавања јесте био огроман, али се нису сви слојеви србијанског
друштва у њега подједнако укључили. Цитирајући документе, она
показује да је тада, као и у свако време, било случајева себичности и
затварања очију и срца пред бедом оних који су највише пропатили
и којима је помоћ била најпотребнија. Такође, насупрот апологетама
самог Милана Недића, она показује да је улога комесара за избеглице
Томе Максимовића била несравњиво већа од тзв. „српске мајке“. Сем
тога, она недвосмислено указује на то да иницијатива за збрињавање
прво словеначких принудних пресељеника а потом и српских избеглица није дошла од српских органа власти већ немачких – дакако не
због хуманости, већ због потребе да се огромни прилив осиротелих
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и измучених људи стави под контролу, да се онемогући њихово придруживање устаницима и да се они укључе у привредну активност.
Користећи и често цитирајући архивске документе ауторка је показала сву сложеност феномена избеглица и њиховог збрињавања, с
једне стране лишивши га сваке идеализације, а с друге дајући драгоцен допринос социјалној историји Србије током окуапације у Другом
светском рату.
Трећи део монографије, из пера Слободанке Цветковић, бави
се пожаревачким школама у периоду немачке окупације. У ствари
наслов овог дела је прескромно дат: ауторка се подухватила једне
вечне и увек важне теме, али се при том није бавила само школама у
Пожаревцу и околини већ је, као сваки добар историчар, дала шири
друштвени и историјски контекст њиховог деловања. Тај контекст
обухвата како обнову рада школа у тек окупираној Србији тако и
организацију школства, нормативу и посебно идеологију које су
одређивале функционисање школа под окупацијом. Ауторка добро идентификује незадовољство водећих колаборационистичких
функционера некадашњим југословенским школским системом
– који је наводно школовао непатриотске и себичне младе људе
– те њихове жеље да под туђом влашћу створе „новог Србина“ по
свом укусу. Он би морао да буде пре свега национално свестан, пун
пожртвовања за заједницу, послушан и дакако, антикомунистички
настројен. Поред тога, школе је требало да пруже више практичног образовања и моралног васпитања. То су биле вредности које
су пропагирали колаборационистички креатори просветне и културне политике (Велибор Јонић и Владимир Велмар-Јанковић пре
свега), приказјујући их као важне за српски народ, а прећуткујући
да су и просветном политком у крајњој линији дириговали њихови
немачки господари у свом интересу.
Јасно је да оваква просветна политика није могла да се спроведе без великог и сваковрсног притиска на наставнике, на ученике и на њихове родитеље. Наставнички редови су „прочишћени“ од
свих прокомунистичких елемената, Јевреја, национално непоузданих кадрова, али и од „сувишка“ женског персонала – у складу са
предвиђеним подређеним положајем који је требало жене да имају
у националистички препорођеној Србији. Опсежно наводећи речите цитате из историјских извора, ауторка верно осликава депримирајућу атмосферу у којој су радили наставници у окупираној Србији.
Не заборавља ни материјалну страну проблема: описује штете на
школама, заузимање школских зграда од разних војних јединица,
као и бедне услове живота и рада наставника и ђака: недостатак
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хране, одеће, обуће, огрева, немогућност слободног кретања и др.
Ауторка се осврће на типове школа, поклањањући посебну пажњу
онима у Пожаревцу. На том релативно малом узорку она успева да
покаже скоро све слабости од којих је патило српско школство у условима окупације.
Ђаци су посебна велика тема овог дела. Детаљно се описују
идеолошки притисци којима су били изложени, покушаји индоктринације и дисциплинске мере које су их претварале у мање од полуслободних бића која су смела да се крећу само на релацији кућа–
школа, школа–кућа, којима је било прописано како ће се облачити
и чешљати, која су била обавезна на принудни рад на школским
имањима и у Националној служби за обнову Србије, која нису смела
да се препуштају било каквим младалачким разонодама и која су
морала да пазе на сваку изговорену реч. Ауторка спомиње у историографији већ познату злогласну поделу ђака у три категорије, зависно од политичке поузданости, односно могућности утицаја на њих.
Истовремено, показује да све те репресивне мере нису успевале да
сломе српску омладину. Она је не само стално показивала своју самосталност и жељу за слободом већ се знатан број омладинаца и
омладинки придружио Народноослободилачком покрету. (Ауторка наводи низ имена из Пожаревца, што је свакако занимљиво за
локалну историју и потомке породица из којих су ти млади борци
поникли.) Одговор власти на овакво понашање је био слање у концентрационе логоре или на губилиште, а у лакшим случајевима у
Завод за принудно васпитање омладине у Смедеревској Паланци,
коме ауторка такође посвећује одређену пажњу. Целокупна слика
коју ствара је, баш као и рад мр Јасмине Живковић, сјајно насликана
друштвено-историјска минијатура која много говори о претешком
ратном времену.
У целини узевши, монографија Србија и Пожаревац у Другом
светском рату 1941–1944. по много чему надилази бројне пригодне
монографије издаване поводом разних годишњица завршетка Другог светског рата, као и многе чисто научне радове који су настајали
без пригодничарских намера. Сва три рада у монографији су на највишем научном нивоу и изузетно добро поткрепљени необјављеним и објављеним историјским изворима, као и навођењем бројне
релевантне историографске литературе. Радови се добро допуњују,
тако да чињеница да потичу из пера три различите ауторке не крњи
целовитост књиге. Поред тога, монографија плени и својим изгледом, који је такође много више од само добро дизајниране публикације: кроз целу књигу је посејан огроман број факсимила докумена245
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та и фотографија. Документи су дати у врло доброј резолуцији, што
историчарима који узму књигу у руке омогућава да их и они користе
као објављене историјске изворе, а лаичким читаоцима омогућава
да из прве руке „осете“ дух тог тешког времена. Фотографије по правилу нису оне које се могу увек наћи у публикацијама са темом Србије у Другом светском рату. И оне представљају историјске изворе,
а нипошто „украс“ књиге – утолико пре што неке приказују заиста
потресне призоре. Штета је само што се списак илустрација налази
на крају књиге, односно што свака фотографија није пропраћена легендом. На крају књиге се налази списак извора и литературе, али
нажалост не и регистар имена. Коначно, за жаљење је и то што је
тираж књиге тако мали. На то су свакако утицале финансијске околности, али се треба надати да ће се, сада када је књига објављена и
када је стављена на увид јавности, увидети њене вредности и да ће
се наћи финансијер за њено ново издање.
Зоран ЈАЊЕТОВИЋ
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Бранислав Божовић.
Специјална полиција у Београду 1941–1944.
Београд: Завод за уџбенике, 2014, 760.

