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Између „жртве у крви“ и најважнијег „савезничког 
доприноса“: Трећи рајх и питање југоисточноевропске нафте 
у Другом светском рату (с посебним освртом на британске и 

америчке анализе)∗ 1 

Апстракт: Остварење планова Трећег рајха о освајању 
„животног простора“ на истоку Европе и велика зависност 
немачке ратне привреде од увоза нафте и деривата, после 
увођења поморске блокаде, довели су у средиште зани-
мања једине расположиве изворе ове стратешке сировине, 
који су се налазили на европском југоистоку. Румунска наф-
та, отварање налазишта у Мађарској и у много мањој мери 
у другим суседним земљама, преузимање власништва и 
контроле над нафтним компанијама које су до рата биле 
у власништву западних држава и САД-а, наметање ексклу-
зивног права за преузимање огромних количина нафте за 
немачке војне потребе, организација транспорта, спреча-
вање саботажа, поправка рафинерија после савезничких 
бомбардовања – нека су од питања која се разматрају у 
тексту. Пажња је посвећена и улози Хермана Нојбахера, не-
мачког специјалног опуномоћеника за привреду.

Кључне речи: Други светски рат, југоисточна Европа, Руму-
нија, Мађарска, ратна привреда, немачка зависност од увоза 
нафте, специјални опуномоћеник за привредна питања

Without fuel, nobody can conduct a war.
(Hermann Göring)

∗ Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (No 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Важан део остварења планова о „великом привредном про-
стору“ (Grossraum, Grosswirtschafsraum), непосредно пред избијање 
и у првој фази Другог светског рата, био је продор немачких кон-
церна у оне области привреде „допунског привредног простора“ 
(Ergänzungswirtschaftsraum) које су до тада биле под контролом 
или у власништву западноевропских земаља и Сједињених Аме-
ричких Држава. Хитлерови планови о привредној аутархији, који су 
у нацистичком вођству разматрани од 1936. године као предуслов 
за освајање Lebensrauma, сударали су се са изузетно неповољним 
привредним приликама, оскудицом финансијских средстава и вели-
ким недостатком стратешких сировина за немачку војну индустрију 
и амбициозне освајачке планове у скорој будућности. Немачка за-
висност од увоза нафте и деривата кретала се између 65 и 70 посто, 
а 75% увоза долазило је из прекоморских држава. Поморска блока-
да је пресекла пут танкерима који су кретали ка немачким лукама и 
рафинеријама.12

Од напада на Пољску почетком септембра 1939, рат који је от-
почео Трећи рајх је био Raubkrieg, пљачкашки рат, а један од његових 
кључних циљева било је освајање територија на јужном Кавказу са 
богатим изворима нафте. Ако су без околишања пљачкане окупира-
не државе, жртве немачког ратног разарајућег похода, ни привредни 
односи са државама које су биле део осовинског савезничког систе-
ма нису били лишени манира карактеристичног за Raubkrieg. То по-
тврђују и односи Трећег рајха са најважнијим југоисточноевропским 
савезницима, који су на својој територији имали кључну сировину за 
вођење модерног механизованог рата – нафту.

Непосредно после почетка рата, Немачкој је успело да своју 
подређену улогу у југоисточноевропској нафтној индустрији заме-
ни, на првом месту у Румунији, стављањем њеног највећег дела под 
своју контролу. 

Контрола производње ових сировинских извора, у услови-
ма модерног ратовања са све наглашенијом улогом моторизованих 
борбених средстава и транспорта, за обе ратујуће стране постала је 
једна од кључних тачака у њиховим стратешким разматрањима и 
била уздигнута на место стратешког материјала будућности. Први 

1 Dieter Petzina, „IG-Farben und Nationalsozialistische Autarkiepolitik“, Tradition. 
Zetischrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, 13 Jg., H. 5, Oktober 
1968; Hans-Joachim Braun, The German Economy in Twentieth Century: The Reich 
and the Federal Republic, (London, New York: Routledge, 2003), 86, 109.
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светски рат је био и рат за нафту. Лорд Керзон (Lord Curzon) је по-
сле његовог завршетка написао да су „Савезници пловили ка побе-
ди на поплави нафте“, док је у оба светска рата уништење румун-
ских нафтних извора и спречавање да Немачка дође до нафтоносних 
поља у Бакуу имало важну улогу у њеном ратном поразу.23

Нафта вађена из дубине земље око Плоештија и других ру-
мунских нафтоносних поља, после затварања светског тржишта за 
немачко снабдевање, добила је прворазредну улогу у ратној страте-
гији и ратној привреди Трећег рајха.34Немачки „маршал Рајха“ Хер-
ман Геринг (Hermann Göring), 26. новембра 1941. године у Берлину, 
у разговору с „кондукатором“ (conducator - вођа) Румуније Антоне-
скуом (Ion Antonescu), изјавио је да је нафта, после „жртве у крви“, 
најважнији прилог који Румунија може да пружи заједничкој борби 
на Источном фронту.45

До Првог светског рата Русија и Румунија биле су највећи про-
извођачи и извозници нафте у Европи. У Румунији су на прелазу 19. 
у 20. век водеће америчке, холандске и британске нафтне компаније 
отварале нова налазишта док је готово целокупна производња из-
вожена. Тако је румунска нафтна индустрија постала „страна енкла-
ва у земљи“.56

Стављање румунских нафтоносних извора и петрохемијских 
погона под контролу било је један од кључних циљева окупационе 
политике Централних сила. Посебно је био изражен напор Немачке 
да приликом поделе овог драгоценог „ратног плена“ преузме водећу 
улогу у даљој екплоатацији од својих аустроугарских савезника. По-
сле дуготрајних преговора, почетком априла 1918. склопљен је „Уго-

2 Gheorghe H. Buzatu, O istorie a petrolului românesc, (Iaşi: Casa Editoriala Demiurg, 
2009, Ediţia a II-a revǎzutǎ şi adǎugitǎ), 35–45.

3 Paolo Fonzi, „La politica petrolifera del Terzo Reich durante la seconda guerra mon-
diale”, Dimensioni e problemi della ricerca storica 1, 2007, 268. - Посебно питање 
представља велика зависност од страних извора нафте главне немачке 
савезнице, Италије. Мусолинијев министар иностраних послова гроф Галеацо 
Ћано (Galeazzo Ciano) забележио је у септембру 1939. да дуче сања о „херојском 
подухвату против Југославије који ће му донети румунску нафту“. T. J. Ford, Oil 
as Factor in the German war Effort, 1933–1945, Of ices of the Cabinet and Minister of 
Defence, Chiefs of Staff Commitee, Technical Sub-Committee on Axis Oils, S.W. 1. 8. 
March, Washington D.C., 1946, 53. 

4 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 345, 402.
5 Ivan T. Berend, An Economic History of Twentieth Century, Economic Regimes from 

Laissez-Faire to Globalization, (Cambridge University Press, 2006), 31, 57.

ИЗМЕЂУ „ЖРТВЕ У КРВИ“ И НАЈВАЖНИЈЕГ „САВЕЗНИЧКОГ ДОПРИНОСА“: 
ТРЕЋИ РАЈХ И ПИТАЊЕ ЈУГОИСТОЧНОЕВРОПСКЕ НАФТЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БРИТАНСКЕ И АМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ
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вор о учешћу Аустро-Угарске и Немачке у румунској нафтној инду-
стрији“ којим је извршена ова подела.67

У Другом светском рату Немачка, Јапан и Италија били су за-
висни од увоза овог енергента, уз сталну главобољу осовинских вођа 
да ће (не)доступност и контрола нафтних извора одлучивати о побе-
ди или поразу. Стратегија напада на Совјетски Савез, поред освајања 
Lebensrauma, имала је важан „додатак“ – освајање совјетских извора 
нафте.78Други светски рат је у неупоредиво значајнијем обиму од Ве-
ликог рата постао и рат за нафту (Krieg um Öl).

Немачке компаније су још пре Првог светског рата уче-
ствовале у искориштавању румунских нафтних извора: Deutsche 
Petroleum AG, преко Steaua Romane и Deutsche Erdöl AG посредством 
Concordie.89Последице рата на овај сектор румунске привреде биле су 
такве да је производња нафте 1921. достигла тек половину предрат-
не производње.910Влада у Букурешту је 1919. покушала да оснажи др-
жавни утицај у производњи нафте посредством свог министарства 
за рударство и нафту. Резултат је био да је присуство румунске држа-
ве од предратних 6% увећано на 12–15% 1922. године.1011

Румунска нафтна индустрија је постала део глобалног „ло-
вишта“ „седам сестара“ – западног нафтног картела, основаног 
1927. у Ахнакарију (Achnacarry) у Шкотској, седишту челног чове-
ка картела сер Хенрија Детердинга (Sir Henry Deterding).1112Немачко 
учешће и власништво у нафтној индустрији, на основу договора у 
Сан Рему 1920. године, подељени су између француских, белгијских 
и британских акционарских друштава, па је Steaua Romana прешла 
у британске и француске руке, док је Concordia постала белгијско 

6 Lisa Meyerhofer, Zwischen Freund und Feind - Deutsche Besatzung in Rumänien 1916–
1918, (München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchandlung, 2010), 138–155.

7 Oil Wars, ed. by Mary Kaldor, Tery Lynn Karl and Yahia Said, (London: Pluto Press, 
2007), 25, 26. - О немачкој нафтној политици током четврте деценије 20. века в.: 
Titus Kockel, Deutsche Ölpolitik 1928–1938, (Berlin: Akademie Verlag, 2005).

8 Andreas Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschal Antonescu: Die deutsch-rumäni-
schen Beziehungen, 1939–1944, (Wiesbaden, 1965), 82.

9 Ivan Berend, An Economic History, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 51.
10 Philip Cottrell, “Central bank co-operation and Romanian stabilisation, 1926–1929”, 

Business and Politics in Europe, 1900–1970. Essays in Honour of Alice Teichova, Edited 
by Terry Gourvish, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 121.

11 Чланице картела биле су компаније: Shell, Anglo-Persian Oil Co. (British Petro-
leum), Esso (Standard of N.J.), Mobil (Standard of N.Y.), Gulf Oil, Texaco, Standard of 
California (Shewron), Royal Dutch. William Engdahl, A Century of War. Anglo-Ameri-
can Oil Politics and the New World Order, (London: Pluto Press, 2004), 75, 76.
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власништво.1213И остале велике компаније које су се бавиле експло-
атацијом нафте у Румунији налазиле су се у рукама страног капита-
ла: Astra Romana је била власништво Shella, Romano American Standard 
Oila, Colombia је била у рукама једне француске компаније, Unirea је 
била под контролом енглеског капитала и Prahova италијанских ак-
ционарских друштава. Једина већа компанија која се налазила у ру-
мунском власништву, односно била чисто домаће предузеће у овој 
области, била је Creditul Minier. Годишња производња румунске нафте 
износила је 8,7 милиона тона сирове нафте. По статистикама, Руму-
нија је давала 2,2% светске производње сирове нафте као седми свет-
ски произвођач и била други европски произвођач (иза СССР-а).1314

Индустријски капитал у Румунији био је већином концен-
трисан у рударству и нафтној индустрији (12,3 милијарде леја), про-
изводњи гвожђа и челика (4,9 милијарди леја), преради хране (3,8 
милијарди), транспорту и комуникацијама (2,7 милијарди леја). У 
неким од ових индустријских грана велики део капитала био је у 
страним рукама, на првом месту у нафтној индустрији, која је, поред 
прехрамбене, била најважнија привредна грана. Њена производња 
је 1939. године била смањена на 5,8 милиона тона, од којих је највећи 
део одлазио у извоз. У румунској нафтној индустрији удео страног 
капитала износио је до 80%. До избијања рата највећи део је био под 
холандско-британском контролом (око 40%), француски удео је из-
носио 16%, амерички 12, белгијски 6% и италијански 3%.1415Од 4,1 
милијарде леја, колики је био износ државног удела у производњи 
гвожђа, челика, металуршком сектору и рударству, власништво др-
жаве у нафтој индустрији износило је свега 100 милиона: акције у ви-
сини од две милијарде, после „румунизације“ (односно, „аризације“) 

12 На конференцији у Сан Рему априла 1920, министри Савезничког врховног са-
вета (Allied Supreme Concil) договорили су се о подели интереса у контроли 
производње нафте на територијама Блиског истока, бившим османским посе-
дима. На основу договора Француској је припало 25% удела у нафти коју су Бри-
танци експолатисали у Месопотамији (Ираку). Ова територија је стављена под 
британски мандат, под формалним надзором Друштва народа. На конферен-
цији у Сан Рему нису учествовали представници владе САД-а. Engdahl, A Centu-
ry of War, 58, 59, 60.

13 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 349.
14 Public Record Of ice (PRO), Foreign Of ice (FO), 371/46870-173470, German 

Buisniss Penetration under the „New Order“ (with particular reference to South East 
Europe), Economic Inteligence Department, Foreign Of ice, 19. VI 1945.
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власништва Јевреја, декретом донетим у децембру 1940, највећим 
делом су отишле у приватне руке.1516

Најважнији „играчи“ у нафтној привреди били су: Astra Romana 
под холандско-британским власништвом, затим Romano-Americana 
(америчко власништво), Concordia (белгијска компанија), Steaua 
Romana (француско-британско-румунска компанија), Unirea (британ-
ска), Colombia и I.R.D.P. (француске компаније) и Prahova (италијанска). 
Под њиховом контролом налазио се највећи део производње и пре-
раде румунске нафте. Само две од ових осам компанија, Astra Romana 
и Romano-Americana, контролисале су око 40% производње. Немачка 
је имала незнатан удео у подели овог „црног колача“ јер је после Пр-
вог светског рата била принуђена да своје учешће препусти пре свега 
Французима и Белгијанцима. Ратом је Немачка, којој је румунска наф-
та била од прворазредне важности, створила прилику да за себе ре-
зервише највећи део производње, дође до дела власништва и остале 
конкуренте избаци из игре.1617

Немачка се враћа на југоисток

На подстицај Министарства привреде и опуномоћеника за 
Четворогодишњи план Хермана Геринга, Немачка је, у лето 1938, 
организовано ступила у борбу за утицај и добијање концесија у ру-
мунској нафтној привреди. Тада је склопљен договор о заједнич-
кој акцији и борби за истискивање конкуренстких компанија чети-
ри немачка акционарска друштва која су деловала у овој области у 
Подунављу: Deutsche Erdöl AG, Winterhall AG, Gewerkschaft Elwerath и 
Preusische Bergwerke-und-Hütten AG, која су створила „немачку група-
цију“ (Deutsche Gruppe). Свака од чланица преузимала је на себе оба-
везу да води акцију у једној од четири подунавске државе (Чехосло-
вачкој, Мађарској, Југославији и Румунији). Ова стратегија имала је 
исходиште у схватању да оне чине јединствено привредно подручје 
на којем треба избегавати „трошење снаге“ у међусобном сукобља-
вању немачких компанија, већ да сву енергију треба усмеравати 
на продор ка терену на којем немачке ствари нису најбоље стајале. 
Први покушаји били су разочаравајући због снажног отпора запад-
них конкурентских компанија.1718

15 PRO, FO, 371/46870-173470, German Buisniss Penetration.
16 Исто.
17 Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschal Antonescu, 83.
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У једном немачком званичном меморандуму из августа 1938. 
године наглашено је да је императив успеха нафтног сектора Четво-
рогодишњег плана да балканске индустријске области остану отво-
рене за Немачку и да увоз нафте из Румуније буде неометан.1819

Првих месеци рата британски Ратни кабинет је дефинисао 
мере које је требало да спрече или умање немачко снабдевање ру-
мунском нафтом: да се утиче на Румунију да даље не продаје нафту 
Немачкој; да се купује румунска нафта у што већим количинама; да 
се обезбеди транстпорт нафте баржама, тегљачима, возовима-ци-
стернама. У ту сврху препоручено је да се користе „сва средства нор-
малне трговинске размене“, уз „дипломатску помоћ и координацију, 
тајне трговинске мере и саботаже“.1920Требало је да извршиоци ове 
политике буду компаније у британском власништву а главни из-
вршни инструмент The Asiatic Petroleum Co. (Shell Group) преко Astra 
Romane. Британске власти су ступиле у везу и са својим француским 
савезницима ради усаглашавања заједничке тактике. 

У октобру 1939. основан је посебан владин комитет на челу 
са лордом Ханкијем (Lord Hankey). Донесена је одлука да у Букурешт 
буде упућена посебна мисија састављена од представника Мини-
старства за економско ратовање (The Ministry of Economic Warfare) 
и Министарства финансија (The Tresory), са инструкцијама, да ути-
чу на смањење у највећој могућој мери немачких испорука из Руму-
није и обезбеде куповину за британске потребе. Поред других мера, 
требало је да се утиче на Румуне да наставе да продају своју нафту 
на Балкану и Медитерану и по цену финансијских губитака. Неза-
довољавајући одговор румунске владе, притиснуте истовремено из 
Берлина, довео је до увођења привременог ембарга на извоз британ-
ске робе. До уласка Италије у рат и затварања Медитерана, Британци 
су успели да из Румуније извезу преко својих компанија 680.000 тона 
док је у француске северноафричке територије извезено 325.000 
тона нафте.2021У лето 1940, када је успостављена већа немачка кон-
трола у румунској производњи нафте, месечни извоз за Немачку до-
стигао је 200.000 тона.2122

Питање обезбеђивања нафте, кључног енегрента потребног 
за вођење модерног ратовања и немачку ратну индустрију (поред 

18 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 31.
19 Исто, 25.
20 Исто, 26.
21 Исто, 27.
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нафте као горива, она је кориштена за израду бројних производа, од 
вештачких влакана до разних хемикалија), како је политика немач-
ке владе била све отвореније окренута изазивању новог ратног су-
коба, постало је у све већој мери и политичко и стратешко питање. У 
такозваном „Волтат-пакту“ (Wohltat-Pakt) најважније место у плани-
раној сарадњи немачке и румунске привреде заузимале су тачке које 
су биле у вези са даљим проширивањем немачког присуства у ру-
мунској нафтној привреди. Избијањем рата Немачка је, због помор-
ске блокаде која ју је одсекла од удаљених сировинских извора, своје 
потребе била принуђена да подмирује највећим делом из румунских 
извора. Преостале количине нафте стизале су из Совјетског Саве-
за, на основу привредне размене (посебно после потписивања Пак-
та Молотов–Рибентроп) и као резултат напора немачке индустрије 
синтетичког горива.2223Од 455.000 тона месечних потреба на почетку 
рата, просечно 120.000 тона је увезено из Румуније и око 60.000 тона 
из Совјетског Савеза.2324

По једној процени, производња нафте у Немачкој износи-
ла је на почетку рата „мање од пола милиона тона годишње“, док је 
на територији Аустрије у време Аншлуса 1938. достизала тек око 
30.000 тона. Овако неповољна ситуација, уз ефекте који су били 
изазвани поморском блокадом, утицала је на то да производња 
вештачког бензина (хидратисање угља, „рурски бензин“), у пого-
нима IG-Farbena, уз примену Haber-Bosch и Bergius производног 
процеса, добије на великом значају. Ова производња је на почетку 
рата достизала око 4,5 милиона тона годишње. У истом докумен-
ту наведено је да је увоз погонског горива из Совјетског Савеза био 
ограничен, због домаћих совјетских потреба, и да до напада 22. јуна 
1941. није могао „достићи нити 1 милион тона“. Производња наф-
те и бензина у окупираној Пољској била је и пре рата у опадању и 
веома ограничена, тако да се није могло очекивати њено значајније 
повећање (у границама Генералног гувернмана). У Мађарској је ова 
производња била до рата тек симболична (око 2.000 тона 1937). Не-

22 Основа за немачко-совјетску сарадњу у овој области постављена је почет-
ком 20-их када је у Немачкој створена дистрибутивна мрежа у заједничком 
власништву за снабдевање нафтом и бензином. Мрежом је руководила фир-
ма DEROP – Deutsch-Russische Petroleumgesellschaft. Engdahl, A Century of War, 80, 
81. - О производњи синтетичког бензина и других деривата в.: Tim Schanetzky, 
“Kanonen statt Butter”. Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, (München: C. H. Beck, 
2015), 85–96. 

23 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 17.
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мачке ратне потребе су у почетној фази рата процењиване на око 10 
милиона тона, од којих је из наведних извора обезбеђивано око 50%, 
док је остатак требало подмиривати увозом из Румуније. 2425

Тешкоће у снабдевању су настајале због тога што су преду-
зећа која су се налазила у рукама компанија из непријатељских држа-
ва настојала да Немачкој онемогуће приступ овој сировини. Румун-
ска влада је, на основу протокола од 28. септембра 1939, преузела 
на себе обавезу да испоручује месечно 130.000 тона нафте Немач-
кој. У јесен исте године немачки интересенти су основали трговачко 
друштво Sardep за извоз нафте и деривата из Румуније. Његова де-
латност била је пре свега усмерена на изградњу великих складишта 
у луцу Ђурђу на Дунаву.2526

Немачки продор у румунску нафтну индустрију био је олак-
шан, како је примећено у једној детаљној британској анализи, ути-
цајем неколико чинилаца: дугорочни извозни послови са Немачком; 
политички притисак уз обећања да ће у замену за нафту Румунија до-
бити наоружање из Немачке; блокада Медитерана у јуну 1940. која је 
онемогућила да румунска нафта преко Констанце и Црног мора стиг-
не до других тржишта; инфлација у земљи, која је битно отежала по-
словање ван зоне немачког утицаја, па је Румунија веома брзо поста-
ла затворена за такве послове.2627 

Немачка нафтна политика у Румунији, по британским про-
ценама, темељила се на захтевима за повећањем производње, 
смањењем румунске домаће потрошње и обезбеђењем за своје потре-
бе максималног дела производње. До очекиване смањене домаће по-
трошње није дошло: улазак у рат довео је до њеног повећања, а ради-
кално смањење би угрозило способност Румуније да води рат. Такође, 
била је присутна и тенденција сталног смањења производње.2728

Производња нафте у Румунији 1936. године је износила око 
осам милиона тона. Уследио је пад производње на шест милиона 
тона, од чега је у Немачкој рачунато да може да буде испоручено око 
половине овог износа. То се показало као нереална калкулација јер 
су отпор страних, западних компанија (пре свега француских и бри-

24 Архив Југославије (AJ), Микротека (Mf), National Archive Washington (NAW), 
T-311, r-195. Коришћен је превод на српски елабората Хермана Нојбахера 
„Posmatranje o mirnodopskoj i ratnoj privredi Trećeg Rajha“, 1945, 74. 

25 Исто, 84. - Монополски положај у области нафтне индустрије у Немачкој имало је 
предузеће Kontinentale Öl. Braun, The German Economy in the Twentieth Century, 113.

26 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 25.
27 Исто, 26.
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танских) које су деловале у овој области и економско „баласирање“ 
румунске владе између конкурентских држава (до склапања угово-
ра с Немачком у јесен 1939) довели до смањења количина нафте и 
њених деривата који су танкерима и железницом слани у Рајх.2829

Немачки концерн Kontinentale Öl A.G. Berlin, са новооснова-
ним истоименим огранком у Букурешту, постао је најефикаснији 
инструмент продора у најважнију грану румунске привреде. Бруку-
рештански огранак је имао задатак да води рачуна о немачким ин-
тресима у производњи нафте и да сарађује са румунском владом у 
унапређењу производње. Испоручиване су велике количине опреме 
и упућена је обилна техничка помоћ с циљем да се побољша мрежа и 
капацитети нафтовода и транспорта нафте. Локалне власти, које су 
у својим (државним) рукама имале контролу над радом индустрије, 
остале су опрезне и сумњичаве према немачким савезницима. Пра-
вац сарадње и њено одвијање све је више подсећао на експлатацију, 
без обзира на финансијске ефекте. Тако је и вођство румунске држа-
ве показивало све мање одушевљења за немилосрдно исцрпљивање 
својих нафтоносних поља. То се одразило негативно на количине на-
фте, које су 1939. и 1940. смањиване за око 14% годишње.2930

У септембру 1940. почела је акција преузимања контроле над 
две румунске нафтне компаније које су биле у француском и бел-
гијском поседу: Colombia и Concordia Oil, акција коју је по посебном 
одобрењу Министарства привреде Рајха водила Deutsche Bank. Обе-
збеђивање немачке контроле над ове две компаније требало је да 
буде полазиште, како је било одлучено у јануару 1941, за оснивање 
једног холдинг друштва за управљање свим компанијама у страном 
власништву или са страним учешћем у земљама које су сматране не-
мачком интересном сфером. Његово оснивање у марту 1941. озна-
чило је почетак стварања будућег немачког нафтног монопола. Тре-
ба поменути да је откуп доступних акција трајао све до лета 1944. 
године.3031Kontinentale Öl је објединио немачку државу и привредне 
кругове у намери да експлоатишу нафтну индустрију замаља и те-
риторија које су се нашле под немачком окупацијом или утицајем. 

28 AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, Elaborat, 75; PRO FO, 371/4687-173470, German Biusnis 
Penetration, наведено је да је производња износила 5,8 милиона тона.

29 PRO, FO, 371/46870-173470, German Buisniss Penetration, 40.
30 Of ice of Military Government for Germany, United States Finance Division – Finan-

cila Investigation Section (OMGUS), Ermittlugen gegen die Deutsche Bank, (Nӧrdlin-
gen, 1985), 265, 434.
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Оснивачки капитал у висини од 80 милиона рајхсмарака био је по-
дељен између немачких нафтних компанија (20 мил. рм), великих 
банака (30 мил. рм) и немачке државе (30 милона) (посредством 
Borussia Beteiligungs G.m.b.H.). На челу Надзорног одбора (Aufsichtsrat) 
налазио се министар привреде Рајха Валтер Функ (W. Funk), Управ-
ни одбор (Verwaltungsrat) су водили Карл Блесинг (K. Blessing) и др 
Е. Р. Фишер (E. R. Fischer), а директор је био Валтер Дитман (Walter 
Dithmann).3132

Румунска влада је увела мере за спречавање даљег продора 
страног капитала, стављањем 1941. берзе под државну строгу кон-
тролу и имановањем комесара за надгледање сваке трансакције део-
ница, уз прече право државе да их откупљује. На тај начин је покушано 
да се немачки продор ограничи само на француско-белгијско учешће 
у нафтној индустрији. Под условима које је диктирао Берлин, у немач-
ко власништво прешле су Concordia и Colombia (обе компаније биле су 
у немачком власништву до краја Првог светског рата). Kontinentale Öl 
је преузео 1940. од Compagnie Finacière Belge des Petroles (Petrofina) и 
других белгијских акционара, удружених са Société Générele de Belgique, 
контролу над Concordiom а 1941. Colombia је преузета од француске гру-
пе коју су представљали Omnium Français des Petroles и Banque de Paris 
et des Pays Bas и Mirabaud et Co. Једна друга француска групација, Société 
Industrielle des Petrols Roumains, исте године је продала Südostchemie 
Hand. A.G. четвртину свог интереса у Industria Romana de Petrol (I.R.D.P.). 
Ова транскација је била у вези са Petrol Bloc, друштвом које је се бавило 
прерадом нафте (рафинерије), у којем је 1940. преовлађујући интерес 
добио Reichwerke Hermann Göring preko Erste Brünner Maschinenfabrik 
A.G. у замену за испоруке опреме за рафинерије. До мањег удела не-
мачки капитал је дошао у предузећу Foraky Romaneasca, који је преузе-
ла Concordia 1941. На тај начин Немачка је дошла до контроле над око 
20% румунске произведње сирове нафте (1939) и одговарајуће коли-
чине петрохемијских производа.3233

У једном извештају Међусавезничке комисије (Inter Allied 
Commission in Bucharest) из фебруара 1945, наведено је да је укуп-
ни немачки интерес у Colombi достизао 80% а у Petrol Blocu 60,4%. 

31 Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 126. - Капитал је обезбеђен учешћем: 
I. G. Farbenindustrie, Elwerath, Deutsche Erdöl, Braunkohle-Benzin, Preussag, Win-
tershall, Sudetenländische Treibstoffwerke (Bruex), Benzol-Verband, &c. Од банака 
то су биле: Deutsche Bank, Dresdner Bank i Reichskreditgesellschaft.

32 PRO, FO, 371/46870-173470, German Buisniss Penetration, 44.

Милан РИСТОВИЋ
ИЗМЕЂУ „ЖРТВЕ У КРВИ“ И НАЈВАЖНИЈЕГ „САВЕЗНИЧКОГ ДОПРИНОСА“: 

ТРЕЋИ РАЈХ И ПИТАЊЕ ЈУГОИСТОЧНОЕВРОПСКЕ НАФТЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БРИТАНСКЕ И АМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ



22

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

Kontinentale Öl A.D. је, по истом извору, држао 26% власништва Steaua 
Romane.

Astra Romana је до рата била под заједничком контролом Royal 
Dutsh Shell групе, Romano Americana власништво Standar Oil Co (New 
Jersey), Unirea власништво Phoenix Oil Co (Лондон). Све три су 1941. 
биле проглашене за непријатељску имовину и стављене под упра-
ву румунске државе. Astra Romana је тесно сарађивала са Kontinentale 
Öl A.D. Италијанска државна компанија Azienda Generale Italiana 
Petroli (A.G.I.P.) је задржала своју контролу над компанијом Prahova.
3334Закључак је био да је румунска влада показала мање фаворизо-
вања у пословању са компанијама у страном власништву и подједна-
ко поступала и са „непријатељским власништвом“ и са оним њених 
осовинских савезника.3435

Поред свих напора, због ових проблема, немачке жеље за по-
већањем увоза у зиму 1939/40. нису до краја биле испуњене. Томе су 
се прикључиле и тешкоће у транспорту због блокаде поморске руте 
преко Црног мора и залеђивања Дунава, слаби капацитети железни-
це, недостатак вагона-цистерни и други проблеми. На немачкој стра-
ни је закључено да је потребно, због изузетног значаја ових испорука, 
да се сви проблеми уклоне и стање усклади с немачким ратнопривред-
ним потребама.

Специјални опуномоћеник за привредна питања

У јануару 1940. у Румунију је стигао „специјални опуно-
моћеник за привредна питања при немачком посланству у Буку-
решту“ (Sonderbeauftragten für Wirtschaftsfragen bei der deutschen 
Gesandschaft in Bukarest) др Херман Нојбахер (Hermann Neubacher), 
дотадашњи градоначелник Беча, Хитлеров и Герингов човек од пове-
рења.3536Њему је био намењен и важан положај у будућности, да „после 
немачке победе“ буде у Тбилисију немачки „комесар за нафту у оку-
пираним руским областима“ у рангу „обласног политичког немачког 

33 A.G.I.P. је основала влада фашистичке Италије 1926. године као монополско др-
жавно предузеће.

34 PRO, FO, 371/46870-173470, German Buisniss Penetration, 44, 45. - Немачки про-
дор у румунско банкарство и друге привредне гране такође је отварао велике 
могућности за притисак на оне секторе румунске економије који су били од ин-
тереса за Рајх. Исто, 46, 47.

35 Hermann Neubacher, Sonder-Auftrag Südost 1940–1945, (Goettingen: Musterschmidt-
Verlag, 1957), 38–39; Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschal Antonescu, 85.
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комесара“. После једног ресорног договора у вили „опуномоћеника 
за Четворогодишњи план“ Хермана Геринга, почетком 1940, доне-
та је одлука да у Румунију буде упућен специјални изасланик са за-
датком да води надзор над испорукама енергената.3637Поред Рибен-
троповог (Joachim von Ribbentrop) противљења, уз подршку Геринга 
и Фрица Тота (Fritz Todt), министра производње наоружања и муни-
ције, и на њихову интервенцију код Хитлера, Нојбахеру је било до-
звољено да остане на Балкану и чека да буде позван на нову дужност 
на Истоку.3738У румунском посланству у Берлину, Нојбахерово имено-
вање је био оцењено као добро решење.3839О изузетној важности ру-
мунских привредних ресурса за немачки ратни напор, посебно оних 
који су се бавили производњом погонских горива, говори и чиње-
ница да је институција „специјалног опуномоћеника за привредна 
питања“, са аутономним положајем у односу на друга немачка пред-
ставништва (поред формалне везе са немачким посланством), била 
једина таквог типа која је постојала током рата било у савезничким 
било у окупираним земљама Европе.3940

Нојбахер је дошао у непосредан додир са југоисточневропским 
пословима за време свог рада у централној финансијској управи кон-
церна IG-Farben A.G. у Берлину, непосредно пред Аншлус и именовање 
за градоначелника Беча. Током фебруара и почетком марта 1938. го-
дине, немачки хемијски гигант је истраживао могућности за осни-
вање једне немачке банке у Београду, о чему су вођени преговори, које 
је са представницима југословенских власти водио Нојбахер. Њега је 
довео у везу са југословенским привредницима саветник немачког 
посланства у Београду Хес (Hess), који се налазио на челу привред-
ног одељења посланства. Сагласност за оснивање немачке банке дао 
је председник владе Стојадиновић. Аншлус, до којега је дошло осам 
дана по завршетку Нојбахерових преговора у Београду (чији је он био 
отворени поборник), и долазак у посед акција Wiener Bakvereina које 
је имао у Југославенском банкарском а. д. учинили су да је оснивање 
нове немачке банке постало излишно.4041Он је, осим тога, као члан ау-

36 AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, Elaborat, 76; NAW, RG 165, Box-745, Millitary Inteligence 
Service Report, 15.

37 NAW, RG 165, Box-745, Millitary Inteligence Service Report, 32, 33. - Нојбахер је као 
„министар за економске односе“, био у „рангу министра прве класе“. Исто, 5. 

38 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 603.
39 AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, 61.
40 Нојбахер је преговарао у Београду с привредно-политичким секретаром Ми-

нистарства иностраних послова Пиљом, вицегуврнером Народне банке Ивом 
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стријског „огранка“ утицајног Mitteleuropäischer Wirtschaftstagииa 
(MWT), специјализованог привредног удружења за деловање на ев-
ропском југоистоку, био добро упућен у тамошње прилике.4142

Као што су претходни немачки спољнополитички успеси (Ан-
шлус Аустрије, припајање Судета и разбијање Чехословачке) иско-
риштени као делотворно средство за притисак и изнуђивање поли-
тичких промена и преоријентацију оних земаља које су се изјасније 
за неутралност или биле прозапандно оријентисане, тако су немач-
ке победе на западном фронту током 1940. послужиле као делотвор-
на претња за даље и још снажније учвршћивање немачког економ-
ског и политичког положаја на европском југоистоку.

Настојање Берлина да се из румунске нафтне привреде укло-
не „заоштрене капиталистичке тенденције западноевропских сила 
(...) за које румунска нафта није само једна важна сировина, већ је, као 
и у Првом светском рату, фактор силе“, како је нешто касније писао 
Ото Лајброк (Otto Leibrock),4243било је поспешено и неким мерама ру-
мунске владе, која је своју судбину све отвореније везивала за Осови-
ну. Почетком 1940, влада у Букурешту је при Министарству привре-
де образовала Генерални комесаријат за нафту, чији је задатак била 
контрола производње, транспорта и лагеровање нафте. Овај „фак-
тор силе“ дошао је под још снажнији утицај Трећег рајха склапањем 
такозваног „Öl-Waffen-Pakta“ 29. маја 1940, који су у име својих вла-

Белином, председником Поштанске штедионице Недељковићем (касније у 
влади Милана Недића министар трговине), економским стручњаком Бајкићем 
(био је уредник часописа Народно благостање), представницима привредних 
министарства. Акциони капитал од 48% био је увећан до већинског удела купо-
вином акција. Акциони капитал је био увећан на 100 милиона динара. Најснаж-
нији деоничари биле су: Kreditanstalt-Bankverein, Reichskreditgeselschaft, 
Deutsche Bank, Dresdner Bank, Kommerz-und Privatbank. За време окупације и 
поделе Општег југославенског банкарског друштва на Банкарско друштво 
за Хрватску и Банкарско друштво за Србију, на чело овог последњег дошао 
је немачки опуномоћеник за привреду Франц Нојхаузен (Franz Neuhausen), 
док су потпредседници били Јохам (dr Joham) из Creditanstalta и Херман Абс 
(dr Hermann Abs) из Deutsch Banke. AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, „Posmatranje o 
mirnodopskoj i ratnoj privredi Trećeg Rajha“, 48, 48, 114.

41 AJ, Mf, Т-311, r-195, 41. - O MWT видети: Milan Ristović, Nemački ’novi poredak’ i 
Jugoistočne Evropa 1940/41–1944/45. Planovi o budućnosti i praksa, (Beograd: 
Vojnoizdavački i novinski centar, 1991), 115–147; Carl Freytag, Deutschlands „Drang 
nach Südosten“. Der Mitteleuropäische Wirtschaftstag und der „Ergänzungsraum Süd-
osteuropa“ 1931–1945, (Göttingen: Vienna Unbiversity Press, 2012).

42 Otto Leibrock, Der Südosten. Grossdeutschland und das neue Europa, (Berlin: Volk und 
Reich, 1941), 260.
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да потписали Херман Нојбахер и румуниски министар привреде Кра-
ников (Cranicov). Њиме је румунска влада преузела обавезу да Не-
мачкој, у замену за испоруке оружја и војне опреме из заробљених 
пољских војних резерви, испоручује потребне количине нафте. Пакт 
је донео Трећем рајху уштеду, по једној процени, од 85 милиона рајх-
смарака.4344Представник румунске владе Виктор Славеску (Victor 
Slavescu) и Нојбахер, у мају исте године, постигли су договор о цени 
нафте, која је просечно требало да износи 3.826 леја по тони.4445 

У октобру исте године ова размена је пребачена на ниво „нор-
малног клириншког плаћања“. Синхронизована акција немачке и ру-
мунске владе настављена је у лето, када су сва предузећа под бри-
танском контролом, на челу са гигнатом Astra Romena, стављена под 
румунску комесарску управу, а британско особље било је удаљено.4546 

У Берлину је образовано предузеће Rumänien-Mineralöl GmbH-
Ruminol, чије је представништво у Букурешту (Körner-Büro) било за-
дужено за куповину, транспорт, сарадњу са бродарским друштвима, 
железницом и нафтним компанијама. Проблем транспорта требало 
је да буде решен изградњом нафтовода од Плоештија до луке Ђурђу 
на Дунаву, од материјала заплењеног у Француској, што је било за-
вршено за годину дана (од јула 1940. до јула 1941). Истовремено, не-
мачка бродоградилишта успела су да вишеструко повећају тонажу 
дунавске танкерске флотиле. Све веће потребе немачке војне силе 
за погонским горивом из румунских извора брзо су загушиле линије 
транспорта. У организацији Четворогодишњег плана 1941. изврше-
но је пребацивање копненим путевима око стотину немачких бродо-
ва-танкера са других речних система (Рајна, Одра, Елба) на Дунав код 
Ђурђуа. Нојбахер је самозадовољно, у свом послератном извештају, 
навео да су то биле „главне техничке мере које су заједно са рефор-
мом службеног одвијања петролејског извоза водиле до тога, да су 
румунска лиферовања функционисала као једна аутоматска бен-
зинска станица“. Све захваљујући, координацији „интереса Четворо-
годишњег плана Министарства привреде Reicha, Врховне команде 
Вермахта, Врховне команде морнарице и Врховне команде ваздухо-
пловства под руководством Четворогодишњег плана, који је у овом 

43 Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschal Antonescu, 85, 86; Braun, The German 
Economy, 118.

44 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 375, 376.
45 Leibrock, Der Südosten, 260.
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случају, са одобрењем Министарства иностраних послова Reicha био 
налогодавац ванредног опуномоћеника за питање нафте“.4647

У пролеће 1939, Anglo Danubian Transport Comapany тражила 
је финансијску помоћ британске владе јер јој је друго решење била 
продаја танкера и тегљача Немачкој. Британска влада је ставила под 
своју контролу сва пловила компаније, а у новембру 1939. у Лондону 
је основана нова компанија (регистрована 1940) Goeland Trading and 
Transport Company Limited. Она је била у потпуности под контролом 
британске владе, са задатком да води британску „дунавску полити-
ку“, што је подразумевало и отежавање и ограничавање транспортних 
могућности других (пре свега немачких бродарских компанија), као и 
обавештајне активности и саботаже кључног пловног пута, посебно 
Ђердапа, којим је ишао извоз румунске нафте. Укључујући Југословен-
ско паробродарско друштво у којем је Goeland имао удео, под британ-
ском командом било је крајем 1940. године 270 баржи, 50 баржи-тан-
кера, 31 моторна баржа-танкер и 51 тегљач. Највећи део ове флотиле 
је у пролеће 1941. евакуисан у Турску и на тај начин није пао у руке не-
пријатељу.4748Херман Нојбахер је после рата пред савезничким истра-
житељем изјавио да су Британци у мају 1940. организовали сабота-
жу на Ђердапу и саботаже на возовима са цистернама, и да је немачка 
страна знала и за „каснија талијанска претоваривања на енглеске бро-
дове у Егејском мору и (...) тајне транспорте знатних количина уља за 
подмазивање преко Истанбула до Афричког фронта“.4849

Британци су од пролећа 1939. израђивали планове за онеспо-
собљавање румунских нафтоносних поља у Плоештију у случају не-
мачке инвазије, уз сарадњу са румунским генералштабом. Средином 
августа 1939, са француским савезницима, Британци су разрадили де-
таљан план о разарању седам најважнијих румунских рафинерија и 
три најважнија нафтоносна поља; Французима је овим планом било 
стављено у дужност уништење осталих шест рафинерија и три мања 
налазишта.4950Политичка промена у Румунији после убиства председ-
ника Калинескуа (Calinescu) у организацији припадника фашистич-
ке Гвоздене гарде 21. септембра 1939, која је довела до отвореног за-

46 AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, „Posmatranje o mirnodopskoj i ratnoj privredi Trećeg 
Rajha“, 1945, 78.

47 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 1933–1945, 28, 29.
48 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 78, 108, 109. - Посао са „преусмеравањем“ испорука мази-

ва румунским бродовима до Истанбула и даље ка Британцима у Севeрној Афри-
ци ишао је уз помоћ швајцарског транспортног предузећа Survelliance de Genève.

49 О овим плановима видети: Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 364.
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окрета ка сарадњи са Немачком, капитулација Француске крајем 
пролећа следеће године, протеривање почетком јуна 1940. британ-
ског особља запосленог у нафтним компанијама, уз појачано обе-
збеђење свих погона које је обављала румунска војска, учинили су да 
се одустане од ових планова. Покушаји блокаде Ђердапа (потапањем 
шлепова, урушавањем стеновитог дела обале и слично) који су пла-
нирани и покушавани до априла 1941. (уз траљаву организацију и 
„проваљивање“ немачке обавештајне службе) остали су нереализова-
ни.5051Особље британског посланства напустило је 15. фебруара Буку-
решт. Саветник посланства за нафту (Petroleum Adviser) E. A. Бертхолд 
је, у Каиру, на састанку са државним секретаром иностраних послова 
и шефом Генералштаба, тражио неодложно бомбардовање румунских 
нафтних постројења, која су у том моменту била ван домашаја британ-
ских бомбардера. Он је у јулу 1941. одлетео у Москву а затим у Севасто-
пољ да совјетским савезницима пружи податке потребне за извођење 
ваздушних напада на румунска нафтна постројења.5152Немачка оба-
вештајна служба је у априлу 1940. осујетила покушај велике сабота-
же која је требало да доведе до затварања Дунава код Казана.5253У лето 
1940, у сарадњи немачке и румунске обавештајне службе, разбијена је 
група коју је организовала британска служба, а која је вршила сабота-
же на возовима са цистернама за гориво.5354

У Бугарској је Kontinentale Öl основао Bulgarische Mineralöl A.G., 
са акционим капиталом од 3.300.000 лева, за увоз и дитрибуцију нафт-
них производа. У Атини је Kontinentale Öl основао Mineralöl G.m.b.H. 
Südost, Ltd. у сарадњи са Shell-Hellas Ltd., са капиталом од 20.000 рајх-
смарака. Педесет процената капитала било је у власништву Bataafsche 
Petroleum Mij и ова компанија је деловала као клириншки картел за 

50 О покушајима британске обавештајне службе SOE (Special Operation Executive) 
да прекине транспорт румунске нафте Дунавом и железницом на југословен-
ској територији в.: Jovan Marjanović, Draža Mihailović između Britanaca i Nemaca. 
Britanski štićenik, (Zagreb: Globus, Beograd: Narodna knjiga, Prosveta, 1979), I/23–26.

51 Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 18, 19; Милан Гулић, „Важност 
Дунава и Ђердапа у ратним операцијама на подручју Југоистока 1941–1944“, 
Историја 20. века 3/2012, 39–62.

52 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 107. - Нојбахер наводи да је у два чамца претоваре-
на велика количина експлозива из једног трговачког брода код Сулине у дел-
ти Дунава и да је, после притиска на тада још неутралну румунску владу, товар 
експлозива заплењен а посаде чамаца (по наводу било је 120 припадника бри-
танске ратне морнарице, пионирске чете и артиљерије) ухапшене.

53 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 108; Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 18, 19.
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послове с нафтом као Kontinentale Öl G.m.b.H Südost & Shell-Hellas.5455Ис-
ти рецепт је примењен у Албанији, где је основано Albanien Öl G.m.b.H 
са 20.000 рајхсмарака оснивачког капитала с циљем да се бави прера-
дом сирове нафте са налазишта у области Девола.5556

Привреде земаља које су биле у савезничком односу са Не-
мачком брзо су по отпочињању Другог светског рата биле суоче-
не са све оштријим диктатом Берлина и притисцима да се потчине 
растућим захтевима. То је од 1941. довело до тога да су постале ва-
жан, контролисан, „допунски део“ немачке ратне економије. Тако је 
кроз директне наруџбе и наметањем заједничких програма, мађар-
ска привреда дошла у потчињен положај. Кроз заједнички програм 
у авио-индустрији (Messerschmitt-Programm) вредан три милијарде 
пенга, вршена је експлоатација мађарског боксита и нафте, што је 
само на почетку програма било делом под контролом мађарске вла-
де. Међутим, касније је командно руковођење прешло у надлежност 
Немачке индустријске комисије (Deutsche Industrie Kommission) у Бу-
димпешти.5657

За време разговора немачких високих државних привредних 
функционера у Бечу о подели „југословенског ратног плена“, пред 
конференцију на којој је требало распарчати територију Југославије, 
постављено је између осталог и питање експлоатације нафте из об-
ласти које је окупирала Мађарска. Закључено је да ће оно бити по-
себно расправљано и да је „предвиђен један договор о концесијама“, 
а да се треба надати да неће бити „никаквих озбиљних мађарских от-
пора“.5758

Све веће потребе за горивом и осталим производима пе-
трохемије за немачку ратну машинерију, нарочито после напада на 
Совјетски Савез, чије резерве нафте је требало да постану основа бу-
дућег немачког „нафтног монопола“, и брзо исцрпљивање свих до-
маћих резерви довели су до тога да је Берлин испостављао својим 

54 Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 105.
55 Исто.
56 Ivan T. Berend, Gyorgy Ranki, Economic Development in East-Central Europe in the 19th 

and 20th Centuries, (New York and London: Columbia University Press, 1974), 78.
57 Разговоре је водио Carl Clodius, који се налазио на челу Ha Pol одељења у АА, а 

у њима су учествовали: пуковник Erwin Braumüller шеф WeWiSt за Србију, др-
жавни секретар Friedrich Landfried и Min. Dir. Günther Bergmann из RWM, Min. Dir. 
Friedrich Gramsch као представник Четворогодишњег плана. Dokumentenediti-
on Europa unterm Hakenkreuz, Bd. 6: Jugoslawien, Griechenland, Albanien, Italian, Un-
garn, (1941–1945), (Berlin-Heidelberg: Hüthig Verlagsgemeinschaft, 1992), 140, 141.
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вазалима и савезницима све веће захтеве за испоруке нафте. У сеп-
тембру 1942. специјална немачка делегација стигла је у Букурешт 
са захтевима поднесеним маршалу Антонескуу за „нове жртве“: ре-
дукцуја јавног транспорта, забрана коришћења нафтних деривата за 
грејање становништва, што би повећало испоруке нафте за немачке 
војне потребе.5859Нојбахер је предложио да се у Румунији прозводња 
нафтних деривата реорганизује тако што би, уместо великих рафи-
нерија, дуж железничке пруге било изграђено око две стотине малих 
погона за прераду. На тај начин би децентрализацијом прераде њено 
блокирање ваздушним нападима било значајно смањено. Овај његов 
предлог није наишао на разумевање, по његовом каснијем сведочењу, 
ни у војним ни у круговима нафтне индустрије.5960Поред тога, румун-
ски савезници показивали су све мање воље да излазе у сусрет захте-
вима да смање сопствену потрошњу због немачких пореба.6061Нојбахер 
је покушао да утиче на њих да домаћу потрошњу нафте и деривата, 
као главних енергената, замене за угаљ и земни плин, да би на тај на-
чин за немачке потребе била ослобођена допунска количина погон-
ског горива. У ту сврху је румунским највећим потрошачима нафте 
испоручивао потребну техологију за прелазак на алтернативна го-
рива (железница, електричне централе, индустрија).6162

На карти речних водених путева који је требало да постану 
главна саобраћајна комуникција Трећег рајха са освојеним области-
ма на Истоку, биле су уцртане и предвиђене линије нафтовода који 
би из области Бакуа „црно злато“ доводио до лука на источној обали 

58 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 26.
59 Institut für Zeitgeschichte, München – Berlin, Archiv Zeugenschrifttum (zbirka), dok. 

Historical Interrogation Report, signatura: ZS 2069, Dr. Hermann Neubacher 3–4 Oc-
tober 1945. 

60 Протести из Букурешта због привредног исцрпљивања румунских ресурса 
упућени су Берлину у децембру 1941. Приговарано је због високих трошко-
ва издржавања 40.000 немачких војника, исплата породицама Немаца, румун-
ских држављана, добровољаца у Вермахту и СС-јединицама, прецењивања 
немачке робе у трговинској размени и др. Уместо попуштања у односима, Ру-
мунија је новим уговором у јануару преузела нове обавезе Тајним протоколом 
о спољнотрговинској сарадњи: испоруке 400.000 тона жита Немачкој и 200.000 
Италији, а своје вишкове ће ставити на располагање потребама немчке армије 
на Истоку. Преузела је и обавезу повећања производње нафте. Пред офанзиву 
у пролеће 1942, предвиђано је повећање румунских вишкова жита на 850.000 
тона. Dušan Lukač, Treći Rajh i zemlje Jugoistočne Evrope, 1941–1945, (Beograd: 
Vojnoizdavački i novinski centar, 1987), III/337–339. 

61 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 92.
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Црног мора, одакле би танкерима било транспортовано до румун-
ских лука и даље Дунавом ка Немачкој. План је укључивао и проши-
рење лука на Дунаву (укључујући и луку Београд) и капацитета за 
складиштење нафте.6263

Румунија је извезла у Немачку 1939. године 1,7 милиона тона 
различитих производа своје нафтне индустрије. Већ 1941. тај извоз 
је вишеструко увећан: попео се на 2,9 милиона тона, али је следеће 
године опао на 2,2 милиона тона испоручених на територију Рајха 
и за потребе Вермахта на Источном фронту и Југоистоку. Следеће, 
1943, испоручено је 2,4 милиона, а 1944. нешто више од једног мили-
она тона нафте.6364

Мађарска: „нафта с неба“

На основу немачко-мађарског договора од 1. маја 1941. тре-
бало је да Немачкој буде у први мах испоручено 60.000 тона сирове 
нафте и 12.000 тона бензина, али је захтев брзо вишеструко увећан. 
После притиска Берлина на владу у Будимпешти, тражено је додат-
них 80.000 тона.6465Операције на Источном фронту у зимском периоду 
1941/42. довеле су до исцрпљивања оперативних резерви погонског 
горива за Вермахтову ратну машинерију, које су износиле око 2,5 ми-
лона тона. Неуспешна офанзива на Кавказу исцрпла је последње ре-
зерве, што је имало за последицу појачан притисак на немачке југо-
источноевропске савезнице Румунију и Мађарску да повећају своје 
испоруке горива.6566Немачка је претходно, крајем 1940. године, обез-
бедила концесије за истраживање и експлоатацију налазишта у југо-
источној Мађарској преко МАНАТ-синдиката који је настао спајањем 
највећих немачких нафтних предузећа са Wintershallom. Мађарска 
влада је модернизовала и проширила капацитете за производњу уља 
за подмазивање у Чепелу и Алмашфузиту које су биле власништво 
Shellа и Vacuuma. Нова рафинерија је изграђена у Сени (Szoeny) на 

62 Vorschläge zum Ausbau der Donau als Grossschiffartsstrasse, Arbeitskreis für Donauf-
ragen der Südosteuropageselschaft e. V, (Wien, 1941).

63 Hillgruber, Hitler, König Carol und Marschal Antonescu, 163, 249, tabela 4, 5. - Нојбахер 
се у једном поратном исказу, током истражног поступка, присећао податка од 
око 3,2 милиона тона нафте испоручених Немачкој. Војни архив, Досије Neuba-
cher IV-5/64, Значење кавкаске офанзиве, без датума.

64 Michael Riemenschneider, Die deutsche Wirtschaftspolitik gegeüber Ungarn 1933–
1944, (Frankfurt am Main, New York: P. Lang, 1987), 230–232.

65 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 73.
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Дунаву. Мађарски погони су добили на важности после почетка сис-
тематских ваздушних напада на објекте у Румунији пошто су били 
ван домета савезничких бомбардера. Њиховом изградњом мађарска 
влада се нашла у привредно повољнијем положају јер је уместо из-
воза сирове нафте могла да понуди финалне производе. Захваљујући 
овим мерама, Мађарска је, после покривања својих потреба, била у 
стању да понуди својим немачким и у мањој мери италијанским савез-
ницима вишак од 150.000 тона бензина, уља и других производа.6667

Савезнички напади на комуникације нису озбиљније реме-
тили пребацивање горива до немачких корисника. Мали губици у 
возовима-цистернама надокнађивани су и великим бројем заплење-
них цистерни. Контрола Дунава је омогућила несметан саобраћај 
танкера. Подземни резервоари великог капацитета изграђени су у 
средњој Немачкој, где су складиштене стратешке резерве нафте са 
југоистока.6768

Током 1942. године дошло је до нових немачких захтева, који 
су влади у Будимпешти све до 1944. постављани свака три месеца. 
Годишњи контингент уговорен за 1941/42. био је на тај начин утро-
стручен.6869

Нове нафтоносне изворе на територији Мађарске, чија је 
производња достигла 1944. по сведочењу Нојбахера „готово 1 ми-
лон тона“, он је назвао „нафта с неба“.6970У исто време, немачка вла-
да је вршила снажне покушаје да стави под контролу највећу мађар-
ску нафтну компанију MAORT у чијим су се рукама налазила готово 
сва важнија налазишта у земљи.7071Већински пакет акција ове ком-
паније је био недостижан: налазио се у поседу америчког Standard 
Oila. Немачки хемијски гигант IG Farben A.G. био је спреман да за пре-

66 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 27.
67 Исто, 30.
68 Riemenschneider, Die deutsche Wirtschaftspolitik, 230–232.
69 Institut für Zeitgeschichte, München – Berlin, Archiv Zeugenschrifttum (kolekcija) 

(dok. Historical Interrogation Report, signatura: ZS 2069, Dr. Hermann Neubacher 
3–4 October 1945. 

70 Године 1937. отворена је експлотација у области Budafapuszta а 1940. у Lovaszni. 
Ова два нафтоносна поља давала су две трећине укупне количине произведене 
нафте. Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 40.

 Производња нафте у Мађарској у тонама
1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944.
2.200 42.800 143.200 251.400 421.700 665.200 837.710 809.970
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пуштање контроле над МАОRТ-ом као компензацију понуди Standard 
Oilu неки од својих поседа у Јужној Америци.7172

Немачки министар иностраних послова Рибентроп је, на ос-
нову података добијених од Карла Клодијуса (Karl Clodius), руково-
диоца Привредно-политичког одсека Министарства иностраних 
послова, приликом посете Будимпешти затражио повећање произ-
водње и извоза нафте од 60.000 на 80.000 тона годишње. Нојбахер је 
потписао додатни уговор са мађарским изаслаником Никлом (Nickl) 
за испоруке погонског горива за тромесечје април–јуни 1942, од 
88.000 тона, после повећања производње са тадашњих 50.000 тона, 
која је била достигнута у фебруару те године.7273 

Посланик Клодијус је затражио дозволу да у сламању отпо-
ра мађарске владе и наметању немачких услова употреби „сва сред-
ства политичког притиска“, чему се противио министер Рибентроп 
(Joachim Ribbentrop). Херман Геринг захтевао је „да МАОRТ дође у не-
мачке руке јер свако налазиште нафте у Европи мора да буде иско-
риштено до крајњих граница“. Он је одобрио „употребу потребних 
политичких притисака“.7374Пошто је Standard Oil одбио понуду IG-
Farben о „трампи“, МАОRТ је под немачким притиском подржављен 
почетком 1942. па је извлачење нафте за немачке потребе наставље-
но без даљих проблема и уз вишеструко повећање производње.7475Од 
42.000 тона произведених у Мађарској 1938, проиводња сирове на-
фте достигла је 1943. године 842.000 тона, од чега је 458.000 тона 
отишло за немачке ратне потребе.7576

Једна британска анализа ових активности наводи да су 
највећи потрошачи мађарске нафте, Немци, међутим, имали малу 
улогу у њеној производњи. Првенствено због чињенице да је вађење 
сирове нафте било у рукама Royal Dutch-Shell, Vacuum и Magyar 
Petroleumipar компанија, од којих су прве две биле у већинском хо-
ландско-британско-америчком власништву и под управом мађарске 
владе, која је у њима такође имала удела.7677Немачка је дошла 1941. 

71 Ford, Oil as a Factor in the German War Effort, 234–236.
72 Lukač, Treći Rajh, 314, 315.
73 Riemenschneider, Die deutsche Wirtschaftspolitik, 235.
74 Исто, 236.
75 Berend, Economic Development, 329. - Нојбахер је пред америчким истражитељи-

ма, говорећи о успесима у подизању производњи нафте, навео да је 1937. годи-
не у Мађарској произведено на пољима око Лисбеа само 2.000 тона, а на истим 
налазиштима 1943. добијено „преко 900.000 тона“. AJ, Mf, NAW, T-311, r-195, 79.

76 PRO, FO, 371/46870-173470, German Buisniss Peenetration.
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године до две велике концесије: једне на северу Мађарске која је до-
дељена предузећу Ungarischdeutsche Erdölwerke, које је представља-
ло Wintershall A.G., Gewerkschaft Elwereth и Preussag, док је друга била 
на територији анектираној од Југославије и била додељена (60%) 
пре поравнања 1943. Ungarischdeutsche Erdölwerke, док је 40% припа-
ло италијанском A.G.I.P.-у. Иако су развијане, ове концесије нису биле 
посебно продуктивне пре окупације Мађарске 1944.7778 

У свом исказу пред америчким истражитељима у октобру 
1945, Нојбахер је навео да је путовао у Будимпешту „око четири пута 
годишње“ због преговора о кватралним испорукама мађарске на-
фте, који „генерално, нису (...) били тешки“. Ово питање било је ван 
компетенције Карла Клодијуса, руководиоца Привредно-политич-
ког одсека Министарства спољних послова Рајха. По питању испору-
ка нафте и деривата, Нојбахер је у Будимпешту долазио са широким 
овлашћењима: по његовом тврђењу, представљао је Министарство 
иностраних послова, Врховну команду оружаних снага и његов уред 
у Букурешту.7879

У последњој фази рата мађарска нафта је добила на још 
већем значају, посебно у програму дисперзије немачких нафтних по-
стројења. Посебна вредност мађарске нафте била је у томе што је она 
садржала 30% бензина, за разлику од аустријске и немачке сирове 
нафте са свега до 10%. У Гајленберговом (Geilenberg) програму за 
дисперзију производње, њен важан део требало је да буде пребачен 
на технолошки једноставна постројења („Ofen“-пећи). Око двадесет 
постројења било је планирано да буде изграђено и да њихова прера-
да сирове нафте у бензин буде три пута већа од прераде немачке си-
ровине.7980Када су се мађарске рафинерије нашле у домету савезнич-
ке авијације и отпочело њихово бомбардовање, улагани су ефикасни 
напори да се настави производња. Последње количине бензина и 
дизела за немачке трупе на Југоистоку испоручиване су до фебру-
ара 1945. године. Производња сирове нафте је у то време достигла 
60.300 тона месечно.8081

77 Исто.
78 NAW, Milltary Inteligence Service Report, Dr. Hermann Neubacher, RG 165, Box-745, 

15. October 1945, 29.
79 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 152–154. - Едмунд Гајленберг (Edmund 

Geilenberg) је био шеф Главног комитета за производњу муниције а затим 
специјални комесар за реконструкцију и размештање рафинерија.

80 Ford, Oil as Factor in the German war Effort. - У последња три месеца 1944. године 
произведено је 35.000 тона бензина и 8.000 тона дизела.
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У Југославији су, у међуратном периоду, чињени први кораци 
у истраживању и експлоатацији налазишта нафте и земног гаса. Кон-
цесије су се налазиле у рукама страних концерна, пре свега Standard 
Oila i Shella (Jugoslаvenski Shell). Њима су припадале и две рафинерије, 
у Цапрагу и Босанском Броду. Постојала је још једна рафинерија ма-
лог капацитета у Осјеку (Ipol), док је у изградњи била рафинерија 
у Смедереву.8182Уз сагласност Четворогодишњег плана, основана је 
групација немачких фирми која је добила концесије за експлаота-
цију налазишта нафте и земног гаса у Хрватској. У овој групи налази-
ли су се: Elveratg, Preussag, Dea и Wintershall, уз учешће југословенске 
државе као другог партнера.8283

Под патронатом ове немачке групе (Deutsche Gruppe) основан 
је непосредно пред почетак Другог светског рата Југопетрол, који је 
почео интензивна истраживања и куповину концесија.8384Тако су у не-
мачки посед доспеле концесије Међимурског петролејског друштва, 
Теслића, Паноније и Уљаника. Посебан интерес показан је за нала-
зишта у Хрватској, код Кутине (Гојило и Бујавица), која су била у рука-
ма Југопетрола у пролеће 1940, зато су упућени специјални немачки 
агенти са задатком да руководе заштитом од саботажа.8485Убацивање 
агента Werkschutza (VI управа RSHA, Ausslandsnachrichtendienst) на 
нафтна налазишта Југопетрола у Славонији, обављено је у првој по-
ловини 1940. године.8586

81 Сергије Димитријевић, Страни капитал у привреди бивше Југославије, (Бео-
град: Друштво економиста Србије, 1952), 45–47.

82  AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 120. 
83 Димитријевић, Страни капитал, 44; Holm Sundhaussen, Wirstchaftstgeschichte 

Kroatiens im nationalsozialistischen Grossraum 1941–1945. Das Scheиtern einer Aus-
beutungsstrategie, (Stuttgart: Dt. Verlag – Institut, 1983), 134.

84 Bundes Arhiv (BA), R 8, 104, Schutz der deutschen Erdölunternehmungen, Berlin 
8. III 1940; BA, R 58, 104, Gewerkschaft Elwerath, Herrn Direktor H. Brochhaus. Be-
richt über die von bereits betroffenen bzw. In Aussicht genommenen Anordnungen 
zur Verhutung von Sabotageakten bei unseren Bohrungen in Jugoslawien, Hanno-
ver, 9. III 1940; Isto, VI D21, Beschprechungen bei der Gewerkschaft Elwerath, Werk 
Hannover, über die Eisatz des SS-U-Stuf. H. Klink in Jugoslawien, Berlin, 3. V 1940. - 
Димитријевић наводи податак о годишњој производњи на Гојилу током рата 
од 22.481 тоне. Налазиште је тешко оштећено у нападу партизанских јединица 
6. IX 1942. Димитријевић, Страни капитал, 44.

85 О oвoме видети: Milan Ristović, „Delovanje nemačke Organizacije za zaštitu privrednih obje-
kata (’Werkschutz’) u Jugoslaviji 1940. godine“, Vojnoistorijski glasnik 1, 1986, 183–203.
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Организовање заштите производње и транспорта

Кључна улога Дунава као главног пута у снабдевању наф-
том постала је од септембра 1939. до пролећа 1941. изазов за бри-
танске обавештајце, који су неуспешно покушавали да организо-
вањем саботажа затворе ову транспортну руту. Посебан задатак од 
1938. године (после Аншлуса Аустрије) да обезбеђује немачке пози-
ције у југословенској нафтној привреди добила је „Kriegsorganisation 
Jugoslawien“ (KO), коју је основала војнообавештајна служба Абвер 
(Abwehr), са седиштем у немачком посланству у Београду. На њеном 
челу налазио се искусан обавештајац, бивши аустроугарски официр, 
мајор Ерих Ласер фон Цолхајм (Erich Lasser von Zollheim); КО је доби-
ла задатак да обезбеди обавештајну заштиту немачких привредних 
интереса, посебно да води рачуна о обезбеђивању полвидбе Дуна-
вом немачким танкерима с нафтом која је транспортована из Ру-
муније за Немачку. Опуномоћеник VI одељења СС-штурмбанфирер 
Краус био је у Београду пријављен као службеник представништва 
Четворогодишњег плана, а руководио је групом агената такође заду-
жених за заштиту пловидбе Дунавом.8687

У септембру 1939, у Букурешту је, уз знање и сарадњу румун-
ске тајне службе Siguranza, образован један мањи штаб војнооба-
вештајне службе за праћење послова око испорука нафте. На овом 
послу нашла се и посебна организација Абвер II за заштиту Дунава 
која је водила операцију Рајфајзен (Unternehmen Reiffeisen) 1940.8788Од 
посебног значаја било је надгледање транспорта Дунавом од румун-
ске нафтне луке Ђурђу ка Бечу (и успутних лука: Лом, Видин, Тур-
ну Северин, Оршава, Молдова и југословенских дунавских лука) уз 
организовање система обалске страже (Landposten), чији су члано-
ви били регрутовани у AST II Abwehra и прикључени особљу немач-
ких паробродских компанија. Страже су такође биле распоређене и 
на реморкере. Нојбахер је открио да је организована и посебна гру-
па од 25 агената Абвера са задатком да осигура луку Ђурђу у случају 
да дође до сукоба са Румунијом, с којом је већ био склопљен пакт о 
нафти. У бугарској луци Русе образован је „спортски центар“ у који 
је смештена обавештајна претходница, којој се крајем јула придру-
жила група од 140 агената AST II Wien, под командом пуковника Ваг-

86 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 135.
87 Državni sekretarijat unutrašnjih poslova FNRJ, Uprava državne bezbednosti, III odeljenje, 

Nemačka obaveštajna služba u staroj Jugoslaviji, II, (Beograd, 1955), 422–424. 
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нера (Wagner). Акција под шифрованим именом Викинг, наставље-
на је у септембру 1940. када је група агената пребачена на румунску 
територију (Бреазу у долини Прахове). Уласком немачких јединица 
на румунску теритрију крајем 1940. престала је потреба за камуфли-
рањем у „спортисте“.8889

Последица распарчавања Југославије априла 1941. било је и 
стварање простора за даље наметање контроле над производњом 
нафте, посебно оним њеним делом који се налазио у границама 
усташке Независне Државе Хрватске, на чијим су територијама била 
најважнија налазишта и прерађивачка постројења. Иако је њихов до-
принос у покривању ратних потреба био безначајан у поређењу са 
румунским, око Jugoslаvenskog Shella (преименованог у Hrvatski Shell) 
и Standard Oila вођена је борба немачких компанија, које су се позива-
ле на своја права, и усташке државе, која је опет истицала своја. Ова 
грчевита препирка вођена је интензивно током 1941. Jugoslavenski 
Shell био је у власништву N.V. De Bataaffsche Petroleum Mij из Хага, од-
носно Petroleum Assurant Mij, чијих се 75% акција налазило у рукама 
Shellove лондонске поверилачке фирме Asiatic Petroleum. 8990 

Пошто су се холандске компаније налазиле под немачком ко-
месарском управом, то је био и „најјачи аргумент“ да контролу тре-
ба проширити и на Jugoslаvenski (Hrvatski) Shell. Влада у Загребу мо-
рала је да попусти пред захтевима својих моћних тутора и пристане 
на „поделу колача“ између Shella и тзв. Gruppe Brokhaus (Elwerath), 
односно Југопетрола. Објава рата НХД Сједињеним Државама иско-
риштена је да усташка држава под своју контролу стави Standard Oil, 
али је на основу Павелићевог пристанка датог италијанском мини-
стру иностраних послова Галецу Ћану ова компанија почетком 1942. 
препуштена италијанском предузећу A.G.I.P.9091

Под пуном немачком контролом налазило се треће по ве-
личини нафтно предузеће Petrolejsko d. d. чији је акциони капи-
тал у висини од 20% припадао Preussagu, 80% Elweratu, Deutsche 
Erdölgesselschaftu и Wintershallu A.G. Крајем 1941. године влада НДХ је 
основала холдинг друштво Паклина, као привилеговану кровну ор-
ганизацију, за чији рад је, после испуњавања услова којима су осигу-

88 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 106, 107.
89 О овоме постоји обимна преписка у Bојном архиву. ВА, R 7/2410; BA, R 7/2409; 

BA, R 7/8/4/6389; BA, R 7/2408. О овоме детаљно пише у: Sundhaussen, Wirst-
chaftstgeschichte Kroatiens, 141–142. 

90 Sundhaussen, Wirstchaftstgeschichte Kroatiens, 141.
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рани немачки интереси, дало сагласност немачко посланство у За-
гребу.9192

Дистрибуција нафтних производа у окупираној Србији била 
је под контролом Mineralöl Vertrieb Serbien A.G., са оснивачким капи-
талом од милион динара, а акционари су били: Kontinentale Öl (30%), 
Jugoslavenski Shell (30%), Петрол Београд (20%) и Рафинерија Смеде-
рево (20%).9293

У писму Нојбахеру крајем децембра 1941. Геринг му је об-
разложио његова нова задужења као „опуномоћеника Министар-
ства иностраних послова за Југоисток и опуномоћеника Четворо-
годишњег плана за питања нафте“ и разлоге образовања посебног 
југоисточног уреда за нафту: да би се покриле немачке потребе и 
обезбедило снабдевање савезника (пре свега италијанске армије) 
морале су се по сваку цену спроводити све потребне мере за поди-
зање производње у Румунији, Мађарској и НДХ. Нојбахер је имао за-
датак да обједини рад свих постојећих немачких органа, укидајући 
на тај начин мешање компетенција и образујући ново тело које ће 
сарађивати са Министарством привреде Рајха и Врховном коман-
дом. Ово Нојбахерово наименовање требало је да буде „привреме-
но“: њему је и даље била намењена знатно важнија улога у будућој 
привредној експлоатацији совјетских територија после њиховог 
освајања.9394

Геринг је крајем децембра писао и Рибентропу да, иако је на-
ступило време Нојбахеровог ступања на дужност „сарадника у реша-
вању [мени] од Хитлера поверених задатака у Русији у нафтоносним 
областима“, развој догађаја на фронту условио је да његово ангажо-
вање у Русији мора да буде одложено. Да би „искористио његову рад-
ну енергију и искуство (...) за решавање важних питања за рат и у 
нафтној привреди (...) тражио [је] сагласност министра иностраних 
послова Рајха за његово пребацивање на југоисточни сектор“. 9495

Привредни стручњак Сава Улмански, повреник бечког 
SOEG-а, сачинио је у децембру 1942. године „подсетник“ о истражи-
вању налазишта земног гаса и нафте у Хрватској, на основу подата-

91 Исто, 141.
92 Други извори наводе да су Mineralöl Raf inerie Smederevo A.G. и Deutsche Gruppe 

поседовали по 30% a Kontinentale Öl A.G. 25% и Shell 15% akcija. Ford, Oil as Factor 
in the German war Effort, 106.

93 NAW, Т-120/1077, 436987, Gering – Nojbaheru, без датума (крајем децембра 1941).
94 NAW Т-12071077, 436986, Göring – Ribbentop, krajem decembra 1941; Neubacher, 

Sonder-Auftag Südost.
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ка добијених истраживањима страних стручњака и из „сопствених 
сазнања“.9596На ову тему Улмански се вратио крајем марта 1943, доно-
сећи податке о искоришћавању нафте у Хрватској, Мађарској и Руму-
нији.9697Под вођством IG-Farbena, неколико немачких фирми је дошло 
је до учешћа у рафинерији нафте у Смедереву.9798

Преговори око повећања испорука и исправке цене румунске 
нафте поново су покретани, поред постојећих уговора и споразума, 
пре свега због незадовољства румунске владе која је, с доста разлога, 
сматрала да је све договорено било изнуђено и на штету румунских 
интереса. Недељу дана после покретања Операције Барбароса, 29. 
јуна 1941, од румунске делегације, коју је предводио министар ино-
страних послова Михај Антонеску (Michai Antonescu), немачки по-
сланик у Букурешту Манфред фон Килингер (Manfred von Killinger), 
Херман Нојбахер, Карл Клодијус и представник ОКW генерал Томас 
(Thomas) захтевали су интензивирање производње и повећање ис-
порука нафте.9899

У једној белешци министра иностраних послова Михаја Анто-
нескуа, 16. новембра 1941, наведено је да је Нојбахер после повратка 
из Берлина, где је имао консултације са Герингом, изашао пред мар-
шала Антонескуа са планом реорганизације производње и капаци-
тета, смањења домаће (цивилне) потрошње у Румунији, укључујући 
и промене Закона о рударству и услова извоза. Нојбахер је предочио 
и проблем снабдевања италијанских савезника, посебно поморских 
снага које су готово у потпуности зависиле од увоза дизел-горива. 
Одговор који је специјални опуномоћеник добио од „кондукатора“ 
није био задовољавајући и сводио се на захтеве за „конкретним пла-
новима“ и „економским преговорима у ширем оквиру“.99100

Посланик Фон Килингер је у више прилика „притискао“ вла-
ду у Букурешту с истим захтевима.100101Прекидање или барем оме-
тање снабдевања нафтом немачке ратне машинерије из румунских 
извора постало је један од најважнијих циљева савезничких ваздуш-
них напада. Савезничке анализе важности Плоештија и других ру-
мунских нафтних постројења за осовински ратни напор слагале су 

95 NAW-N, Т-71, 64/562757/66, 21. decembar 1942.
96 NAW-N, Т-71, 64/562658, 27. mart 1943.
97 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 120.
98 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 417.
99 Исто, 106.
100 Исто.
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се да је њихово уништење или онеспособљавање за нормалну про-
изводњу прворазредни стратешки циљ. Прво бомбардовање Плоеш-
тија и резервоара у Констанци извели су амерички бомбардери који 
су полетели са аеродрома Фајд у Египту у јуну 1942. То је био увод у 
серију савезничких ваздушних напада у следеће две године.101102По-
сле капитулације Италије ваздушни напади на румунска нафтна 
постројења су појачани, а амерички бомбардери су полетали са ае-
родрома у Пођи (Poggia). Нојбахер је тврдио да су губици због бомбар-
довања румунских нафтних постројења били „више него изједначе-
ни кроз неочекивани развој аустријских и мађарских петролејских 
поља“.102103Производња нафте у Аустрији после Аншлуса 1938, за-
хваљујући великим улагањима Геринговог Четворогодишњег пла-
на, достигла је 1943. преко два милиона тона.103104

У јуну 1942. преговори представника две владе вођени су у 
Букурешту; румунски представници су изнели став да је терет оба-
веза који је стављен Румунији дошао до својих крајњих граница и 
захтевали да се коначно почне са немачким испорукама у оружју, си-
ровинама и злату. Румунска влада се опирала даљем немачком про-
дору у своју нафтну индустрију, бунила се због настављања преузи-
мања деоница, као начина да се прикривено преузима контрола у 
овој области, и сматрала да се њени немачки и италијански савезни-
ци понашају према њој као према вазалној а не савезничкој држави. 
Овај отпор је принудио Берлин да понуди извесне противуслуге, па 
је после посете немачког министра привреде Функа Букурешту дато 
обећање о додели кредита Румунији од преко 300 милиона рајхсма-
рака у ратном материјалу. Председник румунске владе, маршал Јон 
Антонеску је морао да попусти, имајући у виду положај румунских 
трупа на Источном фронту, и преда своје нафтне резрве. Ипак, поред 
укупне производње од 5,6 милиона тона, немачка војна сила добила 

101 Исто. - Први симболични напад је извео 22. 6. 1941. један совјетски бомбардер. 
Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 18. - Нови су извели Совјети у мају. Bu-
zatu, O istorie a petrolului românesc; Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 443. 
- Посебно разарајући је био напад 120 „летећих тврђава“ на Плоешти у ноћи 13. 
9. 1942. Lukač, Treći Rajh, 342.

102 AJ, Mf, NAW, Т-311, r-195, 78, 79. - О бомбардовању циљева у Југославији видети: 
Milan Terzić, „Jugoslovenska kraljevska vlada, general Dragoljub Mihailović i 
savezničko bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942–1944. godine“, Tokovi istorije 
1–2/2005, 83, 95.

103 Вађење нафте у Аустрији почело је 1936. године у области Zistersdorff.
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је око два милиона тона, што је било готово за трећину мање од ко-
личине добијене 1941. године (2,7 милиона тона).104105

Систематско бомбардовање само у периоду од 5. априла до 
19. августа (пред румунску промену ратујуће стране) имало је за 
последицу губитак од 1.139.000 тона сирове нафте и 640.000 тона 
изгубљених током реконструкције оштећених постројења, што је 
заједно 1.779.000 тона.105106

Маршал Антонеску је средином јуна 1942. писао фелдмар-
шалу Кајтелу (Keitel) о румунском доприносу рату, пре свега исти-
чући количине испоручене нафте и проблем њеног транспорта. Уз 
изразе савезничке верности и молбе да његови поздрави буду пре-
нети Хитлеру, Антонеску је наводио да су захтеви да румунска нафт-
на привреда повећа испоруке за немачке потребе, као што је до тада 
чинила, неоствариви. Уверавао је да су даља напрезања неизводива, 
наводећи велике количине авио-бензина, дизела и других произво-
да који су у протеклом периоду били испоручени Немачкој. Од сеп-
тембра 1940. до септембра 1942. Румунија је Немачкој и Италији ис-
поручила 6.436.298 тона нафте и деривата.106107Антонеску је 30. марта 
1943. одбио Нојбахеров захтев да повећа прозводњу нафте, изгова-
рајући се опасностима од савезничких ваздушних напада на рафи-
нерије.107108

Уласком немачких трупа у Албанију (која је категорисана 
„као пријатељска земља“), после капитулације Италије, отворен је 
био и пут за искориштавање њених привредних, првенствено сиро-
винских ресурса. Од колике су важности за посусталу немачку рат-
ну машинерију биле чак и скромне количине нафте које су се могле 
добити на овим територијама, пред повлачење са највећег дела Бал-
кана, говори и покушај добијања нафте у Албанији. Тамо су, после 
уласка немачких трупа и успостављања „пријатељске окупације“ у 
јесен 1943, инсталиране технолошки једноставне мале рафинерије 
(Neckermann дестилатори, првобитно намењени „за провизорно по-

104 Bernhard R. Koener, Rolf-Dieter Müller, Hans Umbreit, Das deutsche Reich und Zwei-
te Weltkrieg, Bd. 5/2: Organisation und Mobilisierung des Deutschen Machtbereichs. 
Kriegsverwaltung, Wirtschaft und personelle Ressourcen 1942–1944/45, (Stutt-
gart: Deutsche Verlags – Anstalt, 1999), 531, 532.

105 Ford, Oil as Factor in the German war Effort, 137.
106 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 641–643. - Од ове количине Немачкој је 

испоручено 4.940.256 тона, Италији 1.397.824 тоне.
107 Buzatu, O istorie a petrolului românesc, 427.
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новно активирање севернокавкаске производње погонских гори-
ва“) које су прерађивале нафту из албанских налазишта.108109 

Један, до краја нереализован мегапројекат, који је требало 
да обезбеди сигурну производњу и складиштење горива, била је из-
градња велике рафинерије скривене у планинском делу горње Ау-
стрије (Ebensee). На њеној изградњи је било ангажовано 18.000 
затвореника концентрационих логора, а произведено гориво је скла-
диштено у велике гумене резервоаре који су потапани у Траунзе.109110

Губитак стратешких извора погонског горива са југоисточ-
ноевропских нафтоносних поља и рафинерија имао је великог зна-
чаја у смањењу борбене способности немачких оружаних снага у 
последњој фази рата, приземљујући добар део авиона, избацујући 
механизоване и оклопне јединице из борбе.110111

Герингова изјава „да нико не може да води рат без горива“ по-
казала се тако у свој својој суровој тачности.111112
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Summary

Milan Ristović

Between “the Sacrifice of Blood” and the Most Important “Allied 
Contributions”: Third Reich and the Issue of Oil in the Southeast 

Europe in World War II (with special reference to British and 
American analysis)

Abstract: The plans of the Third Reich to conquer the “living 
space” in the East of Europe and the great dependence of the 
German war economy on imports of oil and oil products, after 
the introduction of the naval blockade, turned it to the only 
available source of these strategic raw materials, which were 
located in Southeast Europe. The Romanian oil, new sites in 
Hungary and other neighbouring countries, the acquisition of 
the ownership and control over the oil companies which, before 
the war, belonged to the Western countries and the United 
States, the imposition of an exclusive right for taking huge 
quantities of oil for the German war needs, the organization of 
transport, sabotage prevention, and repairs of refineries after 
Allied bombing are some of the issues discussed in the text. 
Attention is also given to the role of Hermann Neubacher, the 
German special commissioner for the economy.

Key words: Second World War, Southeast Europe, Romania, 
Hungary, the war economy, Germany’s dependence on oil 
import, the special commissioner for economic issues

The arming of the Third Reich in the mid-1930s and 
comprehensive preparations for the takeover of the remnants of 
“Versailles system” and conquering “Lebensraum” in the East, by placing 
emphasis on the strategy of a “rapid war” with the crucial role of tanks, 
aviation and other mechanized war means, faced Hitler regime with the 
problem of providing the required, huge quantities of raw materials. Oil, 
together with other products of petrochemical industry, found its place 
at the top of a long list of needs. German political and economic “invasion 
to the Southeast” for the purpose of satisfying these needs became 
increasingly significant as the outbreak of the war became inevitable. 
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Naval blockade cut off Germany from foreign overseas markets, so in 
1939, the Romanian oil, and later the newly opened sites in Hungary, and 
in the Yugoslav territories, particularly those within the Independent 
State of Croatia, became (in addition to both production of synthetic fuel 
in Germany) of vital importance for the conduct of war. At the beginning 
of the war, Western European and American competitors were pushed 
out from the Southeast European countries. Planned promotion of 
German companies with political pressures and promises and signing 
of Agreements of “new type”, led the allies (Romania, Hungary, NDH) 
to a deeply subordinated position. The war oil production in Ploešti, 
refineries in Hungary, and Yugoslavia enabled the smooth operation of 
German war machinery, after failing to win the sites in the area of the 
Caucasus, despite systematic bombing of refineries and communications. 
Based primarily on documents of American and British provenance 
and literature, attention in given to the role of the German special 
commissioner for the economy in the Southeast, Hermann Neubacher, 
plans for dislocation of production, transport insurance and the creation 
of strategic reserves.
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Петко Милетић (1897–1943) – од револуционара 
до ,,фракционаша“

Апстракт: Како је до сада посвећивано мало пажње научној 
обради појединих личности значајних за комунистички по-
крет које су сишле са сцене пре избијања Другог светског 
рата у Југославији, циљ овог рада је осветљавање улоге 
Петка Милетића у Комунистичкој партији Југославије, која 
није занемарљива, првенствено у периоду сукоба око преу-
зимања партијског руководства 1937–1939. У историограф-
ским радовима и мемоарским изворима о њему налазимо 
податке информативног карактера и у складу са донетим 
и важећим судом Партије. Улога Петка Милетића у Комуни-
стичкој партији Југославије је пример на коме су се можда 
највидљивије преламале промене настале у КПЈ, као и у цен-
тру комунистичког покрета, у Коминтерни, након њеног VII 
конгреса 1935. године. Рад покушава да прикаже какав је 
заиста био утицај и значај Петка Милетића у комунистич-
кој организацији у Краљевини Југославији, али с обзиром на 
оскудне архивске изворе, не пружа потпуну слику деловања 
и активности ове важне личности комунистичког покрета.

Кључне речи: Петко Милетић, Комунистичка партија Југо-
славије (КПЈ), Коминтерна, Казнени завод Сремска Митро-
вица, Јосип Броз Тито

Један од најпознатијих југословенских комуниста у време 
трајања Краљевине Југославије, вођа најјаче комунистичке органи-
зације у земљи, повереник Коминтерне, представник ,,херојског ко-
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мунизма“, Петко Милетић је у кратком року изгубио ореол револуци-
онара поставши непријатељ КПЈ, а његово име постало је синоним за 
,,фракционаштво“ и издајство.

Петко Милетић је рођен у Горњим Ровцима (срез колашински) 
у Црној Гори, 7. марта 1897. године, од оца Рада и мајке Томе, рођене 
Милошевић. У родном месту завршио је основну школу,1 са одличним 
успехом.2 После завршеног основног образовања, друштво ,,Привред-
ник“ га је 1913. послало у Печуј на изучавање столарског заната. Упо-
редо са похађањем наставе радио је у столарској фабрици, све до 1917. 
када је завршио нижу занатлијску школу. Вишу занатлијску школу 
завршио је у Будимпешти. За време Првог светског рата, као црногор-
ски поданик у Аустро-Угарској више пута је хапшен и интерниран. У 
рату је изгубио оца, 1915. Пет година након тога, његова самохрана 
мајка се са шесторо деце преселила у Слатину код Вучитрна. 

Социјалистичко-радничком покрету је приступио 1915, а 
члан Комунистичке партије Мађарске је постао приликом боравка у 
Будимпешти у новембру 1918. године. Ту се задржао до мађарске ре-
волуције у фебруару 1919. Активност у комунистичком покрету на-
ставио је по повратку у земљу, годину дана касније, у Даниловграду, 
где га је Министарство социјалне политике поставило за инструкто-
ра столарског заната у Занатлијској школи.3 По сведочењу Антона 
Колендића,4 за формирање прве комунистичке организације у овом 
делу Црне Горе заслугу је имао Петко Милетић, који је окупио групу 
комуниста и оформио организацију.5

Као делегат Месне партијске организације Даниловгра-
да присуствовао је Првом конгресу Комунистичке партије у Вуко-
вару 1920, када се определио за већинску комунистичку струју као 
,,крајњи левичар“. 

У складу са забраном слободног рада Комунистичке партије 
Југославије на основу владине уредбе ,,Обзнане“, као активном при-

1 Архив Југославије (АЈ), фонд 135, Државни суд за заштиту државе (ДСЗД), 
53/1932 К83.

2 Anton Kolendić, ,,Proleter u hajducima“, Duga 403, 5–8. 8. 1989, 84.
3 Петко Милетић је имао два брата и три сестре. Један брат се бавио земљорадњом, 

док је други студирао права у Београду. AJ, 135–53/1932 K83. 
4 Антон Колендић, у време хапшења студент филозофије. Осуђен на четири 

године робије. Казну издржавао у казненом заводу у Сремској Митровици. АЈ, 
135–7/1935 К117. Сведочење је објављено у пет наставака у часопису Дуга од 5. 
августа до 30. септембра 1989. године.

5 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 84.
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паднику комунистичког покрета претило му је хапшење, па се са гру-
пом од 500-600 људи на челу са Вукашином Марковићем6 одметнуо 
у црногорске шуме и планине.7 У Скупштини је 2. августа 1921. го-
дине изгласан Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држа-
ви, којим је КПЈ формално забрањена и прешла у илегалност, чиме 
је сукоб додатно заоштрен.8 Петко је своју активност наставио у од-
беглиштву, штампао је летке у којима се народ позива на борбу про-
тив постојећег режима. С времена на време група се сукобљавала са 
војском која је слата да растера комунистичке одреде. Овакво стање 
трајало је до 13. априла 1924. када је постигнут договор са власти-
ма да ће сва дела одметника бити амнестирана након враћања ко-
муниста из шума. Петко Милетић се вратио из илегале и предао вла-
стима. Супротно договору, одметнути па амнестирани комунисти су 
ухапшени и стављени под истрагу, која је трајала до новембра 1925, 
када је примењена дата амнестија. 

Наредне, 1926. године Петко Милетић се запошљава као сто-
ларски радник у Београду, где је међу радницима, под видом син-
дикалног функционера Независних синдиката, радио на ширењу 
комунистичке пропаганде. Као истакнутог и активног члана КПЈ, у но-
вембру 1926. месна партијска организација из Београда послала га је у 
Совјетски Савез на изучавање агитационо-пропагандистичких курсе-
ва. У новембру 1927. је у Москви примљен у совјетску партијску шко-
лу9 КУНМЗ – Комунистички универзитет националних мањина Запа-
да и прикључен у чланство СКП (бољшевика). Ту се приклонио групи 
Анте Цилиге,10 која је оглашена као ,,троцистичка“ и осуђена, због чега 

6 Вукашин Марковић (1874–?), лекар, учесник Октобарске револуције, близак 
саборац Владимира Илича Лењина. У Црну Гору се вратио 1921. године са на-
мером да подигне устанак и прогласи ,,Совјетску Црну Гору“. Након амнестије 
отишао је у Совјетски Савез. Коста Николић, Мит о партизанском југословен-
ству, (Београд: Завод за уџбенике, 2015), напомена 499, 171.

7 АЈ, 135–53/1932 К83.
8 Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави, Полицијски зборник 

Закона и законских прописа по струци управно-полицијској и самоуправној 
издатих од 1. XII 1918 до 15. VI 1924, (Београд, 1924), 293–296.

9 АЈ, 135–53/1932 К83; Бранислав Глигоријевић, Парламент и политичке 
странке у Југославији 1919–1929, (Београд: Народна књига, 1979).

10 Antun (Ante) Ciliga (1898–?), доктор филозофије, новинар и писац. Члан Савезне 
радничке партије Југославије од 1919. године. Критиковао је совјетску соција-
листичку праксу и систем. Оптужен је да се његови ставови не разликују од ста-
вова Лава Троцког, након чега је ухапшен у Совјетском Савезу као ,,троцкиста“ 
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је морао дати самокритику.11 У току друге године студијских изуча-
вања, по задатку Коминтерне одлази у Монголију и Кину, где проводи 
скоро пуне две године.12 Иако се у полицијском записнику наводи да је 
завршио школу 1929,13 није могуће сасвим потврдити ову чињеницу. 
Петко Милетић никада није изричито изјавио да је завршио универ-
зитет, подвлачећи да је био на КУНМЗ-у и да је био на раду у Балканској 
секцији Коминтерне, која га је одредила да учествује у раду IV конгре-
са КПЈ одржаног у Дрездену 1928. године.14 За време боравка у СССР-у 
оженио се Рускињом, која је била адвокат.15

Петко Милетић16

Напредовање Петка Милетића у Комунистичкој партији тре-
ба сагледати у контексту ,,фракцијских“ борби унутар КПЈ током два-

1928. године. Ivan Očak, ,,Dr Ante Ciliga – otpadnik komunizma i staljinske čistke“, 
Radovi, Vol. 22, (Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest, 1989), 268–277.

11 Николић, Мит о партизанском југословенству, 171.
12 Z. Simić [pseudonim Pere Simića], ,,Dosije – Između pakla i obećane zemlje“, Politika 

svet 2, 21. 1. – 5. 2, Beograd, 1991, 3.
13 АЈ, 135–53/1932 К83.
14 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 84.
15 АЈ, 135–53/1932 К83.
16 Фотографија се налази у досијеу формираном у време судског поступка пред 

Државним судом за заштиту државе у току 1932. године; фотографија није да-
тирана. АЈ, 135–53/1932 К83.
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десетих година и политике Коминтерне усмерене ка успостављању 
трајне контроле над руководством југословенских комуниста пу-
тем одстрањивања, углавном представника старије генерације и до-
вођењем чланова који су били на ,,линији“ њене политике. Сукоб чла-
нова КПЈ појачавао је арбитражну улогу Коминтерне, да би на крају, 
1928. године, КПЈ пала у пуну зависност од Коминтерне.17

Извршни комитет Коминтерне послао је Петка Милетића 
1929. на рад у Централни комитет КПЈ.18 У јануару 1930. укључен 
је у рад Политбироа. Када је почетком 1931. Коминтерна распусти-
ла централну руководећу инстанцу и одредила Привремено руко-
водство КПЈ, његов члан остао је и Петко Милетић.19 Ступа у везу са 
илегалним комунистичким организацијама у земљи, од њих прима 
извештаје и издаје им инструкције за рад на ширењу комунистич-
ке пропаганде. Са добијеним упутствима Централног комитета, као 
инструктор се у априлу 1930. враћа у земљу. У Београду је становао 
под лажним именом Петар Илић, студент филозофије. У то време је 
откривена комунистичка организација у Београду и доста њених 
чланова је ухапшено, те је главни задатак комуниста била обнова 
партијске организације. У складу са тим, Петко Милетић преузима 
функцију обласног секретара КПЈ за Београд. Успео је да дође у кон-
такт са људима из комунистичког покрета и обнови организацију у 
главном граду Краљевине Југославије, истовремено успостављајући 
везу и са комунистима у Новом Саду. На позив ЦК напустио је Београд 
у септембру 1930. године. После подношења извештаја о свом раду 
у земљи, задржан је на раду у Централном комитету. У ЦК се водила 
расправа око несугласица у раду КПЈ и дат је предлог да се Петко Ми-
летић повуче са рада из Партије. Из његовог сведочења нисмо мог-
ли утврдити из којих разлога је дат овакав предлог. Ово питање је ре-
шено у току 1931. одлуком Коминтерне да он остане на раду у ЦК и 
у Партији. На сопствени захтев, у земљу поново одлази у септембру 

17 Више у: Коста Николић, Бољшевизација Комунистичке партије Југославије 
1919–1929, (Београд: Институт за савремену историју, 1994); Todor Stojkov, 
Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929–1935, (Beograd: Prosveta, 1969); 
Десанка Пешић, Југословенски комунисти и национално питање 1919–1935, 
(Београд: Рад, 1983).