Публициста Бранислав Божовић приустан је у југословенској
и српској историографији пуних шест деценија. Објавио је више од
20 монографија и велики број чланака у штампи, те стручној и научној периодици. У средишту његових истраживања налазио се Други
светски рат на простору Југославије, са посебно усмереном пажњом
на безбедносне органе окупационе управе, злочине окупатора, истакнуте припаднике колаборационистичке управе и отпор окупатору. Божовић је дуго радио у државним органима унутрашњих послова, имајући, на неки начин, ексклузиван приступ документима
архиве Управе државне безбедности. Његов историографски рад
динамично се развијао и напредовао, а посебно значајне публикације објавио је током последњих двадесетак година: Београд под
комесарском управом 1941 године (Београд: ИСИ, 1998); Страдање
Јевреја у окупираном Београду 1941–1944 (Београд: Српска школска
књига, 2004); Управа и управници града Београда (1839–1944) (Београд: Просвета, 2010). Посебан историографски допринос Божовића представља стварање дигиталне архиве од докумената које је
током година сакупио у својим истраживањима. Ова архива је данас
доступна истраживачима посредством Музеја жртава геноцида.
Објављивање монографије Специјална полиција у Београду
1941–1944 у издању Српске школске књиге 2003. године представљало је велики искорак и веома значајан допринос истраживању
историје Србије у Другом светском рату. Божовићева монографија
донела је веома опширну и изворно утемељену анализу рада Специјалне полиције, али и уопште целог безбедносног сектора окупиране Србије, који је подразумевао постојање и координацију већег
броја немачких и домаћих полицијских и обавештајних органа. На
тај начин осветљен је један сегмент ратне историје о коме се до тада
знало релативно мало, док су истовремено отворена и актуелизована бројна сродна истраживачка питања и тематски рукавци. Друго,
проширено издање ове значајне монографије објављено је 2014. у
издању београдског Завода за уџбенике.
Ово издање у великој мери је задржало структуру и садржај најзначајнијих поглавља првог издања, али је у односу на њега
проширено са око 200 страница новог садржаја. Предговор другом издању (стр. 17–26) написали су проф. др Љубодраг Димић и
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Миладин Милошевић, директор Архива Југославије, указујући на
значај Божовићевих истраживања и њихову изворну утемељеност.
Монографија Бранислава Божовића састоји се од три велика тематски заокружена поглавља (27–658), прилога (хронолошко-тематског избора докумената, стр. 659–728), резимеа на српском,
енглеском, руском и немачком језику, списка скраћеница и илустрација, списка коришћених извора и литературе те регистра личних
имена. Прва два поглавља „Развој, организација и делатност“ (26–
392) и „Пракса и методи рада“ (стр. 393–510) сасвим су незнатно измењена у односу на прво издање књиге. У њима су детаљно описане
околности деловања Специјалне полиције, њено устројство, однос
са окупационим властима и органима домаће управе. Посебна истраживачка пажња била је посвећена полицијским акцијама против
комуниста и других чланова и симпратизера НОП-а, методама полицијског рада, као и категоризацији ухапшених лица и поступању
са њима.
Трећа глава „Примери рада Специјалне полиције“ (511–658)
доноси нов садржај у односу на прво издање монографије. У првој
тематској целини овог поглавља, насловљеној са „Суочени са смрћу“,
Божовић углавном описује и анализира примере храброг држања
ухапшених комуниста током истраге и ислеђивања у Специјалној
полицији и Гестапоу. На основу архивских докумената из Специјалне полиције и грађе немачког порекла представљени су случајеви
полицијске обраде Станислава Сремчевића, Ђуке Динић, Драгиње
Марковић, Вере Смиљанић и Наде Вуксан, као и сасвим необичан
случај пензионисане учитељице Леонтине Краус која је слала дописе председнику колаборационистичке владе Милану Недићу са
захтевом да буде стрељана уместо најмлађег ухапшеног комунисте.
Други део (527–538) овог поглавља посвећен је анализи неколико
случајева прогона лекара наклоњених НОП-у и комунистима. Детаљније су изложени случајеви полицијске обраде др Велизара Косановића и др Петра Драговића, а посебна пажња посвећен је анализи случаја др Милутина Ивковића Милутинца, лекара, предратног
комунисте, истакнутог фудбалера и спортског радника. Милутинчев случај утолико је занимљивији што је он, због својих спортских
достигнућа и личних веза, имао обожаваоце и заштитнике и у самом врху Специјалне полиције, али га ни то није спасло смрти у рукама Гестапоа.
Међу београдским илегалцима посебно су бројни били студенти и средњошколци, због чега су ови делови српске омладине често били на удару Специјалне полиције. Бранислав Божовић
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посветио им је две подцелине другог издања своје монографије о
Специјалној полицији (539–555), у којима је детаљно анализирао
низ случајева страдања средњошколаца, гимназијалаца и студената због чланства у СКОЈ-у, прикупљања помоћи за партизане и растурања антиокупаторских летака, као и учествовања у саботажама
и другим илегалним акцијама. На друге категорије становништва
(просветаре, раднике поште, адвокате, правнике) и њихов однос
са Специјалном полицијом Божовић се осврнуо у посебном одељку
(556–563), у коме је представљен прогон „национално непоузданих“ државних чиновника и лица из ових професија осумњичених
да подржавају комунисте или са њима активно сарађују.
Нарочито занимљив сегмент Божовићеве монографије
(564–587) бави се припадницима Специјалне полиције који су били
прикривени помагачи или учесници НОП-а. Указано је на различите облике и нивое сарадње који су остварени између партизанског
покрета и полицијских службеника: израду и набавку пропусница и других докумената, обавештавање о полицијским акцијама и
откривеним идентитетима илегалаца, набавку оружја, муниције и
медицинског материјала за НОП. Детаљно је анализиран случај Јанка Јанковића, шефа картотеке Специјалне полиције, али и блиског
пријатеља и кума њеног руководиоца Божидара Бошка Бећаревића.
Јанковић, који је и формацијски и по личној линији био у самом врху
полицијских органа, заправо је тесно сарађивао са комунистима, а
откривен је тек у октобру 1943. године. Опширно су анализирани
и случајеви полицијских службеника Душана Јовановића и Цветка
Црњака, а сви поменути сарадници покрета отпора скончали су
стрељањем након боравка у Бањичком логору. Божовић се, у нешто
ширим цртама, бавио и сложеним односима између четничког покрета („ДМ“) и Специјалне полиције, као и акцијама Гестапоа против
покрета генерала Михаиловића (588–604). У нове садржаје објављене у другом издању монографије о Специјалној полицији убрајају се
још и потпоглавља „Потрага за водећим личностима партизанског
покрета“ (605–652) и „После свега“ (653–661). У њима су детаљно
изложени случајеви полицијске и обавештајне обраде четири истакнуте личности НОП-а: Моше Пијаде, Александра Ранковића,
Коче Поповића и Марка Никезића, и анализирано држање истакнутих личности колаборационистичке управе и Специјалне полиције
пред судом након ослобођења.
Бранислав Божовић је објавио, у форми прилога у својој монографији, и петнаестак аутентичних историјских докумената драгоцених за разумевање основног предмета истраживања, међу који249
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ма су се нашле и објаве градских власти Београда, систематизације
и акти из рада Специјалне полиције и Министарства унутрашњих
послова, наредбе Милана Недића. Монографија је илустрована низом црно-белих фотографија и садржи бројне шематизме и табеле
који читаоцу олакшавају праћење основног текста. У целини гледано, друго, проширено издање монографије Специјална полиција
у Београду 1941–1944 аутора Бранислава Божовића представља
вредно и заокружено истраживање. Нови садржаји, на око 200
страница, драгоцена су допуна раније објављеном тексту и омогућавају потпуније сагледавање историје Србије 1941–1944. године, а посебно безбедносног сектора и антикомунистичке борбе.
Нема сумње да ће и ово издање бити неизоставни чинилац историографских истраживања везаних за Други светски рат на простору Србије, а атрактивност теме и леп, једноставан стил аутора
могу га учинити привлачним и за ширу јавност.
Александар СТОЈАНОВИЋ
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Pieter Troch. Nationalism and Yugoslavia: Education,
Yugoslavism and the Balkans before World War II.
London – New York: I. B. Tauris, 2015, 319.
(Питер Трох. Национализам и Југославија: Образовање,
југословенство и Балкан пре Другог светског рата.
Лондон–Њујорк, 2015, 319)

Књига Национализам и Југославија: Образовање, југословенство и Балкан пре Другог светског рата Питера Троха настала је
на основу његове докторске дисертације, коју је радио на Одељењу
за славистичке и источноевропске студије Универзитета у Генту, а
супервизор му је био Рејмонд Детрез, чувени професор историје и
културе источне Европе на овом универзитету. Књига је резултат
студиозних истраживања којима су обухваћени фондови Архива
Југославије, наставни планови и програми, уџбеници, часописи,
календари и новине из времена Краљевине СХС/Југославије, као и
врло богата и релевантна научна литература.
Питању национализма у Југославији, на примеру школског
образовања и васпитања и југословенства, пре Другог светског
рата, аутор приступа на основу убеђења да се потивречности у вези
са слагањем и неслагањем између Јужних Словена могу разумети
само уколико се одбаци уверење о предодређеном неуспеху југословенске идеје и када се ближе сагледа процес институционализације
и установљавања југословенске националности у Краљевини СХС/
Југославији. Овом књигом аутор настоји да поново повеже културну и политичку страну институционализације и установљавања југословенске идеје са циљем да достигне уравнотежене процене о
значају изградње југословенске нације у међуратном периоду. Он
свој истраживачки приступ заснива на научно утемељеном ставу
да је југословенство у међуратној Југославији имало огроман утицај на државну културну политику, образовно-школски систем и
интелектуални живот. Односно, његов приступ теми инспирисан је
теоријским ставовима о националности као течној, динамичној и
вишеструкој категорији праксе. Сходно томе, а у складу са признатим теоријско-методолошким концептом – спознаја нације почива
на анализи институционализације националних категорија; њеном
укорењењу у миту, сећањима, приповестима; њеном испуњавању у
пракси и менталитету владања; као и њеном присвајању и сврставању у категорије – аутор је истраживао: однос људи према националним категоријама, институционализацију националних катего251
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рија у државној школској политици и утицај те политике на могућности за другачије национално опредељење.
Основно истрживање у овој књизи објединило је три
приступа проблему: установљавање југословенске националности,
поделе унутар те нације, као и могућности за другачије национално опредељење. Овако сложен истраживачки приступ пре свега је
навео аутора да процени улогу југословенских државних власти у
међуодносу ових чинилаца. Он је настојао да сазна у којој мери су
државне власти искрено биле заинтересоване за прилагођавање
различитих социјалних и политичких интереса заједничком разумевању југословенске националности? Како су државне власти предочавале однос између појединих партикуларистичких идентитета
и целине југословенске нације? Да ли се политика југословенских
државних власти према националностима значајније мењала током овог периода? Исто тако, аутор је настојао да истражи и то како
су се представници друштвених и политичких интересних група у
земљи, ван централних органа државне управе, од алтернативних
центара власти (верских институција, политичких партија, културних и образовних удружења) до службеника који су као посредници
по вертикалној основи били укључени у политику установљавања
националности (наставници и други делатници из културе) и носилаца државне власти на локалном нивоу, односили према институционализацији и установљавању југословенске националности.
У односу на све њих, било је важно да се сазна: како су ови представници учествовали у расправама о значају југословенске националности; у којој мери су прибегавали другачијем националном
опредељењу и како се то односило на југословенску националност;
у којој мери је њихово схватање националности одговарало оном
које су утврдили органи централне државне власти; до које мере су
државне власти имале успеха у придобијању ових представника за
заједничко схватање југословенске националности; какви су били
утицаји на политику државних власти на стварању југословенске
националности представника који нису стајали у вези са њом.
Аутор је настојао да до одговора на ова питања дође кроз
истраживање државотворне политике која је у међуратном периоду спровођена у области школства и образовања. Овакав приступ
је утемељен у теоријско-методолошком полазишту да образовање
представља основни део инфраструктуре модерне државе којим се
заједничка национална култура распростире у широкој популацији.
Ово првенствено због тога што централизовани образовни систем
под контролом државе за ширење опште високе културе предста252
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вља основу за стварање савремене нације, која је структурални
услов за функционисање индустријских друштава. Анализа наставних програма и средстава може да открије начин на који државне власти настоје да изграде национални идентитет код младих генерација и како се одређује културни образац на основу кога треба
да се уобличи тај идентитет. Поред тога што је ка њима био усмерен
процес институционализације и установљавања нације, школе су
исто тако места на којима су се различити социјални и политички
утицаји сукобљавали око значења националности. Ови сукоби
преносе се дуж целе васпитно-школске вертикале, од инстанци на
којима се формулише висока политика и универзитета па све до сеоских школа. У општем смислу, школе су биле места на којима су се
обични људи (учитељи, ученици и родитељи) ангажовали у политици. Сходно томе, истраживање школства омогућава историјској
науци да у потпуности упозна тежње за стварањем националности,
тако што наглашава потребу да се тај процес сагледа на свакодневном нивоу. Руководећи се тим начелом, аутор је своју истраживачку пажњу усмерио на обичне људе као активне учеснике у процесу
израде и стварања нације. Настојао је да у процес стварања нације
проникне проучавањем променљивог садржаја националности, као
и променљивог садржаја унутар кога је нација од значаја обичним
људима.
Књига Питера Троха је подељена у три дела. Први део садржи свеобухватни оквир у коме се разматра однос југословенства,
политике и школства. Истраживано је место југословенске идеје
унутар ширег развоја у политици и културној политици Краљевине СХС/Југославије, као и структура организације и стања у југословенском школском систему. Ова питања су детаљније изложена
кроз анализу парламентарног периода од 1918. до 1929, у којој је
пажња посвећена политичким странкама. Аутор је у југословенске
државотворне странке пре свега уврстио радикале и демократе. О
хрватским политичким странкама говорио је као о заговорницима
федерализма у земљи, а за значајне је сматрао и Словенску људску
странку и Југословенску муслиманску организацију. Другу деценију
постојања југословенске државе обрађивао је кроз период диктатуре краља Александра I Карађорђевића од 1929. до 1935, где је посебну пажњу посветио анализи интегралног југословенства, институционализације југословенског националног јединства у политици и
односа према противницима диктатуре. У следећем кораку, пажњу
је усмерио на период када је председник владе био Милан Стојадиновић. Ово време је означио као повратак на племенску политику,
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и посебно је писао о Југословенској радикалној заједници и о деловању опозиције уочи и на изборима 1938. године. Излагање о овом
временском интервалу завршио је анализом стварања Бановине
Хрватске, што је означио као крај југословенства. У разматрање организације и стања југословенског просветног система пошао је са
оценом да се мера његове модернизације и савремености најбоље
огледала у способности да ствара Југословене.
Иако се од укупног броја фуснота, у првом делу књиге, једна четвртина односи на писање српске историографије, како оне
из времена Југославије тако и оне новије која је настала по распаду земље, у структури овог дела доминира европска и светска
литература, као и значајан број књига хрватских аутора. Тако се
може приметити настојање самог аутора да позивањем на радове: Иве Банца (Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia. Origins,
History, Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1984), Срећка Џаје
(Srećko Džaja, Bosnien-Herzegovina in den österreichisch-ugarischen
Epoche, 1878–1918, Die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie,
Munich: Oldenbourg Verlag, 1994), Кристијана Нилсена (Christian
A. Nielsen, One state, one nation, one king. The dictatorship of King
Alexander and his Yugoslav project, 1929–1935, D. Phil. dissertation,
Columbia University, 2002) и Холма Зундхаузена (Holm Sundhaussen,
Geschichte Serbiens: 19–21. Jahrhundert, Vienna: Böhlau, 2007) тумачи
настанак југословенства као идеје; деловање и међусобни однос