18 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 84.
19 Josip Broz Tito, Sabrana dela, tom drugi: avgust 1928 – mart 1935, (Beograd: Komu-

nist, 1977), napomena 204, 264.
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исте године. За време свог другог боравка у Београду, до децембра 
1931, наставио је започети рад на ширењу комунистичке пропаган-
де и успостављању организације. 

У току наредне године послат је у Мађарску како би успоста-
вио везе и створио канале према граници Краљевине Југославије за 
пребацивање илегалних лица из иностранства, као и за преношење 
пропагандног материјала. У Мађарској је боравио до јуна 1932. када 
се поново враћа у земљу. Током овог доласка, приликом покушаја 
илегалног преласка границе, ухапшен је 30. јуна у Хоргошу и наред-
ног месеца предат органима Управе града Београда. Истрага, која 
је вођена на основу дела из члана 1 Закона о заштити јавне безбед-
ности и поретка у држави, вршена је у Управи града Београд, где је 
боравио пет месеци. По сопственом сведочењу пред истражним су-
дијом, био је изложен извесним мучењима: „везивали су ме и тако 
везаног држали извесно време издигнут од земље, а неколико пута 
тукли су ме и по табанима“.20 Суђење је почело 9. маја 1933, а бра-
нио га је београдски адвокат Бора Продановић.21 Оптужница је те-
ретила Петка Милетића да је неутврђено када постао члан Комуни-
стичке партије Југославије и да је 1926. послат у Совјетски Савез на 
изучавање пропагандистичких курсева и похађање совјетске пар-
тијске школе, након које га је Коминтерна поставила за члана ЦК 
КПЈ у Бечу; да је као члан ЦК КПЈ путем кореспонденције одржа-
вао везу са члановима Партије у Београду и Војводини, слао новац 
и инструкције за рад на ширењу пропаганде и стварању нових је-
диница комунистичке организације; да је по налогу ЦК илегално 
дошао у Београд и преузео функцију обласног секретара КПЈ за Ср-
бију. На основу овога је закључено да је ступио у везу са друштвом 
у иностранству у циљу добијања помоћи за насилну промену поли-
тичког стања и социјалног поретка у земљи. На терет му је ставље-
но и писмо у којем се речима: „На челу са крвавим краљем Алек-
сандром последњим“ вређа владар.22 Међутим, суд није могао наћи 
доказе да је Петка Милетића КПЈ послала у Совјетски Савез ради 
похађања пропагандистичких курсева и партијске школе, нити да 
га је Коминтерна поставила за члана ЦК КПЈ. Одбрана Петка Миле-
тића је порекла све чињенице које су му стављене на терет у оптуж-

20 АЈ, 135–53/1932 К83.
21 АЈ, фонд 722, Политички осуђеници у казнионама и концентрационим логори-

ма – Лепоглава, Билећа, Ниш, Марибор, Пожаревац, Сремска Митровица, 1.
22 АЈ, 135–53/1932 К83.
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ници. Иако је у полицији признао већину ствари, пред истражним 
судијом је оповргао све, изјављујући да је потписивао записнике 
које није уопште читао, да су у полицији у њих уносили оно што су 
сами сматрали за потребно. Једино његово признање односило се 
на припадност Комунистичкој партији Мађарске у време боравка у 
тој земљи, негирајући да је за време боравка у Београду имао било 
какве везе са људима из комунистичког покрета.23

У време суђења Месни комитет КПЈ за Београд је добио зада-
так да организује бекство Петка Милетића. Ангажовано је неколико 
комуниста на челу са Милованом Ђиласом.24 Пошто је дошло до от-
кривања организације у априлу 1933, прекинуте су све акције и при-
преме за његово бекство из судског истражног затвора.25

Пресуда је донета 12. маја 1933. године. Петко Милетић је 
осуђен на седам година робије и трајан губитак часних права. Како 
стоји у пресуди, при одмеравању казне суд је уважио олакшавајуће 
околности – делимично признање и непорочност.

У време истражног поступка и суђења, међу комунистима се 
пронела вест о храбром држању Петка Милетића пред „класним не-
пријатељем“. Врху КПЈ је био потребан управо један такав комуни-
ста у времену када се већина других ухапшених врло слабо држала 
пред судом. Поједина инострана удружења интервенисала су код ор-
гана власти са циљем његовог пуштања на слободу. Управи града Бе-
ограда су стизале резолуције радничких организација из Канаде у 
којима се протестовало против затварања Петка Милетића и тражи-
ло његово ослобођење.26 Штампани су и растурани по Краљевини Ју-
гославији леци којима се славило његово јуначко држање и тражило 
пуштање на слободу.27 Акције овакве врсте иницирала је сама Пар-
тија и њено руководство.

23 Исто.
24 Милован Ђилас (1911–1995), политичар, књижевник. Члан КПЈ од 1933. годи-

не. У време Краљевине Југославије осуђен на пет година затвора, део казне је 
издржавао и у заводу у Сремској Митровици. У Политбиро ЦК КПЈ примљен 
1940. После Другог светског рата налазио се у најужем државном и партијском 
руководству све до 1954. када је искључен из Централног комитета и удаљен 
са свих партијских функција. Коста Николић, ,,Милован Ђилас“, Енциклопедија 
српског народа, (Београд: Завод за уџбенике, 2008), 328.

25 Anton Kolendić, ,,Kabinet u senci,“ Duga 404, 19. 8. – 2. 9. 1989, 90.
26 АЈ, 135–53/1932 К83.
27 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 83.
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У Пролетеру је писало: „друг Милетић био је тако страхови-
то мрцварен, да данас баца крв и изгледа као сјенка тако да га ње-
гова браћа и рођаци код посјете у затвору нису могли препознати. 
За читаво вријеме истраге друг Милетић носио је на рукама и нога-
ма тешке ланце“.28 У КПЈ су тврдили да је Петко Милетић осуђен „јер 
је тако хтела великосрпска војнофашистичка диктатура са крвавим 
краљем Александром Послиједњим на челу. Осуђен је, јер није скри-
вао своје комунистичко увјерење. Милетић се пред судом држао ју-
начки. Када му је саопћен састав суда и када је упитан да ли има какве 
примједбе на тај састав, Милетић је одговорио: ‘Ја уопће немам ско-
ро ни са киме приватних спорова, нити сам их икад имао. За држав-
ни суд уопште, а за тај колегиум који ће да суди мене нарочито знам, 
да је то специјална банда крволока, коју је организовала империја-
листичка буржоазија ради гушења пролетаријата, радног сељаштва 
и радне интелигенције и истребљивања њихових претставника. Тај 
суд ја мрзим, јер је он крвнички непријатељ ослободилачке борбе 
радног народа и знам да је он, заједно са својим крвавим газдама, фи-
зички уништио стотине мојих класних другова’“.29 

Будући да су уводници и већина текстова Пролетера имали 
директивни карактер, јачала је популарност Петка Милетића. Оп-
тужница против њега је објављена и у Политици, листу већег тира-
жа и утицаја, а који се могао легалним путем добити и у казненим за-
водима.30 Због исказане храбрости Петку Милетићу је са простора 
Косова и Метохије послата у казнени завод сребрна кутија са потпи-
сом „Омладина Косова и Метохије – другу Петку Милетићу“.31

Петко Милетић је најпре казну издржавао у казненом заво-
ду у Лепоглави, а касније је премештен у сремскомитровачку казни-
ону.32 Како је на робију дошао са добрим партијским препорукама, 
подразумевало се да у партијској организацији у Сремској Митрови-
ци добије водећу улогу. У писму ЦК КПЈ од 3. августа 1933. препору-
чен је за руководство партијске организације, што је допринело да 
постане секретар Комитета казнионице КПЈ (КК).33 

28 „Proces drugu Petku Miletiću“, Proleter, dvobroj 6–7, jun 1933, (Beograd, 1968), 3.
29 Наведено према: „Proces drugu Petku Miletiću“, 4.
30 Slobodan Nešović, Moša Pijade i njegovo vreme, (Beograd: Prosveta, 1968), 290.
31 АЈ, фонд 516, Мемоарска грађа (МГ), 2396.
32 Николић, Мит о партизанском југословенству, 172.
33 АЈ, 722–3.
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Петко Милетић у време хапшења34

Уз Мошу Пијаде,35 доласком Петка Милетића на робију нашле 
су се две личности од великог утицаја међу комунистима у Казне-
ном заводу Сремска Митровица. Око њих двојице почела је подела 
затвореника и њихово груписање. Сукоби између партијских чел-
ника и њихових следбеника водили су се око карактера акција на 
робији,36 самим тим и око руководеће улоге у партијској организа-
цији. Петко Милетић је био вођа „фундаменталистичког радикали-
зма“ међу осуђеним комунистима.37 Сматрао је да не постоји слобод-
но одлучивање маса, залажући се за дисциплиновану организацију 
која и у затвору наставља своју активност,38 истичући: „док класни 
непријатељ сматра да је онемогућио и умртвио најактивније кадро-
ве Партије, права бољшевичка линија је да ми од робије направимо 

34 АЈ, 135–53/1932 К83.
35 Моша Пијаде (1890–1957), сликар, публициста, политичар. Због комунистич-

ке делатности осуђен 1924. године на дугогодишњу робију. Током Другог свет-
ског рата и касније бавио се државничким пословима. Светлана Вујовић, Ми-
лан Кољанин, ,,Моша Пијаде“, Енциклопедија српског народа, 842.

36 Мома Марковић, Сазревање револуције (сећања 1931–1941), (Београд: Београд-
ски издавачко-графички завод, 1984), 56.

37 Николић, Мит о партизанском југословенству, 173.
38 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 84.
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школу класне борбе, Универзитет комунизма у коме ће се школова-
ти и челичити најбољи кадрови револуције. Јер, овдје, на робији, је 
концентрисан и затворен стварни динамит наше Револуције“.39 Ан-
тон Колендић га је описао као изузетно интелигентног и ,,хладно-
крвно стрпљивог“,40 док Мома Марковић у својим сећањима пише да 
је ишао у екстреме не сагледавајући реалну ситуацију и могућност 
за остварење одређених захтева. Истицао се као човек који је нај-
компетентнији,41 проповедајући саможртвовање и антиинтелектуа-
лизам. Он и његови следбеници, називани „вахабити“ по угледу на 
фанатични исламски покрет, заступали су „херојски комунизам“, ин-
систирали на ,,класној борби“ и непопуштању затворској управи. У 
складу са таквим становиштем ова група је била у сталном сукобу са 
казнионичким властима. Тактика Моше Пијаде, која се заснивала на 
политичко-идеолошком изграђивању чланова и избегавању беспо-
требних сукоба, окарактерисана је као ,,ликвидаторско-опортунис-
тичка“.42 Корени сукоба између двојице партијских руководилаца 
могу се тражити и у нетрпељивости Петка Милетића према „инте-
лектуалцима“, у које је Моша Пијаде по свом образовању свакако спа-
дао. Антон Колендић се присећа разговора у коме је Петко Милетић 
истицао да „није волео књигу“, износећи свој презир према ,,интелек-
туалцима,“43 који је исказивао и у односу према руководећим људима 
Партије истичући њихово ,,небољшевичко“ понашање. 44 Овакав став 
је био у складу са ,,линијом“ Партије, протеривањем ,,интелектуала-
ца“ из ње, стварањем професионалних кадрова који не преиспитују 
директиве Партије, већ их беспоговорно извршавају. 

Како је VII конгрес Коминтерне, одржан у Москви од 25. јула 
до 20. августа 1935. године, донео промену у тактици комунистич-
ког покрета, КПЈ је била упућена на другачије начине рада са којима 
дотадашња политика није била у складу.45 Партијској организацији 
у Казненом заводу Сремска Митровица то је било истакнуто у писму 

39 Politika svet, 21. 1. – 5. 2. 1991, 5.
40 Duga 404, 19. 8. – 2. 9. 1989, 92.
41 Марковић, Сазревање револуције, 56–57.
42 Николић, Мит о партизанском југословенству, 173.
43 Duga 403, 84.
44 Руски државни архив друштвено-политичке историје (РГАСПИ), фонд 495, Из-

вршни комитет Коминтерне (ИКК), 277–364. - Захваљујући новинару и публи-
цисти Пери Симићу, који нам је документ дао на коришћење, у могућности смо 
да обогатимо сазнање о гледиштима Петка Милетића. 

45 Istorija saveza komunista Jugoslavije, (Beograd: Komunist, 1985), 130–132.
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Централног комитета 1936. у коме је речено да је одступање од ли-
није VII конгреса Коминтерне видљиво у ставу да се борбеност ко-
муниста спроводи у сталним сукобима са управом казнионе.46 Так-
тика комунистичке организације на робији мора проистицати из 
оцене сопствених снага, као и снаге противника, а не из ,,радика-
лизма“ којим се ризикује и оно што је стечено. Као носилац ,,ради-
кализма“ означен је Петко Милетић, који је сматрао да се активност 
осуђеника показује само у отвореној борби са управом. Из ових раз-
лога, у писму је речено да он нема квалификације да руководи пар-
тијском организацијом на робији и стога је било потребно изабра-
ти нови КК. Циљ оваквих директива није дисквалификација Петка 
Милетића, „који нам је мио и драг као и досад“, већ чување извоје-
ваних тековина.47 Милетић није усвојио директиву Централног ко-
митета, тумачећи својим присталицама да је линија ЦК КПЈ постала 
,,опортунистичка“.48 Захваљујући његовом положају и угледу у ко-
мунистичком покрету и сам став ЦК по питању смењивања убрзо је 
промењен. Оштрица је усмерена ка оним члановима Партије који се 
нису слагали са оваквим акцијама.49 Несхватање настале промене у 
комунистичком покрету видљиво је и приликом спровођења одлу-
ке Четврте земаљске конференције о оснивању комунистичких пар-
тија Словеније и Хрватске. Након оснивачког конгреса КП Словеније, 
Централном комитету КПСл је упућена резолуција партијског руко-
водства Митровачке казнионе, односно Петка Милетића, у којој су 
оштро критиковани документи Оснивачког конгреса и оријента-
ција на стварање Народног фронта против фашизма. Таква оријен-
тација је окарактерисана као ,,опортунизам“, јер се преувеличава-
ла опасност од фашизма како би се оправдала политика сарадње са 
буржоазијом. У својој резолуцији руководство организације у Заво-
ду је захтевало од ЦК КП Словеније да изврши самокритику и да про-
мени своју политику.50

Покушај из 1937. године да се отварањем питања његовог 
држања у полицији сузбије утицај Петка Милетића и подршка коју 
је имао од Централног комитета није успео. Новопридошли члано-

46 АЈ, 722–1. 
47 AJ, фонд 790/1, Комунистичка интернационала (КИ) – секција КПЈ – 1936/68.
48 Nešović, Moša Pijade, 319.
49 AJ, 722–1.
50 Tito četrdeset godina na čelu SKJ 1937–1977, (Beograd: Narodna knjiga, 1977), 68.
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ви КПЈ Блажо Раичевић и Коста Ћуфка51 покренули су причу о ода-
вању партијских тајни полицији.52 На основу оваквих тврдњи упуће-
но је писмо ЦК у коме је тражен записник Милетићевог саслушања.53 
Међутим, Централни комитет је одбио захтев да се поведе истрага.54 
Он сам, о свом држању на полицији и суду, на робији није хтео да го-
вори пред комисијом, позивајући се на став ЦК.55 Са друге стране, КК 
је основао комисију која је испитивала комунисте који су ширили 
овакве приче.56 Донете су ,,собне резолуције“ које су осудиле овакве 
изјаве као клевету и атак на јединство Партије.57 Тиме је ово питање 
за извесно време заустављено. 

Уздизање личности Петка Милетића настављено је након 
физичких обрачуна међу комунистима до којих је дошло 6. августа 
1937. године.58 Његова група искористила је овај догађај да аларми-
ра партијску јавност изван казнионе како Петку прети опасност. Из-
несено је да је покушано убиство „хероја народне борбе и вође про-
летеријата земаља Ј. нашег друга Петка Милетића“.59 Поводом овог 
догађаја написан је и чланак у Рундшау, листу који је издавала Ко-
минтерна, чиме је сукоб пренесен и у међународну јавност. 60 Цен-
трални комитет је и овога пута подржао руководство партијске ор-
ганизације на робији, што је видљиво у писму које је Јосип Броз Тито 
упутио Андрији Хебрангу61 критикујући његово опозиционарство и 
делатност уперену против Петка Милетића.62 Међутим, убрзо је Броз 
променио мишљење, како о држању Андрије Хебранга тако и о стању 
у партијској организацији на робији. 

51 Блажо Раичевић, професор из Љешког поља (Црна Гора), осуђен 1936. на две 
године робије и две године губитка часних права. Коста Ћуфка, пекар из Рије-
ке Црнојевића, осуђен 1936. на две године робије и две године губитка часних 
права. АЈ, 135–23/1936 К130.

52 Nešović, Moša Pijade, 330.
53 АЈ, 790/1–1937/136.
54 АЈ, 790/1–1937/134.
55 АЈ, 722–1.
56 АЈ, 790/1–1937/147.
57 АЈ, 790/1–1937/134.
58 АЈ, фонд 63, Министарство правде Краљевине Југославије (поверљива архива), 1–86.
59 АЈ, 790/1–1937/143.
60 АЈ, 722–1.
61 Андрија Хебранг, трговачки путник. Члан КПЈ од 1920. године. Осуђен 1929. на 

12 година и три месеца робије, коју је издржавао у заводу у Сремској Митрови-
ци. АЈ, 135–210/1929 К3.

62 АЈ, 790/1–1937/153.

47–73



59

Док је Милан Горкић63 руководио ЦК, сукоб у сремскомитро-
вачкој казниони се није ширио, због процене да би то нанело штету 
Партији. Уз то, руководство је респектовало чињеницу да је већина 
осуђеника комуниста на страни КК и Петка Милетића, али и то да је 
он израстао у легендарно име комунистичког покрета Југославије. 
Заокрет у односу према њему и ускраћивање подршке ЦК долази са 
променама у руководству Партије, када је Милан Горкић ухапшен а 
Јосип Броз преузео функцију секретара Партије, средином августа 
1937. године.64 У овом периоду КПЈ улази у нову етапу, која се огле-
да у чишћењу њених редова и пребацивању грешака на раније ру-
ководство.65 Чланови Партије су карактерисани по томе колико су 
пали под утицај Милана Горкића. Како Броз није добио потврду за 
руководство од Коминтерне, у партијском врху настала је борба за 
преузимање вођства КПЈ и утврђивање позиција. Тумачећи опозив и 
хапшење Милана Горкића а затим резерве Коминтерне према Јосипу 
Брозу и ЦК и отказивање финансијске помоћи као знак да руковод-
ство КПЈ више не постоји, Иван Марић и Лабуд Кусовац66 су почели да 
се повезују са појединцима у земљи, најпре са Петком Милетићем.67 
Пошто је уживао огроман углед у комунистичкој организацији, имао 
подршку од Ивана Марића из Париза, а најпре и најбитније, стајао на 
челу најјаче партијске организације у земљи – организације на ро-
бији у Сремској Митровици – истакнут је као најозбиљнији канди-
дат тј. противкандидат Јосипу Брозу за вођу КПЈ. Уколико је Јосип 
Броз желео да се одржи на челу КПЈ, јасно је да је утицај Петка Ми-
летића морао бити сузбијен, како унутар казненог завода тако и у 
партијским организацијама у земљи. На његову иницијативу 1937. 
донета је одлука да се покрене акција против Петка Милетића и гру-
пе која га је подржавала.68 На седници ЦК 9. децембра 1937. дошло је 
до сукоба међу члановима комисије која је испитивала стање на ро-

63 Милан Горкић (1904–1939), публициста. Право име му је Јосип Чижински. Члан 
КПЈ од 1919. У Централни комитет и Политбиро ЦК КПЈ изабран 1934. У Совјет-
ском Савезу ухапшен 1937. Владимир Иванишевић, ,,Милан Горкић“, Српски 
биографски речник, В–Г, (Нови Сад: Матица српска, 2006), 754–756.

64 Venceslav Glišić, Revolucionari, (Beograd: Službeni glasnik, 2012), 31.
65 Коста Николић, Комунисти у Краљевини Југославији, (Чачак: Лио, 2000), 180.
66 Иван Марић, тада руководилац Емигрантског комитета; Лабуд Кусовац руко-

водилац Југословенске секције у Комитету за помоћ републиканској Шпанији. 
Ivan Očak, Gorkić, život, rad i pogibija, (Zagreb: Globus, 1988), 327.

67 Istorija Saveza komunista Jugoslavije, 155.
68 Glišić, Revolucionari, 79.

Јелена КОВАЧЕВИЋ ПЕТКО МИЛЕТИЋ 1897 1943    ОД РЕВОЛУЦИОНАРА ДО ,,ФРАКЦИОНАША“



60

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

бији, првенствено по питању Милетића. Иван Марић је дао оставку 
на рад у комисији устајући у његову одбрану.69 У писму Георгију Ди-
митрову, генералном секретару Коминтерне, Марић је истакао за-
слугу Петка Милетића за извојевана права затвореника која су омо-
гућила политичко и теоријско усавршавање и развијање чланова 
Партије на робији, осуђујући акцију Централног комитета уперену 
против њега, а не против „троцкиста“ и „опортуниста“, међу које је 
сврставао и Мошу Пијаде. У писму стоји: „подвлачим да је П. Миле-
тић један партијски капитал кога треба чувати“.70 Комисија је проду-
жила свој рад, сада у саставу Јосип Броз и Воранц Прежихов.71 Тито је 
саставио писмо за партијску организацију на робији у коме је осуђе-
на делатност Петка Милетића.72 Припремајући атмосферу за њего-
во смењивање, писмо је разаслано свим партијским организација-
ма у земљи. Обавештавајући ПК КПЈ Србије Јосип Броз истиче: „Шепо 
[партијско име Петка Милетића] се потпуно дисквалифицирао као 
руководиоц Циглане [партијска организација у казненом заводу] и 
носи личну одговорност да је тако далеко дошло.“ Истакнуто је да је 
КК присвојио већа права него што је било одређено слањем разних 
директива партијским организацијама у земљи, мимоилазећи Цен-
трални комитет. Знајући да ће доћи до отпора и да директиве неће 
бити лако усвојене речено је да Петку Милетићу треба јавити да се не 
противи мерама које ће бити предузете.73

У Казнени завод Сремска Митровица писмо Централног ко-
митета стигло је 23. децембра 1937. године.74 Писмо, тзв. ,,децембар-
ски апел“, означило је почетак сузбијања утицаја Петка Милетића, 
како у партијској организацији на робији тако и у комунистичком 
покрету. У њему је јасно речено да је руководство партијске органи-
зације на робији истакло претензије на руководство КПЈ. Закључено 

69 Josip Broz Tito, Sabrana dela, tom četvrti: decembar 1937– avgust 1939, (Beograd: 
Komunist, 1977), napomena 18, 241.

70 Politika svet, 21. 1. – 5. 2. 1991, 10–11.
71 Tito, Sabrana dela, IV, napomena 18, 241. Воранц Прежихов (право име Ловро 

Кухар, 1893–1950), књижевник. Члан КПЈ од 1920. године. Из Краљевине Ју-
гославије емигрирао у Беч, одакле је као илегални комунистички функцио-
нер обилазио разне европске земље. У земљу се илегално вратио 1939. У току 
Другог светског рата налазио се у логорима у Матхаузену и Захсенхаузену. 
Marja Boršnik, „Voranc Prežihov“, Enciklopedija Jugoslavije, 6: Maklj–Put, (Zagreb: 
Leksikografski zavod FNRJ, MCMLXV), 610.

72 Tito, Sabrana dela, IV, napomena 16, 241.
73 AJ, 790/1–1937/105.
74 Tito, Sabrana dela, IV, napomena 16, 241.
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је да је на робији створен ,,центар фракционашке делатности“ и да 
„какић тражи да постане на тај начин самосталан руководећи форум, 
а то је препад на ЦК и на јединство Партије“. Даље стоји: „ово је дјело 
болесне амбиције неколико људи који желе да се дочепају на тај на-
чин руководства читаве фирме“. Петко Милетић је оптужен да је пла-
нирао да сазове конгрес КПЈ на који би он лично дошао и тако пре-
узео вођство Партије. Централни комитет је сменио КК, а за вођење 
његових послова одредио Мошу Пијаде.75 

,,Децембарски апел“ је створио у организацији на робији два 
табора, од којих је један тврдио да ,,фракција“ постоји још од раније, 
а други да је није било и да је нема, чиме је отворен дуготрајан су-
коб.76 Посебан проблем је био уверити чланове у оправданост крити-
ка, јер су њима погођени они чланови Партије који су до тада ужива-
ли подршку ЦК и сматрани за најбоље партијске кадрове са великом 
популарношћу у комунистичком покрету, а то се најпре односи на 
Петка Милетића. Његова добра репутација ни у току 1937. није била 
смањена. Милан Горкић у својој брошури ,,Новим путевима“, која се 
појавила исте године, спомиње као истакнуте комунисте, због до-
брог држања на полицији, поред Ђуре Ђаковића,77 Јосипа Броза Тита 
и других, и Петка Милетића, пишући да су „својим јуначким држањем 
уздигли барјак наше партије“.78 У августу 1937. „Поносни херојством 
друга Петка Милетића, који већ 5 година чами у злогласним ћелија-
ма југославенских казамата“, добровољци, учесници у Шпанском 
грађанском рату дали су једној противтенковској батерији његово 
име, што је била велика почаст за једног живог комунисту.79 У част 
петогодишњице његовог робијања у Сремску Митровицу је стигло 

75 АЈ, 722–3.
76 О ,,фракцијским сукобима“ видети више у: Јелена Ковачевић, „Фракцијске бор-

бе међу члановима КПЈ у Сремско-митровачкој казниони 1937–1939“, Архив, ча-
сопис Архива Југославије, XVI, бр. 1–2 (2015), 105–118.

77 Ђуро Ђаковић (1886–1929), металски радник, организациони секретар ЦК КПЈ. 
На Конгресу у Вуковару 1920. године изабран у Централно веће КПЈ. Члан Клу-
ба комунистичких посланика. Загребачка полиција га је ухапсила 1929, спро-
вела на југословенско-аустријску границу и убила, приказујући то као убиство 
при покушају бекства. Dragi Milenković, „Đuro Đaković“, Enciklopedija Jugoslavije, 
3: Ip–Hiđ, (Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, MCMLVIII), 196.

78 Revolucija pod okriljem Kominterne, izabrani spisi Milana Gorkića, (Beograd: Filip 
Višnjić, 1987), 307.

79 „Drugu Petku Miletiću radničkom borcu političkom kažnjeniku Jugoslavije“, Proleter 
9, avgust 1937, 578.
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писмо са хиљаду потписа београдских студената.80 У Ударнику81 су и 
даље излазиле песме спеване у његову част :

,,Има код нас бољшевика
Комуниста што су дика
Има Петка комунара
Капејота кормилара
И будућег комесара
Што је Бошко Југовићу,
Према доктор Марковићу,
Што је Милош Обилићу,
Према Петку Милетићу.“ 82

Неоспорна подршка чланова партијске организације на ро-
бији видљива је и у писму које је Милован Ђилас упутио ЦК КПЈ у 
току 1938. у коме стоји: „бојим се да ћемо учинити грешку ако Шепу 
одвојимо од нас (од вас), јер су с њим најбољи људи који се могу вас-
питати“.83

У поменутом сведочанству Антона Колендића истакнуто је 
да за Петка Милетића ЦК КПЈ није представљао никакав ауторитет. 
Познајући добро све водеће чланове, а најпре праксу понашања Ко-
минтерне према њима и њихову зависност од ње, придавао је и већу 
важност себи јер је добијао специјална овлашћења Извршног коми-
тета Коминтерне.84 Такође, Колендић је потврдио да је изграђиван 
подземни тунел којим је требало, када се припреми сазив, да изађе 
Петко Милетић, појави се на конференцији и прогласи је за конгрес.85 
Несумњиво је да је хапшење Милана Горкића схватио као прилику за 
преузимање вођства Партије рачунајући на подршку Коминтерне. И 
поред оваквих намера Петко Милетић је ,,партијски одговорио“, дис-
циплински се покоривши и дајући самокритику. Сложио се са изне-
том критиком неправилног спровођења „партијске линије“ и са осу-

80 Anton Kolendić, „Ljudi drugog kova“, Duga 405, 2–16. 9. 1989, 89.
81 Осуђени комунисти су организовали илегалну штампу у казнионицама у који-

ма су робијали. Ударник је излазио као дневни лист са информацијама из рада 
партијске организације у казнионици, али и о догађајима изван казнионе. АЈ, 
722–1.

82 AJ, 722 K3.
83 AJ, 790/1–1938/16.
84 Duga 403, 5–18. 8. 1989, 84–85.
85 Duga 404, 19. 8. – 2. 9. 1989, 94.
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дом кампање која је вођена мимо ЦК у земљи и ван ње.86 Међутим, 
као ни остали чланови бившег КК, није прихватио оптужбу да је по-
стојао „фракцијски центар“ и тежња за преузимањем руководства 
Партије. Постављење Моше Пијаде за мандатора тумачио је као за-
блуду која је настала на основу лажног обавештавања Централног 
комитета. 87 

Унутар казненог завода почетком 1939. године рад групе 
Петка Милетића у великој мери је сузбијен, мада не потпуно. Упоре-
до са рашчишћавањем стања унутар завода, текло је сузбијање де-
латности „петковаца“ у организацијама напољу. Петко Милетић је 
одржавао везу са ЦК у Паризу, а његов утицај је видан и у организа-
цијама у Словенији, Београду, Загребу, а посебно у Црној Гори.88 На 
покрајинској конференцији КП Словеније, 29. априла 1938, Јосип 
Броз је истакао ,,фракционашку“ делатност Петка Милетића. Иако је 
конференцији присутвовао одређен број његових присталица, изра-
жена је солидарност са предузетим мерама.89 Едвард Кардељ90 је са 
сваким чланом Партије који је излазио из казнионе појединачно раз-
говарао како би му се разјаснила ствар око ,,фракцијске“ делатности 
групе Петка Милетића везане за словеначку организацију.91 Неколи-
ко људи који су наставили да пружају подршку његовом раду искљу-
чено је из организације.92

Међутим, иако је Јосип Броз из Партије искључио два бивша 
члана КК, Бориса Војниловича и Ивана Корског, на Петка Милетића 
нису примењене никакве санкције. Међу члановима Партије ово 
се тумачило као слабост ЦК и појачавало колебања у односу према 

86 АЈ, 790/1–1938/16.
87 АЈ, 722–1.
88 АЈ, 722–3.
89 Tito, Sabrana dela, IV, 53.
90 Едвард Кардељ (1910–1979) je завршио учитељску школу. У својој 16. години по-

стаје члан илегалне организације СКОЈ. Суд за заштиту државе осудио га је 1930. 
на две године строгог затвора који је издржао у Забели поред Пожаревца. Од Цен-
тралног комитета 1937. године добио је задатак да са Покрајинским комитетом 
организује оснивачки конгрес КП Словеније. Све време од формирања новог ру-
ководства 1937. један је од Титових непосредних сарадника на спровођењу нове 
политике КПЈ. После Другог светског рата налазио се на највишим државним и 
партијским функцијама. Alenka Nedog, „Edvard Kardelj“, Enciklopedija Jugoslavije, 5: 
Jugos–Mak, (Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, MCMLXII), 209.

91 Tito četrdeset godina na čelu SKJ, 68.
92 Tito, Sabrana dela, IV, 224.
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њему. 93 Јосип Броз је писао Моши Пијаде да ће одлука о искључењу 
Милетића из Партије бити донета након Титовог повратка из Мо-
скве.94 Чекао је на одлуку Коминтерне и потврду свог положаја како 
би могао приступити овом акту, што указује на извесну подршку коју 
је Петко Милетић имао у Коминтерни, али и на значај овог решења 
за само преузимање вођства КПЈ. После више писама Георгију Дими-
трову у којима је тражено да се убрза решавање питања КПЈ, Јосип 
Броз је на позив Коминтерне стигао у Москву крајем августа 1938. 
године.95 На седници Секретаријата Извршног комитета Коминтер-
не 5. јануара 1939. Тито је добио мандат да се дотадашње привреме-
но руководство конституише као ЦК КПЈ. Тиме је уједно и одобрен 
његов рад на реорганизацији и учвршћењу Партије.96 

Након Брозовог повратка, иако у Москви то није тражено, 
Петко Милетић је у марту 1939. искључен из КПЈ заједно са великом 
групом комуниста.97 У мају 1939. у Пролетеру је објављено: „Због по-
кушаја стварања фракција у Партији, због недисциплине и непоко-
равања одлукама Партије, уношења смутње у партијске редове и 
неискрености пред ЦК и издајничког држања пред класним неприја-
тељем, због чега је довео у блудњу не само КП него и читаву раднич-
ку класу, искључен је из редова КПЈ Петко Милетић.“98 

Одлуку ЦК о искључењу Петко Милетић није прихватио. На-
кон изласка из затвора у јуну 1939. године,99 тражио је састанак са 
неким чланом Централног комитета. На састанак је послат Иво Лола 
Рибар,100 кога Петко Милетић није познавао и који му је изнео његов 
антипартијски рад.101 Настањујући се у једном селу близу Вучитрна, 
Милетић је развио активност у Црној Гори и на Косову и Метохији. У 
партијској организацији на Косову и Метохији велико изненађење је 
изазвало саопштење да је Петко Милетић под ,,политичким каран-

93 AJ, 790/1–1939/1.
94 Tito, Sabrana dela, IV, 54.
95 Исто, напомена 238, 269.
96 Istorija Saveza komunista Jugoslavije, 157.
97 Николић, Мит о партизанском југословенству, 174.
98 Наведено према: Tito, Sabrana dela, IV, 174.
99 Politika svet, 21. 1. – 5. 2. 1991, 13.
100 Иво Лола Рибар (1916–1943), дипломирао на Правном факултету у Београду, 

где је постао члан и руководилац СКОЈ-а. Учествовао у припреми устанка 1941. 
године. Члан партизанског Врховног штаба и организатор антифашистич-
ке омладине. Погинуо у Другом светском рату. Milan Koljanin, „Ivo Lola Ribar“, 
Enciklopedija srpskog naroda, 950.

101 Anton Kolendić, „Boljševički iskren razgovor“, Duga 407, 30. 9. – 14. 10. 1989, 95.
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тином“. Ове речи протумачене су тако да Партија жели да сачува Пет-
ка од поновног хапшења, јер јој је потребан на вишем, одговорнијем 
месту.102 Дотадашњи чланови Партије: Божо Милетић, дипломирани 
правник, рођени Петков брат, Зејнел Салиху, студент, посебно угле-
дан међу Албанцима, Љубо Јојић, правник, Јаков Грговић, правник, 
Вељко Вучевић, службеник, са изразито јаким везама у косовским 
селима, и други комунисти који су руководили и утемељивали углед 
комунистичке партије на Косову изјаснили су се за Петка.103 Пар-
тијске организације у Пећи, Приштини, Урошевцу и Вучитрну биле 
су под његовим утицајем све до септембра 1939. када је ЦК КПЈ спро-
вео ,,чишћење“ ових организација. Тада су из КПЈ искључени „сви 
нездрави елементи“ који су се окупљали око Петка Милетића.104 Ње-
гов утицај најтеже је искорењен у Црној Гори. Повратак партијске 
организације на линију ЦК трајао је дуже него у осталим крајеви-
ма. Тек у августу 1939. на VII покрајинској конференцији КПЈ за Црну 
Гору осуђена је ,,фракционашка“ и ,,деструктивна“ делатност Петка 
Милетића.105 Јосип Броз је известио партијску организацију у Срем-
ској Митровици о његовом делању: „Онај кукавац који је био тамо 
код вас (...) наставља и напољу ту своју злочиначку работу. Он несме-
тано путује по Србији, Црној Гори, Македонији и Метохији и покуша-
ва унијети забуну, лаже, по обичају, људе и клевеће највиши форум и 
фирме (...) Тај избачени тип неће моћи ништа нашкодити јединству 
фирме, али може сметати тамо гдје још има необавијештених људи, 
и због тога је потребно да прекину с њим сваку везу и они који то још 
нису до сада учинили код вас.“106 

Петко Милетић је од изласка са робије покушавао да оде у 
СССР, надајући се да ће се моћи одбранити и да ће његово питање 
бити решено у другачијем светлу. Са собом је однео архиву из ми-
тровачке казнионе која се односила на рад партијске организације 
на робији.107 Како је рат почео, било је тешко стићи до Москве, међу-
тим, њему је то пошло за руком, па је у КПЈ владало уверење да га је 

102 AJ, 516–2396.
103 Арсо Милатовић, Космет 1935–1945. Моје сведочење, (Београд: Научна књига, 

1990), 108.
104 Николић, Мит о партизанском југословенству, 174.
105 Tito, Sabrana dela, IV, 67.
106 Цитирано према: Tito, Sabrana dela, IV, 213.
107 AJ, фонд 507, Савез комуниста Југославије – Међународна комидија СССР, IX, 

119/V–181 K35.
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„организација саме Коминтерне довела тамо“.108 Антон Колендић у 
својим сећањима наводи да је Милетић добио позив Коминтерне и 
да је његово пребацивање омогућио Централни комитет,109 зато што 
Јосип Броз није био озбиљан кандидат за секретара КПЈ, док су шансе 
Петка Милетића да дође на то место биле веће. На ту функцију њега 
је предлагало „готово цело Кадровско одељење Коминтерне“.110 Све-
дочанство Антона Колендића оставља отворена питања, будући да 
на основу архивске грађе није могуће донети релевантне закључке.

У Совјетски Савез Петко Милетић је стигао 25. септембра 
1939. године.111 И Јосип Броз је тада био позван у Москву, те су се 
двојица „другова“ срела у једном аутобусу.112 Владо Дапчевић113 у 
својим сећањима говори да су заједно чекали у згради Коминтерне 
да их позову, али је Милетић имао сталну улазницу, а Тито не. Пре-
ма Дапчевићевим сећањима, Петко Милетић је Броза у Москви опту-
жио да се повезао са југословенском буржоазијом, да његове блиске 
сараднице раде за Гестапо, да ради за југословенску полицију, што 
је изазвало многа хапшења комуниста.114 Међутим, Тито је распола-
гао фотокопијама саслушања 6. новембра 1932, које му је из Београ-
да послао Милован Ђилас, а којима је компромитовано држање Пет-
ка Милетића у полицији. Ово нису били довољни докази за подршку 
Јосипу Брозу, иако Милован Ђилас наводи да је то било пресудно да 
Милетића Коминтерна скине са листе кандидата у време кад Тито 
још није био потврђен за секретара.115 Полицијски записник је по-
служио само као повод, а стварни разлог уклањања Петка Милетића 
треба тражити у промени тактике комунистичког покрета, коју он 
није схватао. Заговорници „ултралевичарства“, отвореног „револу-
ционарства“ нису одговарали променама које су се десиле на VII кон-

108 Tito četrdeset godina na čelu SKJ, 68.
109 Duga 407, 30. 9. – 14. 10. 1989, 95.
110 Politika svet, 21. 1. – 5. 2. 1991, 13.
111 Николић, Мит о партизанском југословенству, 174.
112 АЈ, 507 (Међународна комисија СССР) – IX, 119/V–181 К35.
113 Владо Дапчевић (1917–2001) од 1933. године члан КПЈ. Прихватио је Резолу-

цију Информбироа 1948, због чега је 1950. осуђен на двадесетогодишњу робију 
коју је издржавао у логорима Градишка, Билећа и на Голом отоку. Сарадњом ју-
гословенске и румунске полиције ухапшен је у Букурешту 1975. и осуђен на 
двадесет година затвора. Јуна 1988. пуштен је из затвора и протеран из Југосла-
вије. Slavko Ćuruvija, Ibeovac: ja, Vlado Dapčević, (Beograd: Filip Višnjić, 1990).

114 Ćuruvija, Ibeovac, 54–55.
115 Glišić, Revolucionari, 32.
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гресу Коминтерне. Тражили су се људи који ће „умети пропагирати 
привремени мир и сарадњу“.116 

На основу полицијског записника видимо да је Петко Миле-
тић признао многе ствари, вероватно услед злостављања. На суду је 
оповргао све што је стајало у записницима, што је била општа так-
тика ухапшених комуниста. Покушао је да негира да је његов пот-
пис на записницима, а одао се на основу писма упућеног за Беч које 
је, како би избегао цензуру, предао жандарму, који је писмо предао 
судији. Писмо је касније послужило вештацима да докажу да потпи-
си на записницима припадају Петку Милетићу.117 Притом београдска 
полиција је на основу адреса и имена нађених у његовим нотесима 
саслушавала и суочавала са њим више од педесет комуниста. Није-
дан није осуђен ни оптужен, што доказује да Петко Милетић ни за 
једног од њих није признао било шта што би их теретило.118 Казна од 
седам година робије није била мала, штавише то је била једна од нај-
тежих казни одређених за неког од бројних комуниста који су хапше-
ни и осуђивани током 1933. Након 1929, када су досуђиване много 
дуже казне, оштрица режима је знатно смањена, што се најпре види 
у висини досуђених година робије.119 И поред овога, остаје чињени-
ца да је партијска организација у Сремској Митровици у време руко-
водства Петка Милетића израсла у најјачу партијску организацију у 
земљи, претворену у „Црвени универзитет“ Комунистичке партије 
Југославије.120

Сузбијање утицаја Петка Милетића и учвршћивање власти 
Јосипа Броза текло је споро. Тито је у Пролетеру и 1940. године упо-
зоравао на непријатељски рад против Партије неколико сарадника 
Петка Милетића, најпре Ивана Корског, Бориса Војниловича и Саму-
ела Мајера, и демантовао њихове тврдње да је Петко рехабилито-
ван.121 На Петој земаљској конференцији 1940. Јосип Броз је поновио 

116 Branko Gligorijević, Kominterna, jugoslovensko i srpsko pitanje, (Beograd: Institut za 
savremenu istoriju, 1992), 251.

117 AJ, 135–53/1932 K83.
118 Duga 404, 19. 8. – 2. 9. 1989, 90.
119 AJ, 722–3.
120 АЈ, 790/1–1936/41.
121 Tito, Sabrana dela, tom peti: septembar 1939 – septembar 1940 (Beograd: Komunist, 

1978), 83. Иван Корски, из Осијека у Хрватској. Члан КПЈ од 1934. године (исто, 
193). У време хапшења 1935. студент технике. Осуђен на казну од четири годи-
не (АЈ, 135–32/1935 К124). Стрељале су га усташе 1941. године (Politika svet, 13). 
Борис Војнилович, рођен 1912. године у Италији. У време хапшења студент тех-
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и потврдио своју осуду: „Познати хохштаплер и групаш Петко Миле-
тић успио је да на врло лукав начин придобије симпатије већине дру-
гова (...) Он је те људе тако затровао и нахушкао против Партије и ЦК 
да су неки постали готово отворени непријатељи Партије (...) Како је 
било могуће да један такав релативно ограничен човек, али врло лу-
кав, дуже вријеме водио за нос толике наше поштене људе? (...) Томе 
типу стварали су легенде о херојству такви људи као што је био Гор-
кић и остали који су тада били у руководству, а данас су (...) избачени 
из КП (...) Истрага коју је Централни комитет водио (...) показала је да 
се тај човек држао недостојно пред полицијом, да је издавао и при-
чао о стварима за које се јасно види да их нико други није могао изда-
ти, јер их нико други није ни знао“.122

Једногласно је одобрен рад руководства, као и ликвидација 
групе Петка Милетића. Он је окарактерисан најмрачнијим бојама, 
што је у складу са маниром који је владао у комунистичком покрету 
да са комунистима који су згрешили или били искључени није мог-
ло бити ни личног познанства ни пријатељства.123 Проглашен је из-
дајником, заврбованим од полиције.124 Јосип Броз је сву одговорност 
за „фракцијску“ борбу пребацио на Петка Милетића, износећи да су 
остали чланови били изманипулисани, па је тиме оставио могућност 
за њихов евентуални прилазак руководству. Пребацивањем криви-
це за овакво стање на раније руководство пронађени су  и одстрање-
ни узроци лошег стања у Партији, чиме се улога Јосипа Броза на ме-
сту руководиоца КПЈ учврстила. 

За комунисте у КПЈ судбина Петка Милетића је окончана 
1939. када се пронела вест да је ликвидиран у СССР-у по оптужбама 
због политичких преступа.125 Међутим, након повратка Јосипа Бро-
за у земљу, Милетић је написао жалбу, на више од 30 страна, о свом 
избацивању из КПЈ, насловљену на Извршни комитет Коминтерне 
9. јануара 1940. а потписану псеудонимом који је добио у Москви – 
Никодимов. Како је био ухапшен 5. јануара 1940,126 жалба је била по-

нике. Осуђен је на пет година робије и пет година губитка часних права 1933. 
године (АЈ, 135–28/1933 К98). Погинуо 1941. године (Politika svet, 13). Самуел 
Мајер, рођен 1901, браварски радник (АЈ, 135–354/1929 К5). Стрељан у Јасенов-
цу 1941. године (Politika svet, 13).

122 АЈ, 722 (Материјали из библиотеке Сремска Митровица), 4.
123 Николић, Комунисти у Краљевини Југославији, 72.
124 Duga 404, 19. 8. – 2. 9. 1989, 90.
125 АЈ, 507 (Међународна комисија СССР) – IX, 119/V–181 К35.
126 Перо Симић, Светац и магле, (Београд: Службени лист СЦГ, 2005), 104.
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следњи покушај одбране. О свом понашању у полицији писао је да се 
држао правила Партије, не одајући ниједну тајну, нити потписујући 
било какве записнике. Говорећи о стању у партијској организацији 
на робији писао је да се залагао против „антикомунистичког“ пона-
шања, без зближавања са „класним непријатељем“, за јединствену 
организацију, за вођење борбе у затвору под руководством ЦК и уз 
његову сагласност, за организацију партијских школа.127 Тражио је 
поништење решења о искључењу из КПЈ, сматрајући наведене раз-
логе измишљеним, а људе који су их писали издајницима Партије.128

Његов извештај није допринео промени одлуке, септембра 
1940. осуђен је на осам година поправно-радног логора.129 Казну је 
издржавао у Севжелдорлагу у Уст-вимском рејону, где је радио на из-
градњи пруге Котлас–Воркута. Умро је 27. јануара 1943. за време из-
државања казне. 130

Петко Милетић је у Москви рехабилитован 1988. године, а Са-
вез комуниста Југославије одговорио је да није могуће покренути по-
ступак за рехабилитацију и задржао суд Партије о његовом „фракци-
онаштву“ и издајству.131
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Summary

Jelena Kovačević

Petko Miletić (1897–1943) – from a revolutionist 
to a „factionist”

Abstract: There are certain individuals relevant to the com-
munist movement who stepped from the scene before the 
outbreak of the Second World War in Yugoslavia. The aim of 
this work is to highlight the role of Petko Miletić in the Com-
munist Party of Yugoslavia, which is not negligible, especially 
in the period of con licts regarding the leadership of the Party 
in the period from 1937 to 1939. In historiographical works 
and memoirs, there are data of informational character in ac-
cordance with the adopted and valid Party manifest. The role of 
Petko Miletić in the Communist Party of Yugoslavia (CPY) was 
an example which most clearly re lected changes both in the 
Communist Party of Yugoslavia, and the centre of the commu-
nist movement, Comintern, after its 7th Congress in 1935. This 
paper aims to show the real in luence and signi icance of Pet-
ko Miletić within the communist organization in the Kingdom 
of Yugoslavia. However, due to the scarcity of archival sources, 
this paper cannot provide a complete image of this important 
igure of the communist movement.

Key words: Petko Miletić, Communist Party of Yugoslavia, Co-
mintern, Prison of Sremska Mitrovica, Josip Broz Tito

During the period of establishment and development of the com-
munist movement, it is possible to easily slip into “enemy waters”. Petko 
Miletić was an example which most clearly re lected changes in the com-
munist movement, consequences, con licts and battles inside the Party, 
their re lections on the personality, and CPY members. After crossing the 
legality, CPY grew into the staff party, modelled on the Bolsheviks, with 
disciplined staff, carved in the ruling party “line dogma.” Although Petko 
Miletić was carrying a halo of revolutionary and “Bolsheviks,” he exer-
cised his own dogma, putting himself above the Central Committee and 
its directives, by standing up and trying to change them. Knowing well 
all the leading members, Comintern’s behaviour towards them and their 
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dependence on it, he attached the greater importance to himself because 
he had a support of the special powers of the Executive Committee of the 
Comintern. There is no doubt that after the departure of Milan Gorkić, he 
counted on CPY leadership, relying on the support of the Comintern and 
the large number of members of the Communist Party of Yugoslavia, and 
the party organization in the penitentiary in Sremska Mitrovica. There-
fore, he was a serious candidate and main rival of Josip Broz Tito for the 
leadership over CPY. The reviews of his fractional activities and treacher-
ous behaviour were coloured by power struggle. The practice of the CPY 
was such that the evidence had more of the character of propaganda than 
the character of evidence. The fact remains that the party organization in 
Sremska Mitrovica during the leadership of Petko Miletić grew into the 
strongest party organization in the country, and turned into “Red Uni-
versity” CPY. Petko Miletić was bothered by the fact that Josip Broz had 
better connections in the Comintern, which is a special issue that should 
be worked out, but which is not the aim of this work. However, the rea-
sons for his failure were not in changes in the international communist 
movement, but rather in the long-time isolation, its dogmatism, lack of 
the support of the Comintern, ignorance of the changes and the impact 
of Tito in the communist movement and Comintern. Eliminating Petko 
Miletić and his supporters from the CPY produced a new group of indi-
viduals and communist movement received a new turn and structure.

Јелена КОВАЧЕВИЋ ПЕТКО МИЛЕТИЋ 1897 1943    ОД РЕВОЛУЦИОНАРА ДО ,,ФРАКЦИОНАША“
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Југословенско-италијански преговори о решавању питања 
оптаната након Другог светског рата*1

Апстракт: У чланку се анализира процес преговора између 
југословенске и италијанске владе у вези са решавањем пи-
тања оптаната и указује на проблеме који су пратили спро-
вођење постигнутих споразума. Чланак је писан на основу 
докумената из Дипломатског архива Министарства спољ-
них послова у Београду, Архива Југославије, објављених 
законских докумената, као и литературе на словеначком 
језику.

Кључне речи: Југославија, Италија, Уговор о миру са Ита-
лијом, становништво, оптанти

Уговор о миру са Италијом, који је 10. фебруара 1947. у Пари-
зу потписало 20 држава, ступио је на снагу 15. септембра исте годи-
не.12Југословенска влада остала је незадовољна решењем положаја 
Трста, док су и југословенска и италијанска влада имале примедби 

* Чланак је настао као резултат рада на пројекту Срби и Србија у југословенском 
и међународном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/свет-
ској заједници (No 47027) који финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.

1 Balkanski ugovorni odnosi 1976–1996, Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori 
i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i 
etničkim manjinama, III tom (1946–1996), ur. Momir Stojković, (Beograd: Službeni 
list SRJ, 1999), 59–87. 
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на граничну линију на подручју Јулијске крајине.23Ова два главна 
питања представљала су оквир за примену одредби Уговора о миру 
по свим другим питањима. На основу члана 11 Југославија је доби-
ла територијално проширење на рачун Италије. Указом Президију-
ма Народне скупштине ФНРЈ од 16. септембра 1947. проширена је 
важност Устава, закона и других правних прописа ФНРЈ на припоје-
ном подручју.34Питање оптаната, поред тога што је задирало у об-
ласт основних људских права, било је директно повезано са питањем 
разграничења и статусом појединих области на које су обе владе 
полагале право.45На осетљивост проблема у вези са пресељењем ста-
новништва указује и став југословенске владе од 31. јануара 1946. о 
томе да не би требало дозволити исељавање породица из местâ која 
су припадала Италији, већ да би требало сачекати доношење фор-
малне одлуке.56Исељавање италијанског становништва и промена 
етничке структуре Истре представља осетљиву тему која је нашла 
значајно место у италијанској историографији.67 

У члану 19 Уговора о миру са Италијом објашњен је начин 
стицања држављанства оних лица која су на дан 10. јуна 1940. има-

2 О југословенско-италијанским односима у периоду Тршћанске кризе видети: 
Janko Jeri, Tržaško vprašanje po Drugi svetovni vojni, (tri faze diplomatskega boja), 
(Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961); Jean-Baptiste Duroselle, Le con lit de Trieste 
1943–1954, (Bruxelles: Editions de l’Institut de sociologie de l’Universite libre 
de Bruxelles, 1966); Bogdan C. Novak, Trieste 1941–1954, the Ethnic, Political and 
Ideological Struggle, (Chicago–London: The Universiti of Chicago Press, 1970); Uroš 
Kostić, Oslobođenje Istre, Slovenačkog primorja i Trsta 1945. Ofanziva jugoslovenske IV 
armije, (Beograd: Vojnoistorijski institut, 1978); Dragan Bogetić i Bojan Dimitrijević, 
Trašćanska kriza 1945–1954. Vojno-politički aspekti, (Beograd: ISI, 2009); Miljan 
Milkić, Tršćanska kriza u vojno-političkim odnosima Jugoslavije sa velikim silama 
1943–1947, (Beograd: INIS, 2012). 

3 Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 1947, II, 
ur. Vladimir Milovanović, (Beograd: Jugoslovenski pregled, 1986), 161. 

4 Међу истраживањима издвајамо: Darko Darovec and Anton Gosar, „Borders in 
Istria“, Borders in Southeastern Europe: Culture and Politics between the 18th and 
21th Century, ed. Dušan Nećak, (Ljubljana: University of Primorska, University of 
Ljubljana, 2004), 21–40.

5 Архив Југославије (АЈ), Фонд Председништво владе ФНРЈ (50), Међународни 
односи, ф. 66, 66–392. О исељавању становника из Пуле након Уговора о 
миру и промене државно-правног статуса града: Darko Dukovski, „Saveznička 
vojna uprava (Allied Military Government) u Puli 1945–1947“, 1945. крај или нови 
почетак?, уредник Зоран Јањетовић, (Београд: Институт за новију историју 
Србије, Музеј жртава геноцида, 2016), 438–442.

6 Guido Rumici, Infoibati. I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, (Milano: Mursia, 
2002); Raoul Pupo e Roberto Spazzali, Foibe, (Milano: Bruno Mondadori, 2003). Ra-
oul Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, (Milano: BUR, 2006).
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ла стално место боравка на територији коју Италија према Уговору 
о миру уступа другој држави.78Било је предвиђено да ова лица, као 
и њихова деца која су се родила после тог датума, треба да поста-
ну грађани државе којој је територија уступљена и да уживају пуна 
грађанска и политичка права. Дотична држава је у року од три месе-
ца по ступању на снагу Уговора требало да донесе одговарајуће за-
конске одредбе којима би регулисала њихов статус. Посебно је на-
значено да свим лицима, без обзира на расу, пол, језик или веру, треба 
омогућити уживање људских права и основних слобода, подразуме-
вајући слободу речи, штампе и публикација, слободу вероиспове-
сти, слободу политичког уверења и збора. С обзиром на то да је било 
предвиђено да стицање држављанства заинтересоване државе зна-
чи губитак италијанског држављанства, влада државе којој је тери-
торија уступљена преузела је обавезу да у року од три месеца по сту-
пању на снагу Уговора о миру донесе одговарајуће законске одредбе 
у циљу да сва лица старија од 18 година (или лица која су у браку 
без обзира да ли су достигла ту старост) и чији је говорни језик ита-
лијански, добијају право да оптирају за италијанско држављанство 
у року од годину дана од ступања на снагу Уговора о миру. Одређено 
је да оптирање мужа не значи аутоматски и оптирање жене, а опти-
рање мајке укључивало је аутоматски сву неожењену и неудату децу 
испод 18 година. Држави којој је територија уступљена остављена је 
могућност да захтева од лица која буду користила право опције да 
се преселе у Италију у року од годину дана рачунајући од дана опти-
рања. У члану 20 Уговора о миру објашњен је начин оптирања за ју-
гословенско држављанство. У тачки 1 наведено је да у року од годи-
ну дана од ступања на снагу Уговора о миру италијански држављани 
старији од 18 година (или лица у браку без обзира да ли су наврши-
ла ту старост) чији је говорни језик један од југословенских језика 
(српски, хрватски или словеначки) а чије се стално место боравка 
налази на италијанској територији, могу да стекну југословенско 
држављанство уколико југословенске власти уваже молбу коју они 
поднесу дипломатском или конзуларном представнику Југославије 
у Италији. Након тога, југословенска влада је требало да италијан-
ској влади дипломатским путем достави спискове лица која су на тај 
начин стекла југословенско држављанство. На дан ове званичне до-
ставе спискова наведена лица су губила италијанско држављанство. 

7 „Указ о ратификацији Уговора о миру са Италијом“, Службени лист ФНРЈ, 29. ав-
густ 1947, 1001–1085.

Миљан МИЛКИЋ ЈУГОСЛОВЕНСКО ИТАЛИЈАНСКИ ПРЕГОВОРИ О РЕШАВАЊУ 
ПИТАЊА ОПТАНАТА НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
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Италијанска влада је могла да захтева од ових лица да се преселе у Ју-
гославију у року од годину дана рачунајући од дана званичне доста-
ве. Одредбе о дејству опција на жене и децу формулисане су на исти 
начин као и за оптирање за италијанско држављанство. У Прилогу 
14, тачка 10, Уговора о миру наведене су одредбе које се односе на 
пренос имовине лица која оптирају за италијанско држављанство, а 
уједно су се примењивале и на пренос имовине лица која оптирају за 
југословенско држављанство.

Своје међународне обавезе у вези са оптантима југословен-
ска влада је почела да испуњава усвајањем „Закона о држављанству 
лица на подручју припојеном Федеративној Народној Републици Ју-
гославији по Уговору о миру са Италијом“. Након што је текст пред-
лога закона усвојен у законодавним одборима оба дома Народне 
скупштине ФНРЈ, Одељење за правосудно и управно законодавство 
Комитета за законодавство и изградњу народне власти владе ФНРЈ 
доставило је текст 5. новембра 1947. Министарству иностраних по-
слова.89С обзиром на то да је било очекивано да предлог закона уско-
ро дође на усвајање у Народну скупштину, ово министарство је замо-
лило 19. новембра стручњаке у Министарству унутрашњих послова 
да предлог закона хитно прегледају и учине све што је потребно како 
би он што пре добио коначну форму.910Закон о држављанству лица 
на подручју при по јеном ФНРЈ усвојен је у Народној скупштини 27. 
новембра 1947. године. Имајући у виду међународне обавезе које је 
Југославија преузела, помоћник министра спољних послова Влади-
мир Велебит је 2. децембра упутио акт Председништву Президијума 
Народне скупштине ФНРЈ.1011Подсетио је да је Југославија у обавези 
да до 15. децембра 1947. омогући грађанима на припојеном подручју 
опцију за Италију и да је неопходно да Закон што пре буде објављен у 
Службеном листу, а најкасније до 6. децембра, како би се испунио ус-
лов да закон ступи на снагу осам дана од објављивања и како би ње-
гова примена почела пре истека рока. Према Велебиту, ово је било 
важно како југословенска влада не би била изложена приговору да 
није испоштовала обавезу из Уговора о миру, али и да би локалне 
власти које ће примати изјаве о опцији имале довољно времена да 
се припреме за почетак примене Закона. Из Секретаријата Председ-

8 Дипломатски архив Министарства спољних послова (ДАМСП), Фонд Политич-
ка архива (ПА), 1947, ф. 54, бр. 423386.

9 Исто.
10 Исто.
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ништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ Министарству ино-
страних послова упућен је одговор 5. децембра 1947. у коме је на-
ведено да ће Закон о држављанству лица на подручју припојеном 
ФНРЈ по Уговору о миру са Италијом бити објављен у првом наред-
ном броју Службеног листа ФНРЈ.1112 

Велебит је 12. децембра 1947. године телеграмом обавестио 
Посланство у Риму да је Закон о држављанству лица на подручју при-
појеном ФНРЈ по Уговору о миру са Италијом објављен у Службеном 
листу бр. 104 од 6. децембра и да ступа на снагу 14. децембра.1213У те-
леграму је наведено објашњење да лица која немају ни пребивалиште 
ни боравиште у Југославији изјаве о опцији дају пред најближим ди-
пломатско-конзуларним представништвом. Посланству је најављено 
да ће тих дана уз Закон бити објављен правилник у коме ће бити де-
финисани органи власти који ће проверавати изјаве и на основу њих 
доносити решења. До објављивања правилника, Посланству је дата 
инструкција да прима захтеве за оптирање, с тим да касније према по-
треби тражи допуну од странака. Заменик начелника 1. одељења Ми-
нистарства иностраних послова доставио је Посланству у Рим 24. де-
цембра 1947. препис Закона о држављанству на подручју припојеном 
ФНРЈ, као и препис писма у којем су наведени ставови југословенске 
владе о одређеним питањима у вези са опцијама.1314 

Пре него што је усвојен Закон о држављанству на подручју 
припојеном ФНРЈ, припремљено је „Упутство за примену Закона о 
држављанству лица на по дру чју припојеном ФНРЈ“. С обзиром на то 
да је чланом 5 Пројекта закона било предвиђено да мини стар уну-
трашњих послова у сагласности са министром иностраних посло-
ва донесе детаљније прописе за његово спровођење, Министарству 
унутрашњих послова је 19. новембра 1947. достављен предлог упут-
ства за примену закона о држављанству лица на по дру чју припоје-
ном ФНРЈ, које је Министарство иностраних послова сматрало по-
требним како би примена закона могла почети одмах након ступања 
на снагу.1415У акту, који је потписао за меник начелника 1. одељења 
Министарства иностраних послова Лазар Латиновић, стоји да би 
предлоге требало објавити у форми упутства, јер они неће садржа-
ти никакво ново правно правило, већ само упутства за примену већ 

11 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 425201.
12 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 425563.
13 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 425762.
14 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 423386
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постојећих прописа. Сматрало се да је то најједноставнија форма у 
случају да се у току примене Закона појави потреба за допуном тих 
прописа. Наведено је да упутства о примени Закона треба дати ло-
калним властима на поверљив начин и посебно имати у виду лица 
са припојених подручја која ће вероватно хтети да оптирају за Ита-
лију. С обзиром на то да се одуговлачило са издавањем упутства, Ве-
лебит је 26. новембра 1947. подсетио Министарство унутрашњих по-
слова на неопходност што хитнијег деловања како не би дошло до 
проблема приликом примања оптантских захтева.1516Ми ни стар ство 
иностраних послова сматрало је потребним издавање упутства за 
локалне вла сти како би поступак након примања изјава о опцијама 
могао одмах да функ ционише чим ступи на снагу Закон о држављан-
ству на подручју припојеном ФНРЈ. Истог дана Велебит се обратио и 
Председништву владе ФНРЈ са молбом да ургира код Министарства 
унутрашњих послова у вези са усвајањем пројекта упутства.1617 

На основу члана 5 Закона о држављанству лица на подручју 
припојеном ФНРЈ по Уговору о миру са Италијом, министар уну-
трашњих послова Александар Ранковић, у сагласности са мини-
стром иностраних послова Станојем Симићем, пот писао је 15. децем-
бра 1947. године „Правилник о опцији лица са подручја при по јеног 
Федеративној Народној Републици Југославији по Уговору о миру с 
Ита ли јом“.1718У члану 1 наведено је да изјаву о опцији даје заинтере-
совано лице пред извршним одбором среског, односно градског на-
родног одбора на чијем подручју има пребивалиште, а уколико овог 
нема, наводи боравиште на дан када изјаву даје. Лица која нису има-
ла ни пребивалиште ни боравиште на територији ФНРЈ требало је 
да дају изјаву о опцији пред најближим дипломатско-конзуларним 
представништвом ФНРЈ. У члану 2 наведено је да изјава о опцији 
може да се поднесе писмено или усмено у записник. Државни орган 
који прима изјаву о опцији био је дужан да утврди идентитет лица 
које даје изјаву и овери истинитост његовог потписа. У члану 3 про-
писано је да се изјава о опцији даје у два истоветна примерка и садр-
жи: породично, очево и рођено име, датум и место рођења оптанта, 
затим место становања, изјаву у ком је месту 10. јуна 1940. имао пре-
бивалиште на подручју припојеном ФНРЈ по Уговору о миру са Ита-

15 Исто.
16 Исто.
17 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 425762; Maruša Zagradnik, „Optiranje za italijansko držav-

ljanstvo s priključenega ozemlja“, Prispevki za novejšo zgodovino 1–2/1996, 96.
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лијом, као и да је на дан 15. септембра 1947, када је ступио на сна-
гу Уговор о миру са Италијом, био италијански држављанин. Изјава 
о опцији требало је да садржи и изјаву да је говорни језик оптанта 
италијански, као и имена и датум рођења деце млађе од 18 година 
на коју се протеже опција. Документа која је оптант морао да подне-
се као доказ чињеница наведених у изјави о опцији била су пропи-
сана у члану 4 Правилника: извод из матичне књиге рођених и уве-
рења којима се потврђује тачност докумената наведених у члану 3. 
У члану 4 одређено је да уверење из тачке 2 и 4 треба да издаје из-
вршни одбор, односно извршни орган месног (градског) народног 
одбора, а уверење из тачке 3, извршни одбор среског (градског) на-
родног одбора на чијем подручју је оптант имао пребивалиште на 
дан 10. јуна 1940. У случају да ови докази нису били поднети уз изја-
ву о опцији, државни орган који је примао изјаву требало је да одре-
ди рок у коме ће они бити поднети. Лица која су изјаву о опцији да-
вала пред дипломатско-конзуларним представништвом ФНРЈ могла 
су поднети италијански пасош. Правилником је било прописано да 
се, након утврђивања истинитости навода датих у изјави о опцији, 
изјава доставља републичком министру унутрашњих послова, који 
је био овлашћен да донесе решење о изјавама о опцији. Уколико су 
били испуњени законски услови за оптирање, издавано је писмено 
решење у коме се констатује да лице које је оптирало, као и мало-
летни чланови породице, на основу Уговору о миру са Италијом није 
стекло право на југословенско држављанство. Уколико није било за-
конских услова за опцију, изјава би била одбијена уз образложење у 
форми писаног решења. Против овог решења заинтересовано лице 
могло је поднети жалбу влади народне републике у року од 14 дана 
од дана пријема решења, а надлежност за решавање жалбе имало је 
републичко министарство унутрашњих послова. 

Истовремено са утврђивањем начина за оптирање, југосло-
венска влада је имала обавезу да законским актом регулише приме-
ну одредби које су наведене у тачки 10 Прилога 14 Уговора о миру са 
Италијом, а које се односе на пренос имовине лица која оптирају за 
италијанско држављанство. Овим делом Уговора о миру дефиниса-
но је да пренос личне оптантске имовине, као и пренос имовине раз-
личитих установа, треба вршити у складу са споразумом утврђеним 
између Италије и државе којој је територија уступљена. На иниција-
тиву Министарства финансија ФНРЈ, 28. марта 1947. одржан је саста-
нак којем су присуствовали и представници Министарства иностра-
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них послова, Министарства спољне трговине и Министарства рада, 
а на којем су разматрана различита финансијска питања која су про-
истицала из недавно потписаног Уговора о миру са Италијом.1819Раз-
говарано је и о питањима из Прилога 14 (пренос оптантских фон-
дова и пренос седишта италијанских фирми). Наведеном одредбом 
Уговора о миру није одређен начин како на уступљеној територији 
треба поступати са имовином оних лица која на основу овог уговора 
стичу држављанство Слободне територије Трста. У објашњењу које 
је Министарство иностраних послова упутило Министарству помор-
ства 29. октобра 1947. године наводи се да је италијански суверени-
тет над Слободном територијом Трста престао са даном ступања на 
снагу Уговора о миру.1920У акту који је потписао начелник 1. регионал-
ног одељења др Јоже Брилеј даље се наводи да се Слободна терито-
рија Трста не сматра уступљеном територијом, тако да је ова област 
од дана ступања на снагу Уговора за југословенску владу страна те-
риторија. Навео је да због тога обавезе које Југославија има према 
држављанима Слободне територије Трста нису исте као обавезе које 
има према Италији на основу члана 19 Уговора о миру и да са имо-
вином држављана Слободне територије Трста на југословенској те-
риторији треба поступати као са сваком страном имовином. Будући 
да Уговором о миру са Италијом није било предвиђено да становни-
ци територије уступљене Југославији могу да оптирају за Слободну 
територију Трста, став Министарства је био да се на имовину оних 
лица која би се преселила или се тамо већ налазе не могу применити 
одредбе тачке 10 Прилога 14 Уговора о миру, већ да ту имовину тре-
ба сматрати страном имовином. Питање трансфера оптантских фон-
дова разматрано је 4. новембра 1947. на састанку у Министарству 
иностраних послова, којем су присуствовали представници Народ-
не банке, Привредног савета, Министарства финансија и Уреда за за-
штиту југословенских интереса у иностранству.2021

На основу договора са представником Председништва ФНРЈ 
на састанку одржаном у Министарству иностраних послова, Влади-
мир Велебит је потписао акт који је 18. новембра 1947. послат Пред-
седништву и у коме се предлаже да Председништво затражи од владе 
НР Хрватске и владе НР Словеније да хитно сакупе и доставе Мини-
старству податке у вези са финансијским питањима која произилазе 

18 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Међународни односи, 62–174.
19 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 412287.
20 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Међународни односи, 62–213.
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из Уговора о миру са Италијом.2122Владе ових двеју република требало 
је да доставе податке о предузећима и друштвима на припојеном под-
ручју која су у целини или делом власништво оптаната, као и податке 
о њиховим покретним стварима (покућство, занатски уређаји, залихе 
робе) и некретнинама које нису биле обухваћене аграрном реформом. 
Министарство иностраних послова тражило је да у свим овим случаје-
вима посебно треба навести да ли је наведена имовина конфискована 
судском пресудом и на основу ког закона, односно да ли је конфиско-
вана неком другом судском или административном одлуком и по ком 
основу. Министарство рада ФНРЈ је доставило 18. октобра 1947. годи-
не нацрт одредаба које би по питању права из социјалног осигурања 
требало да уђу у декларацију намењену оптантима југословенског др-
жављанства по Уговору о миру са Италијом.2223 

Након доношења законског акта којим је омогућено опти-
рање, југословенска и италијанска влада су наставиле да решавају 
питања која је било неопходно регулисати како би лицима која оп-
тирају било омогућено да остваре своја права. Регулисање права 
оптаната који су били на одслужењу казне у Југославији и Италији 
захтевало је договор двеју страна. Југословенско министарство ино-
страних послова намеравало је да од италијанске владе затражи да 
управе казнених завода и логора у Италији обавесте затворенике у 
казненим заводима о прописима члана 20 Уговора о миру и онима 
који то желе омогуће да поднесу молбу југословенском посланству. 
У очекивању италијанског захтева за реципрочним мерама, Лазар 
Латиновић је 27. децембра 1947. од Министарства унутрашњих по-
слова тражио сагласност на предлог да југословенска влада преузме 
обавезу на основу које би и она требало да учини исто у вези са ита-
лијанским затвореницима у складу са чланом 19 Уговора о миру са 
Италијом.2324Навео је да промене у држављанству не би саме по себи 
обавезале ни италијанску ни југословенску владу да ослободе те 
људе из затвора док им не истекне казна, али би држава чији су др-
жављани добила право на заштиту њихових интереса. Начелник 4. 
одељења Н. Оцокољић доставио је Министарству иностраних посло-
ва 14. јануара 1948. сагласност Министарства унутрашњих послова 
на предлог мера којима је требало омогућити да затвореници под-
несу изјаве за стицање држављанства на основу чланова 19 и 20 Уго-

21 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 423157.
22 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 54, бр. 420787.
23 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 427107.
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вора о миру са Италијом.2425Након што је о томе постигнут договор 
са италијанском владом, југословенско министарство унутрашњих 
послова одобрило је 5. фебруара 1948. да они који у затвору опти-
рају могу да се одрекну могућности да остану на југословенској тери-
торији и да се након давања изјаве о оптирању морају одмах исели-
ти у Италију.2526У периоду од 7. априла 1948, када је у Риму извршена 
размена декрета о помиловању, до краја 1950. међу 126 помилова-
них лица која је Југославија изручила Италији било је 78 оптаната, од 
тога њих 38 из НР Словеније.2627 

Питање преноса оптантских добара показало се као најсло-
женије, због чега је италијанска влада средином јануара 1948. пре-
дузела рестриктивне мере и забранила издавање виза члановима ју-
гословенске комисије за реституцију.2728Уочени проблеми довели су 
до тога да је италијанска влада покренула иницијативу за форми-
рање међувладиног тела. Италијански посланик Енрико Мартино 
(Enrico Martino) пренео је 2. фебруара 1948. Велебиту захтев своје 
владе да се образује мешовита комисија која би у складу са чланови-
ма 10 и 12 Прилога 14 Уговора о миру регулисала питање оптантске 
имовине.2829Иако је указао да таква комисија није предвиђена Угово-
ром о миру, Велебит је прихватио да југословенска страна размотри 
предлог о формирању неформалне мешовите радне групе која би из-
радила споразум о трансферу оптантске имовине. Након што је Ју-
гославија одлучила да прихвати италијански предлог, Министар-
ство иностраних послова упутило је инструкцију посланику у Риму 
Младену Ивековићу да Италијанима саопшти која питања југосло-
венска влада жели да расправља истовремено са питањем преноса 
оптантске имовине.2930Италијанско посланство доставило је нотом 
од 18. марта 1948. списак чланова делегације за преговоре о прено-

24 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 41514.
25 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 43494.
26 Zagradnik, „Optiranje za italijansko državljanstvo“, 102; ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 

49376.
27 ДАМСП, ПА, 1947, ф. 65, бр. 4763, Разговор члана Правног савета Министарства 

иностраних послова др Ладислава Серба са саветником италијанског послан-
ства у Београду Тасонијем (Tassoni) 16. јануара 1948.

28 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 48499.
29 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 74, бр. 47745. - Била су то питања цивилних и војних пен-

зија, преноса обавеза друштава социјалног осигурања, деоба железничког воз-
ног парка, деоба архива и питање двовласништва. АЈ, Председништво владе 
ФНРЈ (50), Међународни односи, 62–248.
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су оптантске имовине.3031Посланик Ивековић је 11. јуна 1948. јавио 
да италијанска делегација за преговоре о оптантској имовини „по-
лази следеће недеље“.3132Италијанско посланство је нотом од 16. јуна 
1948. доставило југословенском министарству иностраних послова 
списак чланова италијанске делегације.3233У делегацији су били опу-
номоћени министар Гаетано Векиоти (Gaetano Vecchiotti), који је био 
на њеном челу, затим његов заменик генерални конзул Гвидо Рома-
но (Guido Romano) и још девет чланова. Министарство иностраних 
послова ФНРЈ је имена чланова југословенске делегације за прегово-
ре о оптантској имовини и осталим питањима о којима су се сагласи-
ле две владе доставило нотом од 23. јуна 1948.3334На челу југословен-
ске делегације био је Јоже Брилеј, његови заменици су били Славко 
Стојковић и Дарко Чернеј, а делегација је имала још десет чланова. 
Први састанак по питању оптантске имовине одржан је 21. јуна, уз 
присуство представника југословенских министарстава за рад, са-
обраћај, финансије, спољну трговину, иностране послове и јавног 
тужиоца ФНРЈ.3435Основу за преговоре представљао је југословенски 
Предлог закона о ликвидацији италијанске имовине, на који је по-
сланик Мартино 21. априла дао начелну сагласност.3536Као резултат 
београдских преговора 18. августа 1948. парафиран је „Споразум из-
међу ФНРЈ и Италије о преносу покретних добара оптаната“.3637На ос-
нову размене писама између југословенског и италијанског шефа 
делегације, примена одредби споразума требало је да почне од-
мах, а најкасније до 25. августа.3738Споразумом нису били обухваће-
ни предмети који су били саставни део индустријских, трговачких 
или пољопривредних предузећа.3839Уколико је оптант желео да изне-
се предмете од злата који су у породичној употреби, требало је да 
тражи дозволу од Савезног министарства финансија (члан 2), док је 
за предмете историјске и културне вредности била потребна дозво-
ла Комитета за културу и уметност (члан 2).

30 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 74, бр. 47745.
31 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 415778.
32 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 74, бр. 416471.
33 Исто.
34 Исто.
35 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 427914.
36 Додатак Службеног листа ФНРЈ, бр. 13/1956; Zagradnik, „Optiranje za italijansko 

državljanstvo“, 103–106.
37 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 422064.
38 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Међународни односи, ф. 62, 62–305.
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Разговоре о регулисању начина на који ће бити транспор-
тована оптантска имовина и о регулисању трошкова за транспорт, 
покренуло је италијанско посланство 14. маја 1948. у форми проме-
морије.3940Након разматрања италијанског предлога, Министарство 
иностраних послова одговорило је 10. јуна 1948. да је југословенска 
страна сагласна са тим да обезбеде превоз оптаната и њихове имови-
не из Југославије у Италију, као и да прихвата да се обрачун трошкова 
врши путем пограничног кредита, али да је најцелисходније да се, до 
закључења споразума по том питању, задужење врши у швајцарским 
францима.4041Упркос постигнутој начелној сагласности, југословен-
ска и италијанска управа железница нису могле да се договоре око 
начина исплате и валуте у којој би трошкови били плаћени. Пробле-
ми су отклоњени тек када су италијанске железнице потврдиле да су 
сагласне да југословенским железницама исплаћују трошкове пре-
ко текућег рачуна отвореног између две управе железница, о чему је 
југословенско министарство иностраних послова обавештено 6. ок-
тобра 1948.4142

У Београду је 30. августа 1948. парафиран и „Споразум о пре-
носу оптантских фондова“.4243Народна банка ФНРЈ је отворила динар-
ски рачун у корист банке Ufficio italiano dei cambi, а оптанти су на тај 
рачун полагали своја средства. Приликом одласка оптант је могао да 
купи преко Народне банке ФНРЈ до 30.000 лира на своје име, као и по 
10.000 лира за сваког малолетног члана своје породице, али да тај 
збир не прелази 30.000.4344 

Спровођење потписаних споразума није протицало без про-
блема. Помоћник министра иностраних послова Владо Поповић тра-
жио је 17. септембра 1948. од Министарства унутрашњих послова да 
достави тачан списак лица којима је признато својство оптанта, како 
би Министарство иностраних послова могло да контролише да ли 
се међу одштетним захтевима за имовину налазе и захтеви неопта-
ната.4445Италијанска делегација на преговорима у Београду предала 
је 23. септембра 1948. промеморију југословенској страни у којој је 
наведено, у вези са питањем примене Прилога 14 Уговора о миру са 

39 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 413040.
40 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 415190.
41 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 425913.
42 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 423252.
43 Zagradnik, „Optiranje za italijansko državljanstvo“, 106.
44 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 424304.
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Италијом, да су извесни оптанти тих дана били у немогућности да 
измире последње дажбине услед немања ликвидног новца и да су 
због тога били спречени да оптирају.4546У промеморији се подсећа да 
су, према члану 6 Споразума о преносу покретне имовине оптаната, 
они који нису измирили своје дугове и дажбине према држави мог-
ли бити спречени да пренесу своју покретну имовину, али не и да оп-
тирају. На основу тога италијанска делегација је формулисала захтев 
да југословенска влада објави упутства у којима би било објашње-
но да оптант који није измирио дугове и порезе на уступљеној тери-
торији може увек да оптира, а да ће надлежна власт одлучити да ли 
до стварања услова за несметан пренос, његову покретну имовину 
треба задржати или дозволити пренос уз неку гаранцију. У одговору 
југословенске делегације од 30. септембра негира се да југословен-
ске власти онемогућавају оптирање због неплаћеног пореза.4647Ипак, 
Јоже Брилеј је потписао акт који је 5. октобра 1948. упућен Мини-
старству финансија са молбом да се оптантима, било да су платили 
порез или нису, омогући одлазак, а да се одношење покретне имови-
не дозволи или да се остави као гаранција за измирење дугова пре-
ма држави.4748Истог дана, југословенска делегација је о овом потезу 
Министарства иностраних послова промеморијом обавестила ита-
лијанску делегацију.4849 

У складу са инструкцијом Министарства иностраних посло-
ва, Савезно министарство финансија упутило је инструкцију мини-
старствима финансија НР Словеније и НР Хрватске 14. октобра 1948. 
у којој је наведено да порез оптантима треба наплатити првенстве-
но од њихове покретне имовине, али уколико она није довољна за 
подмиривање пореза, наплата преосталог дуга има се подмирити 
од непокретне имовине коју оптант има на југословенској терито-
рији.4950У акту је напоменуто да се ни у ком случају не може спречава-
ти одлазак оптаната у Италију због тога што нису измирили порез и 
остале јавне дажбине према држави.

Током октобра, новембра и децембра 1948. настављени су 
разговори о питањима оптаната, али се на преговорима у Београду 
није ништа решавало. У циљу постизања бољих преговарачких по-

45 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 424486.
46 Исто.
47 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 424846.
48 Исто.
49 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 427183.
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зиција, уз међусобне оптужбе за застој у преговорима, обе стране су 
настојале да проблеме оптаната решавају заједно са другим питањи-
ма (репарације, реституције, риболов). Главни аргумент са италијан-
ске стране било је указивање на сложеност питања оптирања, посеб-
но питање некретнина, и да због тога није било довољно времена 
за њихово решавање пре завршетка рока за опције.5051Министарство 
иностраних послова обавестило је 15. новембра 1948. Министар-
ство унутрашњих послова да је италијанска влада одлучила да због 
југословенског одбијања да продужи рок за подношење опција, за-
штиту права становника припојених подручја да сачувају италијан-
ско држављанство оствари изван билатералних и директних односа 
између две земље.5152Током децембра 1948. и јануара 1949, у Београду 
и Риму, југословенске и италијанске делегације водиле су паралелне 
разговоре о различитим питањима. Напретка у вези са питањем оп-
таната није било, већ су настављене међусобне оптужбе за одлагање 
преговора. 

 У Риму су 21. октобра 1949. почели југословенско-италијан-
ски преговори о свим економским питањима која су произилазила 
из Уговора о миру.5253На дневном реду била су и питања у вези са из-
вршењем споразума о покретној оптантској имовини. Шеф југосло-
венске делегације био је др Јоже Брилеј. 

Поред проблема приликом усвајања нормативног окви-
ра којим је требало да буде регулисани стaтус и права оптаната, у 
пракси је било проблема у вези са применом усвојених решења.5354На 
основу података којима је располагало југословенско министарство 
за новоослобођене крајеве, од 15. септембра 1947. до 15. септембра 
1948. предато је, без опција које су предате у иностранству, 32.417 
изјава о опцији, које су обухватиле 44.896 особа, а од којих је Италијана 
било 26.509, а Хрвата или Словенаца 18.387 (радника 7.134, сељака 
3.006, а остали разних професија). Одбијено је око 12.000 молби, што 
значи да је требало иселити око 32.000 оптаната.5455У периоду од 15. 
септембра 1947. до 17. новембра 1948. југословенском посланству 

50 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 427911, Разговор Брилеја са Романом 1. октобра 
1948. године.

51 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 428870.
52 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Међународни односи, ф. 62, 62–377.
53 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, досије 13, цео досије докумената о одбијању опција од 15. 

септембра 1948. до краја године, различити проблеми око трансфера оптантске 
имовине, пуно вербалних нота о разним питањима у вези са оптантима.

54 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Кабинет Едварда Кардеља, 50–3–7, 3–1095.
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у Риму поднето је 18 опција за италијанско и 19 за југословенско 
држављанство, док је у истом периоду југословенски конзулат у 
Милану примио 827 опција за италијанско држављанство и 61 за 
југословенско.5556Ови захтеви су углавном одбијени као неосновани. 
Према истраживањима које је спровела др Невенка Троха, на под-
ручју прикљученом НР Словенији, до краја 1947. године опцијске 
изјаве дало је 16.389 особа и 5.970 њихових малолетних чланова по-
родице.5657Власти НР Словеније су након окончања свих процедура 
одбиле 1.027 захтева Словенаца. У различитим фазама признавања 
права на опције било је пуно одбијања и до краја 1950. на подручју НР 
Словеније донето је 4.310 негативних одлука.5758Аутохтоних Италија-
на на подручју које је 1947. прикључено НР Словенији није било, већ 
су захтеве за опцију подносили Словенци који су желели да се пре-
селе у Италију и да на тај начин реше своје проблеме.5859Они су пре-
давали захтеве за опцију и изјављивали да је њихов говорни језик 
италијански. До краја 1950. од укупно 13.239 поднетих пријава за 
прихватање опција, прихваћено је 6.825 док је 4.303 одбијено.5960Дру-
ги захтеви су били на чекању, док су критеријуми за оптирање зна-
чајно промењени. Међу Словенцима који су тражили право на опцију 
било је пуно жена које су у браку са Италијанима.6061Није био зане-
марљив број оних Словенаца који су се одселили или побегли из под-
ручја прикључених Италији. Приликом прихватања ових захтева 
за опције југословенске власти су биле ригорозне, тако да су мно-
ги људи одбијени, a у првом периоду скоро сви. Било је и случајева 
да су приморски Словенци подносили захтев за опцију а касније 
се предомислили и поништавали.6162Из крајева који су Уговором о 
миру припали Југославији у Зону А Слободне територије Трста 1951. 
доселило се 5.587 оптаната, док је 1952. досељено 78 оптаната.6263 

Током разговора са Беблером, 9. јуна 1948. године, посланик 
Мартино се жалио на праксу југословенских власти које решавају 
молбе оптаната и предао списак случајева када је једним члановима 

55 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 547548.
56 Nevenka Troha, „Optanti za italijansko državljanstvo z območja priključenega 

Sloveniji leta 1947“, Prispevki za novejšo zgodovino 2/1997, 360.
57 Исто.
58 Исто, 367.
59 Zagradnik, „Optiranje za italijansko državljanstvo“, 97.
60 Troha, „Optanti za italijansko državljanstvo“, 369.
61 Исто, 367.
62 ДАМСП, ПА,1954, ф. 91, бр. 41958
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исте породице молба за оптирање уважена а другим члановима 
одбијена.6364Као посебне је навео случајеве сестара Беача (Beaccia), 
од којих је једној одобрено оптирање а другој одбијено, и породице 
Бенковић у којој је одобрено свим члановима породице осим оцу. 
Разговор са Брилејом 10. јула 1948. Мартино је искористио да још 
једном укаже на грешке југословенских народних одбора уз тврдњу 
да они немају јединствене инструкције и сваки одбор ради на свој 
начин.6465Критике на рачун рада југословенских комисија за опције 
имало је и Министарство за новоослобођене крајеве. Тако се у 
Извештају о стању у Истри и Словенском приморју од 5. јуна 1949. 
наводи да се комисије које су радиле на том питању нису превише 
уносиле у проблем, те су често пуштале децу у Италију а родитеље 
задржавале, или обратно.6566С друге стране, често су одбијане молбе за 
опцију појединих старијих људи који нису имали никога и којима се 
није могло јасно доказати да су пореклом Хрвати или Словенци. Такви 
незадовољници обраћали су се Министарству за новоослобођене 
крајеве и молили да им се омогући одлазак у Италију. Министарство 
за новоослобођене крајеве је реаговало у таквим случајевима и са 
Министарством унутрашњих послова НР Хрватске настојало да се 
исправе грешке и жалбе позитивно реше како би оптантско питање 
што пре било закључено. 

Када су молбе за оптирање и биле прихваћене, прикупљање 
нових података за издавање излазних виза правило је велике 
проблеме оптантима. Типичан случај десио се када је 12. септембра 
1948. у Задар стигао италијански пароброд „Карлуча Виола“ (Carluc-
cia Viola), који је требало да укрца 300 оптаната.6667Локалне власти 
су постигле договор са командантом брода о времену укрцавања и 
испловљавања, али је на крају отпутовало само 39 особа јер остали 
нису прибавили излазне визе. Међу проблемима било је и нерегу-
лисано питање да ли италијански оптанти имају право да са собом 
понесу плодове са земљишта која су поседовали као аграрни инте-
ресенти. Пошто Котарска аграрна комисија у Поречу није имала је-
динствен став са Обласном комисијом за аграрну реформу и коло-
низацију у Пазину, ово питање је преко Председништва владе НР 
Хрватске 27. септембра 1948. стигло на решавање у Министарство 

63 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 65, бр. 428948.
64 Исто.
65 АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50), Кабинет Едварда Кардеља, 50–3–7, 3–1095.
66 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 599159.
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иностраних послова.6768Помоћник министра Владо Поповић одгово-
рио је Председништву владе НР Хрватске 8. октобра 1948. да су и оп-
танти, док се налазе на територији Југославије, дужни да понуде на 
откуп део производа, али да је оно што им преко тога остане њихово 
законито власништво и да имају право да пренесу те намирнице уко-
лико оне не прелазе нормалне домаће залихе.6869 

Наводни покушаји онемогућавања оптаната да у закон-
ском року уложе жалбу на негативну одлуку о опцији били су разлог 
због кога је 15. септембра 1948. италијанско посланство протесто-
вало код Министарства иностраних послова.6970Министарство уну-
трашњих послова ФНРЈ обавестило је Министарство ино страних по-
слова 24. септембра 1948. да је Министарство унутрашњих послова 
НР Хрватске до тог тренутка решило укупно 2.112 жалби на решења 
којима нису уважене опције, од чега је одбијено 1.469, а прихваће-
но 468.7071Италијански посланик Мартино је током разговора са по-
моћником министра иностраних послова Леом Матесом 25. новем-
бра 1949. подсетио на раније ноте и разговоре и тражио убрзање и 
повољнији однос у вези са решавањем оптантских молби и жалби на 
постојећа негативна решења.7172Матес је рекао да ће се убрзати мол-
бе које долазе из Италије и да југословенска влада неће присиљава-
ти људе који живе у Италији да задрже југословенско држављанство. 

Подударност ставова током разговора и консултација које 
су југословенски и италијански представници имали од септембра 
1950. довела је до потписивања новог споразума о оптантима. Ита-
лијанска влада је тражила писмену обавезу о томе да број негатив-
них решења за оптанте који се налазе ван Југославије неће прећи 
200, да ће југословенска влада пре доношења коначног решења са-
слушати аргументе италијанске стране и да ће пристати да јој се 
дипломатским путем доставе они случајеви у којима је опција одо-
брена а италијанска влада сматра да се ради о Словенцима или Хрва-
тима.7273Матес је 2. октобра 1950. потврдио посланику Мартину да је 
југословенска влада спремна да писмом потврди сагласност у вези 
са наведеним италијанским захтевима.7374Договорили су се да се по 

67 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 425906.
68 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 425906.
69 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 424412.
70 ДАМСП, ПА, 1948, ф. 75, бр. 425082.
71 АЈ, 836 (КМЈ), I–3–б/338. 
72 АЈ, 836 (КМЈ), I–3–b/342.
73 Исто.
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свим овим питањима утврди и формулише сагласност у Риму између 
Ивековића и Зопија. У Риму су 23. децембра 1950. године посланик 
Ивековић и министар иностраних послова Сфорца потписали „Спо-
разум између ФНРЈ и италијанске републике о уређењу извесних пи-
тања која се односе на опције“.7475Овај споразум је представљао пра-
ву прекретницу у процедури оптирања и њиме је оно продужено до 
краја марта 1951, у тренутку када су према Уговору о миру рокови 
за оптирање били прошли.7576Истог дана, 23. децембра 1950, у Риму 
је потписан и „Споразум о преносу фонда оптаната ФНРЈ и владе Ре-
публике Италије“.7677На састанку са Матесом 22. јануара 1951. Марти-
но је предложио да рок од 60 дана за опције на основу Споразума о 
уређењу извесних питања која се односе на опције почне да тече од 
1. марта 1951. године.7778У току разговора пристао је на Матесов пред-
лог да се уместо тога фиксира да рок истиче 15. априла јер је у Ју-
гославији објављено да тај рок почиње. Матес је рекао да ће се Ју-
гославија накнадним продуживањем рока изједначити са њиховим 
роком који почиње 15. фебруара 1951. године. На свој захтев, Марти-
но је 14. марта 1951. разговарао са Матесом, који га је обавестио да ће 
у београдским новинама изаћи обавештење о року подношења мол-
би оптаната.7879

___________________

У извештају којим је Министарство иностраних послова 28. 
априла 1952. обавестило Јосипа Броза да је завршен поступак опције 
у корист Италије, наводи се да је 15. априла 1951. истекао рок за 
подношење изјава о опцији и да је југословенска влада тиме испунила 
своје обавезе из Уговора о миру.7980Југословенским властима поднето 
је укупно 131.252 изјаве о опцијама. Од тога је уважено 110.630, док 
су 20.622 изјаве одбијене у складу са одредбама Уговора о миру. У 
оквиру извршења споразума од 23. децембра 1950. ревидирано је 
10.403 раније донета негативна решења и тим лицима је омогућено 
да оптирају. Од укупно 79.190 захтева поднетих из иностранства, 

74 Додатак Службеног листа, бр. 12/1956.
75 Zagradnik, „Optiranje za italijansko državljanstvo“, 97.
76 Додатак Службеног листа, бр. 9/1957.
77 АЈ, 836 (КМЈ), I–3–b/347.
78 АЈ, 836 (КМЈ), I–2–d/81.
79 АЈ, 836 (КМЈ), I–3–d/89.
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уважено је 79.036, док је поводом 154 захтева италијанска влада 
обавештена да опције нису правно засноване. 