српске и хрватске националне идеологије, као и њихов однос према југословенству; феномен националног питања у југословенској
држави и посебно српску политичку хегемонију и „краљеву диктатуру“. Тумачење ових питања на основу наведених књига упитно
је и у извесној мери оптерећено историјским стереотипима. Наше
је мишљење да би изузетни резултати истраживања до којих је аутор дошао још више били истакнути да је приликом писања књиге
користио радове: Бранка Петрановића, Милорада Екмечића, Василија Крестића, Ђорђа Станковића, Радоша Љушића и Николе Жутића. Исто тако, мислимо да би на укупан резултат истраживања
и разумевање сложених међународних и унутрашњих околности
у којима се налазила Краљевина СХС/Југославија од значаја били
и радови Милета Бјелајца о улози и значају њене војске. Велики
допринос резултатима истраживања и ширем схватању друштвених и политичких прилика у самој земљи дале би и монографије
Софије Божић (Софија Божић, Срби у Хрватској 1918–1929, Београд: Институт за новију историју Србије, 2008) и Гордане Кривокапић-Јовић (Гордана Кривокапић-Јовић, Оклоп без витеза: о
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социјалним основама и организационој структури Народне радикалне странке у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 1918–1929,
Београд: Институт за новију историју Србије, 2002). У том смислу,
нашла би се многа објашњења за одлуке које су доносили државни
органи, а које су у већој или мањој мери утицале на испољавање
наведених питања. Поред тога, у контексту истраживања која је
аутор водио о политикама националних држава на Балкану према
њиховим народним и етничким групама и мањинама, уз већ наведену референтну литературу, од користи би биле и књиге: Зорана
Јањетовића (Зоран Јањетовић, Деца царева, пасторчад краљева:
националне мањине у Југославији, 1918–1941, Београд: Институт
за новију историју Србије, 2005), која би омогућила јасан увид у
политику југословенске државе према сопственим националним
мањинама и етничким групама, и Стевана К. Павловића (Стеван
К. Павловић, Историја Балкана 1804–1945, друго издање, Београд:
Клио, 2004), која би обогатила, иначе врло обимну, литературу о
историји балканских народа и држава.
Тематски орагнизован − са поглављима о језику и литератури, историји, географији, и вери − други део књиге је посвећен разматрању начина на који је дефинисана југословенска националност
у државном школском и образовном програму. Овај део књиге је
настао на основу темељних истраживања законских прописа и других званичних аката у којима је разматрана јединствена основа по
којој је дефинисана југословенска националност, као и конкретна
примена ових прописа у наставним плановима и програмима, уџбеницима и приликом одржавања свечаних комеморација.
Резултати истраживања до којих је дошао аутор потврђују да
је тежња да се образује јединствена југословенска нација на основу
државног јужнословенског становништва представљала најодлучнију и веома истакнуту карактеристику образовно-школског си
стема у Краљевини СХС/Југославији. Наставни планови и програми
су изразито наглашвали основну националну образовну функцију
хуманистичких наука. Становништву је идеја о југословенском патриотизму и јединству преношена у уџбеницима, штампи и приликом свечаних јубилеја и комеморација. Југословенска националност
је схватана као логичан резултат еманципације југословенских етничких група, које је обједињавао јединствени и наслеђени културни и језички образац. Из стварања југословенске националности
кроз школски систем била је искључена несловенска популација у
земљи. Њима је био додељен статус мањина у југословенској националној држави.
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Шематизам југословенског националног идентитета у на
ставним плановима и програмима представљао је синтезу три признате племенске традиције и три најзаступљеније верске заједнице.
Он је почивао на заједничким именитељима, сарадњи и местима на
којима је било међусобног преклапања. Приврженост југословенској националности почивала је на сабирању племенских и верских
припадности. У пракси је то објашњавано као историјски израз југословенске националне свести. Сходно томе, овакво схватање је
представљало отворену и приступачну југословенску националност.
Уџбеници, популарна издања и свечани јубилеји и комеморације конципирани су тако да посредују између различитих нивоа националне припадности пре него да одређују јединствену и одређену дефиницију онога што је требало да представља Југословен.
Дефинисање националног идентитета у српским уџбеницима је било под јасним утицајем југословенске државне идеологије.
У уџбеницима се настојало да се југословенска националност представи посредством механизма који је у Србији кориштен пре Првог светског рата за уобличавање српског идентитета. Овде је реч
о дуготрајној историјској нарацији, која се односила на независан
положај државе и национално свесну цркву. Међутим, уобличавање
југословенске идеолошке основе путем укључивања све већег броја
симболичких ресурса који нису припадали српском националном
наслеђу, као и примена фундаменталне структуре карика и зона
преклапања између конститутивних делова југословенске нације
водили су ка преобликовању српског националног идентитета.
У хрватским уџбеницима је од самог почетка била примењена изводљива равнотежа између југословенства и хрватства, која је
пре свега подразумевала коегзистенцију између хрватског и српског нивоа националног идентитета. Овакав приступ је од самог почетка указивао на контекстуални значај и одрживост посредовања
између хрватског и југословенског националног идентитета у хрватским интелектуалним круговима.
Када је реч и о једним и о другим уџбеницима, потребно је
истаћи да је код српских током 30-их дошло до давања већег значаја
југословенском нивоу националног идентитета и до отварања српског националног идентитета. Са друге стране, у хрватским уџбеницима, почев од 1937. године, дошло је до израженијег истицања
хрватског националног идентитета. То је уједно означило његово
јасније наглашавање унутар југословенске целине, односно смањивање проточности између једног и другог националног идентитета. Тако је у уџбеницима хрватски национални идентитет описан
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као везивно ткиво југословенског јединства. На овај начин дошли
су до изражаја одвајање од интегралног југословенства и све већи
значај хрватског националног идентитета у интелектуалним и политичким круговима током 30-их.
У словеначким уџбеницима посебно је истицана словеначка нација унутар југословенске целине, само југословенско јединство одређивано је као свеобухватни концепт који се јасно састоји
од издвојених саставних делова. Словеначки национални оквир је
искориштен за одређивање језика, књижевности, историје и географије – потом су му придодавани посебни прегледи о хрватском и
српском племену како би се уобличила представа о југословенском
јединству. Могла је да се уочи тенденција, коју су подржале и власти
у време личног режима краља Александра, да се направе одређени
уступци када је реч о интеграцији Словенаца у југословенску целину. Ипак, у уџбеницима није консеквентно спроведена идеја из
школских планова и програма, која је почивала на стварању Драв
ске бановине као у суштини словеначке националне територије.
Тако су створени услови за стварање посебног положаја словеначког националног идентитета у југословенској држави. Без обзира
на то, у уџбеницима су словеначке и југословенске категорије представљане као компатибилне у оквиру националне припадности.
Полазећи од дефиниције националности у односу на племенске идентитете и на југословенски идентитет, у све три врсте
уџбеника, аутор изводи закључке:
− Да је однос између српског и југословенског идентитета у
српским уџбеницима био хибридан, тј. да између идентитета није
било јасног разграничења, те да није било јасне хијерархије. Сходно
томе, није било јасно, а самим тим ни важно, где се завршава српски
и почиње југословенски идентитет.
− Да је однос између словеначког и југословенског идентитета у словеначким уџбеницима био вишеструк, односно састојао се
од слојева који су се налазили око језгра. У таквом концепту идентитета јасно су се издвајале линије разграничења и хијерахија је
била уочљива. Било је очигледно где се завршава словеначки и где
почиње југословенски идентитет.
− Да је приступ идентитету у хрватским уџбеницима еволуирао
од хибридног ка вишеструком односу. Линије разграничења, којима је
означаван хрватски национални идентитет у односу на југословенску
заједницу, временом су постајале све строже и значајније.
На основу оваквог приступа националном идентитету у југословенским уџбеницима јасно је да је он био динамичног карак257