Питање оптаната остало је једно од отворених питања у 
југословенско-италијанским односима током наредних година. 
Мартино је 10. јуна 1952. пренео Матесу информације о разговору 
свог секретара са југословенским конзуларним одељењем о питању 
опција.8081Тада је италијанској страни речено да још није моменат да 
се дипломатским путем расправљају преостали случајеви опција, јер 
поступак није још завршен и „постоји призив на јавног тужиоца“. У 
вези са тим, италијанском посланству је саветовано да одложи даљу 
предају листа са подацима у прилог молби одбијених оптаната. 
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Summary

Miljan Milkić

Yugoslav-Italian Negotiations on Resolving the Issue 
of Minorities’ Option after the Second World War

Abstract: This article represents an analysis of the negotiation 
process between the Yugoslav and Italian governments regard-
ing the resolution of minorities’ option questions. The author 
points out to the problems that have accompanied the imple-
mentation of the agreements. The article includes the indings 
based on documents from the Diplomatic Archive of the Minis-
try of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, the Archives of 
Yugoslavia, published legislative documents and correspond-
ing literature in Slovenian language. 
Key words: Federal People’s Republic of Yugoslavia, Italy, Trea-
ty of Peace with Italy, population, minorities’ option

The signing of the Treaty of Peace with Italy on 10 February 
1947 did not bring the expected solution to the critical issues between 
Yugoslavia and Italy. The two governments accepted the provisions of 
the Treaty, but continued to lead foreign policy that disturbed the good 
relations. The Treaty of Peace decisions regulated the basis for the res-
toration of political, economic and cultural relations between Yugosla-
via and Italy. Article 19 and Article 20 of the Treaty of Peace contained 
the basis for the regulations which would enable relocation of popula-
tion from one country to another. On the basis of the Treaty of Peace, 
two governments continued to address issues that had to be regulated 
in order to provide the rights for opting persons. The main issues to be 
solved were the tax exemption for opting requests, granting exit visas 
for optants, covering the costs for their transportation, transfer of the 
optants’ property, the procedure for opting in prison. Many observed 
problems made the Italian government launch an initiative for the es-
tablishment of an intergovernmental commission that would deal with 
regulation of optant issues. During the negotiations, both governments 
tried to stipulate conditions for resolving other critical issues. Beside 
the problems during the adaptation of normative framework for reg-
ulation of status and rights for minorities’ options, there were also 
problems with the implementation of the adopted solutions. Signi icant 
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progress was made on December 23, 1950 when the Agreement on the 
regulation of certain opting issues was signed in Rome. However, in the 
coming years partial cases continued to cause problems in the Yugo-
slav-Italian relations.
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Сиповска концепција југословенске спољне политике: 
ДСИП у средишту унутарпартијских спорења

Aпстракт: Рад представља анализу појаве „сиповске кон-
цепције“ југословенске спољне политике и њених основ-
них карактеристика почетком 60-их година 20 века. По-
сматран је кључни однос између Државног секретаријата 
за спољне послове Југославије (ДСИП) и Савеза комуниста 
Југославије (СКЈ), кроз уочавање главних идеја партијске 
поларизације југословенских комуниста и дилема око од-
ређених спољнополитичких приоритета везаних за однос 
према Совјетском Савезу.

Кључне речи: спољна политика, Југославија, Совјетски Са-
вез, Константин Коча Поповић, Јосип Броз Тито, Алексан-
дар Ранковић, Марко Никезић 

Почетком 1963. неслагања унутар југословенског партијског 
врха, обелодањена само годину дана раније на мартовској седници 
Извршног комитета ЦК СКЈ, добијала су сасвим нову садржину. По-
ред већ непомирљивих различитих гледања на решавање југосло-
венских економских проблема, у врху Партије појавио се и проблем 
нејединства према одређеним спољнополитичким питањима. У тре-
нутку када су се сумирали утисци са Београдске конференције несвр-
станих и када је Југославија на међународној хладноратовској сцени 
зацртала свој нови спољнополитички курс, на седници ИК ЦК СКЈ, 
априла 1963, појавиле су се озбиљне оптужбе да у вођењу спољне по-
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литике настају две различите концепције: „партијска“ и „сиповска“.1 
Иако је седница имала за циљ да покрене расправу око заузимања 
важних ставова у односу на ситуацију у међународном комунистич-
ком покрету, ипак се десило да је пред суд највишег органа Партије 
стављен рад целокупног апарата Државног секретаријата за спољ-
не послове (ДСИП) на челу са Константином Кочом Поповићем. На-
изглед две различите седнице Извршног комитета ЦК СКЈ из 1962. 
и 1963. сведочиле су о отпочињању много садржајније дебате уну-
тар све мање монолитне комунистичке партије у Југославији. У јед-
ној таквој унутарпартијској дебати ДСИП ће, спољнополитичком ак-
тивношћу и персоналним саставом, представљати ненаметљивог 
учесника, али за партијски врх довољно видљивог. Појава „сиповске 
концепције“ била је само један од израза пробуђене унутарпартијске 
поларизације која се почетком 60-их година кристализовала у суда-
ру са озбиљним питањима будућности југословенске државе и раз-
воја југословенског самоуправног социјализма. 

Партија и дипломатија 1962: борба за једну концепцију

Озбиљна унутрашња криза са којом се Југославија суочи-
ла почетком шездесетих била је кључна вододелница у југословен-
ском партијском руководству, која није само сучелила реформске и 
антиреформске снаге унутар Партије већ је истовремено дефини-
сала нови контекст у југословенско-совјетским односима. Програм 
Савеза комуниста Југославије из 1958, који је представљао коначни 
израз једног деценијског осмишљавања модела самосталног пута ју-
гословенског социјализма и који су поједини комунисти доживља-
вали као „најдемократски програм у историји не само југословен-

1 Термин „сиповска“ изведен је од скраћенице за Државни секретаријат за спољ-
не послове (ДСИП или СИП), тј. министарства за спољне послове социјалистич-
ке Југославије. Први пут је употребљен на поменутој седници у негативном 
контексту. До сада постојање „сиповске концепције“ није било посебно об-
рађивано у српској историографији. Драган Богетић у својој студији о југосло-
венско-америчким односима констатује њено постојање и значај. Од значајних 
књига које се баве одређеним аспектима конститутисања југословенске ди-
пломатије ваљало би споменути књиге: Милета Бјелајца Дипломатија и војска: 
Србија и Југославије 1901–1999, (Београд: Медија центар „Одбрана“, 2010) и Сло-
бодана Селинића Партија и дипломатија у Југославији, (Београд: ИНИС, 2013); 
Југословенска дипломатија 1945–1961, Зборник радова, уредник Слободан Се-
линић, (Београд: ИНИС, 2012).
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ског него и светског комунизма“,2 стављао је на озбиљан тест тврдњу 
са својих последњих страница да „ништа што је створено не сме за 
нас бити свето да не би могло бити превазиђено“.3 Еуфорична атмос-
фера у Партији након успешно одржане Конференције несврстаних 
држава у Београду није могла да ублажи негативне последице ре-
цесије југословенске привреде у другој половини 1961. године.4 Но-
вонастала криза је у потпуности изоштрила мане југословенског 
економског система, али је истовремено, у покушају њеног превази-
лажења, на површину изнела постојање различитих гледишта у ју-
гословенском партијском руководству. Са једне стране, подстакнуте 
економским проблемима, врло јасно су се кристалисале реформске 
и либералније позиције у СКЈ, које су се у критици друштвеног плана 
и централног планирања позивале на програмске принципе Партије 
залажући се за проширивање опсега самоуправних права у друштву 
и потпуну реформу постојећег економског система. Са друге стране, 
већинску позицију у Партији чинили су конзервативци, са значајном 
Титовом подршком, који су одбијали сваку темељнију расправу о ре-
форми постојећег система и суштину питања одговорности за ново-
насталу кризу пребацивали на „субјективне факторе“. Решења која 
су они нудили позивала су се на тековине југословенске револуције 
и поштовање принципа (лењинистичке) монолитне партије као на 
једини предуслов за почетак одстрањивања негативних последица 
кризе. То је имплицирало минималне промене постојећег економ-
ског и политичког система, уз инсистирање на даљем јачању руково-
деће улоге Партије у друштву.5 

2 Slavko Miloslavevski, Kontradikcije Josipa Broza 1945–1980, (Beograd: Dositej, 
1990), 92.

3 Program SKJ, (Beograd: Komunist, 1980), 259.
4 Југославија се суочавала са до тад највећим падом индустријске производње 

(свега 4,1% годишње), оптерећујуће високим платним дефицитом (72 милијар-
де динара) и општим крахом реформских покушаја ефикаснијег управљања 
квазитржишном диригованом привредом (реформа из 1961). На спољнополи-
тичком плану ти проблеми су се само више усложњавали како су након Бео-
градске конференције погоршани односи са кључним западним државама, а 
посебно са САД-ом, који је до краја 1962, вољом Конгреса, укинуо Југославији 
статус најповлашћеније нације у трговинским односима. Истовремено, про-
текционизам нове економске интеграције у Западној Европи (Европске еко-
номске заједнице) почео је да штети важним трговинским односима Југосла-
вије са западноевропским државама.

5 „Подржаваоци централистичке опције у борбама 1962–1966. били су у 
суштини исти људи који су имали проблема и са прокламованом реформом 
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Коначан епилог унутарпартијске дебате две супротстављене 
концепције десио се на проширеној седници ИК ЦК СКЈ, марта 1962, 
када је у потпуности превладала већинска конзервативнија струја, 
која је своју превагу крунисала постављањем рестриктивне идео-
лошке матрице у југословенском друштву у току 1962. године. Кон-
струисана матрица је била сачињена од идеја које су доминирале на 
мартовској седници ИК ЦК СКЈ, а касније биле преточене у Април-
ско писмо ИК ЦК СКЈ и мајски говор Јосипа Броза Тита у Сплиту. Осим 
општег позива на поновно јачање улоге Партије у друштву, смернице 
конзервативаца упућивале су на одстрањивање сваке врсте унутар-
партијске опозиције и концепција супротних новој „партијској ли-
нији“ идеолошког јединства. Од југословенског партијског чланства 
затражено је дисциплиновано поштовање демократког централи-
зма, уклањање штетног „критизерства“ и инсистирање на општем 
„јединству мисли и акције“. Нови партијски курс, потврђен на IV пле-
нуму ЦК СКЈ јула 1962, морао се безусловно прихватити и промо-
висати на свим партијским састанцима, од највиших републичких 
централних комитета до најнижих локалних комитета. Основни дух 
смерница морао се пронаћи и у свим планираним политичким одлу-
кама везаним за савладавање постојеће кризе у држави, а најбоље се 
одразио у мерама ка обустављању реформе из 1961, ојачавању цен-
трализма и сузбијању републиканизма. Резултат који се очекивао 
спровођењем „чвршћег курса“, по Титовом мишљењу, требало је да 
поново пробуди „револуционарни дух“ југословенских комуниста и 
спречи „деструктивни ревизионизам“. 6

Општа мобилизација партијског чланства СКЈ током 1962. на 
спровођењу ванредних мера ипак није успела да у потпуности ути-
ша све дисонантне тонове у Партији. То је постало евидентно већ на 
седници Извршног комитета ЦК СКЈ, 3. априла 1962, када је критико-

1950–1953. и били су обесхрабрени када је Ђиласов екстремизам довео до 
квазицентралистичког компримиса. И тада и сада они су сачињавали већи део 
партијског чланства и бирократије – неки од њих су били марксисти који су 
то доживљавали као издају револуције, неки су само чували своје позиције и 
привилегије (нпр. Ранковић) и многи, првенствено практични политичари, 
плашили су се да би преношење власти, како је замишљено у реформама, водило 
ка анархији, губитку правца и сасвим могуће дезинтергацији многонационалне 
државе“ (превeo П. Ж.). Dennison Rusinow, The Yugoslav experiment 1948–1974, 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1978), 139.

6 AJ, 507, АЦК СКЈ, III/88, Стенографске белешке са Проширене седнице ИК ЦК 
СКЈ, 14–16. марта 1962.
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ван рад ИК ЦК СК Словеније под оптужбом да није усагласио потреб-
не мере са смером мартовске седнице и да је тиме показао извесно 
„прећутно неслагање“.7 Слично као и у анализи штрајка у Трбовљу 
1958. године, југословенски партијски врх је оптужио словенач-
ке комунисте да толеришу недозвољена иступања на линији „псе-
удодемократизма“, да не спроводе борбу за усмеравање руководеће 
улоге Партије и да превише дозвољавају симпатије према Западу. 
Међутим, партијска критика је ишла много даље од чвршће контро-
ле републичких и локалних комитета, проширујући опсег надзора 
на све оне установе за које се сматрало да се опиру контроли пар-
тијских органа. Свега неколико дана пре чувеног мајског говора Јо-
сипа Броза у Сплиту, у Централном комитету је одржан састанак на 
коме је ДСИП оптужен за „дипломатске деформације“ и проблема-
тично спровођење Априлског писма ИК ЦК СКЈ.8 Састанком је руко-
водио секретар ЦК СКЈ Александар Ранковић, уз присуство чланова 
Секретаријата Комитета СК и руководства ДСИП-а. Учесници рас-
праве на састанку разрађивали су своју критику на основу сачиње-
них теза Комитета СКЈ у ДСИП-у, као и на основу главних смерница 
Писма ИК. Присуство Александара Ранковића давало је посебан тон 
читавом састанку, понајвише због чињенице да је својим ауторите-
том представљао личност из самог партијског врха која је исказаним 
политичким ставовима несумњиво персонализовала конзерватив-
нију струју унутар СКЈ и коју су поједини југословенски комунисти 
сматрали главним „победником“ мартовске седнице ИК 1962. годи-
не.9 Положај организационог секретара СКЈ и контрола над службом 
Државне безбедности омогућили су Ранковићу не само јачање соп-
ственог политичког утицаја већ и позицију са које је прилично само-

7 АЈ, 507, АЦК СКЈ, III/89, Записник са седнице ИК ЦК СКЈ, 3. април 1962.
8 Писмо ИК ЦК СКЈ из априла 1962. било је упућено руководству и чланству СКЈ, 

док је јавност била информисана о садржају тек у јуну. Писмо је позивало на 
заоштравање одговорности и дисциплине руководећих комуниста, јачање со-
цијалистичких друштвених односа, критику партикуларизма и национализма, 
савладавање „критизерства“ које постиже „контрареволуционарне резулта-
те“, партикуларизма република и слабости у привредном животу. Завршни део 
писма упозорава да се не сме изгубити из вида да „живимо у хладноратовској 
атмосфери у свету и да морамо бити јединствени и снажни у идејном, политич-
ком и економском погледу“. АЈ, 507, АЦК СКЈ, III/89, Писмо ИК ЦК СКЈ.

9 Venceslav Glišić, Susreti i razgovori: prilozi za biografiju Petra Stambolića, (Beograd: 
Službeni glasnik, 2010), 104.
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уверено могао да ефикасније промовише идеолошки унифромнији 
модел Партије и државе.10 

Контролу над радом југословенске дипломатије Ранковић 
је обезбеђивао преко посебног Координационог одељења (KO), ин-
сталираног 1952. године у згради ДСИП-а као специјални одсек Удбе. 
На његовом челу налазили су се људи који су били директно под-
ређени Ранковићу, па је присуство Ранка Зеца, тадашњег шефа КО, 
на поменутом састанку обезбеђивало додатну подршку у формули-
сању партијске критике. Управо је извештај Ранка Зеца међу првима 
на састанку у ЦК отворио расправу. Подносећи детаљну анализу из 
угла својих надлежности, Зец се концентрисао на неколико кључних 
проблема у начину рада ДСИП-а: слабо извршавање политичких за-
датака, запостављање „рашчишћавања политичких ставова“ Коле-
гијума ДСИП-а и све чешћа појава неприхватљивих „критизерских“ 
мишљења („да је наша ванблоковска политика предимензионирана, 
да је наш интерес за Европу премален“).11 Као посебно питање које се 
директно тицало његовог рада, Зец је морао да нагласи да је сушти-
на проблема у „неприхватању Координационог одељења као инте-
гралног дела ДСИП-а“, што је годинама била једна од најочиглед-
нијих чињеница.12 Остали учесници расправе нису били ништа мање 
критични и у скоро јединственом наступу представили су ДСИП као 
лоше организовану установу са бројним слабостима и „негативном 
атмосфером“, из које проистичу либерални и опортунистички одно-
си и лоше вођење кадровске политике („која не води рачуна о др-

10 Јован Ђорђевић, веома угледан југословенски правник и један од аутора уста-
ва из 1963, сматрао је Ранковића једним од главних центара отпора самоу-
прављању, његова политичка моћ је постала толико изражајна да у Србији 
фактички није „постојало“ српско партијско руководство („постојао је само 
Ранковић“). Боро Кривокапић, Бесконачни Тито и Крлежине масне лажи, (Бео-
град: Вечерње новости, 2006), 228–229.

11 АЈ, 507, АЦКСКЈ, V, K-XVIII/2a, Записник са састанка у ЦК СКЈ са Секретаријатом 
Комитета СК и руководством ДСИП-а, 4. мај 1962. године.

12 „Pritisak koji je, dok sam bio ministar spoljnih poslova, išao preko Rankovića – 
što ne mora da znači da je poticao samo od njega – neretko je vršen na vrlo grub 
način. Doživljavao sam to kao pokušaj da se Sekretarijat za spoljne poslove stavi pod 
kontrolu Rankovićeve službe. Bio mi je, na primer, nametnut – kao profesionalni 
partijski sekretar – jedan bivši podoficir. Po funkciji sam bio prisiljen da i s takvim 
čovekom sarađujem. Nisam imao izbora jer nisam imao mogućnosti da se otarasim 
takvog partijsko-policijskog kontrolora.“ Aleksandar Nenadović, Razgovori s Kočom, 
(Zagreb: Globus, 1989), 26.
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жавним интересима“).13 Гомилање грешака у ДСИП-у допринело 
је, по оцени Ранковића, да се у негативном смислу гледа на главну 
установу југословенске дипломатије и на људе који раде у њој. Ре-
зултати и углед дипломата у иностранству нису били довољан по-
казатељ успешности рада југословенске спољне политике, већ је она 
на састанку доведена у питање под утицајем смерница обавезујућег 
мартовског партијског курса. Уочене грешке у раду ДСИП-а биле су 
дефинисане као последица занемаривања начина образовања ди-
пломатских кадрова, који се Ранковићевим речима „једнострано ва-
спитавају и припремају за дипломатске дужности“ уз значајно запо-
стављање проучавања југословенског друштвеног система.14 Као и у 
случају критике словеначког партијског руководства, Партија је од 
ДСИП-а захтевала веће „јединство погледа“, појачан „идејно-поли-
тички рад“ и отклањање либералног односа према уоченим дефор-
мацијама. Затражена дисциплина, по мишљењу Ранковића, важила 
је за све подједнако и „ко се ње не придржава ту су партијске и друге 
мере“.15 Међутим, како ће показати априлска седница ИК 1963, руко-
водство ДСИП-а није спровело очекиване промене у свом раду нити 
је прилагодило кадровску политику идеолошком јединству какво је 
замишљао Александар Ранковић.16 То се могло уочити и по држању 

13 АЈ, 507, АЦК СКЈ, V, K-XVIII/2a, Записник са састанка у ЦК СКЈ са Секретаријатом 
Комитета СК и руководством ДСИП-а, 4. мај 1962. године.

14 Критика да југословенске дипломате запостављају проучавање друштвеног 
система у Југославији односила се пре свега на примедбу да они заправо тиме 
запостављају став Партије који усмерава и дефинише тај систем. Ранковић 
је то сликовитије покушао да објасни саветима да дипломата, пре него што 
крене на дужност, шест месеци пре тога мора да се упознаје са друштвеним 
системом „целе наше стварности“, да обилази фабрике, државне и политичке 
организације итд., што је индиректно значило да мора да се у потпуности 
поистовети са тренутном доминантом политичком платоформом, чији је 
главни креатор и гласноговорник искључиво Партија. Ранковић је предложио 
и да се за одлазак у иностранство не шаљу искључиво кадрови ДСИП-а, већ 
„треба комбиновати и са неким ван“. Исто.

15 Исто.
16 Пре свега, мисли се на наступ Ранковића на IV пленуму ЦК СКЈ, јула 1962, и његов 

извештај „Спровођење закључака ИК ЦК СКЈ и даљи задаци Савеза комуниста“. 
Истичући мартовске одлуке ИК и говор Тита у Сплиту као „трајне вредности“ 
у раду чланова Партије, Ранковић је подвукао неколико важних питања: 
одбацивање либералног односа у решавању проблема, спровођење сваке 
донете одлуке са врха, идејно-политичко јединство комуниста, изградња СКЈ 
као „демократско револуционарне организације“, поштовање демократског 
централизма. АЈ, 507, АЦК СКЈ, II/22.
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Коче Поповића на састанку, који је изражавао сумње на неке од изре-
чених примедби на рад ДСИП-а, дајући до знања да „тезе комитета не 
треба апсолутизовати“ и да је проблематично упуштати се у анали-
зу проблема постојања другачијих мишљења („питање је оцене до-
кле те разлике иду и да ли је то постао такав проблем“).17 Свеобух-
ватна критика са састанка у ЦК недвосмилено је указивала на то да 
су партијски органи видели у раду ДСИП-а пораст забрињавајућих 
тенденција, које су изражавале особености самосталнијег гледања 
на одређена спољнополитичка питања. Потврда таквих сумњи поја-
виће се у облику држања руководства ДСИП-а према новој нормали-
зацији односа са Совјетским Савезом, када ће се испољити оно што је 
врх Партије препознао као посебну „сиповску концепцију“ у вођењу 
југословенске спољне политике.

На трагу „сиповске концепције“ 

У Совјетском Савезу и лагерским земљама криза у Југосла-
вији била је представљена као истинска потврда вишегодишње 
критике свих главних теза „југословенског ревизионизма“. Тешка 
економска ситуација и политичка нестабилност у југословенском 
друштву били су оцењени као последица „експериментисања и не-
гирања руководеће улоге партије“ и међународног положаја Југо-
славије ван Источног блока.18 Задовољство што се у пракси кри-
тика показала као исправна још више су увећале предузете мере 
југословенског партијског руководства, с пролећа 1962. Ове проме-
не Москва је анализирала са великим симпатијама и тумачила их 
као „одступање од програма СКЈ“ у духу раније изгубљених марк-
систичко-лењинистичких позиција. Започети процес у Југославији, 
по мишљењу лагерских комуниста, требало је подржати и „у њега се 
активно укључити, пре свега, развијањем добрих односа“.19 Са дру-
ге стране, промене у Совјетском Савезу инициране XXII конгресом 
КПСС-а новембра 1961. биле су довољан показатељ за југословенски 
партијски врх да је поново актуелизована реформска политика Ни-
ките Хрушчова, упоредива по значају са XX конгресом 1956. године. 

17 АЈ, 507, АЦК СКЈ, V, K-XVIII/2a, Записник са састанка у ЦК СКЈ са Секретаријатом 
Комитета СК и руководством ДСИП-а, 4. мај 1962. године.

18 Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДАМ-
СПРС), Политичка архива (ПА), СССР, 1962, ф-126, сигн. 43544, Белешка о неким 
питањима билатералне сарадње ФНРЈ–СССР и спољне и унутрашње политике.

19 Исто.
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Иако се нису могли заобићи устаљени напади на „југословенски ре-
визионизам“, оштрица полемике на совјетском партијском конгресу 
била је усмерена на индиректну критику револуционарног стаљи-
низма кинеских комуниста, који је још од почетка 60-их својим ра-
дикализмом претио совјетској политици у Трећем свету и Европи.20 
Када је средином 1962. Мао Цетунг критикујући „совјетски ревизио-
низам“ означио Тита и Хрушчова као двојицу од четворице главних 
непријатеља Кине (уз Кенедија и Нехруа),21 било је евидентно да су 
отпочела нова прегруписавања у међународном комунистичком по-
крету, која су дојучерашње две непомирљиве крајности европског 
комунизма, Југославију и Совјетски Савез, ставиле у заједнички иде-
олошки табор борбе против кинеског „догматизма“ и западног им-
перијализма.22 Низ потеза совјетске спољне политике током 1962. 
(посете А. Громика и Л. Брежњева, писмо Никите Хрушчова Титу и 
говор у Варни, одмрзавање економских односа) имао је за циљ пре-
вазилажење ранијих несугласица са Београдом и дефинисање но-
вих перспектива у односима. С обзиром на императив југословенске 
стране, те перпсективе отварале су могућност за решавање неких од 
приоритетних проблема Југославије, било да се радило о покушају 
умањивања високог трговинског дефицита или веће подршке за по-
литику несврстаности у Трећем свету. Коначни оквири нових односа 
били су постављени децембра 1962. за време „радног одмора“ југо-
словенске државно-партијске делегације у Совјетском Савезу. У од-
носу на последњи, не толико срдачан сусрет у Москви јуна 1956, овог 
пута током вишенедељне посете приказани су на сваки могући на-
чин докази пријатељских међудржавних и партијских односа. Ис-
казана је сагласност чланова обе делегације да постоји потпуно је-
динство према свим важним међународним питањима и да се оно 

20 Југословенски амбасадор у Москви Цвјетин Мијатовић, фебруара 1962, из-
вештавао је Београд да је полемика са Кинезима допринела да се у совјетској 
политици све више афирмише принцип „мирољубиве коезгистенције“ и да се 
већ у контексту те нове политике запажа позитивна промена према Југосла-
вији. Оквири и темпо побољшања односа са Југославијом зависиће, по оцени 
Мијатовића, од даљег развоја сукоба Совјетског Савеза и Кине. ДАМСПРС, 1962, 
ПА, СССР, ф-127, 43661.

21 Silvio Pons, The Global Revolution: A History of International Communism 1917–1991, 
(Oxford University Press, 2014), 230.

22 Ljubodrag Dimić, Jugoslavija i Hladni rat (Beograd: Arhipelag, 2014), 267; Ђоко 
Трипковић, Југославија–СССР: 1956–1971, (Београд: Институт за савремену 
историју, 2013), 130–141.
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темељи на борби за принципе „мирољубиве коегзистенције“ у име 
заједничког идеолошког циља – остварења социјалистичког друштва. 
Раније идеолошке несугласице, оптерећене дугогодишњим међупар-
тијским оптужбама и сукобима, остављене су по страни, уз једногла-
сно прихваћену намеру да их убудуће не треба сувише „драматизова-
ти“.23 Изградњу социјализма у Совјетском Савезу Тито је хвалио као 
велико достигнуће совјетске партије и радничке класе, док је Хруш-
чов на седници Врховног совјета поновио тврдњу из говора у Варни 
да је Југославија по свим критеријумима марксизма-лењинизма со-
цијалистичка земља. По повратку из Совјетског Савеза Тито је могао 
задовољно да констатује да се у совјетском руководству „боље разу-
мије много шта од онога што је код нас“ и да према томе Југославија 
као социјалистичка земља мора са своје стране „избегавати све што 
би могло реметити односе са другим социјалистичким земљама“.24 

Упоредо са одлуком партијског врха да се југословен-
ско-совјетски односи поставе на нове темеље и да се занемари ско-
ро деценија идеолошких несугласица, у ДСИП-у није напуштана 
већ традиционална критичност према Совјетском Савезу. Тај при-
тајени отпор откривао се у периодичним анализама свих оних не-
гативних одлика совјетске спољне политике које су биле препозна-
те као изразито штетне за југословенске интересе. Недуго после 
посете министра спољних послова СССР-а Андреја Громика, априла 
1962, у ДСИП-у је константовано да се, поред позитивних момената 
у развоју бољих односа, примећује намера да се Југославија врло че-
сто „третира као објект политике СССР-а“.25 Сличне негативне оце-
не биле су поновљене неколико месеци касније, приликом септем-
барске посете Леонида Брежњева, када је, између осталог, наступ 
совјетске делегације био тумачен као испољавање „блоковске поли-

23 У изјавама о поновно успостављеном пријатељству ишло се толико далеко да 
је Александар Ранковић у говору радницима у Кијеву поручио да „радничка 
класа целог света и све прогресивне снаге заједно, и на челу са Совјетским Са-
везом“ одлучно стоје на линији борбе за светски мир, што није изрекао нити 
један југословенски руководилац још од раскида са Стаљином. „Говор Алек-
сандра Ранковића радницима кијевског комбината вештачких влакана“, Поли-
тика, 22. 12. 1962, 3.

24 „Одлазимо из СССР веома задовољни“, Политика, 22. 12. 1962, 4.
25 ДАМСПРС, ПА, 1962, СССР, ф-127, сигн. 43547, Забелешка о неким аспектима на-

ших односа са СССР после посете Громика.

97–121



107

тике Совјетског Савеза“.26 Потребну позорност према таквим наме-
рама совјетске дипломатије одржавао је Коча Поповић, који је у више 
наврата током 1962. слао неколико упозоравајућих циркуларних те-
леграма југословенским дипломатским представништвима. У садр-
жају тих инструкција, уз опште оцене совјетске и лагерске политике 
да је врло често контрадикторна и тактичка, провејавала је чврста 
решеност да југословенске дипломате у развијању односа са Совјет-
ским Савезом и лагерским земљама поведу више рачуна о пошто-
вању принципа „реципроцитета“ у међудржавним односима („Наше 
политичке резерве нису неисцрпне“).27 Сличног мишљења био је ју-
гословенски дипломата и државни подсекретар за спољне послове 
Вељко Мићуновић, који је сматрао да је штетан сваки покушај изра-
жавања било каквог разумевања за унутрашње тешкоће у Совјет-
ском Савезу код југословенских комуниста и да је „на тим односима 
немогуће дугорочније сарађивати“. У том циљу требало је спречити 
било какво помириљиво иступање југословенских дипломата и кон-
тролисати боље рад југословенских амбасада („Нападају нас, а ми ка-
жемо да то није ништа“).28 

Кубанска криза 1962, која је представљала једну од кључних 
прекретница у Хладном рату, послужила је југословенским диплома-
тама да кроз њену анализу потврде неке од првобитних сумњи о мо-
гућностима истоветности југословенских спољнополитичких инте-
реса и намера совјетске политике. Иако је приликом посете СССР-у 
децембра 1962. Јосип Броз хвалио совјетско држање у време Кубан-
ске кризе као допринос победи мирољубиве политике, у ДСИП-у је 
дата оцена да је Совјетски Савез подједнако одговоран као Сједиње-
не Државе што је „довео свет на ивицу катастрофе“.29 У току свих 
фаза Кубанске кризе у ДСИП-у је било изражено незадовољство од-
носом СССР-а према Југославији, што се изражавало, по мишљењу 
југословенских дипломата, константним медијским игнорисањем 
ставова Београда и постојањем велике количине совјетских дезин-

26 ДАМСПРС, ПА, 1962, СССР, ф-127, сигн. 43823, Неке карактеристике совјетског 
наступа према нама.

27 ДАМСПРС, ПА, 1962, Југославија, ф-55, сигн. 75231, Циркуларна депеша свим 
дипломатским представништима.

28 ДАМСПРС, ПА, 1962, Регионално, ф-98, сигн. 442692, Са састанка колегијума на-
челника, на тему „Наши односи са земљама лагера после 22. Конгреса КПСС“, 15. 
фебруар 1962.

29 ДАМСПРС, ПА, 1962, СССР, ф-127, сигн. 44259, Неки аспекти спољне политике 
СССР (након Кубанске кризе).
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формација и тактизирања.30 Искуство из ове кризе допринело је да 
Коча Поповић југословенским дипломатским представништима још 
одлучније поручи да „бланко подржавање“ совјетских спољнополи-
тичких иницијатива више није опција која ће се примењивати у ју-
гословенско-совјетским односима.31 Међутим, негативни аспекти 
совјетске политике према Југославији, широко анализирани и ис-
тицани у ДСИП-у, били су занемарени у коначном наступу држав-
но-партијске делегације у Совјетском Савезу децембра 1962. године. 
Поврх свега, Титови наступи по повратку из СССР-а (митинг у Же-
лезнику и новогодишња порука) ускраћивали су могућност да се у 
југословенској јавности развије било какво критичко оспоравање 
новоуспостављених односа са Совјетским Савезом, што је заокружи-
вало рестриктивни правац партијске политике од мартовске седни-
це ИК: „ја знам да не могу затворити уста сваком оном човјеку у Ју-
гославији који није пријатељ социјализма и спрјечити га да нешто 
избрбља. Али имамо право, и ја и сви ми, да онемогућимо оне који то 
стално чине“.32 

Веза између „револуционарног курса“ у Партији и успо-
стављања бољих односа са Москвом стварала је утисак, углавном 
на Западу, о неминовности приласка Југославије Источном блоку.33 
Решеност југословенског партијског врха да учини крај унутарпар-
тијској поларизацији и обезбеди одговорнији модел спровођења 
одлука са врха, послужила је да на примеру успостављања нових од-
носа са Совјетским Савезом искаже своје праве намере. У духу нових 
пријатељских односа са Кремљом, сузбијање антисовјетских напи-
са и књига у Југославији доприносило је додатном незадовољству 
оног дела партијског чланства које је припадало нешто либерал-
нијим круговима и истовремено гајило дубоки презир према Совјет-
ском Савезу. Британски амбасадор у Југославији Мајкл Кресвел пи-
сао је у свом извештају Форин офису да је цена удаљавања од Запада 
1962. у Југославији плаћена удаљавањем једног броја југословен-
ских званичника који су били познати по срдачним односима са за-

30 Исто.
31 ДАМСПРС, ПА, 1962, СССР, ф-127, сигн. 437536, Циркуларни телеграм свим 

дипломатским представништима.
32 „Треба створити такве односе који ће бити снажан подстрек за брже кретање 

напред“, Политика, 30. 12. 1962, 2.
33 Dragan Bogetić, Jugosloveonsko-američki odnosi 1961–1971, (Beograd: Institut za 

savremenu istoriju, 2012), 41–51.
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падним државама.34 У том смислу потребан шлагворт дао је почет-
ком 1962. Окружни суд у Сарајеву са решењем о забрани недељника 
Свијет због садржаја два спорна чланка („Стаљин приватно“ и „Смрт 
Троцког“). У образложењу пресуде лист је био оптужен да практи-
кује начин писања који „није својствен нашој социјалистичкој штам-
пи нити нашим принципијелним ставовима у борби за идеолошку 
чистоћу поставки марксизма-лењинизма“ и да као као такав не може 
„допринијети развоју и унапређењу пријатељских односа између 
ФНРЈ и СССР“.35 Неколико месеци касније, априла 1962, свега две не-
деље пре доласка Громика, министра спољних послова Совјетског 
Савеза, у званичну посету Југославији, по други пут су југословен-
ске власти лишиле слободе Милована Ђиласа. Као разлог хапшења 
тужилаштво је навело Ђиласову намеру да публикује књигу Разго-
вори са Стаљином, која је по оцени југословенског тужилаштва (и у 
сагласности са новим законом који је непосредно пре тога донет) не-
дозвољено јавно обзнањивала југословенске државне тајне. Међу-
тим, ново Ђиласово хапшење, експресно суђење и пресуда на пет 
година затвора, требало је да има двоструку намену. Са једне стра-
не, то је значило даље остракизовање једног од главних промотера 
реформског курса с почетка 50-их година, што је у односу на деша-
вања у југословенској партији 1962. имало додатну тежину искази-
вања пуног конзервативног партијског тријумфа. Са друге стране, 
хапшење је требало да остави утисак на совјетско руководство да се 
у Југославији неће толерисати идеје које противрече основним вред-
ностима марксизма-лењинизма, које је Ђилас са Новом класом већ 
довео у питање, као ни књиге које би нашкодиле односима са Совјет-
ским Савезом.36 На тај начин Југославија би оправдала поверење које 

34 Мајкл Кресвел наводи да је то био случај са Владимиром Бакарићем, Мијалком 
Тодоровићем, Алешом Беблером, Велебитом, Матесом, док је, са друге стра-
не, Тито, по мишљењу британског амбасадора, почео све више да се ослања на 
партијске „тешкаше“ као што су били Ранковић, Гошњак, Крајачић, Веселинов, 
Пуцар, Темпо и др. Yugoslavia Political Diaries 1918–1965, IV: 1949–1965, (Slough: 
Archive Editions, 1997), 867.

35 ДАМСПРС, ПА, Југославија, 1962, ф-55, сигн. 45628, Препис решења Окружног 
суда у Сарајеву од 28. децембра 1961.

36 Књига Разговори са Стаљином била је Ђиласов мемоарски осврт на Стаљина и 
његову послератну политику. Није познато да ли су совјетске дипломате изри-
чито тражиле санкције против Ђиласа, али је њихова осетљивост на „штетне“ 
књиге по совјетске интересе била велика, посебно ако су долазиле од политич-
ких дисидената. У прилог томе сведочи интервенција совјетског амабсадора 
Јепишева у току 1962. код југословенских званичника поводом намере да се 
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јој је Хрушчов указао говором у Варни да се у њој изграђује соција-
лизам, са којим је совјетско руководство задовољно и који осигура-
ва заједничко наступање против опасности кинеског „догматизма“. 
То је посебно дошло до изражаја крајем 1962, у време најтешњих ју-
гословенско-совјетких односа, када су Тито и Хрушчов дали истовет-
не критике модерне уметности и отпочели кампању против штет-
них „западних утицаја“.37 Извештавајући Президијум ЦК КПСС-а о 
новим односима са Југославијом, јануара 1963, Никита Хрушчов је 
константовао да су промене у њој омогућиле побољшавање односа, 
а чланак у Правди 10. фебруара 1963. конкретније је скицирао раз-
логе нормализације односа: „кораци које је предузела југословенска 
партија у сфери партијског живота, економије, унутрашње и спољ-
не политике су исправили много од оног што је међународни кому-
нистички покрет сматрао као погрешно и штетно за ствар изградње 
социјализма у Југославији. То је неоспорна и веома позитивна чиње-
ница.“ 38 

Током процеса нове нормализације југословенско-совјет-
ских односа, Јосип Броз Тито је за совјетско партијско руководство 
представљао најпоузданијег партнера у Југославији по питању 
привржености развијању бољих односа. Врло често совјетске дипло-

у Београду објави Доктор Живаго Бориса Пастернака. Ова књига је била за-
брањена у Совјетском Савезу под оптужбом да криво представља пострево-
луционарни период совјетске државе. Са притужбама совјетског амбсадора 
сложио се једино Александар Ранковић, који је у неколико наврата иступао са 
критиком могућег објављивања Доктора Живага.

37 Крајем децембра 1962. године, Хрушчов се појавио на изложби модернистич-
ких уметника у Москви и у оштром тону критиковао њихова дела. Оцењујући да 
њихова дела вреде колико и „псеће говно“, Хрушчов је читав партијски апарат 
ангажовао у борби против „западних културних утицаја“. Уметницима је пору-
чено да их њихов модернизам ставља на погрешну страну хладноратовске по-
деле. (Vladislav Zubok, A Failed Empire; The Soviet Union in the Cold War from Stalin 
to Gorbachev, (The University of North Carolina Press, 2007), 189). Новогодишњом 
поруком југословенској јавности Јосип Броз Тито је подржао Хрушчовљев став 
о модерној уметности, сматрајући да у југословенској уметности такође има 
много „туђег“ и неспојивог са „нашом социјалистичком етиком“ и да се читав 
Савез комуниста мора борити против декадентних појава унесених споља. Да 
се није остало само на речима, сведочио је рад идеолошких партијских коми-
сија, које су у првој половини 1963. посветиле нарочиту пажњу „борби“ против 
штетних западних културних утицаја (Политика, 1–2. 1. 1963). Совјетске ди-
пломате су узимале тај случај као још један доказ идеолошке блискости и по-
зитивних промена у СКЈ.

38  Geoffrey Swain, Tito: a biography, (London: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2011), 139.
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мате су у свом наступу истицале значај појединих Титових ставова, 
посебно када су се кроз њих афирмисала гледишта блиска совјет-
ским. Такав је био случај са Титовим говором у Сплиту маја 1962, 
који је својим значајем и садржином за совјетско руководство по-
стао главни оријентир очекиваних промена у СКЈ. Према признању 
А. И. Аџубеја, једног од чланова совјетске делегације на челу са Ле-
онидом Брежњевом која је посетила Југославију септембра 1962, у 
КПСС-у се редовно придавао значај свему што је Тито говорио („Ти-
това реч се чује надалеко“).39 У разговору југословенског амбасадора 
Цвјетина Мијатовића са В. А. Бакуновим, референтом за Југославију 
у совјетском МИД-у, фебруара 1963, подвучен је совјетски став да је 
Тито „данас у Југославији испред свих“, да критикује оштро све сла-
бости и да се енергично залаже за пријатељство са СССР-ом.40 Блиски 
однос Тита и совјетске дипломатије изазивао је подозрење код поје-
диних југословенских дипломата и доживљаван је као елеменат „тај-
не дипломатије“,41 док је министре за спољне послове доводио у не-
завидну и немоћну ситуацију.42 За разлику од Кабинета председника 

39 АЈ, фонд 837, Кабинет председника Републике (КПР), I–3–a/161–40, Посета 
председника Президијума Врховног совјета Леонида И. Брежњева.

40 Бакунов је у току разговора споменуо да су чланови комсомолске делегације 
на конгресу Народне омладине Југославије забележли да је Тито одлучно по-
ручио члановима југословенске омладинске организације да ће „свима поски-
дати главе“ ако буде дошло до антисовјетских испада у току конгреса. АЈ, 507, 
АЦК СКЈ, Комисија за међународне односе и везе, СССР, IX, 119/I–134–136, Забе-
лешка о разговору са В. А. Бакуновим, референтом за Југославију у МИД-у, Мос-
ква, 11. фебруар 1963. године.

41 Државни секретари за спољне послове Југославије у периоду од 1953. до 1972. 
(Коча Поповић, Марко Никезић и Мирко Тепавац) истицали су да је у односу на 
Совјетски Савез Тито задржавао најизраженије одлике „личне дипломатије“. Не-
посредно пред почетак Београдске конференције несврстаних Тито је након 
сусрета са совјетским амбасадором, без знања Коче Поповића, променио свој 
уводни говор, изражавајући разумевање за совјетске нуклерне тестове. Марко 
Никезић је наглашавао да су односи са Совјетским Савезом увек били Титова „ре-
зервисана област“ и да је у ДСИП-у владало мишљење да је Тито под великим 
утицајем Руса (Slavoljub Đukić, Slom srpskih liberala: tehnologija političkih obračuna 
Josipa Broza (Beograd: Filip Višnjić, 1990), 315–316). Никезићев наследник на ме-
сту државног секретара за спољне послове Мирко Тепавац истицао је да се Тито 
често није слагао са предлозима ДСИП-а по питању односа са Совјетским Саве-
зом, који су углавном били оштрији него што је он желео, и да је то био јасан 
показатељ Титовог робовања сопственом идеолошком васпитању (Aleksandar 
Nenadović, Mirko Tepavac: sećanja i komenatri (Beograd: Radio B92, 1998), 60).

42 Почетком 1962. Коча Поповић је приликом сусрета са совјетским амбасадором 
Алексејем Јепишевим изнео сличне утиске. Том приликом, поступајући по 
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Републике, незаобилазне главне станице наступа совјетске дипло-
матије у Југославији, совјетски амбасадори су руководство ДСИП-а 
углавном заобилазили, поготово у вези са ургентним међудржав-
ним питањима.43 Неретко се дешавало да совјетски амбасадори при-
ликом сусрета са југословенским дипломатама буду суочени са ни-
зом непријатних питања и сучељавања. Да је врло често присутна 
„двојакост“ у наступу југословенске спољне политике, између Тита 
и ДСИП-а, имао је прилике да се увери совјетски амбасадор у Југосла-
вији Александар Пузанов, марта 1963. године. Иако је од председни-
ка Тита добио потврду учешћа Југославије на конференцији соција-
листичких земаља у Москви, на којој би се расправљало о мерама 
против америчке поморске блокаде Кубе, Пузанов се сусрео са отпо-
ром према таквој одлуци у ДСИП-у. Приликом сусрета са Кочом По-
повићем и Марком Никезићем изражене су резерве са југословенске 
стране да би конференција са искључиво социјалистичким држа-
вама (СССР, НДР, Пољска и Југославија) имала стварног ефекта на 
умањивање поморске блокаде, да би непотребно заоштрила одно-
се са САД-ом и да би непосредно тиме штетила југословенским еко-
номским интересима. Како се са аргументима руководства ДСИП-а 
убрзо сложио и Тито, Југославија није присуствовала овој конфе-
ренцији, уз нескривено незадовољство совјетске дипломатије. У са-
чињеним напоменама након сусрета са Пузановим, југословенски 
дипломата Душан Кведер је прибележио „иритантно“ и „нервозно“ 
држање совјетског амбсадора, као и главну примедбу са совјетске 
стране да постоји очигледан раскорак између Тита и ДСИП-а: „Пу-
занов жели да кривицу у закашњењу у припремама пребаци пошто 
пото на ДСИП, указујући при томе на тобожње разлике – ДСИП ком-
пликује и кочи развитак сарадње са СССР док друг председник жели 
да ту сарадњу развије.“ 44

Проблем постојања „раскорака“ између партијског врха и 
руководства ДСИП-а у сагледавању одређених спољнополитиких 

инструкцијама из Москве, Јепишев је тражио искључиво пријем код Тита 
како би уручио поверљив документ око проблема Берлина, заобилазећи у 
потпуности ДСИП. Коча Поповић је сматрао да су такви поступци совјетске 
дипломатије последица „размажености“ и да би то требало исправити. АЈ, 837, 
КПР, I–5–b/99–11, Забелешка о разговору државног секретара Коче Поповића 
са амбасадором СССР-а Алексејем Јепишевим, одржаним 30. јануара 1962.

43 AJ, 837, KПР, I–5–b/99–12, Из забелешке разговора Душана Кведера, помоћника 
државног секретара за иностране послове са Пузановим, 18. марта 1963.

44 AJ, 507, AЦК СКЈ, III/97, Записник са седнице ИК ЦК СКЈ, одржане 23. априла 1963.
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проблема, нарочито односа са Совјетским Савезом, постаће актуе-
лан тек са покретањем случаја југословенског амбасадора у Софији 
Предрага Ајтића. Специјална комисија ЦК СКЈ, која је била форми-
рана да испита наводе Комитета СКЈ у ДСИП-у о спорном држању 
југословенског амбасадора у Софији (у саставу Добривоје Видић, 
Крсто Попивода и Живадин Симић), прикупљеним доказним мате-
ријалом дошла је до закључка да је Ајтић „показао резерве и несла-
гања најкрупнијег карактера према спољној и унутрашњој поли-
тици СКЈ“.45 На терет дугогодишњег члана ДСИП-а стављен је низ 
негативих коментара који су се у оштром тону односили на резулта-
те нових југословенско-совјетских односа. Партијска комисија је ис-
такла да Ајтић у процесу саслушавања није показао потребну само-
критичност, да су његови поступци деловали „деморализаторски“ 
на стање у колективу и уносили сумњу у „исправност наше политке“. 
Једногласном одлуком Комисија је предложила искључење Предра-
га Ајтића из СКЈ и уклањање са свих политичких функција, што је 
подразумевало и моментално повлачење са места амбасадора у Бу-
гарској, иако није прошло ни годину дана од предаје акредитива бу-
гарским властима. Резултат партијске истраге није се односио само 
на питање личне партијске одговорности једног од југословенских 
дипломата, већ је представљао увод у оно што је Ранковић означио 
као „рашчишћавање ситуације у ДСИП-у“. 46

Случај Предрага Ајтића био је за партијски врх довољно ре-
презентитаван да потврди раније сумње у раскорак у раду пар-
тијских органа и ДСИП-а. Он је одмах послужио као повод за сазивање 
седнице Извршног комитета ЦК СКЈ, 23. априла 1963, која је покрену-
ла расправу о постојању нејединства у Партији по питању спољне по-
литике, односно неповерења једног дела чланства СКЈ према новим 
односима са Совјетским Савезом. Као главно упориште отпора према 
политици Централног комитета означен је искључиво ДСИП, чиме 
је не само потврђена исправност политике према Совјетском Саве-
зу већ је дата коначна партијска осуда активности главне установе 

45 Неки од забележених Ајтићевих увредљивих коментара били су: „ако нас је 
Тито био раније продао за 25% Русима, сад нас је продао за свих 75%“; „ја се ис-
писујем из Ранковићеве партије. Он не зна шта говори, он по неким фабрикама 
признаје руководство СССР против чега смо се ми борили и што нисмо призна-
вали“; „да ми сада доживљавамо свашта, да се код нас догађа свашта, да ће ко-
мунисти врло тешко поднети овај заокрет према Русима и да ће Титу требати 
напора и времена да преведе партију на ову линију“. Исто.

46 Nenadović, Mirko Tepavac, 130.
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југословенске дипломатије. Уводно Титово излагање на седници са-
држало је оба таква момента. Чврсто уверен у неопходност бољих 
односа са СССР-ом, Тито је бранио нову спољнополитичку позицију 
Југославије у односу на Источни блок својеврсним југословенским 
доприносом победи „прогресивног курса“ Совјетског Савеза у борби 
са „догматско-троцистичком“ политиком кинеских комуниста. Сма-
трао је да један део чланства СКЈ не разуме дубину промена у Совјет-
ском Савезу које су омогућиле уклањање свих оних препознатљивих 
елемената совјетског напада на СКЈ и довеле до значајне сагласно-
сти југословенске и совјетске стране по свим битнијим међународ-
ним питањима. Наводећи низ разлога за потребу пријатељских од-
носа са СССР-ом, од економских до спољнополитичких, идеолошки 
аспекат у Титовом обраћању био је пресудан. Југославија је, као део 
социјалистичког света, морала да испуњава своје „интернационал-
не револуционарне дужности“ и одржава добре односе са свим ко-
мунистичким партијама и револуционарним покретима. У односу на 
тако формулисане принципе Тито је сматрао да долазе до изражаја 
две концепције у југословенској спољној политици: једна у ДСИП-у, 
а друга у Централном комитету. Позивајући се на свој ауторитет као 
шефа државе, упозорио је да је такво стање „нездраво“ и да се не 
може више мирно посматрати.47 

По устаљеној пракси Титово уводно излагање припремило је 
терен за наставак седнице и критичка иступања осталих чланова ко-
митета, а у овом случају било је праћено детаљним извештајем До-
бривоја Видића о резултатима партијске истраге против Предрага 
Ајтића, што је на известан начин појачавало утисак критике против 
ДСИП-а. Скоро сви чланови Извршног комитета су подржали основ-
ни смисао Титовог излагања. Са једне стране, излагања партијс-
ког врха су се концетрисала на потврђивање постојања позитивних 
промена у Совјетском Савезу (Темпо, Пуцар, Веселинов, Гошњак), а 
са друге, била су концентрисана на критику појаве неприхватљи-
вих унутарпартијских неслагања (Стамболић, Влаховић, Ранковић). 
Наступ Александра Ранковића у потпуности је изражавао иста кри-
тичка стајалишта као и на састанку у ЦК, маја 1962. године. Случај 
Предрага Ајтића, по његовом мишљењу, био је „продукт остатака 
једне вишегодишње нездраве атмосфере у ДСИП“, коју стварају они 
који „живе у неким другим сферама“, одвојени од југословенске ст-

47 AJ, 507, AЦК СКЈ, III/97, Записник са седнице ИК ЦК СКЈ, одржане 23. априла 
1963.
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варности. То је разултирало појавом отпора у ДСИП-у након Тито-
ве посете Мокви, али и непостојањем офанзивније политике пре-
ма Сједињеним Државама, сматрао је Ранковић.48 Међутим, седница 
није протекла у потпуној демонстрацији јединства. Излагања Евар-
да Кардеља и Коче Поповића делимично су одступала од наступа ос-
талих чланова комитета. Едвард Кардељ се сложио са значајем новог 
процеса „дестаљинизације“ у Совјетском Савезу, поготово у судару 
са кинеским догматизмом, али истовремено је истакао личне резер-
ве према одређеним аспектима унутрашње и спољне политике Мос-
кве. Он је сматрао да је догматизам у Совјетском Савезу веома јак и 
да је у идеолошким питањима присутна стална тенденција совјет-
ског руководства да успоставља монопол у односу на остале кому-
нистичке партије. У спољнополитичким питањима, по мишљењу 
Кардеља, постоји интенција у Совјетском Савезу да се Југославија ук-
лони као самостални фактор у међународној политици, према којој 
генерално совјетски руководиоци испољавају често уске ставове. У 
односу на присутно „шаренило“ у југословенској спољној политици, 
Кардељ је истакао да то не би требало „преувеличавати“ нити „дра-
матизовати“.49 Наступ Коче Поповића у потпуности је пркосио уоби-
чајеној форми лењинистичке изградње партијског јединства. Како је 
ДСИП био предмет партијске критике на седници ИК, индиректно се 
очекивало да ће Коча изразити потребну самокритику и на тај начин 
потврдити непогрешивост партијског курса. Но, то се није десило. У 
кратком обраћању присутним члановима ИК, он је одбио да прихва-
ти скоро све главне тезе партијске критике. Сматрао је да је погрешно 
да се кроз Ајтићев случај гради случај против ДСИП-а, као и да је теза 
о постојању посебне концепције нетачна, иако „ДСИП јесте посебна 
установа“. Титове критичке оцене означио је као „претешке“, са који-
ма се лично не слаже, али да ће их прихватити „дисциплиновано као 
комуниста“.50 Кочино излагање пред сам крај седнице није могло да 
остане незапажено, те је стога изазвало оштру рекацију Тита и Ран-
ковића. Јављајући се поново за реч, Тито је замерио Поповићу некри-
тичност у оцени стања у ДСИП-у, млакост и неспособност у сагледа-
вању крупних проблема у установи коју води. Понављајући тврдњу 
да случај Ајтића није изолован од ДСИП-а, Тито је у новом обраћању 
проширио круг југословенских дипломата за које је сматрао да су 

48 Исто.
49 Исто.
50 Исто.
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проблематични. Узимајући за пример расправу са једне од седница 
колегијума ДСИП-а, на којој се дискутовало о односима са Сједиње-
ним Државама, Тито је истакао да су га изненадили ставови Вељка 
Мићуновића и Марка Никезића.51 Издвајајући посебно Никезићеве 
ставове, Тито је оценио да су га они „запрепастили“ и да су „потпуно 
супротни нашој политици“. Изразио је мишљење да „такви људи не 
могу бити руководиоци и одређивати линију и смернице наше спољ-
не политике“. Слично као и Ранковић, Тито је пред сам крај седнице 
ИК поручио да се у ДСИП-у морају одлучније спровести промене које 
ће допринети да се уклоне сви они који нису спремни да спроводе за-
дату политику и да се доведу искључиво „добри комунисти“. 

Осуда постојања „сиповске концепције“ на седници Изврш-
ног комитета осигурала је на кратко време несметано спровођење 
партијске визије јединства „мисли и акције“ југословенских кому-
ниста. Посредством највишег партијског тела потврђена је држав-
на политика према Совјетском Савезу из 1962. године, а део конзер-
вативнијег партијског чланства добио је потребну сатисфкацију у 
наставку афирмације модела револуционарног партијског курса. 
Са седнице V пленума ЦК СКЈ, 18. маја 1963, послата је јасна порука 
да је југословенско партијско руководство јединствено у прихва-
тању спољнополитичког правца усмереног ка испуњавању југосло-
венских интернационалистичких обавеза и солидарности са међу-
народним радничким покретом. Тито је позвао млађу генерацију 
југословенских комуниста да се отрезни од штетног антисовјети-
зма и испуни свој дуг „према свему у чему се данас испољава борба 

51 Седница колегијума ДСИП-а одржана је 29. марта 1963. и на њој је југословен-
ски амбсадор у САД-у Вељко Мићуновић реферисао о политици САД-а и аме-
ричко-југословенским односима. Сумирајући утиске о америчкој политици на-
кон шест месеци проведених у САД-у, Мићуновић је сматрао да постоји велики 
интерес у америчкој влади да се добри односи са Југославијом одрже. Са друге 
стране, истакао је да постоји велики интерес Југославије да се односи са САД-ом 
побољшају, било да се ради о економским или спољнополитичким односима. У 
току дискусије на колегијуму слично је резоновао и државни подсекретар Мар-
ко Никезић који је закључио да, што се тиче односа Југославије према западним 
силама, „потребно је ићи на даље јачање наших односа са ЗЕ, уз несмањен инте-
рес за очување односа са САД“. Руководство ДСИП је са седнице колегијума дало 
јасан сигнал државном и партијском руководству да лоши односи са Западом, а 
пре свега Сједињеним Државама, у великој мери штете спољнополитичкој по-
зицији Југославије. Решење се видело у доследнијем заступању несврстане по-
литике, посебно у односима са Москвом. АЈ, 837, КПР, I–5–b/104–11, Записник 
са састанка Колегијума ДСИП-а одржаног 29. марта 1963.
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за мир и социјализам“.52 Међутим, југословенско друштво 60-их го-
дина, у свом настојању да превлада периодичне унутрашње кризе, 
поделило је са међународним комунизомом више од демонстрације 
заједничких идеолошких принципа. Унутарпартијска полемика из-
међу присталица либералнијих и конзервативнијих гледишта наста-
вила је да мења обрисе државног социјализма, а постстаљинистич-
ка транзиција афирмисала је нову генерацију европских комуниста 
спремних да доведу у питање неке од темељних поставки идеолош-
ке ортодоксије марксизма-лењинизма. У Југославији проказана „си-
повска концепција“, тумачена као последица недопустивих „либе-
ралних“ деформација и запостављања идеолошко-политичког рада, 
представљала је изоштрену слику проблема са којима се Партија но-
сила почетком 60-их година. Суочавање са карактеристикама нешто 
слободнијег иступа главне установе југословенске дипломатије 
било је заправо суочавање комуниста са последицама друштвене и 
политичке трансформације послератног друштва. На прагу озбиљ-
не унутрашње кризе у Југославији, у деценији која је, по Тонију Џату, 
донела „врхунац европске државе“,53 искушавала се способност југо-
словенског идеолошког модела да остане довољно самосвојан и упо-
требљив, а спољна политика довољно принципијелна и независна.
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Summary

Petar Žarković

SIP conception of the Yugoslav foreign policy: 
SIP in the centre of interparty disputes

Abstract: This paper analyses the phenomenon of SIP concep-
tion of Yugoslav foreign policy at the beginning of the 1960s. 
By examining some of the crucial reasons for polarization of 
Yugoslav communist party and certain dilemmas of Yugoslav 
foreign policy, this paper is trying to explain main reasons for 
the gap between the main party organs and the State Secretari-
at for Foreign Affairs (Sekreterijat inostranih poslova - SIP).

Key words: Foreign policy, Yugoslavia, the Soviet Union, Kon-
stantin Koča Popović, Josip Broz Tito, Aleksandar Ranković, 
Marko Nikezić

In the early 1960s, the Yugoslav communists were facing a num-
ber of various problems and dilemmas. Internal crises of Yugoslav soci-
ety, which was the result of unresolved economic problems, caused the 
polarization of the Yugoslav Communist Party to the liberal and conserv-
ative party. At the same time, after a long period of mutual accusations 
and mistrust, Yugoslavia started normalizing the relations with the Soviet 
Union, which also arouse some serious resistances in the Party. In 1963, 
at the meeting of the Executive Committee, one of the main opponents to 
the idea of approaching Eastern block and Moscow, the State Secretariat 
for Foreign Affairs (SIP), was accused by the Yugoslav Party leadership 
and Josip Broz Tito for conducting its own conception of foreign policy 
(SIP conception) and disturbing the party unity. Accusations against the 
main institution of the Yugoslav diplomacy were the irst of this kind in 
Socialist Yugoslavia and clearly testi ied of a wider range of dissonant 
voices within a party that was becoming less and less monolithic. In the 
irst stage of the normalization of relations between Yugoslavia and Sovi-

et Union, at the beginning of the 1950s, the State Secretariat for Foreign 
Affairs advocated implementation of non-aligned foreign policy and si-
multaneously criticized those aspects of Soviet policy that undermined 
Yugoslavia’s independent international role. During 1962 and 1963, Jo-
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sip Broz Tito, with the help of a conservative party, used his authority to 
prevent the occurrence of different streams within the Party, particularly 
different concepts of foreign policy. The mistrust of high party of icials 
towards SIP conception in the early 1960s prevented it from becoming 
a new architect of Yugoslav foreign policy, but it still represented impor-
tant view of Yugoslav diplomacy with strong anti-Soviet sentiment and 
stronghold of non-alignment.
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Настанак и судбина Речника савременог српскохрватског 
књижевног језика са језичким саветником проф. др Милоша 

Московљевића∗ 1

Апстракт: Рад представља покушај да се на основу Мо-
сковљевићевих дневничких белешки, као новог исто-
ријског извора, и на основу постојеће литературе осветли 
настанак и судбина Речника савременог српскохрватског 
књижевног језика са језичким саветником проф. др Мило-
ша Московљевића, који је изазвао велику буру у политич-
ком животу Србије и Југославије, пошто се појавио у пред-
вечерје Брионског пленума и почетка жестоког обрачуна 
са „великосрпским национализмом“.

Кључне речи: Милош Московљевић, Речник, српскохрват-
ски књижевни језик, Нолит, Техничка књига

Уочивши да постојећи речници, „израђени с друкчијом на-
меном и према друкчијој грађи, било као историјски, било као 
двојезични, ради учења страних језика“, не могу да задовоље потре-
бе проистекле из све бржег културног развитка српског и хрватског 
народа, Милош Московљевић је, још док је радио у Лексикограф-
ском одсеку Српске краљевске академије (од 1933. до почетка 1939), 
„окружен сваковрсним речницима на страним језицима“, размиш-

∗ Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (No 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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љао о изради практичног описног речника српскохрватског књи-
жевног језика. Са тада најплоднијим лексикографом др Светомиром 
Ристићем договорио се да њих двојица израде такав речник, пред-
ложивши Српској књижевној задрузи да буде издавач. И мада је њи-
хов предлог начелно био прихваћен у СКЗ, избијање Другог светског 
рата осујетило је ту намеру.12

Запосливши се 1950. у Институту за српскохрватски језик 
САН, Московљевић је одмах предложио академику Александру Бе-
лићу, управнику Института, „да се, напоредо с обрадом великог реч-
ника, почне радити и један приручни описни речник“ савременог 
српскохрватског језика. Како је Белић тај предлог одбио, сматрајући 
да прво треба израдити велики речник, из кога ће онда бити лако из-
радити мали описни речник, Московљевић је поново предложио СКЗ 
да она, сама или заједно са Матицом српском, „изда приручни реч-
ник, израђен према грађи поцрпеној из најбољих књига које је она до 
тада била издала“. Сада је, међутим, управа СКЗ тај предлог одбила.23

Ни овај неуспех није обесхрабрио Московљевића. Предло-
жио је Матици српској да она и Матица хрватска издају приручни 
описни речник српскохрватског књижевног језика. Матица срп-
ска је то прихватила, а Новосадски састанак 8–10. децембра 1954. 
је то подржао изјавом: „Ради искоришћавања целокупног речнич-
ког блага нашег језика и његовог правилног и пуног развитка, неоп-
ходно је потребна израда приручног речника савременог српскохр-
ватског књижевног језика.“ Мада је интезиван рад на овом речнику, 
у сарадњи две матице, отпочео већ почетком 1955. године, убрзо је 
посао успорен, а у одређеној мери промењена је и његова концеп-
ција. Видећи да ни овај речник неће бити готов у планираном року 
и да неће бити онакав каквим га је он замислио, Московљевић је на 
Божић 1962, када је по народном веровању добро да се посао започ-
не, у дневнику записао да ће, ако ускоро не почне штампање њего-
вог руско-српског и српско-руског речника, због чега би био заузет 
коректуром, почети припремање Језичког саветника, јер је схва-
тио да Миодраг Лалевић нема воље да с њим заједно ради, зато што 

1 Милош Московљевић, Речник савременог српскохрватског књижевног језика с 
језичким саветником, 2. издање, (Београд, 1990), V, VI.

2 Исто, VI.
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„има више рачуна да сам саставља разне поучнике из језика у раз-
ним форматима“.34

У ишчекивању коректуре свог српско-руског речника, а без 
неког другог озбиљнијег посла, Московљевић је све интензивније 
радио на Језичком саветнику. С тим у вези је у дневнику 23. јула 1962. 
записао: „Немајући посла око Речника, гледам да што више урадим 
на ‘Језичком саветнику’. Данас завршавам део о акценатским одсту-
пањима.“ Почетком септембра већ је имао завршених 100 страна Је-
зичког саветника.45

Током поодмаклог рада на Језичком саветнику, Московљевић 
је, крајем новембра 1962, предложио и Светомиру Ристићу да зајед-
но раде речник књижевног језика, о чему су се договарали пре 30 го-
дина, али је стекао утисак да он „није загрејан за овај посао“. Само 
неколико дана касније, шетајући с Миодрагом Лалевићем, предло-
жио му је да њих двојица, „евентуално и са Ристићем“, израде речник 
српскохрватског књижевног језика, са објашњењем речи, изложив-
ши му цео план. Али, како је и он „правио неке ограде и предлоге“, 
Московљевић је, закључујући да ни Лалевић „неће хтети радити, као 
ни Ристић“ и да обојица „воле сама да раде, да не деле с другима“, 
у дневнику записао: „А тако бих желео да се што пре напише један 
практичан речник нашега књижевног језика à la Larousse који сам 
предложио СКЗ пре више од 25 година и с Ристићем уговарао пре по-
следњег рата. Јер Речник двеју Матица које сам ја покренуо, неће за 
неколико година бити готов и биће гломазан.“56

Поновни застој у штампању његовог српско-руског речни-
ка и ишчекивање шифова за коректуру Московљевићу је омогући-
ло да настави писање Језичког саветника и да изврши „пробе за реч-
ник српскохрватског књижевног језика с објашњењем речи“, па је 
у дневнику 10. децембра 1962. записао да је одлучио да сам почне 
да ради Речник, „без обзира да ли Ристић или Лалевић хоће да са-
рађују“, планирајући да он буде готов за стогодишњицу Вукове смр-
ти. Предвиђао је да Речник буде обима 1.000 страна са 4.000 знако-
ва на страни и да би тај посао могао да заврши за три-четири године, 
а 1. јануара 1963. записао је да је „чврсто решио“ да речник уради до 
смрти. Прве странице је написао 15. априла 1963, када је у дневни-
ку забележио: „Ако ме здравље послужи, завршићу га за 3 године, са 

3 Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Дневник Милоша Мо-
сковљевића, белешка од 7. јануара 1962. 

4 Исто, белешка од 3. септембра 1962.
5 Исто, белешке од 26. новембра и 3. децембра 1962.
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1500 страна.“ Када је, седам дана касније, завршио речи на слово А, 
на око 15 штампаних страна, планирани обим Речника смањио је на 
1.200 страна. Мислио је да ће му за то бити неопходно око две годи-
не, рачунајући по 30 радних дана месечно и по шест сати рада днев-
но, и да дневно завршава по четири писане, односно по две штампа-
не стране.67

Када је већ био при крају слова Г, што је представљало отпри-
лике десети део целокупног обима, Московљевић је 7. јуна 1963. био 
код заменика директора „Просвете“ Петра Џаџића и на његов пред-
лог је 12. јуна Просвети поднео писмену понуду и огледне стране 
Речника. Уследило је непријатно изненађење. Одговорено му је да 
Просвета не може прихватити штампање Речника „из финансијских 
разлога“. Мада разочаран, у дневнику је записао: „Ово одбијање није 
ми ни мало умањило вољу за радом. Напротив.“ У условима велике 
летње врућине и осећајући болове у ногама због којих није могао 
дуго излазити из куће, он је још истрајније радио, тако да 30. септем-
бра 1963. у дневнику бележи: „Завршио сам 500 писаних страна Реч-
ника, отприлике једну четвртину“ (подвучено у оригиналу – М. И.).78

Додатни подстрек у раду на Речнику Московљевић је добио 
од Милорада Панића Сурепа, директора Музеја револуције, који се, 
приликом разговора 11. октобра 1963, „својски заинтересовао“ за 
Речник и „обећао покренути ствар у Културном одбору (или Савету) 
који би обезбедио издавање“.89

Пошто ни Суреп није могао да обезбеди сигурно објављи-
вање Речника, Московљевић је, плашећи се да га болест не изненади, 
журио да посао што пре заврши, видећи у томе чак „главни смисао 
живота“. Улажући све већу енергију у рад, а подстакнут и распло-
жењем Антонија Исаковића, директора Просвете, да издавање Реч-
ника „изнесе пред управу и Редакциони одбор“, он је последње слово 
завршио 29. априла 1964. године. На 1.380 страна, рукопис Речни-
ка је обухватао „око 50.000 описаних заглавних речи, израза и фра-
за, са много више значења“. Како у њему нису биле речи које не спа-
дају у савремени српскохрватски књижевни језик, као што су домаће 
и турске застареле речи, провинцијализми, локализми, непристојне 

6 Исто, белешке од 10. децембра 1962, 1. јануара, 15. и 22. априла и 1. маја 1963; 
Московљевић, Речник, VII.

7 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 11. јуна, 20. јула и 30. септембра 
1963.

8 Исто, белешке од 15. и 22. априла, 11. јуна, 20. јула, 5. августа и 15. октобра 1963. 
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речи, лична и географска имена, загонетке, узречице и друге речи и 
њихови дугачки описи, који спадају у фолклор или историју, као ни 
речи с икавским изговором,910много већа је разлика између њега и 
другог издања Вуковог Рјечника, са 47.000 речи, него што показује 
цифра од око 3.000 речи.

Сматрајући да би онима који се буду служили Речником од 
користи било да уз њега добију и језички саветник, Московљевић је 
и њега израдио као засебну књигу, подвлачећи: „Јер онима који хоће 
правилно да науче наш књижевни језик, чак и онима који га добро 
знају, често су потребна обавештења о језичким питањима, потреб-
на су им и упутства у случајевима колебања да ли нешто треба овако 
или онако рећи или написати; једном речју потребан им је саветник 
за сва питања нашег савременог књижевног језика.“1011

Ни по заврештку рада на рукопису Речника његово објављи-
вање није било сигурно, па Московљевић у дневнику бележи: „Али у 
Просвети још никако да реше да ли ће издати Речник. Бојим се да то 
није уцена, да бих радио на Руском речнику.“1112

Сумњу о „уцени“ потврдио је и његов разговор 27. јуна 1964. 
са Роксандом Његуш, секретаром Редакционог одбора, која је инси-
стирала да он са Светомиром Ристићем ради на великом руском реч-
нику. Почетком септембра 1964. рекла му је да је Просвета начелно 
решила да објави његов Речник и да „само треба финансијски дирек-
тор Ђерић да спреми калкулацију“ за уговор, а да је Просвета одлучи-
ла да њега узме за главног уредника великог српско-руског речника 
пошто су од Ристића „дигли руке“. Крајем октобра 1964, Ђерић је оба-
вестио Московљевића да он „нема појма о тој ствари“.1213

Московљевић се обратио директору Просвете Антонију Иса-
ковићу писмом у коме протестује због тога што га Роксанде Његуш 
уцењује и због понашања директора Ђерића. Потписујући оно што су 
му Његуш и Ђерић саставили, Исаковић му је одговорио „да не може 
мењати одлуку Редакцијског колегијума“ о одбијању штампања Реч-
ника.1314

9 Московљевић, Речник, VII.
10 Исто, VII и VIII.
11 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 1. јануара и 29. априла 1964.
12 Исто, белешке од 30. јуна и 14. септембра 1964.
13 Исто.
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Љут на Просвету, Московљевић је 27. октобра 1964. „Технич-
кој књизи“ поднео понуду за издавање Речника.1415Директор Прво-
слав Трајковић и главни уредник Живојин Јеремић су се договори-
ли да се уредник њихових новина Драгиша Стефановић распита код 
професора Радомира Алексића о Милошу Московљевићу и њего-
вом речнику. Алексић је тада Стефановићу рекао да је Московљевић 
„стручно квалификован да ради овакав речник“, да је „један од позна-
тих наших лексикографа“, да је „дуго радио на речнику САН и речни-
ку Матице српске и Матице хрватске“ и да би „један такав, прируч-
ни, речник био од користи“. На основу мишљења проф. др Алексића, 
чињенице да је Милош Московљевић потписник Новосадског дого-
вора, као и зато што је, на предлог Првослава Трајковића, обећао да 
ће у Речник унети „и већи број техничке терминологије“ Трајковић 
и Јеремић су, у складу са праксом „да рукописе познатих стручња-
ка, академика, професора универзитета“ и писаца којима је Техничка 
књига већ објавила нека дела не дају на рецензирање, одлучили да 
издавaње Речника предложе за издавачки план за 1965. годину, што 
је Издавачки савет прихватио на седници од 19. децембра 1964, на-
рочито после објашњења предлагача да Речник објашњава „и науч-
не и техничке термине“.1516

Известивши Московљевића „да је начелно одлучено“ да се 
објави његов Речник, директор Трајковић је захтевао део рукопи-
са, ради пробног штампања. Московљевић је одмах послао 50 стра-
на. Уговор о штампању Речника српскохрватског књижевног језика 
са језичким саветником са Техничком књигом потписао је 11. јануара 
1965. Уговорено је штампање најмање 5.000 примерака у првом из-
дању, уз хонорар од 12% од продајне цене, што је износило 60.000 но-
вих динара, као и да се рукопис преда до 15. фебруара.1617

Московљевић је цео рукопис Речника предао издавачу 15. фе-
бруара 1965. године.1718Чувши, међутим, да је он „склон вршењу из-
мена у већ сложеним текстовима“, технички уредник Југослав Богу-
новић је предложио директору Техничке књиге и главном уреднику 
да му врате рукопис „да га још једном прегледа и исправи ако је неш-

14 Исто, белешка од 27. октобра 1964.
15 Историјски архив Београда (ИАБ), ф-865, к-534, Допис проф. др Радомира Алек-

сића Градском комитету СКЈ од 8. марта 1966; Изјава Живојина Јеремића од 8. 
марта 1966.

16 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 23. новембра 1964. и 11. јануара 
1965.

17 Московљевић је, дакле, рукопис првобитно предао у целини, а не у деловима.
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то пропустио“. То је и учињено.1819Московљевић је прегледан и испра-
вељен текст враћао у деловима, да би 27. априла вратио „и последњи 
део исправљеног рукописа“, којом приликом је уредио и начин сла-
гања и врсту слова.1920

Техничка књига је обавестила Нолит да су њена редакција и 
издавачки савет прихватили Речник Милоша Московљевића и да се 
дело већ налази у штампи, па је Нолит у септембру 1965. понудио 
своје учешће у издавању Речника. Сарадња је договорена и Нолит је 
6. новембра 1965. Речник уврстио у свој издавачки план за 1966. го-
дину. Уговор о копродукцији склопљен је 7. јануара 1966. Договоре-
но је да се тираж удвостручи, односно да се Речник штампа у 10.000 
примерака, како би се снизила цена књиге и како би и Техничка књи-
га и Нолит преузели по половину тиража и сносили половину свих 
трошкова.2021

Прва два одштампана табака Речника Московљевић је из 
штампарије Графичког завода добио на ревизију тек 25. октобра 
1965. Уследило је интензивније штампање, па је другу коректуру це-
лог речника завршио већ 10. децембра, а 18. децембра и коректуру 
Језичког саветника. Технички уредник Југослав Богуновић је конач-
но Речник одобрио за штампу 27. децембра 1965. Када је 31. јануа-
ра 1966. завршио исписивање погрешака у целом рукопису, којих 
је било чак неколико страна, Московљевић је у дневнику записао: 
„Тако сам после више од 2½ године коначно завршио своје `живот-
но дело` Речник савременог књижевног језика“ 2122(подвучено у ори-
гиналу – М. И.).

Као гост издавачких предузећа Техничка књига и Нолит, Мо-
сковљевић је, на вечери у ресторану Удружења књижевника 10. фе-
бруара 1966. приређеној поводом изласка из штампе његовог дела, 
„добио један примерак Речника у фином кожном повезу“.2223Није то 
била вечера „у маниру јунака Михаила Булгакова“,2324већ истински 

18 ИАБ, Градски комитет СКС Београда, к-534.
19 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 15. фебруара, 29. марта, 27. 

априла, 25. октобра, 13. и 20. децембра 1965.
20 Књига на ломачи – како је уништено дело др Милоша Московљевић, приредила 

Олга Московљевић, (Београд: „Никола Пашић“, 1990), 51.
21 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 15. фебруара, 27. априла, 25. ок-

тобра, 13. и 20. децембра 1965. и 31. јануара 1966.
22 Исто, белешка од 14. фебруара 1966.
23 Radina Vučetić, Monopol na istinu – Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i 

sedamdesetih godina XX veka, (Beograd: Clio, 2016), 150.
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израз задовољства директора два реномирана издавачка предузећа 
својим „капиталним издањем“.

Московљевићева радост због објављивања „животног дела“ 
трајала је, међутим, кратко. Истог дана када је књига пуштена у про-
дају (1. марта), један од уредника у Нолиту, Милош Стамболић је ди-
ректору Сави Лазаревићу рекао да су он и Васко Попа претходног 
дана (28. фебруара) погледали Речник и да су „уочили неке непра-
вилности“, а да је затим он, прегледавши Речник код куће, видео „да 
унутра има скандалозних ствари те да се хитно мора нешто учини-
ти“.2425

Директор Нолита Сава Лазаревић је већ 2. марта упутио до-
пис Техничкој књизи у коме се каже да у Речнику „има таквих израза 
и објашњења“ иза којих Нолит не може стајати и са којима се никад 
неће сложити, те да ова кућа не жели да се такав речник штампа и 
продаје под њеним именом. Нису у питању само стручно филолошки 
ставови, „који у крајњој линији могу бити ствар самог аутора књиге“, 
него, што је за њих било потпуно неочекивано и изненађујуће, да је 
реч „о идејно-политичким ставовима који су у потпуној супротности 
са постојећим законима у нашој земљи, укључујући ту и сам Устав“. 
Лазаревић је обавестио Техничку књигу да је Нолит одмах обуста-
вио продају Речника и предузео мере да, од 37 продатих примерака, 
што је могуће више њих повуче, али и да враћа Техничкој књизи све 
примерке Речника који се налазе код њега сматрајући да таква књи-
га „не може уопште бити издата и продавана у социјалистичкој Југо-
славији“.2526 

На упозорење Нолита, и Техничка књига, која је до тада про-
дала 39 примерака Речника, одмах је обуставила његову продају и 
испоруку претплатницима, „а од оних који су је већ добили тражи-
ли су да их врате да би се нешто исправило“.2627Драгиша Стефановић 
је поново отишао код професора Радомира Алексића, однео му Реч-
ник, замоливши га да га прегледа и изнесе своје мишљење. Алексић 
је истог дана прегледао Речник и већ сутрадан (вероватно 4. марта) 
рекао Стефановићу да у Речнику „има ствари које се апсолутно мо-
рају или изоставити или прерадити“ и да зато речник не треба даље 
повезивати. У суботу 5. марта, Алексић је одговорним „друговима“ у 
Техничкој књизи изложио своје мишљење, предавши им и „кратак 

24 Исто.
25 Исто, 150; ИАБ, Градски комитет СКЈ, к-534.
26 Књига на ломачи, 51.
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писмени реферат“. У њему се каже „да је сасвим исправно што је др 
Милош С. Московљевић у своме речнику дао речи и у екавској и у ије-
кавској форми и што је водио рачуна о варијантама књижевног јези-
ка“. Исправним је оценио и то што поред речи воз наводи и реч влак, 
уз напомену „зап. крајеви“. Али, у томе што Московљевић у „Речнику 
неправилности“ каже: „Влак је превод немачке речи Zug; боље је воз“ 
Алексић је видео могућност да се изведе закључак „да је писац овог 
речника против речи влак у књижевном језику уопште“. Како је слич-
но претпостављао и за Московљевићево тумачење речи: гласовир, 
глазба и др., он је, да се „због оваквих формулација не би извео закљу-
чак да аутор фаворизује ̀ србизме` на рачун ̀ хрватизама`“, предлагао 
да се одељак „Речник неправилности“ изостави или да Московљевић 
„у једној напомени на крају објасни да су његове формулације засно-
ване искључиво на лингвистичкој процени која полази од порекла 
и значења речи“, с тим што би у тој напомени нарочито „требало ис-
таћи да дата објашњења не значе и одбацивање речи као влак, гласо-
вир, глазба и још неке“.2728

По мишљењу проф. Алексића, „незгодан“ је био и пасус у 
одељку „Стилистика“ у коме се говори о „провинцијализмима“, по-
што је истакнуто да „провинцијализме највише употребљавају Хрва-
ти“, уз велики број примера само „хрватизама“. Предложио је да се тај 
пасус изостави или преради „на тај начин што би се навели приме-
ри и из језика писаца источних крајева“. Уколико би се, пак, одељак 
„Неправилности у језику“ изоставио, морала би се изоставити и по-
следња реченица на 1011. страни Речника2829која гласи: „Ове речи су 
објашњене на крају књиге у Речнику неправилности.“

Пошто је изнео своје мишљење, „другови“ из Техничке књи-
ге су Алексића замолили да „детаљно“ прегледа Речник и да о њему 
каже „свој коначан суд“, тј. да обележи „сва места која би требало из-
бацити или променити“, што је он и прихватио. Када се 6. марта у По-
литици појавио текст Мирка Тепавца, Алексић је 7. марта телефоном 
звао директора Техничке књиге и питао га да ли да настави читање 
Речника или не. Добио је одговор „да то даље не чини“.2930Јасно је, ко-
начна одлука о судбини Речника и његовог аутора није била у рукама 
струке, већ политике, што потврђује и чињеница да је Дујо Жегарц, 

27 ИАБ, Градски комитет, к-534, Реферат проф. др Радомира Алексића редакцијама 
„Техничке књиге“ и „Нолита“ од 5. марта 1966.

28 Исто. 
29 Исто.
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члан Градског комитета СКС Београда, саветовао директора Тех-
ничке књиге да повуче и испоручене примерке на основу претпла-
те,3031као и то што је, одмах по уоченим „неправилностима“ у Речнику, 
директор Нолита договорио са председником Издавачког савета ове 
куће Вукашином Мићуновићем да се о свему обавести Тужилаштво, 
а затим и Градски комитет и Централни комитет Савеза комуниста 
Србије. Градски комитет је већ 6. марта именовао комисију са задат-
ком да испита околности под којима је дошло до издавања Речника и 
да утврди „одговорност комуниста“.3132

Комисија је утврдила да је рукопис до изласка књиге из штам-
пе прегледао само технички уредник, „не обраћајући пажњу на садр-
жај“, и да је он, пре одобрења књиге за штампу, добио на увид само 
нулти табак, као и да је за Сајам књига (новембар 1965) направљено 
пет примерака макете Речника, са одштампаним само нултим и пр-
вим табаком. Такође, установивши и ко је све радио коректуру тек-
ста, Комисија није пропустила да за коректора Радомира Тодоровића 
истакне да је „као информборовац побегао у Румунију 1949, одакле 
се вратио 1964“, што је по мишљењу Радине Вучетић могло да значи 
сугерисање његове потенцијалне субеврзивности.3233 

Издавач, тужилаштво, партијски комитети, одакле се пре-
ко медија кампања против Московљевићевог речника спуштала у 
„базу“, за Радину Вучетић, с правом, представљају оновремену „пу-
тању цензуре“.3334

„База“ се у кампању против Речника и његовог аутора укљу-
чила по објављивању у Политици 6. марта 1966. текста „Читај као 
што је написано“, аутора Мирка Тепаваца, тадашњег главног уред-
ника ових новина. Тепавац је напао Московљевића „као великог ре-
акционара, хрватождера и противника равноправности и тековина 
револуције и социјализма“, издвојивши из већ урађеног избора „ка-
рактеристичних примера у Речнику“ од 3. марта3435неколико речи и 

30 ИАБ, Градски комитет СКС Србије Београд, к-534.
31 Vučetić, Monopol na istinu, 151.
32 Радина Вучетић, „Речник с проблематичним речима: случај забране 

Московљевићевог Речника“, Годишњак за друштвену историју 1/2016, 77.
33 Исто.
34 Већ 3. марта 1966. био је урађен избор карактеристичних примера у Речнику 

др Милоша Московљевића. Била су то објашњења речи: Словен, Словенац, Сло-
вак, Црногорац, Маћедонац, Маћедонија, Србин, Србовати, Србождер, Велико-
србин, Великосрпство, Великохрват, Великохрватство, Фашизам, Четник, Ус-
таша, Капитализам, Комунизам, Комитет, Комесар, Марксист, Бољшевизам, 
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њихових дефиниција, као: „четник, четништво, партизан, обзнана, 
црквени празник, због потцењивања свега хрватског, изостављања 
речи Хрват и уношења речи србовати“, окомивши се и на Московље-
вићево залагање да се називи административних јединца пишу ве-
ликим словом.3536

Наводећи Московљевићеве дефиниције у речнику: „Четник – 
добровољац у саставу нередовних оружаних чета које су се бориле: 
а) пре Балканских ратова за ослобођење од Турака, синоним комита, 
б) за време светског рата против партизана“; „Четништво – комит-
ски покрет за ослобођење од Турака“, Тепавац се питао: „Зар је мо-
гућно да само др Московљевић не зна другачија значења речи чет-
ник и четништво“, да би после навођења објашњења речи: „Партизан 
– 1. учесник партизанске борбе; 2) човек који се пристрасно руково-
ди интересима своје политичке партије“, недвосмислено закључио: 
„Политичка доследност аутора је очигледна.“3637

Московљевићево залагање да се називи административних 
јединица пишу великим словом, уз објашњење да су „и аутономне 
покрајине и поједине републике у оквиру савезне државе привреме-
не административне јединице“, Тепавац види као одбрану једне по-
литичке концепције „у коју не могу да се уклопе наша револуција, 
федеративно уређење и национална равноправност“, пребацујући 
Московљевићу да је он „одредио да је то све привремено“.3738

За Тепавца је непотпуно било Московљевићево објашњење 
речи обзнана као „објава, јавно обавештавање народа“, пребацу-
јући му што није ни споменуо друго значење ове речи које је „зау-
зело неславно место“ у политичкој историји Југославије, мислећи 
на Обзнану, акт владе Краљевине СХС од 29. децембра 1920. године 
којим је забрањен рад Комунистичке партије Југославије. Такође, и 
објашњење Илиндена (Илиндана) „празник светога Илије 2. августа“ 
и речи илиндански као „онај који се односи на илиндан“ за Тепавца је 
непотпуно јер се не помиње Илиндански устанак.3839

Пребацујући Московљевићу да „с потцењивањем говори о 
хрватском језику иако саставља речник српскохрватског језика“, да 

Бољшевик, Партизан, Партизанство, Партија, Смрдети. ИAБ, Градски коми-
тет, к-534.

35 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешка од 7. марта 1966.
36 Књига на ломачи, 18.
37 Исто, 18, 19.
38 Исто, 19.
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велики број речи „хрватског говорног и књижевног језика он про-
глашава за провинцијализме и захтева као једино правилно оне 
речи које су уобичајене на подручју Србије“, Тепавац закључује: „Он 
не може да прихвати националну равноправност ни као стварност 
ни као идеју“. То је поткрепио Московљевићевим објашњењима: „Цр-
ногорац – становник Црне Горе“, „Словенац – припадник североза-
падне групе Југословена“, „Маћедонац – 1. становник Маћедоније, 2. 
припадник маћедонске народности“.3940

Посебно је Тепавацу сметало што у „речнику српскохрват-
ског језика“ нема речи Хрват, „нити иједне речи с тим кореном“ и 
што је реч србовати објашњена са: „понашати се као прави Србин“, да 
би из тога закључио како је Московљевић „очигледно“ прави Србин, 
тим пре што у свој речник он није унео реч шовинизам. Напад је за-
вршио речима: „То је урадио аутор речника. Треба ли друштво нешто 
да уради?“4041

Изненађен овим нападом, Московљевић је био уверен да је 
све то „потекло од Просвете“, зато што је одустао од тога да она изда 
Речник и што није пристао да са Светомиром Ристићем уређује ру-
ско-српски речник. Он је 7. марта отишао у Техничку књигу да се под-
робније обавести зашто је обустављена продаја Речника. Тада му је 
главни уредник Живојин Јеремић рекао да у Речнику „има озбиљних 
недостатака који су противзаконити“, на шта је он затражио да види 
„конкретне примедбе“, „па ако је за исправљање он ће да исправи“. 
Питао је Јеремића „ко је то што је писао у Политици и какве је струке“. 
Сазнавши да је Тепавац директор Политике, рекао је узрујан: „Шта 
он мисли да ме прогласи за шовинисту. Видећу са својим адвокатом 
па ћу да га тужим. Шта он мисли, ово није политички речник. Него 
једноставно хоће да ме прогласи шовинистом, па ми реакција зврцка 
телефоном и честита.“4142

Да Московљевић у свом Речнику шири „непријатељско и шо-
винистичко расположење“, оценио је и председник Издавачког са-
вета Техничке књиге Светислав Ж. Миливојевић, у изјави Градском 
комитету СК од 8. марта 1966, док је Васко Попа, уредник у Нолиту, 
пребацујући скоро сву кривицу на Техничку књигу, у својој изјави, 
такође од 8. марта, подвукао да су он и Милош Стамболић 28. фебру-

39 Исто, 19, 20.
40 Исто, 20.
41 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешка од 7. марта 1966; ИАБ, Градски 

комитет, к-534, Изјава Живојина Јеремића од 8. марта 1966.
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ара 1966. „први, запрепашћени, открили права политичка подме-
тања у Речнику“, због чега је „почело хитно повлачење Речника из 
продаје“.4243

И док су 8. марта писане изјаве „одговорних“ у којима је Мо-
сковљевић проглашаван за шовинисту и окривљаван за „политич-
ка подметања“, он је истог дана уредништву Политике упутио допис 
у коме је одговорио на Тепавчеве примедбе. Претпостављајући да је 
Тепавац под друкчијим значењем речи четник и четништво мислио 
на четнике Драже Михаиловића, он је одговорио да су они „обухваће-
ни под б) речи четник“, напомињући и да четници „нису били ни-
какав народни покрет, већ војничка организација Драже Михаило-
вића, као тадашњег министра војне избегличке владе“. Сматрајући 
да је Тепавац незадовољан објашњењем речи партизан зато што је 
себе препознао као човека „који се пристрасно руководи интереси-
ма своје партије“, Московљевић му је поручио да се „вара“ и да је то 
значење настало пре народноослободилачке борбе, у време првих 
„оштрих политичких борби у Србији“.4344

Бесмисленим је Московљевић оценио и Тепавчев напад због 
његовог инсистирања да се називи административних јединица 
пишу великим словом, зато што су оне и привременог карактера, на-
водећи: „Ми сви знамо да су се административне поделе и границе 
за последњих 160 година често мењале. У последње време укинути 
су окрузи, спојени срезови и општине – све по вољи народних пред-
ставника, све на основу Устава и закона.“ Тепавчева примедба што се 
у објашњењу речи обзнана не помиње Обзнана Милорада Драшко-
вића из 1920. за Московљевића би била оправдана само да је његов 
речник енциклопедијског карактера, док напад због тумачења речи 
Илиндан и илиндански одбацује тврдећи да је илинденски „маћедон-
ска реч“, а да Илинденски устанак „спада у историју маћедонског на-
рода, па се о њему не може говорити у речнику српскохрватског је-
зика“.4445

На Тепавчеву примедбу да у речнику „на безброј места он 
с потцењивањем говори о хрватском језику“, Московљевић, за-
ступник тезе о јединственом српскохрватском језику, запитао је: „И 
какав је то посебан хрватски језик, одвојен од српског?! Њега је поку-
шао створити Павелић за време злогласне независне Државе Хрват-

42 ИАБ, Градски комитет, к-534, Изјава Васка Попе од 8. марта 1966.
43 Књига на ломачи, 21, 22.
44 Исто, 22, 23.
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ске. Хрвати данашњи свој књижевни језик зову хрватски, онако исто 
као што га Срби зову српски, али то је један исти језик.“ Тврдећи за-
тим да „тај језик има и својих неправилности, насталих у појединим 
крајевима или страним утицањем“, да су под немачким утицајем по-
стали германизми, под руским русизми, под француским галицизми, 
да се погрешке које се употребљавају само код Хрвата називају хрва-
тизми, само код Срба србизми, а само у једном крају провинцијали-
зми, Московљевић је закључио: „Али грађанину Тепавцу оваква ква-
лификација је противна националној равноправности“.4546

Московљевић је објаснио да у Речник није унео реч Хрват 
зато што је у њега уносио само оне речи „које је било потребно унети 
због неких лексикографских разлога, а не политичких“, да би допис 
завршио речима: „Па ипак грађанин Тепавац покушава да ме прика-
же као неког задртог Србенду, шовинисту, који србује, поред осталог 
и зато што сам унео реч србовати са значењем ‘понашати се као пра-
ви Србин’“.4647

Политика није хтела да објави Московљевићев одговор Те-
павцу. Онемогућен да се јавно брани, он се додатно разочарао због 
грубог поступка директора Нолита, којег је посетио 15. марта. О томе 
је записао: „Чим сам се појавио, он ме страшно напао, само што ми 
није псовао оца и матер! Трсио се као партизан и нападао ме као не-
пријатеља и хрватождера, чак и зато што сам препоручио да се место 
глазба употребљава музика. Отишао сам и без поздрава.“4748

Без могућности да се и његова реч чује, Московљевић је 18. 
марта доживео нови ударац. Политика је, у наслову, објавила: „За-
брањено растурање Речника савременог српскохрватског језика 
др М. Московљевића“ а у поднаслову: „Око 5.000 примерака Речни-
ка, према одлуци Окружног суда, биће уништено“. У тексту се наво-
ди да је, на основу члана 52, става 1, тачке 2 и чланова 60 и 61 Закона 
о штампи и другим видовима информација, а на предлог Окружног 
јавног тужилаштва, Окружни суд у Београду, по одржаној расправи 
17. марта 1966, донео одлуку да се, због тога што су у њему „изне-
та нетачна и изопачена тврђења којима се изазива узнемирење код 
грађана“, забрани растурање Речника савременог српскохрватског 

45 Исто, 23.
46 Исто, 23, 24.
47 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешка од 15. марта 1966.
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језика др Милоша Московљевића и да се сви заплењени примерци 
униште.4849 

Извештач Политике у тексту пише да је представник Нолита 
изјавио да се не противи забрани Речникa, „да су и они сами, пошто 
је био одштампан, приметили у њему извесне изопачености и без 
предлога Јавног тужилаштва обуставили су продају“. Констатујући 
да представник Техничке књиге није био на расправи, извештач из-
носи садржај писма које је ово издавачко предузеће упутило суду, у 
коме се каже „да је колектив овог предузећа у свему сагласан с пред-
логом да се забрани растурање Речника др Милоша Московљевића“ 
и да су сви чланови Техничке књиге, на састанку 16. марта 1966, „јед-
ногласно осудили ставове др Милоша Московљевића“.4950

Уз коментар: „Страшно!“ Московљевић је у дневнику запи-
сао: „Као да сам у доба папске инквизиције, кад су књиге спаљива-
не. Та одлука је донета без мога присуства и саслушања као писца 
књиге и тих инкримисаних речи. А издавачи су пред судом изјави-
ли да су њихови колективи једногласно осудили моје ставове ʼкоји 
су противни духу Устава СФРЈ, нашој револуцији, федеративном 
уређењу и народној равноправностиʼ. И то су изјавили, иако је Реч-
ник при штампању прошао кроз руке њиховог уредника и коректо-
ра!“5051(подвучено у оригиналу – М. И.).