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ

1/2016.

тера. Према томе, одређивање југословенског националног идентитета вршило се на основу сагледавања из српског, хрватског и
словеначког угла. У уџбеницима се посредовало између оба нивоа
националног поистовећивања, што је указивало како на то да је југословенска националност суштински била неспојива са схватањем
српске, хрватске или словеначке националне припадности, тако и
на то да је поистовећивање са југословенском нацијом било могуће
само уз мобилизацију српског, хрватског и словеначког националног идентитета.
Аутор сматра да је посредовање искључиво између три
племенска идентитета и свеобухватног југословенског, иначе заступљено у уџбеницима, спречавало посредовање између других
партикуларистичких идентитета (црногорског, македонског и
муслиманског) са југословенским. Обавезујуће везивање за српски
идентитет уско конципиран око језгра које је представљало српску државност и језик, умањивало је привлачност југословенске
националности као оквира за црногорски и македонски партикуларистички идентитет. У случају црногорског радило се о историјским традицијама сопствене државности, док је код македноског
долазила до изражаја дистанца између сопственог особеног наречја
и српскохрватског књижевног језика. У случају муслиманског партикуларистичког идентитета та дистинкција је посебно била изражена, због тога што су и племенски − српски, хрватски и словеначки
– али и општи југословенски идентитет у основи били означавани
као хришћански. То је спутавало јужнословенски живаљ муслиманске вероисповести да се поистовети са југословенском нацијом. Између осталог, аутор истиче и то да су југословенске власти остале
резервисане према настојањима појединих интелектуалаца из ове
три партикуларистичке групе да посредују између матичног нивоа
припадности и концепта југословенске националности тако што би
заобишли средишњи племенски ниво. Према аутору, резултат таквог приступа био је све веће удаљавање ових партикуларистичких
група од припадности доминантном племену, као и све мања привлачност југословенске националности.
У трећем делу књиге анализирају се ограничења до којих је
дошло у процесу установљавања и институционализације југословенске нације. Односно, аутор настоји да сазна начин на који се испољавала тежња централних државних органа ка установљавању
и институционализацији југословенске нације, као и начин на који
су се према том процесу опходили сви остали центри власти, те
посредници укључени у школско-образовни процес. Резултатима
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ауторових истраживања потврђено је да се југословенски национални програм Краљевине СХС/Југославије састојао од два узајамно комплементарна нивоа националног идентитета, национални
југословенски ниво и племенски ниво српског, хрватског и словеначког идентитета. Програм је оставио простор за артикулацију
српског, хрватског и словеначког идентитета, али је подразумевао
спремност на акцију за увођење племенских идентитета у свеобухватни југословенски. Аутор примећује да је у Краљевини СХС/Југославији стварање југословенске нације претрпело врло мало измена и то доводи у везу са националном политиком усмераваном из
хегемонистичких центара власти који су настали још у Краљевини
Србији пре Првог светског рата. Постојање такве националне политике објашњава тиме да практично није било границе у схватању
српске и југословенске националности. Када је реч о обележавању
свечаности и јубилеја у Хрватској, тамо су укорењени хрватски симболички ресурси били искључени из југословенске националности.
Ови ресурси су замењени хрватско-југословенским, који су наметнути одозго, као што је то био случај са обележавањем сећања на
Штросмајера у школама. Оваква политика изазвала је све веће раздвајање између хрватске и југословенске националности у националном говору Хрватске сељачке странке. Ипак, аутор је мишљења
да хрватска приврженост и равнодушност према југословенској
националности није нужно морала да значи и њено негирање. По
њему, држава је пропуштајући прилику да на комплементаран начин усагласи југословенско национално јединство, умањила могућност да се створи осећај југословенске националности у хрватском
делу земље. Осим тога, држава није настојала да створи одржив
начин како би подстакла комплементарно посредовање између
хрватског и југословенског националног идентитета. Стога је установљавање националности од стране државе у стварности довело
до све искључивијег односа између могућности за опредељивање у
хрватску или у југословенску националност.
За разумевање процеса установљавања и институционализације југословенске националности аутор истиче три важне карактеристике:
– Југословенска националност је била веома моћна и свеприсутна у југословенском друштву између два рата. Наиме, у свим
сферама живота, у јединицама локалне власти, званичници и друге
утицајне личности су истицале разлику између национално свесних и оних који то нису били, у ситуацијама које су обухватале цео
спектар друштвених односа од политичких, професионалних и идео259
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лошких разлика до личних сукоба. Због тога је контекстуално истицање националности било веома изражено до мере да су националне
категорије морале да се користе за осмишљавање догађаја у којима
југословенски национални елемент за учеснике није био од примарног значаја. Упоредо с тим смањена је могућност за промену значења
југословенске националности, пре свега зато што је сведена на повр
шну примену за разликовање приврженог од неприврженог.
– Искључив и рестриктиван карактер југословенске националности нарочито је био истакнут у хрватским областима, ту је до
изражаја дошла јасна разлика између хрватског и југословенског националног идентитета. Када се томе додају и хрватско-југословенске разлике, исход су биле бројне друштвене и политичке поделе.
Такав начин установљавања националности све више је отежавао
могућност за усаглашавање ова два нивоа националне припадности,
посебно с обзиром на то да се свако испољавање хрватских осећања
доживљавало као претња одвајања од југословенске националности. Аутор истиче да се сличан феномен испољио у Македонији, где
је наспрам национално исправног српско-југословенског понашања
стајала бугарска опозиција. По њему је несагласност, с једне стране,
између хрватске и македонске националне припадности и, с друге,
југословенске националне припадности стварао специфичан развој
унутар контекста установљавања југословенске националнсти као
ексклузивне категорије праксе у друштвеној и политичкој борби од
самог врха националне политике до микро нивоа личних људских
односа.
– Подређивање верског националном идентитету, у циљу
оправдавања верске разноврсности унутар југословенске нације,
довело је управо до преиспитивања подударности верске разновр
сности са југословенским националним јединством. Одражавајући
политизацију југословенске националности, као и политичке и идеолошке поделе у процесу стварања нације, власти су биле спремне
да клерикалну опозицију либералној просветној политици тумаче
на националној основи као отпор југословенској националности.
Како су ове разлике између клерикалаца и либерала посебно дошле
до изражаја у сукобу са хрватским учитељима католицима, оне су
се испољиле као разлике између хрватског и југословенског нивоа
националног идентитета. Због тога је искључивање хрватске и католичке припадности из југословенског националног идентитета
још више учврстило хрватско-католички савез.
Резимирајући утиске о књизи Питера Троха можемо да истакнемо наше задовољство што нам се указала прилика да се са њом
260