Текстом у Борби од 19. марта „Покушај уношења раздора у 
наше националне односе“ и Александар Вучо је напао Московље-
вића, сматрајући га за „антидржавног, антидемократу, противника 
равноправности народа, шовинисту и хрватождера“.5152У Речнику су 
морале да „с подједнаким правом, нађу места све оне етимолошки 
и хрватске и српске речи, које су од колена на колено богатиле наш 
заједнички језик, а и прегршт све нових и нових обостраних језич-
ких тековина“, а ништа од тога није остварено, те Вучо закључује да 
Московљевићев Речник „прећуткује и изобличује нашу стварност 
и убацује камен смутње у наше међунационалне односе“ и да му се 
зато „без оклевања и околишења“ морају утиснути печати „ретро-
градности, конзервативизма, реакционарства и шовинизма“.5253

48 Уништен је целокупан тираж од 10.000 примерака, по 5.000 од оба издавача, 
осим тридесетак комада који су били испоручени претплатницима или прода-
ти у књижарама а њихови купци се нису одазвали на позив да Речник врате.

49 Књига на ломачи, 25, 26.
50 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешка од 18. марта 1966.
51 Исто, белешка од 21. марта 1966.
52 Књига на ломачи, 28, 29.
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Конкретно, замерио је Московљевићу на језичком сиро-
маштву Речника, зато што је у њему свега 3.000 речи више него у дру-
гом издању Рјечника Вука Стефановића Караџића из 1851. питајући 
се: „Зар се може претпоставити да се српскохрватски језик у времен-
ском приоду од 115 година, обогатио са једва 3.000 речи“ ? Московље-
вић је „безобзирном елиминацијом“ покушао да „сатера у мрак“ „не-
оспорно“ велики број речи „које су се одомаћиле у нашем динамичном 
и разгранатом постослободилачком политичком и привредном жи-
воту, и упркос свих пуританистичких норми стекле легитимитет не 
само у свакодневном говору, него и у савременом српскохрватском 
књижевном језику“, речи попут: самоуправљање, самоуслуга, стати-
стички, међунационални, интеграција, вишак (вредности), норма, 
норматив... Вучо је закључио да се „код читалаца мора родити оправ-
дани дојам да је њихово изостављање знак негативног става према 
нашој данашњици“.5354

Као врхунац Московљевићевог „лексичког кастрирања“, оз-
биљну лексичку дискриминацију, „и то управо према хрватском на-
роду који са српским има јединствени књижевни језик“, Вучо оцењује 
изостављање „речи Хрват и свих осталих граматичких облика који 
потичу из истог корена“, мада под словом С објашњава речи: Србин, 
србински (српски), србити, србљак, србовати, србождер и србуља. У 
томе је „јасно“ видео Московљевићев шовинистички менталитет, 
који се, као црна нит, по његовом мишљењу, провлачи и кроз Језички 
саветник, за који каже да је „разбацано штиво“ и да „човеку дође да се 
овде-онде и подсмехне наивностима аутора“.5455

Реч народноослободилачки (Народноослободилачка борба, 
Народноослободилачка војска) „није унета у Речник, нити се она 
појављује у пропратним текствима заглавних речи: покрет, борба и 
војска“, али Московљевић „није пропустио сваку од ове три речи на-
кити којекаквим безначајностима“. Придружујући се затим већ изре-
ченој критици објашњења речи: партизан, партизанство, четник, 
четништво, Вучо додаје: „Зар ико може поверовати да др Милош 
Московљевић, професор и научни сарадник Српске академије наука 
и уметности, не зна да се улога четника у народноослободилачком 
рату сводила на националну издају и да је четничка организација 
у том периоду била једна од најјачих домаћих оружаних формација 
која је водила непоштедну борбу на страни окупатора против народ-

53 Исто, 30, 31.
54 Исто, 32, 33.
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ноослободилачке војске и партизанских одреда у Југославији. Не.“ За 
Московљевићево објашњење глагола србовати: „понашати се као 
прави Србин“, он каже да то није епитет „који се сме пришити и оним 
Србима који србујући иду толико далеко да под своје мисаоне скуте 
прикривају неславну и жалосну улогу националних издајника и са-
радника окупатора“.5556

На крају, Вучо је закључио да је Милош С. Московљевић, као 
писац и састављач Речника савременог српскохрватског књижев-
ног језика „истовремено и плен и прегалац духовног устројства који 
својим начином мишљења, схватањима, ставовима и склоностима 
покушава да унесе раздор у националне односе југословенских на-
рода и на тај начин васкрсне оно што је наша револуција потукла 
и покопала“.5657Оваквим закључком, као и својим ставом да „не тре-
ба бити лингвист, ни филолог, ни лексикограф“ да би се у Речни-
ку уочила „црна нит шовинистичког менталитета“5758Вучо је запра-
во на најбољи начин показао да критика Московљевићевог Речника 
није почивала на ваљаној стручној и научној анализи, изношењем 
„убедљивих аргумената“.5859

Сутрадан пошто је Вучо објавио свој текст у Борби, Московље-
вић је упутио писмо управи Новинско-издавачког предузећа Технич-
ка књига. Истичући да је оно једногласном осудом његових ставова у 
Речнику, на састанку свих својих чланова одржаном 16. марта, о чему 
је писмом обавестило и суд, заправо осудило њега „још раније, и још 
жешће него и сам суд“, Московљевић је одлуку да се Речник уништи, 
„као што је чињено у мрачно доба инквизиције“, објаснио „закулисним 
утицајем неког конкурентског издавачког предузећа које је монопо-
лисало издавање речника и за које се ради сличан речник“.5960

Замерајући Техничкој књизи да није покушала да одбрани 
„Речник и себе“, уз напомену да ће он зато покушати да тражи зашти-
ту свога дела од виших судова, захтевао је одговор на два питања: „1. 
Намеравате ли да се споразумемо шта треба изменити, изоставити 
или додати у Речнику, па да се онда пусти у продају; 2. Како мисли-
те о моме хонорару, ако сте уништили цео тираж а не мислите га ис-

55 Исто, 34, 35.
56 Исто, 35.
57 Иван Шијаковић, „Напомена уз друго издање“, у: Московљевић, Речник, III.
58 Књига на ломачи, 35.
59 Исто, 41, 42.
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прављати? Јер, ако је вашом кривицом или с вашим пристанком моја 
књига уништена, не може бити уништен мој хонорар.“6061 

Чекајући одговор од Техничке књиге, Московљевић је 27. 
марта 1966. упутио допис савезном јавном тужиоцу. У њему је из-
нео да му није омугућено да се брани од Тепавчевог напада, пошто 
Политика није хтела да објави његов одговор, и да је, уместо да се 
јавности представи и његов одговор, уследила одлука суда о забра-
ни растурања Речника. Та одлука је потпуно сувишна и она се „мора 
убројати у најдрастичнија средства управљена на уништење слобод-
ног људског духа и научног стварања“. Критика се могла оградити од 
његових тумачења извесних речи и замерити му због неуношења не-
ких других и то би, уколико се ради заиста о основаним замеркама, 
могло бити исправљено у идућим издањима речника. Није одбаци-
вао могућност да су се у Речнику поткрале неке грешке, али се одлуч-
но ограђивао од подметања да су његове намере биле такве да било 
кога увреди и омаловажи, као што је одлучно заступао и гледиште 
„да једно научно дело не треба да се руководи било каквим политич-
ким и пропагандним циљевима, него једино истином, макар она не-
ком била и непријатна“. Посебно га је забрињавала чињеница „да се о 
Речнику судило без стручњака, а писало на новинарско-пропаганд-
ни начин, подобан да задовољи неке дневне потребе, а нарочито да 
се учине додворавања“. Подвлачећи на крају да нема могућности да 
се од напада брани јавном речи, зато се обраћа савезном тужиоцу 
да он, у општем интересу, подигне захтев „за заштиту законитости 
ради укидања судске одлуке“ о забрани његовог Речника и на тај на-
чин спречи да се у „културни живот увуче индекс и један вид ломаче“ 
и тиме устане у одбрану „југословенске културе“.6162

Московљевић је 4. априла 1966. поднео и тужбу против 
Окружног суда у Београду и одлуке о уништењу његовог Речника, 
тражећи заштиту својих права. Тражио је и да суд „нареди“ Полити-
ци да објави његове исправке. Суд га је 13. априла 1966. обавестио да 
је одбио његов захтев, прихватајући образложење правног заступ-
ника Политике да Московљевићева исправка „садржи увреде“.6263

Немоћан да се одбрани, Московљевић је у дневнику записао 
да је то право „дивљаштво средњег века“ и да ће се жалити Вишем 
суду. Са захуктавањем кампање, он је за њу све мање осуђивао Про-

60 Исто.
61 Исто, 38, 39, 40.
62 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 4. и 13. априла 1966.

123–153



141

свету, а све више Загреб и Хрватску, односно Друштво књижевника 
Хрватске, које је у Књижевним новинама 17. априла 1966, тражећи 
„досљедно поштивање уставних начела о праву сваког народа на 
свој језик“, објавило своје закључке „о проблемима савременог је-
зика хрватске књижевности“, са седнице одржане 7. априла, у који-
ма се каже: „Противно смерницама VIII конгреса КПЈ и III пленума ЦК 
СКЈ још има појединаца који неодговорним иступима према језику 
хрватске књижевности и културе уносе помутњу у широку јавност 
и подгријавају нездраве односе међу нацијама наше социјалистичке 
заједнице. Већ су дуље времена у офанзиви становити јавни радни-
ци који би хтјели (…) наметнути цјелокупном подручју хрватско-
српског језика јединствену норму и само једну, терминолошку, 
лексичку, синтактичку и правописну варијанту (...). Сличне тежње 
имају различито подријетло али заједнички циљ, супротан Уставу 
СФРЈ и непријтељски духу нашег друштвеног поретка. Због тога је, 
на примјер, и могло доћи до појаве оног монструозног Речника (др. 
М. Московљевића) у којем не само да је занијекан опстанак хрват-
ског народа него је затрт сваки траг и свим изведеницама ријечи 
Хрват“6364(наглашено у оригиналу – М. И.).

Оцењујући да је напад на њега и његов Речник због „неприја-
тељског става према Хрватима и противрежимског става“, требало 
да представља обрачун са српским шовинизмом, Московљевић је у 
томе јасно видео тежњу Хрвата за својим посебним књижевним јези-
ком, правописом и терминологијом. Будући да је састанак Друштва 
књижевника Хрватске иницирао проф. Људевит Јонке, он је оценио 
да је врло могуће да је од Јонкеа потекла и хајка на његов Речник, „да 
би се онемогућио, јер они у Загребу раде сличан Речник, још из вре-
мена Павелића“.6465

Одговор на закључке пленума Друштва књижевника Хрват-
ске, за које каже да су произвољни и исконструисани, Московљевић 
је, поново безуспешно, покушао да објави такође у Књижевним но-
винама, упућујући 25. априла 1966. писмо главном уреднику. Слич-
но допису Политици, он је објаснио „инкриминисане речи“, посебно 
се задржавши на Тепавчевој констатацији да се „на безброј места с по-
тцењивањем говори о хрватском језику“, као и на закључку Друштва 
књижевника Хрватске да би „становити јавни радници хтјели намет-
нути цјелокупном подручју хрватскосрпског језика јединствену нор-

63 Исто, белешка од 18. априла 1966.
64 Исто.
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му и само једну терминолошку, лексичку, синтаксичку и правописну 
варијанту“ тражећи „поштовање уставних начела о праву сваког на-
рода на свој језик“. Питао се: шта ово значи? Сам је и одговорио: „Зна-
чи да хрватски књижевници хоће да створе посебан хрватски језик, 
исто оно што је покушано за времe злогласне НДХ. А то је баш против-
но Уставу, по којем постоји заједнички српскохрватски језик.“6566

Када ни у Књижевним новинама није успео да објави свој одго-
вор критичарима, када нико из домаће интелектуалне елите није стао 
у његову заштиту, када нико од њих „није дигао глас против инквизи-
торског чина“ којим је огањ прогутао скоро 10.000 примерака књи-
ге, са 50.000 стручно објашњених речи, до тада највећи речник на ју-
гословенском простору, Московљевићу је остало једино да „ужива“ 
у подршци из иностранства. Минхенски лист Српски видици, у броју 
за фебруар/март 1966, поводом текста Мирка Тепавца у Политици 
6. марта, закључује: „Спаљивање Речника др Милоша Московљевића 
је први корак ка ‘сређивању’ међунационалних односа после Трећег 
пленума Централног комитета. Важно је сложити се око значења речи 
‘четник’ и ‘партизан’, све остало ће доћи само по себи.“6667Под насловом 
„У Југославији се речници спаљују“, Глас канадских Срба, у броју од 14. 
априла 1966, наводи: „Београдска Политика не објашњава нам како 
је то могуће да у једном савременом и модерном друштву, каквим се 
представља Титова Југославија, које се поноси производњом огром-
ног броја стручњака у свим научним гранама, да један судија Окруж-
ног суда београдског познаје боље филологију од једног од најпозна-
тијих југословенских филолога, др Московљевића.

Комунистички режим је толико опијен лажним митом парти-
занства, да је чак противно Уставу рећи шта у књижевном језику реч 
‘партизан’ значи!“6768И француски Le Mond донео је чланак о случају с 
Речником Милоша Московљевића „да би показао каква је слобода у 
Југославији“. У првомајској честитки И. И. Толстој из Москве је изја-
вио Московљевићу „симпатије и згражење због уништења Речника“, 
обавештавајући га да су о томе писале „и руске новине“. Средином 
новембра 1966. Арне Галис из Осла објавио је у листу Arbeiderbladet 
чланак „у којем је документовано и дивно“ бранио Московљевићев 
Речник. Обратио се чак и југословенским властима, „па и самом Титу 
са захтевом да се поништи забрана књиге“. Добивши овај чланак, Мо-

65 Књига на ломачи, 45.
66 Исто, 54.
67 Исто, 61.
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сковљевић је у дневнику 31. децембра 1966. записао да му је то пред-
стављало „највеће задовољство“ на крају те године, уз већ раније из-
речену реченицу да се захваљујући Речнику његова „слава“ разнела 
по целом свету.6869Московљевићева „слава“ због речника није мимо-
ишла, на различите начине, чак ни његову родбину у селу Варни.6970 

Неочекивана судбина његовог „животног дела“ доста је скр-
хала остарелог Московљевића. О томе је др Драгољуб Јовановић за-
писао: „Никад га у Небојшиној 29 нисам затекао тако погруженог и 
потиштеног, као да му је умро неко најрођенији. Овај речник је сма-
трао својим животним делом. Целог века га је смишљао и на њему 
радио, дао нам, у згодном облику, први српски речник после Вуковог, 
погоднији од речника Луја Бакотића. Узалуд сам га тешио да ствар 
није пропала: дело ће се једном одштампати, он ће добити задо-
вољење и накнаду за изгубљено. Мање га је пекла материјална ште-
та, која није била мала, пошто је хонорар требало да добије тек по 
продатом примерку.“7071

Иако најтежи, ударац добијен уништењем Речника ипак није 
потпуно сломио стаменог динарца. Он није губио наду да ће његово 
дело поново угледати светло дана. Тако је у дневнику 29. јуна 1966. 
записао: „Олга је данас разговарала у Просвети па је чула да су сви 
тамо на мојој страни у питању мога Речника, о којем је проф. Алек-
сић дао одлично мишљење. То значи да ће га доцније Просвета мо-
жда издати.“7172

После узалудне наде у Просвету, Московљевић се код прија-
теља у САД-у7273и Совјетском Савезу распитивао за могућност да га 
тамо објави. У ишчекивању поновног објављивања, настојао је да 
у њему исправи све што је сматрао или погрешним или недовољно 

68 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешке од 9. и 22. маја и 31. децембра 1966.
69 „Славу“ Милоша Московљевића осетио је и војник Јован, праунук Милошевог 

брата од стрица Марка. Као војника гарнизона у Књажевцу, на обезбеђењу ју-
гословенско-бугарске границе, у јесен 1966. године, позвао га је командант на 
рапорт само зато што му је презиме било Московљевић. У ставу „мирно“ одго-
варао је прво на питања о степену сродства са Милошем Московљевићем, да би 
затим 45 минута слушао командантово „објашњење“ антидржавног каракте-
ра прадединог речника. - Изјава Јована Московљевића из Варне дата аутору 20. 
јуна 2016. године.

70 Драгољуб Јовановић, Људи, људи..., медаљони 56 умрлих савременика, (Београд, 
1973), 307.

71 АСАНУ, Дневник М. Московљевић, белешка од 29. јуна 1966.
72 „Писао сам проф. Гојку Ружичићу у Њујорк да види да ли се може тамо штампа-

ти Речник.“ АСАНУ, Дневник М. Московљевић, белешка од 19. новембра 1967.
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јасним, односно да убаци ако је нешто изоставио. У јесен 1967. он је 
„почео читати свој Речник и исправљати га и допуњавати“ и изјавио: 
„Хоћу да га спремим за ново издање, ако дочекам.“7374

После двомесечног марљивог рада, у дневнику је 10. децем-
бра 1967. записао: „Завршио сам исправљање Речника и попуња-
вање јер је било много погрешака и пропуста.7475Сад треба да чека и 
могућност штампања.“7576

Нажалост, ново штампање свога Речника, ни у земљи ни у ино-
странству, Московљевић није дочекао.7677Средином марта 1968, три 
месеца пред смрт, јавио му је И. И. Толстој из Москве да се ни тамо Реч-
ник не може штампати, „јер су престали издавати стране речнике“.7778

Због појављивања Московљевићевог Речника, Комисија за ут-
врђивање личне одговорности у издавачким кућама Техничка књига 
и Нолит коју је формирао Градски комитет СКС - Београд, после „све-
обухватне анализе“, у извештају од 15. марта 1966. одговорним је про-
гласила: 1) Првослава Трајковића, директора Техничке књиге: зато 
што његово предузеће није „квалификовано“ за објављивање дела као 
што је Речник Милоша Московљевића и што је „само ради формалног 
покрића, сугерисао Московљевићу да свој Речник прогласи делимич-
но специјализованим техничким речником; што је дозволио праксу 
објављивања дела на основу „поверења у аутора, а не на бази уреднич-
ких или спољних рецензија“; што није обратио уопште пажњу на реак-
ционарну прошлост и позиције Московљевића; што је својом изјавом 
да постоји рецензија „обмануо и утицао на небудност Попе и Лазаре-
вића“, представника Нолита; што се, и после утврђивања недостатака 
књиге, понашао индолентно; што је, чињеницом да је књига повуче-
на, материјално тешко оштетио своју радну организацију; 2) Живоји-
на Јеремића, главног уредника Техничке књиге, што није посветио до-
вољно пажње садржини и квалитету Речника; што никада и никоме 
није скренуо пажњу на недопустивост објављивања књига без рецен-
зија и стручног мишљења; што се у случају Речника, „премда свестан 
потпуне сопствене неквалификованости за тај посао, ослонио искљу-

73 АСАНУ, Дневник М. Московљевића, белешка од 23. октобра 1967.
74 Ревносни „читаоци“ су, мимо „идејних“ пропуста, у Речнику уочили још 1.021 

грешку. - Вучетић, „Речник с проблематичним речима“, 78.
75 АСАНУ, Дневник М. Московљевић, белешка од 10. децембра 1967.
76 Поновно издање Речника савременог српскохрватског језика с језичким 

саветником аутора проф. др Милоша Московљевића обавила је Књижевно-
издавачка задруга „Аполон“ из Београда 1990. године.

77 АСАНУ, Дневник М. Московљевић, белешка од 18. марта 1968.
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чиво на поверење према аутору о коме ништа одређеније сам не зна, 
сем успут изреченог мишљења проф. Алексића“; што ни после откри-
вања грешака у предговору Речника није ништа предузео ради те-
мељније провере садржаја књиге; што приликом склапања уговора са 
Нолитом није демантовао Трајковићеву тврдњу да рецензија постоји, 
иако је знао да то није тачно; 3) Саву Лазаревића, генералног дирек-
тора Нолита, што је приликом склапања уговора са Техничком књи-
гом више обратио пажњу на финансијску страну аранжмана него на 
стручно-редакцијску; што, као дугогодишњи члан СКЈ, родом из Мо-
сковљевићевог краја, „није ничим испољио политичко подозрење“ 
према њему и његовом Речнику; што је „материјално озбиљно оште-
тио своју радну организацију и допринео да њен углед у културној и 
политичкој јавности буде доведен у питање“; 4) Васка Попу, уредника 
у Нолиту, што је немарно вршио овлашћења добијена од Редакцијског 
колегијума; што није затражио рецензију приликом склапања угово-
ра о копродукцији; „Што није био будан у односу на политичку `репу-
тацију’ Московљевића, а био је на то и стручно и политички обавезан“; 
што сам није озбиљније прегледао књигу у периоду од склапања уго-
вора о копродукцији па до њеног пуштања у продају. На основу овог 
извештаја, Секретаријат Градског комитета СКС Београда на својој 
седници, 15. марта 1966, предложио је Градском комитету да Прво-
слава Трајковића и Живојина Јеремића искључи из Савеза комуниста 
Југославије, а да Сави Лазревићу и Васку Попи изрекне последњу опо-
мену пред искључење из СКЈ. Такође, Секретаријат је предложио сле-
деће: да се одржи састанак чланова СКЈ колектива и издавачких савета 
у обе издавачке куће ради упознавања с одлукама Градског комите-
та и ради разматрања одговорности комуниста због овог издавачког 
промашаја; да се одржи састанак комуниста у свим издавачким пре-
дузећима и њиховим издавачким саветима на коме би се, поводом 
случаја Московљевићевог речника, „спровела дискусија о раду и од-
носима комуниста према својој улози и дужностима у издавачкој де-
латности“; да се предложи радничким саветима Техничке књиге и Но-
лита да размотре „тежину политичких и материјалних последица за 
предузеће због издавања овакве књиге“ и да оцене „како одговорни 
руководиоци врше поверене им дужности и да ли треба и надаље да 
им поклоне поверење“; да се са извештајем и ставовима Градског ко-
митета упозна јавност путем написа у Комунисту.7879

78 ИАБ, Градски комитет, к-534, Предлози Секретаријата Градског комитета.
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Градски комитет СКС - Београд, на састанку 14. априла 1966, 
на основу чл. 51 Статута СКЈ, једногласно је прихватио предлог свог 
секретаријата. У образложењу одлуке о искључењу из СКЈ Живоји-
на Јеремића се, уз навођење његових личних пропуста и грешака то-
ком објављивања Речника, каже: „Градски комитет је констатовао 
да је ‘Речник савременог српскохрватског језика с језичким саветни-
ком’ по својој садржини реакционарна шовинистичка књига. У њој 
се испољавају изразити великосрпски ставови и неправилан, пот-
цењивачки, ненаучан и рекационаран однос према хрватском јези-
ку и хрватској култури. Књига представља напад на равноправност 
наших народа, равноправност њихових култура и јединство наше 
заједнице. При навођењу примера у језичком саветнику политич-
ки реакционарно и малициозно се омаловажава друштвени систем у 
нас, што такође говори о врло великој идејно-политичкој и друштве-
ној неодговорности издавача. Према прибављеној ауторитативној 
стручној рецензији, књигу карактерише и низ научно недопустивих 
слабости што чини одговорност њених издавача још потпунијом.“7980

Образложење казне Живојина Јеремића на најбољи начин 
показује да је критика Московљевићевог Речника „била нестручна и 
злонамерна, да се базирала на идеолошком и политичком тумачењу 
речи, а запоставила филолошку и лингвистичку страну“.8081То што се 
на крају образложења помиње и „низ научно недопустивих слабо-
сти“, требало је само да дискредитује Московљевића и у стручној јав-
ности, јер да је ту било искрености, омогућило би му се да јавно из-
несе своју одбрану и предлог да се не уништава Речник, већ да он 
исправи учињене погрешке, чије постојање није одбацивао, већ само 
намеру да је својим тумачењима хтео „да било кога увреди и ома-
ловажи“, уз ограђивање од било каквог „подметања“. Да је забрана и 
уништење Речника имало првенствено политичку позадину сведо-
че и питања одговорнима из Техничке књиге и Нолита у Градском 
комитету. Тако је директор Нолита Лазаревић питан: „Јеси ли пове-
зивао да је то тај човек који је политички негативан? Јеси ли знао да 
се то ради о оном политичару, о човеку са којим имамо кубуре. Свима 
нама, који смо зрелијих година, не може да промакне то, кад се поме-

79 ИАБ, Градски комитет, к-534, Извештај са састанка Градског комитета СКС - 
Београд од 14. априла 1966.

80 Шијаковић, „Напомена уз друго издање“, у: Московљевић, Речник, III.
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не име М. Московљевића, да је политички негативан човек и да има 
непартијски однос према овоме.“8182

Политичко осуђивање је настављено и текстовима у Кому-
нисту, који су објављивани по одлуци Градског комитета. Тако је др 
Андрија Станчић, у чланку „Поводом забране једног речника“, писао 
да је Московљевић „као политички представник буржоаске класе 
биран у првом представничком телу нове Југославије“. „Према томе 
није сасвим непознат нашој јавности, иако су га млађи нараштаји као 
политичара одавно заборавили заједно са читавом надградњом (и 
базом) коју је представљао. Заиста је тешко да се поверује да одго-
ворнима у издавачкој кући ‘Техничка књига’ нису били познати по-
гледи др Милоша Московљевића на свет, на историју, на нашу ос-
лободилачку борбу и њене тековине. Зар та околност није била 
довољна и за раднике и за остале да их опомене и подстакне на по-
себну будност“8283(нагласио М. И.).

Очигледно, требало је на све могуће начине дискредитовати 
Московљевића, заговорника тезе о јединственом српскохрватском је-
зику, што је наговештено у закључцима Друштва књижевника Хрват-
ске „о проблемима савременог језика хрватске књижевности“ од 17. 
априла 1966, у којима се Московљевићев речник назива монструоз-
ним, а потврђено Декларацијом о називу и положају хрватског јези-
ка, објављеном годину дана касније, којом се тражи „равноправан 
положај хрватског језика у југословенској федерацији, слободно об-
ликовање хрватског језика у складу с хрватском традицијом те пуна 
афирмација хрватског језика у свим сферама живота“. Декларацију је 
потписао и Мирослав Крлежа, који је, „инвентаришући нациoнали-
стичко-шовинистичке манифестације на српској и хрватској стра-
ни“, рекао: „Тровача a`лa Московљевић има и на једној и на другој стра-
ни.“8384

У судару с „прикривеним али стално тињајућим појавама 
хрватског језичког сепаратизма“, у тадашњим југословенским по-
литичким околностима, оправдано се закључује да се није могло 
„ништа друго ни очекивати него политичко анатемисање књиге и 
аутора који су на позицијама језичког заједништва и непризнавања 
варијантама статуса засебног језика“. Томе је додатно допринело и 
неколико Московљевићевих „неспретних и сувише поједноставље-

81 ИАБ, Градски комитет СКС Београда, к-534.
82 Комунист, 31. март 1966, 4.
83 Сава Даутовић, „Ломача од педесет хиљада речи“, Књига на ломачи, 93.
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них реченица“ о настанку и развитку српскохрватског књижевног 
језика, тј. о хрватском усвајању Вукова језика, као и „исто толико без-
разложно испуштених и неадекватно значењски описаних или кла-
сификованих речи“, посебно „означавањем свих хрватских варијан-
ти као покрајинских (одредницом покр.)“. Московљевић се тако, „још 
пре Милоша Жанка, препоручио као идеална жртва нове хрватске 
(језичке) политике, и сва њена снага и бруталност исикалила се на 
његовом Речнику!“ Оправдано је отуда мишљење да је заглушном по-
литичком буком око тога требало само да се „сакрије суштина спора 
и спречи свака евентуална стручна и интелектуална побуна против 
тог ̀ инквизиторског чина`“.8485

И поред свих пропуста у Московљевићевом Речнику, као из-
разу „лексиколошке науке и лекскографске праксе“ у времену ње-
говог настанка и начела „језичке чистоте и језичке правилности“ 
којих се аутор придржавао, као и чињенице да је то „више речник са-
мог аутора, његовог личног лексикографског па и филолошко-линг-
вистичког односа према лексичком благу тадашњег језичког стања 
него права слика тог стања“, он представља „особен културолошки 
факат“, дело које „без обзира на (неизбежне) недостатке, улази у 
саме основе наше језичке и лексикографске науке и културе“.8586Оту-
да је потпуно неправедно наглашавати, и у први план истицати, да 
је судбина овог речника нека врста „предисторије“ у борби против 
национализма, у којој једно од првих места заузима Брионски пле-
нум и свргавање Александра Ранковића, те да је, по наводима Пар-
тије, његово објављивање „први велики `случај` везан за национа-
лизам у језику и књижевности“, да се у њему „испољавају изразити 
великосрпски ставови и неправилан, потцењивачки, ненаучни и ре-
акционаран однос према српскохрватском језику и хрватској култу-
ри и према другим националностима и народима Југославије“, да он 
„представља напад на равноправност“ југословенских народа и њи-
хових култура и јединство југословенске заједнице са „антисоција-
листичких позиција“.8687

Према оновременим нападима на Московљевићев Речник 
треба бити резервисан и с обзиром на чињеницу да је његов садр-
жај оцењен као реакционаран и шовинистички само неколико дана 

84 Исто, 94.
85 Др Драго Ћупић и др Егон Фекете, „Речник савременог српскохрватског књи-

жевног језика Милоша Московљевића“, Књига на ломачи, 159, 160, 161.
86 Вучетић, „Речник с проблематичним речима“, 72, 74.
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по његовом објављивању. За то је, уместо свестране стручне анали-
зе, послужила замена теза, па је струка уступила место политици. Те-
павац је, на пример, на једну „лексикографски сажету дефиницију“ 
реаговао „политичким аргументима који су у оном тренутку значи-
ли ништа мање него погромаштво“.8788Тепавац је, иначе, остао досле-
дан „својој борби против национализма“ и своме тврђењу из 1966. 
„да су се Речнику могле приговорити лексичке недоследности, али 
да је проблематичан био и остао јасно изражен политички став ау-
тора“, чак и 2008. године, пошто је Московљевићев Речник доживео 
два нова издања.8889 

Педесет година од уништења Московљевићевог Речни-
ка, и то с позиција краја осамдесетих и почека деведесетих година 
20. века, када је Московљевић стекао „мученички ореол забрање-
ног аутора“, неутемељено је тражити у Речнику, који је лексикон-
ски а не енциклопедијски, обрисе национализма у делу српске ин-
телектуалне елите.8990Још се теже може прихватити закључак да 
међу „најочитије примере ширења национализма у култури“ спада 
„и објављивање Речника Милоша Московљевића“, у чијим „бројним 
одредницама просијава отворени национализам“.9091Тим пре што је у 
време најжешће кампање аутор био потпуно усамљен, а затим „забо-
рављен“, и он и његово дело. То су на скупштини Друштва књижев-
ника Србије 19. марта 1967. године, приликом расправе о Предло-
гу за размишљање, насталом као одговор на Декларацију Друштва 
књижевника Хрватске, признали Борислав Михаиловић Михиз и ње-
гови саборци, истичући оправданост Предлога: „Ми смо на жртве-
ник поднели Милоша Московљевића, речник смо му спалили, а они 
нама сад тако и кад хоће тако ми морамо да поступимо како смо по-
ступили“.9192

Московљевићев Речник је поново објављен 1990. и 2000. го-
дине,9293али Јосип Броз није могао да избегне последице његовог пр-

87 Књига на ломачи, 12.
88 Вучетић, „Речник с проблематичним речима“, 80.
89 Vučetić, Monopol na istinu, 146.
90 Вучетић, „Речник с проблематичним речима“, 70.
91 Слободан Селинић, Србија и језички сукоб у Југославији 1967, рукопис, 95.
92 Нажалост, оба издања су фототипска, без Московљевићевих исправки, које је 

он пажљиво завршио 10. децембра 1967, када је у дневнику записао: „Завршио 
сам исправљање Речника и попуњавање јер је било много погрешака и пропу-
ста“. 
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вобитног уништења.9394Ранко Ђукић у својој књизи „Топли зец“ у Ослу 
наводи мноштво разлога који су утицали на умањивање могућно-
сти да 1973. Тито добије Нобелову награду за мир. Сви су се они у 
суштини сводили на питања људских права, јер је њихово кршење у 
Југославији било евидентно, те Ђукић као најдрастичније примере 
наводи: Голи оток, бруталну силу према студентима 1968, уклањање 
групе професора са Филозофског факултета, као и „случај југосло-
венског посланика у Ослу Милоша Московљевића“.9495
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Summary

Momčilo Isić

Genesis and Destiny of The Dictionary of Contemporary 
Serbo-Croatian Literary Language with Language Manual by 

Professor Miloš Moskovljević Ph. D.

Abstract: This paper, based primarily on Moskovljević’s diary 
notes, as a new historical source, but also on the existing liter-
ature, tries to explain the genesis and destiny of the Dictionary 
of Contemporary Serbo-Croatian Literary Language with Lan-
guage Manual, by Professor Miloš Moskovljević Ph. D., which 
caused signi icant developments in the political life of Serbia 
and Yugoslavia, having appeared on the eve of Brioni Plenum 
and the beginning of a violent overthrow of “Greater Serbian 
Nationalism”.

Key words: Miloš Moskovljević, Glossary, Serbo-Croatian liter-
ary language, Nolit, Tehnička knjiga

The irst pages of the Dictionary were written on 15 April 1963, 
and the last on 29 April 1964. In 1,380 manuscript pages, Dictionary in-
cluded “about 50,000 words, phrases and idioms, with many more mean-
ings.” The author also included the Language Manual, which was pub-
lished in 1962 as a separate book.

In co-production of Tehnička knjiga and Nolit, Dictionary of Con-
temporary Serbo-Croatian Literary Language with Language Manual was 
published in February, and was found on the market on 1 March 1966. 

Having appeared on the eve of the ight against nationalism, Dic-
tionary and its author immediately became the subject of political at-
tacks. It was emphasized that Dictionary, presented “outstanding Greater 
Serbian attitudes and irregular, underestimating, unscienti ic and reac-
tionary relationship to Serbo-Croatian Language and Croatian culture 
and towards other nationalities and peoples of Yugoslavia.” It “repre-
sented an attack against equality” of Yugoslav people and their cultures 
and unity of Yugoslav community, from “anti-socialist position.” After the 
Party made its judgment, the attacks have been transferred to the “base”. 
First by the article: “Read as it is written”published in Politika on 6 March 
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1966 Mirko Tepavac attacked Moskovljević as “a great reactionaries, an-
ti-Croat and opponent of equality and achievements of the revolution 
and socialism,” pointing out to a few words and their de initions, such 
as “Chetnik, Chetnik movement, partisan, and proclamation.” He was 
criticized, among other things, for omitting a word Croat and entering a 
word srbovati (to act like a real Serb). This was followed by the attacks of 
other “guardians” of the achievements of the national liberation revolu-
tion, such as Aleksandar Vučo. All the while, Moskovljević was not given 
a chance to present his defence in public, nor was he given any kind of 
public support. Both he and his work were sacri iced and, by a court or-
der, his work had to be destroyed.

Момчило ИСИЋ НАСТАНАК И СУДБИНА РЕЧНИКА САВРЕМЕНОГ СРПСКОХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ 
ЈЕЗИКА СА ЈЕЗИЧКИМ САВЕТНИКОМ ПРОФ. ДР МИЛОША МОСКОВЉЕВИЋА
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Одјек Београдске конференције 1961. године 
у суседним земљама Источног блока*1

Апстракт: Рад представља покушај да се на основу југо-
словенских архивских извора и релевантне литаратуре 
квантитативно и квалитативно анализира одјек Београд-
ске конференције у штампи и на радију Албаније, Бугарске, 
Румуније и Мађарске као непосредних суседа који су били 
део Источног блока, са којим је Југославија у то време била 
у идеолошком сукобу.

Кључне речи: Београдска конференција, Југославија, 
Мађарска, Румунија, Бугарска, Албанија, Источни блок, не-
сврстаност

Београдска конференција неангажованих земаља одржа-
на је у Београду од 1. до 6. септембра 1961. године, уз учешће 25 др-
жава као пуноправних учесника и присуство представника још три 
земље у својству посматрача.12Она је представљала круну вишего-
дишње спољнополитичке активности Југославије, која је у услови-
ма постојања два војно, политички и идеолошки супротстављена 

* Чланак је резултат рада на пројекту Срби и Србија у југословенском и међуна-
родном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској зајед-
ници (No 47027) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

1 Драган Богетић и Љубодраг Димић, Београдска конференција несврстаних 
земаља 1–6. септембра 1961. Прилог историји Трећег света, (Београд: Завод за 
уџбенике, 2013), 114. 



156

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

блока покушавала да у складу са сопственим идеолошким, политич-
ким и економским интересима избори за себе повољно место.23По-
степена југословенска оријентација на сарадњу са земљама Афри-
ке и Азије и њен већ тада јасан антиблоковски став нису наилазили 
на одобравање ни код Американаца ни код Совјета јер су се и једни 
и други надали да још увек није било касно да се Југославија уведе 
у један или други блок.34У том смислу, са становишта водећих сила 
Истока и Запада, скуп у Београду није био добро виђен, поготово ако 
се има у виду да су се оба блока борила за што већи политички, вој-
ни и економски утицај не само у земљи домаћину скупа већ и у свакој 
од земаља учесница. За Југославију, ситуацију је додатно комплико-
вао идеолошки сукоб са СССР-ом и другим земљама Источног блока 
који је почео још 1958. године, после доношења новог програма СКЈ 
који је на Истоку здушно оцењен као „ревизионистички“ и стога не-
прихватљив и штетан по интересе међународног радничког покре-
та и социјализма уопште. 

Београдска конференција одржана је управо у време када 
је, после неколико година паузе, у читавом Источном блоку, па и у 
земљама које су се налазиле у југословенском суседству, поново била 
актуелна антијугословенска пропаганда. За разлику од кампање из 
периода од 1948. до 1954, ова започета после VII конгреса СКЈ 1958. 
није била праћена драстичним мерама које су биле усмерене на ква-
рење међудржавних односа на свим пољима, већ је углавном била 
ограничена на област пропаганде и идеологије. Као и у ранијем пе-

2 Више о југословенској спољној политици у годинама које су водиле ка конач-
ном уобличавању несврстаности као њене спољнополитичке доктрине виде-
ти у: Dragan Bogetić, Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, (Beograd: 
Institut za savremenu istoriju, 1990); Dragan Bogetić, Nova strategija jugoslovenske 
spoljne politike 1956–1961. godine, (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006); 
Богетић и Димић, Београдска конференција несврстаних земаља; Ljubodrag 
Dimić, „Titovo putovanje u Burmu i Indiju 1954. godine. Prilog za istoriju Hladnog 
rata“, Tokovi istorije 3–4/2004, 27–54; Jadranka Jovanović, Jugoslavija i Savet 
bezbednosti 1945–1985, (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1990); Ranko 
Petković, Nesvrstana Jugoslavija i savremeni svet: spoljna politika Jugoslavije 1945–
1985, (Zagreb: Školska knjiga, 1985); Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, III: 
Socijalistička Jugoslavija 1945–1988, (Beograd: Nolit, 1988); Bojana Tadić, Istorijski 
razvoj politike nesvrstavanja 1946–1966, (Beograd: Institut za međunarodnu politiku 
i privredu, 1968); Aleksandar Životić, Jugoslavija i Suecka kriza 1956–1957. godine, 
(Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008); Jovan Čavoški, Jugoslavija i kinesko-
-indijski konflikt: 1959–1962, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009).

3 Богетић, Димић, Београдска конференција, 12.
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риоду, она није била свуда подједнако изражена па су разлике по-
стојале и када су у питању биле суседне земље. Док је Албанија 
предњачила у жестини кампање, земље попут Румуније и Мађарске 
изабрале су умногоме умеренији курс. Тако је Румунија изабрала да у 
највећој могућој мери игнорише Југославију: у јавној пропаганди она 
је прећуткивана, настојало се да се што мање помиње, без истицања 
у отвореној антијугословенској пропаганди коју су спроводиле све 
источноевропске земље.45Истовремено, у Румунији су преношени 
сви најважнији лагерски ставови о „савременом ревизионизму“, који 
је представљан као највећи југословенски грех, али уз избегавање 
директних напада и уз полемисање са „југоревизионизмом“ претеж-
но кроз теоретске часописе и брошуре. Овакав став је доводио и до 
апсурда да иако, са једне стране, у Румунији није било директних 
сопствених напада на Југославију, са друге стране, нису објављива-
не чак ни вести о билатералним односима или службеним контак-
тима па макар они били и на највишем нивоу.56Мађарска је, за раз-
лику од Румуније, у првој половини 1961. године спроводила знатно 
оштрију антијугословенску кампању: мађарска штампа је у то време 
писала о Југославији осетно негативно, објављено је више тенден-
циозних информација о унутрашњим југословенским проблемима 
и њеној спољној политици, уз сталне идеолошке нападе на југосло-
венске ставове.67Врхунац је представљало објављивање чланка Ка-
лаја, члана Политбироа МСРП, средином марта 1961, на који је Ју-
гославија реаговала и протестном нотом, што је током лета довело 
до преокрета који се у прво време осетио као смањење информација 
о Југославији уопште, а потом као пораст броја вести о југословен-
ској спољнополитичкој активности, уз све ређе и у формулацијама 
све блаже објављивање тенденциозних информација.78

Уочи Београдске конференције, у оквирима целог „социјали-
стичког лагера“ па и у оним земљама које су биле југословенски сусе-
ди, било је уочљиво тенденциозно извештавање о припремама ску-
па са намером да се значај предстојеће конференције минимизира и 
доведе у питање ширина фронта земаља које ће на њој учествовати. 
Тако су мађарске радио-станице и штампа углавном преносили не-

4 АЈ, 507/IX, СКЈ, 107/I–24, Анализа антијугословенске пропаганде у НРР, 1.
5 Исто. 
6 АЈ, 507/IX, СКЈ, 75/I–68, Општа оцена југословенско-мађарских односа у 1961. 

години, 14–15.
7 Исто, 15. 
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утралне агенцијске вести и уопштене изјаве.89Међу њих је спадала 
и изјава мађарског премијера Ференца Миниха, дата по завршетку 
посете Индонезији, у којој је у вези са предстојећом конференцијом 
у Београду изнео уопштена очекивања да ће та конференција дати 
свој допринос заједничким напорима за смањење међународне за-
тегнутости, практичној примени „величанствених принципа мир-
не коегзистенције“, борби против империјализма и колонијализма 
и општем и потпуном разоружању.910Из ових оквира излазило је само 
неколико кратких тенденциозних информација о колебању Нехруа 
и латиноамеричких земаља у вези са учешћем на конференцији у Бе-
ограду. 

У Румунији је до краја августа само једном, у вести партијског 
листа Скантеја, објављено да ће се у Београду одржати конферен-
ција „неких шефова држава и влада“ уз навођење само четири краће 
информације у вези са припремом конференције: да ће учествовати 
24 земље, да се још увек воде консултације јер је још низ земаља изра-
зио жељу да учествује на тој конференцији, да ће све земље учеснице 
имати укупно 300 представника, као и да ће конференција трајати 
четири до пет дана.1011Осим тога, румунска штампа је до тада о кон-
ференцији пренела само кратку информацију ТАСС-а о завршетку 
припремног састанка у Каиру, али без преношења изјава државника 
неангажованих земаља које су они давали у вези са предстојећом кон-
ференцијом у Београду.1112Тек 31. августа Радио Букурешт је објавио 
информацију о обраћању Савета солидарности азијско-афричких зе-
маља предстојећој конференцији у Београду у коме је тражио да се 
конференција позабави немачким питањем, спровођењем деклара-
ције ОУН о давању независности колонијалним земљама и народи-
ма, и питањима разоружања и мирољубиве коегзистенције.1213Истог 
дана у Скантеји се појавио и први коментар на тему конференције 
у Београду, с тим што се радило о преношењу написа који је дан ра-
није објавила московска Правда а у коме су били побројани услови 

8 АЈ, 112, Танјуг, 112–699–100, Недељни информативни билтен, 26. август 1961. 
године, 2–3. 

9 АЈ, 112, Танјуг, 112–432–433, Дневни информативни билтен, 29. август 1961. у 
12.00 часова, 9.

10 АЈ, 112, Танјуг, 112–432–433, Дневни информативни билтен, 26. август 1961. у 
12.00 часова, 5.

11 Исто.
12 АЈ, 112, Танјуг, 112–432–433, Дневни информативни билтен, 31. август 1961. у 

7.00 часова.
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које је конференција требало да испуни да би „заиста одиграла важ-
ну улогу у јачању мира“.1314Држећи се тога, Скантеја је конференцију 
позивала да се позабави затегнутом ситуацијом у Европи, закљу-
чењем мировног уговора са Немачком и питањима деколонизације, 
да би потом пренела и мишљење „неких западних новинара“ у Бео-
граду о постојању снага које се залажу да се на конференцији ство-
ри такозвани „трећи блок“.1415Значај немачког питања потенцирала је 
и Радио Софија која је 31. августа пренела изјаву етиопског цара Ха-
иле Селасија дату западнонемачкој агенцији ДПА у којој је он изнео 
мишљење да учесници предстојеће конференције у Београду треба 
да усмере своје напоре ка решењу немачког питања које је по њему 
стварало „дубоку узнемиреност у читавом свету“.1516Пре ове инфор-
мације бугарски листови Работническо дело, Отечествени фронт и 
Труд једино су 26. августа, са око 150 редова, пренели информацију 
ТАСС-а из Београда о припремама за конференцију о којима је Борби 
говорио Лео Матес.1617 

За разлику од махом неутралног става Мађарске, Румуније и 
Бугарске, Албанија је припреме за скуп у Београду искористила за 
оштар напад на Југославију. Најеклатантнији пример био је опширан 
чланак који је Зери и популит објавио 13. августа 1961. под насловом 
„Неутрална Југославија“. Већ из наслова чланка било је могуће на-
слутити да је мету представљала југословенска спољна политика а у 
вези са скорашњом конференцијом неангажованих земаља у Београ-
ду. Југославију су на тој конференцији Албанци видели као инстру-
мент „империјалиста“, као земљу која је требало да минира покрет 
неангажованих земаља, изазове подвојеност међу њима и удаљи их 
од социјалистичких земаља.1718Намера чланка била је и да дискреди-
тује југословенску неутралност. Да би то постигао, аутор чланка се 
позвао на припремни састанак у Каиру и услове који су прописани да 
би се нека земља сматрала неангажованом и тиме квалификовала за 
учешће на конференцији у Београду. Зери и популит је нарочито ис-
тицао услов да таква држава не би смела да буде придружена било 

13 АЈ, 112, Танјуг, 112–432–433, Дневни информативни билтен, 31. август 1961. у 
19.00 часова, 2.