ПРИКАЗИ

упознамо. Књига је лепо написана и структурно врло добро постављена. Представља велики истраживачки подухват, а у прикупљању
и анализи резултата до којих се дошло аутор је применио изузетан
и интересантан научни метод. Поред изложених резултата истраживања и научне методе на којој је настала, вредност књиге се можда
и највише огледа у могућем путоказу за нашу научну јавност да се
применом истих или сличних истраживачких метода прошире истраживања и дође до што тачнијих, поузданијих и првенствено научно коректних сазнања о конструкцији националног идентитета кроз
историју на овим просторима. Ово је потребно и важно посебно због
тога да би и наша историографија, али и остале хуманистичке науке,
могла да води утемељену дискусију са истраживачима из света и резултатима истраживања до којих они долазе.
Душан Р. БАЈАГИЋ
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Милан Ранђеловић.
Записи о Нишу (1877–1914).
Београд, 2014, 464.

Историјски извори, примарни и секундарни, главни су сведоци прошлог времена. Документарни или наративни, извори се
или тумаче, на основу чега уз примену правилне историјске методологије настају оригинални научни радови, или пак приређују
пропраћени напоменама приређивача о месту где су и како настали,
те о чему сведоче, ко их је писао или говорио. Милан Ранђеловић,
историчар Нишлија, одлучио се да историју родног места прикаже
кроз наративне изворе, приређујући својеврсну збирку путописа,
мемоара и дневника које су кроз прошлост знаменитог српског града стварали староседеоци или страни посетиоци. Одмах ваља напоменути да је у питању само једна врста историјских извора, па слику
коју приређени текстови створају треба узимати са дозом извесне
позитивне опрезности. Позитивне, пошто је приређивач успео у
томе да, количином оваквог корпуса извора, слика града не остане
једнострана. Барем то важи за другу књигу Записа о Нишу (1877–
1914), коју овде приказујемо. Не би се могло порећи да важи и за
прву, која обухвата период од 269. до 1877. године, с обзиром на леп
успех који је постигла у јавности. Али, она није тема овог приказа.
Милан Ранђеловић, дипломирани историчар Филозофског факултета у Нишу, тренутно је докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду. После дипломирања се, између осталог, усавршавао у области промоције и очувања културно-историјске баштине у
Француској 2009. године. Проучава културну историју Ниша и околине
првенствено у османском периоду. Резултат његових истраживања су
и Записи о Нишу, изашли у два од четири планирана тома.
Друга књига Записа о Нишу (1877–1914) састоји се од Предговора, поименично насловљених поглавља, два прилога, речника
мање познатих речи и турцизама, списка имена, места, илустрација,
цртежа, слика и фотографија и списка литературе. Поглавља носе
имена личности које су оставиле запис о Нишу када су боравиле
у њему или касније, описујући га кроз сећање. Поглавља су, дакле,
насловљена именима људи, у ствари главних учесника историјских
догађаја и процеса, без којих историје не би ни било. Аутор је сваку
личност укратко приказао, пре него што је њен изворни текст представио читаоцу.
Национално одушевљење српског становништва због ослобођења од османске власти Милан Ранђеловић је лепо приказао
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кроз описе неких од учесника ослободилачких ратова 1876–1878.
који су присуствовали или учествовали у самом ослобађању Ниша
1877. године. О ослобођењу су записе оставили Петар Манојловић,
Тодор Станковић, Милан Трајковић, Милан Милетић. Тодор Станковић није могао да опише радост када је на челу одреда српске коњице ступио у Ниш, место рођења у којем је био „роб“, а онда „слободан
Србин и српски војник“. За Милана Милетића, педагога и историчара из времена ослобођења, нишка Ћеле-кула била је „српска тапија
на земље Немањића“.
Приметна су два периода кроз изворе које је аутор приредио
– „одлазећи“ стари турски, и „долазећи“ нови српски период, који су
до почетка Првог светског рата остали присутни сваки на свој начин у Нишу и околини. Иако је српски, после ослобођења Ниша 1877,
настојао да уклони материјалне и духовне остатке турског, ипак
није сасвим искоренио неке свакодневне старе навике уврежене у
начину живота Нишлија. Британски писац Џејмс Џорџ Котн Минчин
је тако приметио 1884, у време пуног замаха српске европеизације
града, да се „енглески путник“ могао наћи „у граду још увек оријенталном, али никако лишеном европског комфора“. Међутим, долазак српских власти донео је не само „камене куће по узору на Запад“,
проширене улице и „европске зграде“ него и озбиљно унапређење
јавне управе, за чим је педесетак година доцније (1929), Нишлија
Димитрије Цветко Ђорђевић сетно уздисао у Краљевини Југославији („Такво ми време ти данас дај“), истичући као пример такта и
правичности власти првог српског начелника Ниша Косту Павловића. Ипак, временом су се показале и неке негативне последице
слободне нишке управе. Драгутин Петковић, санитетски пуковник
српске војске, приликом инспекције здравствених прилика града,
приметио је да је за постојеће заразе била крива немарна управа,
која се није старала да унапреди систем снабдевања свежом водом.
Спроводне цеви биле су од трошне печене глине, а још горе је било
да је и наслеђених „од Турака много чесама (17)“ запустила, те су до
времена када је био у инспекцији (1899) све биле пропале. Ипак, и
странци и домаћи слагали су се у једној битној ствари, похвалној за
српску нишку управу – Срби су у та времена много улагали у образовање, без обзира на присутну оскудицу материјалних средстава
код државних власти.
Одабиром извора Милан Ранђеловић је ефикасно и ненаметљиво приказао и ширу околину Ниша и његово сеоско становништво. Феликс Каниц, један од посетилаца града и околине, приметио је да је под српском владом „једино сељачко одело остало не263
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промењено“. Странци су сведочили и о многим обичајима Нишлија
и нишке околине, па је Американка Деметра Вака Браун, боравећи у
Нишу између 1900. и 1903. године, описала српски загробни обичај
задушнице, док је Енглескиња Мери Идит Дарам 1902. описала загробни обичај даћу.
Вештим одабиром једног корпуса историјских извора Милан Ранђеловић је пружио материјала за истраживање многим хуманистичким наукама. Записима о Нишу могу се користити историчари, као и социолози, етнолози, географи, економисти. Иако, опет
напомињемо, приређена збирка наративних историјских извора
даје један приказ прошлости Ниша и околине, због чега се мора
обазриво користити у озбиљним истраживањима, но приказана
историјска слика ниуколико није једнострана. Напротив, зналачки
упоређени и приказани разноврсни наративи могу само помоћи истраживачима нишке прошлости. На страну чињеница да се читају
у једном даху, што само сведочи о способности аутора да историју
не само изворима представи него и „приближи“ стручној и широј
јавности. Стога нестрпљиво очекујемо још два обећана тома записа
о Константиновом граду.
Александар ЛУКИЋ
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Видоје Голубовић, Предраг Павловић, Новица Пешић.
Милунка Савић – витез Карађорђеве звезде и Легије части.
Београд – Нови Сад: Удружење ратних добровољаца 1912–1918,
њихових потомака и поштовалаца, Радиодифузна установа
Радио Телевизија Србије, Прометеј, 2015, 270.

Наредник Милунка Савић је најодликованија жена - ратник
у историји српских и југословенских оружаних снага. Од мноштва
одликовања која је добила за своје учешће у балканским и Првом
светском рату (1912–1918. године) свакако су најзначајније српска
Карађорђева звезда и француска одликовања Легија части и Ратни крст са златном палмом. Сам лик Милунке Савић је необичан а
додатно га истиче то што је била жена у првим борбеним редовима у време када им то није било дозвољавано не само у Србији већ
ни у другим државама у Европи и свету. Због тога су историчари
Видоје Голубовић (научни сарадник у Институту за међународну
политику и привреду у Београду и председник Удружења ратних
добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца) и
Предраг Павловић (пуковник ЈНА у пензији, дугогодишњи предавач националне и војне историје на Војној академији у Београду,
некадашњи начелник Катедре за војну историју у Центру високих
војних школа ЈНА, професор на Факултету народне одбране на Катедри за историју и сарадник и предавач по позиву на другим факултетима у Србији) и новинар и публициста Новица Пешић, 2015.
године, објавили књигу под насловом Милунка Савић – витез Карађорђеве звезде и Легије части у којој су обрадили лик и дело ове
занимљиве личности.
При писању ове књиге аутори су користили разну литературу и изворе. Користили су документе из Архива Југославије и Војног
архива, као и периодику, односно чланке и фељтоне из новина и часописа: Политика (од којих се посебно издваја чланак од 22. јула/4.
августа 1914. под насловом „Душан Ђоновић – прва жртва у нашем
Великом рату“), Напред (српски лист који је излазио у Бизерти (Тунис) у периоду од 1916. до 1918. године), Дуга, Вечерње новости, Политика ЕКСПРЕС, Блиц и др.
Дело почиње предговором академика Владимира Стојанчевића под насловом Родољубље Милунке Савић. После предговора
долази увод тројице аутора који се зове Државна почаст Милунки
Савић. Након тога, следи главни део књиге који је подељен на три
целине: Са пашњака до српског јунака, Галерија фотографија и Пер265
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сонални досије. Срж књиге је прва целина (Са пашњака до српског
јунака) која садржи текст подељен на седам поглавља.
Прво поглавље (Милунка – по милости породице) говори о
рођењу и детињству Милунке Савић, њеном одласку у рат и ратовању током балканских ратова 1912–1913. године, као и о њеним
сећањима на њих. Наредно, друго поглавље (Ратница „Гвозедног
пука“) бави се њеним ратовањем у Београду током 1914. и учешћем
у биткама на Церу, Дрини и Колубари и тиме како је постала командир бомбашког одељења. О учешћу Милунке Савић у одбрани
Београда 1915. и повлачењу кроз Албанију до Крфа говори се у
трећем поглављу (Милунка брани Београд 1915. године). Успомене
са Крфа и Вида и сећања на њено учешће у борбама на Солунском
фронту аутори су обрадили у четвртом поглављу (У борбама на Солунском фронту). Пето поглавље (Јуриш за ослобођење отаџбине)
описује пробој Солунског фронта, ослобођење Србије у јесен 1918.
и разна одликовања које је Милунка Савић добијала у току свог ратовања. Шесто поглавље, Живот у ослобођеној Србији, односи се на
живот Милунке Савић по завршетку Првог светског рата и читаоцима представља не баш сасвим поштен однос власти Краљевине
СХС/Југославије према њој. У овом поглављу је представљен и њен
живот током Другог светског рата и њено помагање партизанског
покрета отпора. Последње, седмо поглавље (Дани поноса, сећања и
туге) представља нам Милункин живот након Другог светског рата
и однос власти СФР Југославије према њој. Наиме, ни тада Милунка
Савић није добијала ни изблиза довољну помоћ и пажњу спрам свог
херојства и ратних заслуга мада је, 1970. године, залагањем власти
града Београда и његовог градоначелника Бранка Пешића коначно стамбено збринута. Даље се говори и о Милункиној смрти 5. октобра 1973, њеној сахрани, успоменама њених потомака, подизању
споменику њој у част у Јошаничкој Бањи код Рашке у јесен 1995. и
државној сахрани, у јесен 2013. године, када је из породичне гробнице на Новом гробљу у Београду пренета у Алеју великана.
Друга целина књиге, Галерија фотографија, садржи низ црно-белих фотографија које илуструју живот ове храбре жене и подељене су у више подцелина: Ратник, бомбаш, јуришник; Са ратним
друговима на свечаностима; Супруга, мајка, добротворка и Са породицом у разним приликама. Трећа целина књиге, Персонални досије,
такође садржи низ фотографија али су то, овај пут, фотографије различитих докумената који се односе на Милунку Савић а налазе се у
Архиву Југославије и Војном архиву.
Књига на пријемчив и прегледан начин читаоцима предста266
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вља лик, дело и животни пут ове храбре ратнице. Важно је да напоменемо да она, на неки начин, представља наставак и дораду књиге
Добровољка Милунка Савић, српска хероина коју су 2013. написали
исти аутори. И ово дело, као и оно претходно из 2013, наставља да
приказује стварну Милунку Савић (а не ону митску коју су, понекад
ненамерно, стварали новинари претерујући и искривљујући историјску истину) и тим пре је вредније јер, како је у свом делу о Марку
Краљевићу писао Марко Алексић, магистар средњовековне археологије и кустос Народног музеја у Београду, кога ћемо овом приликом слободније интерпретирати, живот неке историјске личности
је често пуно занимљивији и садржајнији у стварности него у неком
епу или легенди који говоре и певају о њој.
Књига је одлично технички опремљена тако да се, поред
оних у другом и трећем делу, и у првом делу књиге налази велики број црно-белих фотографија. Објавили су је, у оквиру едиције
Србија 1914–1918, Удружење ратних добровољаца 1912–1918, њихових потомака и поштовалаца из Београда, Радиодифузна установа
Радио Телевизија Србије и Издавачка кућа „Прометеј“ из Новог Сада
а њено објављивање је помогло Министарство културе и информисања Републике Србије.
Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ
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Др Миле БЈЕЛАЈАЦ, научни саветник
Институт за новију историју Србије, Београд
Др Коста НИКОЛИЋ, научни саветник
Институт за савремену историју, Београд

Др Слободан СЕЛИНИЋ, виши научни сарадик
Институт за новију историју Србије, Београд
Др Бојан СИМИЋ, научни сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
Милана ЖИВАНОВИЋ, мастер историчар
Филозофски факултет, Београд
Раде РИСТАНОВИЋ, историчар
Београд

Бојан ЂОКИЋ, историчар - стручни сарадник
Музеј жртава геноцида, Београд

Др Гордана КРИВОКАПИЋ ЈОВИЋ, виши научни сарадик
Институт за новију историју Србије, Београд
Др Александар СИЛКИН, виши научни сарадник
Институт за славистику Руске академије наука, Москва
Др Зоран ЈАЊЕТОВИЋ, научни саветник
Институт за новију историју Србије, Београд

Др Александар СТОЈАНОВИЋ, научни сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
Др Душан БАЈАГИЋ, научни сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
Александар ЛУКИЋ, истраживач сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
Никола ТОШИЋ МАЛЕШЕВИЋ, историчар
Београд
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- Часопис Токови историје објављује текстове на српском језику,
ћириличним писмом, уз резиме на енглеском језику. Аутори из
иностранства могу послати текст на свом матерњем језику и у том
случају текстови ће бити праћени резимеом на српском језику.
- Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име, титулу и
звање аутора, годину рођења и институцију у којој аутор ради.

- Сви текстови морају бити праћени апстрактом који не прелази 100
речи, кључним речима и резимеом који не прелази 250 речи.

- Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New Roman,
ћирилично писмо, величина слова 12, проред 1,5; за фусноте:
величина слова 10, проред 1.
- Текстови не треба да буду дужи од 25 страна, тј. једног и по табака
(укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, табеле и резиме),
односно седам страна за приказе.
- Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) морају бити
куцани на компјутеру у MS Wordu и морају бити снимљени у
формату MS Word докумената.
- Текстове послати електронском поштом и доставити Редакцији у
штампаној верзији.
Прилоге слати на адресу:
Институт за новију историју Србије
Редакција Токова историје
Трг Николе Пашића 11
11000 Београд

и електронском поштом на: tokoviistorije@gmail.com

- Редакција неће разматрати радове који не садрже наведене
елементе.
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- Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. године
две обавезне анонимне рецензије за сваки достављени рад. Да
би рад био прихваћен за штампу, потребно је да обе рецензије
буду позитивне и да га оба рецензента препоручују за штампу.
Рецензенти (како страни тако и домаћи) морају имати више или
исто научно звање као аутор радова.
- Неће се прихватити за штампу они радови који су у било ком
облику раније већ објављени.

- Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје се не
враћају.
УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ФУСНОТА И ИЗВОРА И ЛИТЕРАТУРЕ
(The Chicago Manual of Style)
I Структура чланка
Насловна страна чланка треба да садржи:
- име и презиме аутора, годину рођења, титулу и звање аутора,
институцију у којој аутор ради и електронску пошту
- наслов рада
- иза наслова рада треба да стоји звездица која упућује на напомену у
којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и у оквиру које
институције је настао, ко га финансира (и евентуално захвалнице)
- апстракт
- кључне речи
ОСНОВНИ ТЕКСТ може да има поглавља и потпоглавља са кратким
поднасловима
Иза основног текста рада треба да стоје:
- ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА наведени по азбучном/абецедном реду.
Најпре се наводе необјављени, а затим објављени извори
- РЕЗИМЕ, у оквиру којег стоје име и презиме аутора, наслов рада,
апстракт, кључне речи и сам текст резимеа
II Библиографски подаци у фуснотама и литератури
Библиографски подаци у фуснотама треба да сардрже:
- име и презиме аутора
- наслов дела: књиге или чланка
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- назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке
о њему (број часописа, годину издања, за зборник име уредника/
приређивача)
- место издања, (издавач), година издања /или датум приступа
сајту и његова адреса/
- број стране са које је цитат
Сви ови подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место издања,
издавач и година издања стоје у загради.
Библиографски подаци у литератури треба да садрже:
- презиме, име аутора
- наслов дела: књиге или чланка
- назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и податке
о њему (број часописа, годину издања, за зборник име уредника/
приређивача, број страна на којима се налази чланак у часопису)
- место издања, (издавач), година издања /или датум приступа
сајту и његова адреса/
Наведени подаци у литератури одвајају се тачкама.
III Упутство за писање фуснота
НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

А) Архивска грађа

Архив Србије (АС), Фонд Централни комитет Савеза комуниста Србије – Савез комуниста Косова (ЦК СКС – СКК ), к. 4, Транскрипт звучног записа са проширене седнице Извршног комитета Покрајинског
комитера СКС за Косово и Метохију дана 23. 1. 1968.
Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет председника Републике
(КПР), II–1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IХ 1969, Инфор
мативни материјал.

Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике
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