14 Исто, 2–3. 
15 АЈ, 112, Танјуг, 112–432–433, Дневни информативни билтен, 31. август 1961. у 

7.00 часова.
16 Исто, 6. 
17 АЈ, 112, Танјуг, 112–699–100, Недељни информативни билтен, 19. август 1961. 

године, 2. 
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каквом колективном војном савезу, подсећајући при том на члан-
ство Југославије у Балканском пакту, који су поред ње чиниле Грчка 
и Турска, обе чланице НАТО-а.1819За Албанце је то био довољан доказ 
да ни сама Југославија не испуњава услове да учествује на конферен-
цији неангажованих земаља. Осим тога, замерено јој је и то да, у ства-
ри, покушава да за рачун Запада каналише снагу коју представљају 
деколонизовани народи и државе и да својим теоријама о неангажо-
ваности покушава да формира „трећи блок“ у коме би имала посебну 
улогу. Управо та улога била је предмет засебног дела чланка у коме је 
Зери и популит настојао да покаже да је реч о „старој манији“ југосло-
венских власти које су у таквој „посебној улози“ себе виделе прво то-
ком борбе против фашизма, затим у међународном комунистичком 
покрету и најзад у процесу повећања улоге неутралних земаља у ре-
шавању светских проблема.1920

Када је конференција неангажованих земаља у Београду по-
чела са радом 1. септембра 1961. године, у наредних неколико дана 
колико је трајала, у штампи и другим медијима суседних земаља 
Источног блока било је приметно веће интересовање него пре њеног 
почетка. Сви најважнији бугарски листови су већ 2. септембра обја-
вили коментаре о почетку рада конференције. Земеделско знаме је 
пренело део коментара московског листа Известија који се односио 
на утицај сложене међународне ситуације и разноликости учесника 
на дневни ред конфренције и њен исход. Исти лист је подвлачио за-
интересованост САД-а, Велике Британије и Француске за рад кон-
ференције иако на њој не учествују, а значајан простор дао је и ста-
ву да је декларација совјетске владе о експериментима са атомским 
оружјем директно допринела да се то питање нађе у центру пажње 
конференције у Београду.2021За разлику од овог пренетог коментара, 
лист Отечествени фронт је поводом почетка Београдске конферен-
ције једини имао сопствени, самостални коментар. Он је полазио од 
констатације да су у Београду окупљени представници већине но-
воослобођених и неослобођених колонијалних земаља пред који-
ма је стајао задатак уклањања остатака и последица колонијалне 
зависности и упадљиво истицао улогу земаља „социјалистичког ла-

18 Исто, 3.
19 Исто, 5. 
20 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 2. септембар 1961. 

у 12.00 часова, 14.
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гера“ у том процесу.2122Као главну сметњу томе коментатор Отече-
ственог фронта је видео Запад, који је настојао да искористи бројне 
разлике које су постојале између тек ослобођених земаља (различи-
ти нивои економског и културног развоја, различита друштвена и 
државна уређења и сл.). То је било видљиво и у односу према конфе-
ренцији неангажованих земаља у Београду коју је Запад, по уверењу 
водећег бугарског листа, желео да искористи за стварање „трећег 
блока“, који би нужно заузео подједнаку дистанцу од оба постојећа 
блока, чиме би се умањио утицај СССР-а и социјалистичких земаља 
у новоослобођеним државама.2223Међутим, у наставку се одмах на-
води изјава Секу Туреа да је резултат конференције у виду усвајања 
концепције „трећег блока“ унапред искључен. Сутрадан, 3. септем-
бра, бугарски листови су објавили и прву заничну реакцију Бугар-
ске на конференцију која се одржавала у Београду. Радио Софија је 
емитовала поруку бугарског премијера Антона Југова коју је упутио 
председништву Београдске конференције а у којој је нарочито скре-
нуо пажњу на чињеницу да се конференција одржава у време када 
је у срцу Европе створено „опасно огњиште новог рата“ (мислио је 
без сумње на немачко питање и актуелну берлинску кризу) и под-
вукао да бугарска влада и народ „пламено саосећају“ и подржавају 
борбу свих народа који настоје да остваре политичку и економску 
независност.2324Наредних дана бугарски листови су објављивали тек-
стове својих извештача из Београда који су убрзо после почетка кон-
ференције подвлачили да су сва настојања земаља чланица НАТО-а 
да конференцију претворе у „арену Хладног рата“ доживела потпу-
ни крах јер се конференција показала као својеврстан форум на коме 
је оштро осуђен империјализам и колонијализам.2425Преношени су и 
говори и најважнији ставови водећих лидера, укључујући и Јосипа 
Броза Тита, из чијег говора су као најважнији издвојени ставови о 
потреби сазивања светске конференције о разоружању, о реалности 
признавања постојања две немачке државе и о неопходности да се 
берлинска криза реши преговорима.2526

21 Исто, 14–15. 
22 Исто, 15. 
23 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 3. септембар 1961. 

у 7.00 часова, 50–51. 
24 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 3. септембар 1961. 

у 12.00 часова, 20–21. 
25 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 5. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 32. 
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У Мађарској, готово сви листови су од првог дана посвећивали 
значајан простор конференцији неангажованих земаља која се одр-
жавала у Београду, мада је првог дана више од трећине тог простора 
било посвећено Хрушчовљевој поруци коју је упутио конференцији, 
док је остатак био посвећен говорима председника Индонезије Су-
карна и председника УАР-а Насера, као и основним информацијама 
о Титовом поздравном говору и усвајању дневног реда.2627Занимљи-
во је да су мађарски листови Насеровом говору посветили једва две 
реченице док су говор Сукарна пренели готово до детаља. Нарочи-
то су истицали део у коме се Сукарно осврнуо на борбу колонијал-
них народа против империјализма и колонијализма, затим део гово-
ра у коме је позвао да се рат и колонијализам отпишу као средство за 
решавање проблема и део о неопходности да се колонијални рато-
ви у Анголи, Алжиру и Тунису окончају што пре.2728Поред тога мађар-
ски листови су првог дана конференције придали велики значај и 
поздравном телеграму који је упутио председник кинескe владе Џоу 
Енлај, који је изражавао наду да ће конференција дати допринос ос-
лободилачкој борби народа Азије, Африке и Латинске Америке.2829На-
редних дана, највећи публицитет у Мађарској је дат Титовом гово-
ру на конференцији. Будимпештански Радио Кошут је прворазредни 
значај давао оним деловима Титовог говора који су се тицали СССР-а 
и других социјалистичких земаља. Тако је као најважније прво пре-
нето да је Тито изнео разлоге који су приморали Совјетски Савез да 
донесе одлуку о обнављању нуклеарних експеримената, да би по-
том био детаљно пренет његов став о Западном Берлину.2930Прене-
та је Титова забринутост да је ситуација тамо већ заоштрена до те 
мере да је могућ оружани сукоб ако СССР потпише мировни уговор са 
ДР Немачком и преда јој право контроле путева до Западног Берли-
на. У наставку, Радио Кошут је известио о Титовим ставовима у вези 
са колонијализмом, а затим истакао да се он у последњем делу свог 
говора заложио за „извесну“ реорганизацију ОУН-а. Међутим, у јед-
ној од верзија које је исти радио емитовао нешто раније, делу Тито-
вог говора који се тицао немачког питања била је посвећена још већа 

26 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 2. септембар 1961. 
у 12.00 часова, 16. 

27 Исто. 
28 Исто. 
29 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 4. септембар 1961. 

у 7.00 часова, 20.
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пажња. У тој верзији истицано је да је Тито говорио о реалности по-
стојања две Немачке, о неопходности решавања тог питања и о томе 
да Немачка треба да иде путем демократије а не путем милитариза-
ције.3031Дан касније Радио Кошут је опет у први план истицао немач-
ко питање објавивши да су говорници на конференцији у Београ-
ду скоро без изузетка заузели становиште да постоје две Немачке, а 
као илустрацију значаја таквог става навео је понашање западноне-
мачких новинара који су извештавали са Београдске конференције а 
који су тврдили да их је уплашило, како је Радио Кошут цитирао, „не-
позвано мешање обојених у немачко питање“.3132Београдском конфе-
ренцијом наставио је да се бави и лист Хатфал хирек, једини мађар-
ски лист који је излазио понедељком. У том листу су такође пренети 
основни ставови из Титовог говора, као и најважнији делови изла-
гања председника Гане Кваме Нкрумаха, кипарског председника 
Макариоса, цејлонске председнице владе Сиримаво Бандаранаике, 
камбоџанског краља Нородома Сиханука, мароканског краља Хаса-
на и председника Малија Модибо Кеите.3233

Румунски листови су извештавајући са скупа у Београду, за 
разлику од мађарских и бугарских, у центар пажње стављали однос 
конференције према Западу и ставове Запада према конференцији. 
Тако је водећи партијски лист Скантеја, орган Румунске радничке пар-
тије, већ 2. септембра изнео интересантно виђење догађања на кон-
ференцији неангажованих земаља у Београду. Наиме, Скантеја је пи-
сала о својеврсном притиску који су САД и Западна Немачка наводно 
вршили на учеснике конференције и то преко велике групе људи који 
су били пријављени као новинари а у ствари су били ангажовани да 
врше притисак на поједине учеснике конференције са циљем да се за-
обиђе третирање питања затегнутости у средњој Европи.3334Према тим 
наводима чак 120 америчких и 50 западнонемачких новинара је на-
стојало да утиче на ставове учесника конференције или извештача из 
афричких и азијских земаља, којима су нудили пут у Западни Берлин 
о трошку САД-а не би ли их тамо „обрадили“. Поред Скантеје и оста-
ли румунски листови су извештавали о конференцији у Београду али 

30 Исто, 21.
31 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 5. септембар 1961. 

у 7.00 часова, 34.
32 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 5. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 1. 
33 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 2. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 6.

Владим,ир Љ. ЦВЕТКОВИЋ ОДЈЕК БЕОГРАДСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 1961. ГОДИНЕ 
У СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА ИСТОЧНОГ БЛОКА



164

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

преносећи искључиво извештаје дописника румунске агенције Ађер 
прес из Београда и уз преношење Хрушчовљевог обраћања конферен-
цији у целини.3435У складу са посебним интересом за немачко питање, 
специјални извештач румунске радио-телевизије (а на основу њего-
вог извештаја потом и румунска штампа) пренео је Титово обраћање 
конференцији само делимично, односно само онај део у коме је гово-
рио о проблему две Немачке. Нарочито су истакнути Титов став да по-
стојање две немачке државе представља чињеницу коју није могуће 
негирати, његово виђење развоја Западне Немачке после Другог свет-
ског рата као погрешног јер је уместо политике демократизације тамо 
спровођена политика милитаризације и његов закључак да би у су-
протном тај проблем већ био решен.3536Следећи овај образац Скантеја 
је о Титовом говору известила у само пет реченица и то искључиво 
оних које су се тицале Немачке. Поред тога, лист се поново бавио ат-
мосфером која је владала међу извештачима са скупа у Београду, под-
влачећи велико незадовољство западних новинара чињеницом да се 
већина учесника конференције изјаснила за признавање две немачке 
државе и решавање берлинске кризе мирним путем. То је још више до-
принело утиску да су се румунска штампа, радио и телевизија углав-
ном бавили аспектима односа учесника конференције према Западу 
јер је у њиховим извештајима редовно преношено само оно што су го-
ворници износили о Берлину, Немачкој, колонијализму и империја-
лизму, док су њихови ставови о политици неангажовања или о бло-
ковима и блоковској подељености редовно прећуткивани.3637Остајући 
доследна овом ставу Скантеја је 6. септембра објавила коментар под 
насловом „Конференција означава пораз Запада“ у коме је тврдила да 
је скуп у Београду представљао пораз за западне „реакционарне кру-
гове“ а посебно за њихове пропагандисте који су „облетали“ око деле-
гата не би ли утицали на ток конференције.3738Као доказ за то Скантеја 
је навела садржај дописа агенције ДПА и дописника немачких листо-
ва у којима је констатовано да је конференција заузела негативан курс 
према Западу.3839

34 Исто. 
35 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 4. септембар 1961. 

у 7.00 часова, 21.
36 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 4. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 12.
37 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 6. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 3.
38 Исто. 
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За разлику од осталих Југославији суседних земаља Источ-
ног блока, у Албанији је о Београдској конференцији током њеног 
одржавања јављано веома мало. Тек 7. септембра Радио Тирана је 
пренела да је конференција неангажованих земаља завршена, са-
општивши поред тога само још најзначајније ставове усвојене де-
кларације.3940Међутим, у недељама које су уследиле после скупа у Бе-
ограду, Албанци су тек окончану конференцију користили за нове 
нападе на Југославију. Већ 10. септембра Радио Тирана је пренела у 
целини чланак кинеског листа Женмин Жибао који је, слично члан-
ку који је средином августа био објављен у листу Зери и популит, као 
мету критика имао чланство Југославије у Балканском пакту. Два 
дана касније јавио се и сâм Зери и популит са занимљивим комен-
таром о Београдској конференцији, са које је аутор чланка, по прин-
ципу шведског стола, узео само оно што му је одговарало. Наиме, у 
првом делу коментара аутор је поздравио успех Београдске конфе-
ренције, оценио је да њени резултати представљају велики допри-
нос јачању националноослободилачке и антиколонијалне борбе на-
рода у Азији, Африци и Латинској Америци и истакао пуну подршку 
Албаније њиховој борби.4041У наставку, слично написима који су били 
најбројнији у румунској штампи, коментатор је конференцију неан-
гажованих земаља одржану у Београду оценио као озбиљан неуспех 
за империјализам, који се, по њему, надао да на конференцији неће 
бити разматрана питања попут разоткривања правих намера коло-
нијализма и неоколонијализма, подршке националноослободилач-
ким покретима у свету или захтевима да НР Кина добије своје место 
у ОУН. Са друге стране, Зери и популит је у завршном делу комента-
ра оценио да су „југословенски ревизионисти“ на скупу у Београду 
доживели „сраман неуспех“ у настојањима да ослабе антиколонија-
лизам и унесу раздор међу земље које су се бориле против империја-
лизма.4142Лист је даље истицао да Југославија ни у ком случају није ни 
ванблоковска ни неутрална земља и да је њена активност на кон-
ференцији била усмерена у правцу цепања јединства у борби про-
тив колонијализма. Најзад, по албанском коментатору, скуп у Бео-
граду је показао да је политика Југославије била у служби америчког 

39 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 7. септембар 1961. 
у 12.00 часова, 6.

40 АЈ, 112, Танјуг, 112–435–436, Дневни информативни билтен, 15. септембар 
1961. у 7.00 часова, 1.

41 Исто. 
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империјализма под маском неутралности и антиколонијализма.4243У 
сличном тону албански листови и Радио Тирана су Београдску кон-
ференцију коментарисали све до краја прве половине октобра а исте 
закључке изнео је и албански премијер Мехмет Шеху у свом експозеу 
о међународној ситуацији и спољној политици Албаније који је 12. 
октобра 1961. године пренела Радио Тирана, с тим да је његов реч-
ник био знатно оштрији те се није либио ни тога да о Југословенима 
говори као о „слугама империјализма“.4344

За разлику од коментара који су се могли чути у Албанији, 
написи о београдском скупу које су објављивале бугарска, мађарска 
и румунска штампа и радио-станице нису о југословенској улози на 
конференцији говорили на такав начин, већ су је готово прећутки-
вали, оптужујући за такве активности једино Запад, који је и био у 
средишту пажње коментатора. У Бугарској, сви водећи листови су 
већ 7. септембра објавили текстове о тек окончаној конференцији 
а опште место у њима и нит која их је повезивала била је тврдња да 
је тај скуп представљао пораз Запада. Лист Народна армија се наро-
чито усредсредио на питање реакције на објаву СССР-а о обнављању 
нуклеарних проба и то углавном обрачунавајући се са реакцијама за-
падних војних кругова.4445Исти лист је у наставку коментара потенци-
рао антизападне ставове учесника Београдске конференције који су, 
по њему, препознали да главну опасност по мир представљају импе-
ријализам и колонијализам а не комунизам, кога је на конференцији 
критиковао једино председник Кипра, архиепископ Макариос. Радио 
Софија је Београдску конференцију такође коментарисао са изрази-
то антизападног становишта истичући у први план подршку већи-
не лидера неангажованих земаља ставу да је постојање две Немачке 
реалност која је морала да се уважи.4546Исти радио је истицао и ком-
промитујућу акцију америчких дипломата у неангажованим земља-
ма који су даљу економску помоћ условљавали прозападним ставо-
вима које је требало да заступају на конференцији а све са циљем 
да се конференција скрене са њеног главног циља или да се усме-

42 Исто, 2. 
43 АЈ, 112, Танјуг, 112–699–100, Недељни информативни билтен, 7. октобар 1961. 

године, 2–4. 
44 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 7. септембар 1961. 

у 12.00 часова, 36.
45 АЈ, 112, Танјуг, 112–699–100, Недељни информативни билтен, 16. септембар 

1961. године, 4–5.
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ри ка антисовјетским одлукама.4647Водећи бугарски лист Отечестве-
ни фронт је неколико дана касније, 12. септембра, објавио коментар 
на конференцију одржану у Београду али фокусирајући се искључи-
во на једно питање – немачко. Лист се под насловом „Крах доктри-
не Аденауер–Халштајн“ осврнуо на резултате конференције одржа-
не у Београду, које је посматрао кроз призму настојања званичног 
Бона да слабо развијене новоослобођене земље уцени економском 
помоћи и претњом прекида дипломатских односа уколико, као Ју-
гославија 1957. године, признају ДР Немачку.4748У наставку, комента-
тор констатује да су таква настојања Западне Немачке доживела по-
раз и наводи изјаве неколико лидера најзначајнијих неангажованих 
земаља који су се заложили за признавање реалности тј. признавање 
и друге немачке државе (Сукарно, Нехру, Нкрумах). Чињеницу да је 
већина од 24 земље учеснице на Београдској конференцији изрази-
ла спремност да призна постојање две немачке државе као политич-
ку реалност, коментатор Отечественог фронта сматрао је уједно и 
главним и најважнијим резултатом тог скупа.4849

Однос конференције према Западу био је у центру пажње и у 
Мађарској чији водећи листови су без изузетка јављали о завршет-
ку конференције у Београду и преносили основне информације о два 
документа која су усвојена на крају скупа – заједничкој декларацији 
и декларацији о миру која је уједно била и апел СССР-у и САД-у.4950Три 
дана по завршетку скупа у Београду у престоничком листу Непсабад-
шаг појавио се коментар који је био позитивно интониран и који је 
конференцију неангажованих земаља оценио као „плодну“ и „пози-
тивну“.5051Већи део текста је био посвећен „рачуницама“ империјали-
ста пред конференцију које су се изјаловиле, а као позитивни аспекти 
конференције означени су њен антиколонијалистички правац, осуда 
постојања војних база на страним територијама и разумевање једног 
броја учесника за одлуку совјетске владе о обнови нуклеарних про-
ба.5152И Радио Кошут је истог дана у опширнијем коментару констато-

46 Исто, 5–6. 
47 АЈ, 112, Танјуг, 112–435–436, Дневни информативни билтен, 12. септембар 

1961. у 19.00 часова, 4.
48 Исто, 5. 
49 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 7. септембар 1961. 

у 19.00 часова, 7.
50 АЈ, 112, Танјуг, 112–435–436, Дневни информативни билтен, 11. септембар 

1961. у 19.00 часова, 7.
51 Исто. 
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вао „горко“ искуство Запада са конференцијом чије наде у вези са тим 
скупом не само да се нису оствариле већ је конференција следила по-
литичку линију која је више одговарала замислима Совјетског Саве-
за и „социјалистичког табора“ него „империјалистичким тенденција-
ма“.5253Коментатор је потенцирао разочарање западних влада што се 
у средишту пажње конференције нашло питање борбе против коло-
нијализма и што је она заузела ставове о питању разоружања, о лик-
видацији војних база, о реорганизацији ОУН а нарочито што је на њој 
преовладао став о потреби да се приликом решавања немачког пи-
тања пође од чињенице да постоје две немачке државе.5354 

У Румунији, Радио Букурешт је 7. септембра извештавајући 
о завршетку скупа неангажованих земаља, сву пажњу посветио ис-
кључиво документима који су усвојени преневши их до детаља.5455Два 
дана касније, сва румунска штампа је пренела суштину из Хруш-
човљеве оцене Београдске конференције да би се 11. септембра поја-
вио опширан осврт Скантеје на тек окончан скуп у Београду. У члан-
ку под насловом „Разочарање на Западу“ коментатор румунског 
партијског листа је за основу узео тврдњу да се конференција окре-
нула против Запада.5556Аутор текста је велику важност придао чиње-
ници да су учесници разговарали о најважнијим међународним про-
блемима, чиме су потврдили све већу улогу земаља које су стекле 
независност после Другог светског рата на међународној позорни-
ци. Пренет је и став учесника конференције да неангажоване земље 
истовремено нису и неутралне или инертне по питањима рата или 
мира у свету. То је, према коментару, било видљиво по ставу већи-
не земаља учесница у вези са признавањем постојања две немачке 
државе и решавања немачког питања уопште.5657Управо такав став је 
узет и као крунски доказ тврдње да се конференција у политичком 
смислу окренула против Запада.

Овакав став био је очигледан и југословенским властима, 
које су већ 9. септембра спровеле прве анализе тока и резултата кон-
ференције неангажованих земаља а у склопу тога и одјека у штам-

52 АЈ, 112, Танјуг, 112–435–436, Дневни информативни билтен, 10. септембар 
1961. у 19.00 часова, 7.

53 Исто, 8. 
54 АЈ, 112, Танјуг, 112–433–434, Дневни информативни билтен, 8. септембар 1961. 

у 7.00 часова, 37. 
55 АЈ, 112, Танјуг, 112–435–436, Дневни информативни билтен, 11. септембар 

1961. у 19.00 часова, 1. 
56 Исто, 2. 
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пи и на радију, како целог света тако и совјетског лагера. У Београду 
су већ тада били свесни да је одјек и публицитет одржаног скупа био 
знатно шири од очекиваног. Међутим, када је у питању био одјек у су-
седним земљама па и у целом Источном блоку, у Југославији су, свес-
ни првобитног игнорисања и резерви према скупу, схватали да је пу-
блицитет који му је тамо дат био само резултат коришћења згодне 
прилике да се ставови Београдске конференције искористе као „лоп-
та за играње против западног блока“.5758Као доказ за то могла је да по-
служи и чињеница да се у свим тим земљама осећало умањивање ју-
гословенске улоге на самој конференцији, која је у целини схватана 
и приказивана искључиво као антизападна манифестација.5859Посма-
трано из перспективе Београда и уз квантитативну и квалитативну 
анализу одјека конференције у штампи и на радију у суседним и дру-
гим земљама Источног блока, све упућује на закључак да су Совјети 
искористили тај скуп да би потенцирали његово антизападно распо-
ложење, а самим тим и исто такво расположење Југославије као до-
маћина скупа, не би ли је на тај начин што више удаљили од Запада и 
створили макар и привидну слику о њеном приближавању СССР-у и 
политици совјетског лагера. 
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Summary

Vladimir Lj. Cvetković

Echo of the Belgrade Conference (1961) in the Eastern Bloc 
Countries Bordering Yugoslavia 

Abstract: Based on the archival sources and relevant literature, 
this paper analyses the echo of the Belgrade Conference in the 
press and media of Albania, Bulgaria, Romania and Hungary, 
Eastern bloc countries bordering Yugoslavia with whom Yugo-
slavia had ideological confrontation. 

Key words: Belgrade Conference, Yugoslavia, Hungary, Roma-
nia, Bulgaria, Albania, Eastern Bloc, Non-Aligned Movement

 
The Conference of Non-Aligned Countries was held in Belgrade 

from September 1st to 6th 1961 with the participation of 25 member 
states and three observer countries. The conference was the result of 
the years of Josip Broz Tito’s diplomatic work aimed at inding “the third 
way” in a divided world. The existing power blocks did not approve of 
the organization of the Conference because they had their own interest 
in former colonized countries of Asia and Africa. While observing the 
echo of the conference in the bordering Yugoslav countries that were the 
members of Eastern bloc, we can follow the evolution of their attitudes 
towards it. The same goes for the Soviet Union and other members of the 
Eastern bloc. Before the conference, the press and the radio of the men-
tioned countries ignored it. During the Conference, the publicity grew, at 
the same time underlining Anti-Western and Anti-Colonial character of 
the conference. The public in Albania, Bulgaria, Romania and Hungary 
were not informed of the anti-block character of the Conference was also 
present. When the Conference was inished, Belgrade realized that the 
publicity given to the Conference was aimed to emphasize its Anti-West-
ern character. The Soviets wanted to show Anti-Western attitude of Yu-
goslavia with the aim to move it from the West and make a fake image 
that Yugoslavia was approaching Eastern bloc.
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Сусрети краља Александра и краља Бориса 
од септембра до децембра 1933. године∗ 1

Апстракт: У раду су анализиране улоге краља Александра 
I Карађорђевића и краља Бориса III Сакс-Кобург-Готског 
у југословенско-бугарским односима, у периоду прегова-
рања балканских држава о потписивању Балканског пак-
та. Рад се састоји из уводне студије и документа Fragments 
de Conversations entre L.L.M.M. le Roi Alexandre et le Roi Boris 
(au cours de leurs entrevues en septembre, octobre et décembre 
1933) који се чува у Архиву Србије.

Кључне речи: југословенско-бугарски односи, династич-
ко питање, македонско питање, ВМРО, Црна рука

Односи између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / Краље-
вине Југославије и Краљевине Бугарске између два светска рата 
били су оптерећени искуством српско-бугарских односа из периода 
пре и током ратова 1912–1918. Обострано неповерење је отежава-

∗ Рад је резултат рада на пројекту Срби и Србија у југословенском и међународном 
контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници (No 
47027), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.
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ло успостављање искренијег дијалога, који је био предуслов развоја 
блискијих односа. Нове проблеме у односима двају суседа је генери-
сало тзв. македонско питање. С југословенске стране је сматрано да 
комитске и терористичке активности Унутрашње македонске рево-
луционарне организације (Вътрешната македонска революционна 
организация – ВМРО) представљају главну препреку успостављању 
бољих односа. С бугарске, као кључни проблем истицан је положај 
дела југословенског становништва које су Бугари сматрали својим 
сународницима.12

Први покушај југословенско-бугарског зближења је спрове-
ден у време владе Александра Стамболијског, чија политика се за-
снивала на словенофилским идеалима Бугарског земљорадничког 
народног савеза (Българският земеделски народен съюз – БЗНС). 
Врхунац је достигнут потписивањем Нишког споразума 1923. годи-
не, којим се Бугарска обавезала да помаже Краљевини СХС у спреча-
вању активности ВМРО, чиме се практично одрекла својих предрат-
них и ратних претензија према Вардарској Македонији. Процес 
зближења је нагло прекинут насилним збацивањем владе БЗНС-а и 
убиством многих њихових чланова, као и самог Стамболијског, на-
кон 9. јуна 1923.23

Период постепеног побољшавања односа, који почиње 1926. 
године, добија свој нови обрт између 1927. и 1929. под утицајем ита-
лијанских настојања да остваре свој доминантан утицај на Балкан-
ском полуострву, у средњој и источној Европи.34Југословенске др-

1 Више о македонском питању у југословенско-бугарским односима у: Živko 
Avramovski, „Makedonsko pitanje u jugoslovensko-bugarskim odnosima od 1918. 
do 1925. godine“, Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova I, priredio 
dr Živko Avramovski, (Beograd: ISI, 1980); Любомир Панайотов, Костадин Пале-
шутски, Добрин Мичев, Македония и българско-югославските отношения, (Со-
фия: „Христо Ботев“, 1991); Др Никола Жежов, Македонското прашање во ју-
гословенско-бугарските дипломатски односи (1918–1941), (Скопје: Институт 
за историја, 2008).

2 Више о југословенско-бугарским односима од завршетка Првог светског 
рата до Деветојунског преврата 1923. године у: Živko Avramovski, „O stavu 
jugoslovenske vlade prema Devetojunskom prevratu u Bugarskoj 1923. godine“, 
Istorija XX veka, sveska IX, (Beograd: ISI, 1968), 133–186; Dr Desanka Todorović, 
Jugoslavija i balkanske države 1918–1923, (Beograd: ISI, 1979), 27–46, 83–119, 161–
172, 183–185; Васил Ал. Василев, Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-ю-
гославските отношения, (София: БАН, 1991).

3 Vuk Vinaver, „Engleska i italijansko zaokruženje Jugoslavije, 1926–1928“, Istorija XX 
veka, sveska VIII, (Beograd: ISI, 1966), 73–165; Илчо Димитров, Българо-итали-
ански политически отношения 1922–1943, (София: Наука и изкуство, 1976), 89–

175–198



177

жавне институције су у то време промениле свој дотадашњи поглед 
на ВМРО. Организација је до 1927. сматрана инструментом бугарске 
спољне политике, а од 1927/1928. почиње да бива перципирана као 
плаћеничка организација у служби Италије.45Краљ Александар је 
1927. покренуо иницијативу за споразумевање са краљем56Борисом, 
пославши као личног изасланика Антона Корошеца у Софију, а није 
одустао од својих настојања ни након затварања југословенско-бу-
гарске границе због убиства генерала Михаила Ковачевића у Штипу. 
Кључна препрека је била неповерење краља Бориса према намерама 
краља Александра, јер се прибојавао да југословенски план обухва-
та и његово збацивање с престола. Разговори нису донели конкрет-
не резултате и прекинути су током 1928.67

116; Димитър Косев, Външната политика на България при управлението на 
Андрей Ляпчев, 1926–1931, (София: „Проф. Марин Дринов“, 1995), 84–104, 197–
201; Massimo Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922–1939), (Bari: Edizioni B.A. 
Graphis, 2006), 46–66, 96–152; Жежов, Македонското прашање, 117–126, 128–
135; Валентин Александров, Атанас Буров: банкер, политик, дипломат, (Со-
фия: ИК „Унискорп“, 2011), 45; Иван Ристић, „Између старих и нових изазова 
– Бугарска у политици Краљевине СХС 1926. године“, Токови историје 2/2013, 
75–95; Иван Ристић, „Бугарска у југословенској политици 1927. године у свет-
лу појачане италијанске акције на Балкану“, Архив. Часопис Архива Југославије 
1–2/2014, 79–94.

4 Дипломатско-конзуларна представништва Краљевине СХС водила су акта 
о раду ВМРО у досијеима „Бугарска“ до 1927, потом су вођена у досијеима 
„Антидржавна делатност“, заједно са актима о раду хрватских усташа, 
албанских иредентиста и црногорских сепаратиста, чији рад је финансирала 
Италија.

5 Бугарска држава је приликом стицања независности, 1908. године, доби-
ла двојак статус. На унутрашњем плану је била царство, а на међународном 
краљевство. Стога су владари имали титулу цара у унутрашњој политици, а ти-
тулу краља у спољној политици. Будући да у раду говоримо о међународним 
односима, користили смо титулу краљ за бугарског монарха.

6 Архив Југославије (АЈ), Фонд Министарства иностраних послова Краљевине Ју-
гославије (334), Политичко одељење, кутија 8, јединица описа 28, фолијације 
330, 331; АЈ, Збирка Војислава Јовановића Марамбоа (335), кутија 14, фасцик-
ла 10 извештај посланика у Софији Љубомира Нешића лично краљу Алексан-
дру, од 23. марта 1928. године; Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izveštaji 
Britanskog poslanstva u Beogradu 1921–1938. Knjiga prva (1921–1930), priredio 
Živko Avramovski, (Beograd–Zagreb: Arhiv Jugoslavije – Globus, 1986), 431; Коста 
Василев Тодоров, Изповедта на една луда балканската глава, (София, 1994), 
324–327; Vinaver, „Engleska i italijansko zaokruženje Jugoslavije“, 125, 126; Vuk 
Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933, (Beograd: ISI, 1971), 350, 351; Živko 
Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), (Beograd: ISI, 1986), 30, 31.

Душан МАРКОВИЋ, Срђан МИЋИЋ СУСРЕТИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉА БОРИСА 
ОД СЕПТЕМБРА ДО ДЕЦЕМБРА 1933. ГОДИНЕ
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Однос двају суседа је додатно оптерећен радом балкан-
ских конференција од 1930. године. Иако је њихов циљ био прева-
зилажење несугласица између балканских народа, као први корак 
ка стварању политичког савеза, испоставило се да је немогуће про-
наћи решење које би задовољило виталне интересе свих шест држа-
ва. Најтежа питања су била права националних мањина и уређење 
војних гробаља из ратова 1912–1918. Рад балканских народа на са-
мосталном регулисању међусобних односа изазвао је реакцију Ита-
лије, која је већ имала снажан утицај на Албанију и желела да створи 
блок балканских држава под својом контролом, односно да оформи 
савез у који би ушле Грчка, Турска, Бугарска и евентуално Румунија. 
Настојала је да искористи страх Грка, Турака и Румуна од измирења и 
уједињења Јужних Словена, истовремено потхрањујући незадовољ-
ство Бугара према Србима због резултата ратова 1912–1918.78

У погледу југословенско-бугарских односа, улога двају мо-
нарха у вођењу државне политике њихових краљевина је била наро-
чито значајна. Позиција краља Александра је била знатно промењена 
и његов утицај ојачан након завођења личног режима. Ипак, у спољ-
ној политици су се, сем његовог, преламали и утицаји Петра Жив-
ковића, председника владе и првог човека Беле руке, као и Војисла-
ва Маринковића, министра иностраних послова. Њих тројица нису 
имала идентичне погледе на развој југословенско-бугарских одно-
са. Краљ Александар је гледао на краља Бориса као на сина краља 
Фердинанда – члана немачке династије и особу којој се не може ве-
ровати. Постојеће неповерење је појачано након што је Борис одлу-
чио да се ожени италијанском принцезом Ђованом.89Маринковић је 
сматрао да се југословенска политика на Балкану мора заснивати 
на добрим односима са Бугарском, као основом за регулисање тери-
торијалних питања са Грчком и Турском. Ипак, ни он није имао по-
верење у реч Саксо-Кобург-Готских, те је био сумњичав у могућност 

7 Eliza Campus, The Little Entente and the Balkan Alliance, (Bucureşti: Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1978), 35–43, 46–50; Avramovski, Balkanska antanta, 
34–61; Кръстьо Манчев, Югославия и междунродните отношения на Балкани-
те 1933–1939, (София: БАН, 1989), 42, 43.

8 Robert Hamilton Bruce Lockhart, Guns Or Butter: War Countries and Peace Countries 
of Europe revisited, (London, 19386), 162, 163; The Right Honorable Sir Nevile 
Hendersons, P.C, G.C.B, G.C.M.G, Water under the Bridges, (London: Hodder & 
Stoughton Ltd, 19452), 170, 171; Тодоров, Изповедта, 349, 350.
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трајног споразума.910Живковић, који је утицај на рад Министарства 
иностраних послова вршио преко Богољуба Јевтића, био је виђен по-
четком 30-их година као бугарофоб.1011

Развој догађаја у току 1933. је указивао на то да ће на Балкан-
ском полуострву бити формиран један савез. Међутим, још увек се 
није могло знати да ли ће он бити формиран под окриљем италијан-
ског или југословенског утицаја.1112Богољуб Јевтић је преузео ресор 
МИП-а. Био је један од најутицајнијих чланова владиног кабинета, 
као бивши министар Двора и пашеног генерала Димитрија Живко-
вића, млађег брата генерала Петра Живковића. Јевтић је у разгово-
ру са бугарским председником владе Николом Мушановим, априла 
1933. године, одбио да разговара о могућој мирној ревизији југосло-
венско-бугарске границе код Цариброда (данашњи Димитровград) 
и Босилеграда, као и о признавању бугарске националне мањине.1213

Краљ Борис је искористио пут југословенске краљице Марије 
и румунске краљице Елене из Румуније у Турску, септембра 1932, да 

9 Архив САНУ, Заоставштина Воје Маринковића (14.439), документ бр. 286, Воји-
слав Маринковић о јединству балканских народа; Архив САНУ, 14.439, документ 
бр. 434, Војислав Маринковић, „План за једну државну политику“ и „Нацрт о јед-
ној државној политици“; Kosta St. Pavlović, Vojislav Marinković i njegovo doba (1876–
1935), Knjiga treća, (London: Williams, Lea & Co., 1957), 41; Kosta St. Pavlović, Vojislav 
Marinković i njegovo doba (1876–1935), Knjiga četvrta, (London: Williams, Lea & Co., 
1957), 9–11, 15, 17–19, 23, 24; Kosta St. Pavlović, Vojislav Marinković i njegovo doba 
(1876–1935), Knjiga peta, (London: Williams, Lea & Co., 1960), 61.

10 Димо Казасов, Видяно и преживяно, 1891–1944, (София, 1969), 544–547. - Петар 
Живковић се у мемоарима фокусирао на унутрашњу политику, а једна од рет-
ких епизода коју спомиње из спољне политике су били званични сусрети краља 
Александра и краља Бориса, 1933. и 1934. године. Као и већину догађаја, и ове је 
описао штуро и спомиње их у контексту својих односа са краљем Александром. 
Ипак, навео је да је више пута с њим разговарао о краљу Борису, Бугарској и Јуж-
ној Србији. Званичну посету бугарског монарха Југославији је датирао у фебру-
ар 1934. иако је она организована децембра 1933. године. Од искустава са Буга-
рима, споменуо је заједничке борбе и расправе током опсаде Једрена 1912, као 
и призор који је затекао у Врању након повлачења бугарског ескадрона 1915. 
године. (Петар Живковић, Сећања 1903–1946, приредио Александар Животић, 
(Зајечар: Задужбина „Никола Пашић“, 2016), 67–71, 79, 80, 132–135).

11 Campus, The Little Entente, 60–64; Avramovski, Balkanska antanta, 63–69; Živko 
Avramovski, „Bugarska i Balkanski sporazum 1933–1934. godine“, Jugoslovensko-
bugarski odnosi u XX veku, Zbornik radova 2, urednik dr Živko Avramovski, (Beograd: 
ISI, 1982), 194, 195; Манчев, Югославия и междунродните отношения на Балка-
ните, 43–47.

12 Димитров, Българо-италиански политически отношения, 219; Манчев, 
Югославия и междунродните отношения на Балканите, 56.
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би их, заједно са својом супругом Ђованом, свечано дочекао на же-
лезничкој станици у Софији. Краљ Александар није узвратио на овај 
гест приликом проласка бугарског краљевског пара кроз Београд, 
на почетку њиховог путовања по средњој и западној Европи, јула 
1933, под изговором да је био изван престонице. Краљ Борис је писао 
краљу Александру крајем априла 1933. године, али не постоји траг 
да је послат одговор. Бугарски суверен се у Паризу и Лондону жалио 
на Александрово држање, желећи да британске и француске дипло-
мате посредују за отпочињање разговора о зближавању две држа-
ве и о одредбама будућег балканског пакта. Британци нису желе-
ли да се мешају у југословенско-бугарске односе, али је зато Жозеф 
Пол-Бонкур прихватио улогу посредника. За разлику од Британаца 
и Француза, који су у помирењу и зближавању двају суседа видели 
подстицај добрим односима на Балкану, Бенито Мусолини је поку-
шао да убеди краља Бориса да води ревизионистичку политику про-
тив Југославије и Румуније, као и да тежи пријатељству са Турском и 
Грчком.1314

Краљ Александар је 3. маја 1933. саопштио бившем бугар-
ском посланику у Београду и тадашњем емигранту Константину То-
дорову да је немогуће да поново отпочне југословенско-бугарско 
зближавање кроз лични контакт са краљем Борисом, будући да је 
био убеђен да југословенски монарх жели његову смрт. Тек након ду-
жег инсистирања француских државника, краљ Александар је при-
стао да се организује састанак. Приликом повратка краљевског пара 
у Бугарску, њихов воз је стигао на југословенску границу 18. септем-
бра 1933. године. Краљ Борис је у том моменту телефоном јавио да 
би желео да се састане са краљем Александром, који је био прилич-
но изненађен оваквим наступом и није имао довољно времена да се 

13 Димитров, Българо-италиански политически отношения, 216–220; Avramovski, 
„Bugarska i Balkanski sporazum“, 194, 195; Avramovski, Balkanska atanta, 68, 69; 
Людмил Спасов, България, великите сили и балканските държави 1933–1939 
г., (София: СД „Габи–91“, 1993), 8–12; Др Бранислав Глигоријевић, Краљ Алек-
сандар Карађорђевић у европској политици, (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 
145; Срђан Мићић, „Неформална дипломатија Краљевине Југославије. Слу-
чај потписивања Пакта о вечном пријатељству између Југославије и Бугар-
ске“, (мастер рад, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за 
историју, 2010), 36–38; Srđan Mićić, „Informal Diplomacy in Yugoslav-Bulgarian 
Relations between two World Wars“, Бъгария и Балканите в сферата на евро-
пейските влияния през XIX–XXI век, Сборник статии, (Велико Търново: „ИВИС“, 
2012), 219; Кръстьо Манчев, Сърбия и сръбско-българските отношения (1804–
2010), (София: Парадигма, 2014), 364, 365.
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припреми за сусрет, нити да се консултује са министрима. Британ-
ском посланику Нејвилу Хендерсону је саопштио да уопште није оду-
шевљен ситуацијом. Био је спреман да учтиво прими краља Бориса, 
али је сматрао да је немогуће водити пријатељске разговоре или по-
литику докле год бугарски монарх подржава ВМРО.1415

Воз је требало да се задржи на железничкој станици у Београ-
ду 21 минут. Исто толико је било планирано да траје сусрет два монар-
ха. Краљ Александар и краљица Марија су лично дошли да дочекају бу-
гарски краљевски пар. Званично, ово је било узвратно гостопримство 
за оно које су краљ Борис и краљица Ђована указали краљици Марији 
и краљици Елени на железничкој станици у Софији. Два монарха су 
отишла у један купе и отпочела разговор у четири ока. Почетак није 
обећавао никакав успех. Краљ Александар се обраћао саговорнику 
са Ваше величанство и са Ви. Није желео да разговара о политичким 
питањима, изговарајући се да је то у надлежности министара ино-
страних послова. Увидевши да ова дуго чекана прилика може лако да 
пропадне, краљ Борис се одлучио на ризичан потез. Почео је свом са-
говорнику да се обраћа са Александре и да га ословаљава са ти. Отво-
рио је тему политичких односа две државе и два народа који су били 
исте вере, са истим обичајима и говорили веома сличним језицима. Да 
би разговор добио једну приснију ноту, подсетио је свог саговорни-
ка на њихов сусрет у Софији 1912. године, приликом прославе пуно-
летства кнеза Бориса Трновског. Краљ Александар је повољно примио 
ову промену начина и тема разговора. Почели су отворенију размену 
мишљења и идеја, па је уместо 21 минут њихов разговор трајао готово 
један сат. На крају су се договорили, у тајности, да би краљ Александар 
требало да посети краља Бориса у Евксинограду.

Током ових сат времена, југословенски владар је променио 
мишљење о свом саговорнику које је изградио у периоду од 1918. до 
1928. године.1516Ипак, није било једноставно превазићи стара непове-
рења.1617На састанку Сталног савета Мале антанте, септембра 1933, 
румунски министар иностраних послова Николае Титулеско је поку-
шао да се споразуме са краљем Александром да наредни сусрет буде 
организован између румунског и бугарског монарха. Пошто није 
успео да га убеди да успори југословенско-бугарско зближавање у 

14 Спасов, България, великите сили, 12, 13; Мићић, „Неформална дипломатија“, 38.
15 Мићић, „Неформална дипломатија“, 38–40; Mićić, „Informal Diplomacy“, 220.
16 Спасов, България, великите сили, 14, 15.
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корист паралелног румунско-бугарског зближења, Титулеско је љу-
тито напустио састанак.1718

Идући сусрет краља Александра и краља Бориса је организо-
ван приликом крстарења југословенског краљевског пара бродом 
„Дубровник“. Након разговора са румунским краљем Каролом II на Ду-
наву, краљ Александар и краљица Марија су отпловили у Црно море. 
Бугарски престолонаследник и краљев брат, кнез Кирил Трновски до-
чекао их је у Варни и поздравио их на „Дубровнику“ 2. октобра 1933. 
године. Потом су заједно отишли у летњиковац Евксиноград, у околи-
ни Варне. Према претходном договору, тада је настављен разговор два 
суверена о побољшању југословенско-бугарских односа. Краљ Алек-
сандар је упозоравао да Румуни, Турци и Грци желе да пожуре са скла-
пањем једног савеза и да он неће моћи још дуго да одуговлачи, а же-
лео је да текст балканског пакта буде тако формулисан да могу да га 
прихвате и Бугари. Краљ Борис је покренуо питања признавања права 
бугарске националне мањине на територији Краљевине Југославије, 
отварања бугарских школа и цркава у Македонији и ревизије југосло-
венско-бугарске границе код Цариброда, Босилеграда и Пирота. Краљ 
Александар је одбио да преда део државне територије, а отварање бу-
гарских цркава и школа је сматрао отварањем старих рана у српско-бу-
гарским односима у Македонији. Једино је пристао на уређење адми-
нистративних питања између две државе. Краљ Борис је истицао да 
не може нагло променити спољну политику владе докле год постоји 
јак утицај ВМРО, који је убиством Александра Стамболијског доказао 
да је спреман на све кораке за одбрану сопствених интереса. Стога је 
краљ Александар закључио да њихова два сусрета нису дала видније 
резултате, јер бугарски монарх још увек није био решен да се обрачу-
на са македонствујушчима и није прихватао територијални status quo 
на Балкану.1819

У наставку крстарења, краљ Александар је желео да избегне 
било какав сусрет с турским државницима. Међутим, понуде и поча-
сти које су председник републике Мустафа Кемал Гази-паша, пред-
седник владе Исмет-паша и министар иностраних послова Тефик 

17 Avramovski, Balkanska antanta, 70, 71; Глигоријевић, Краљ Александар Ка-
рађорђевић, 144.

18 Avramоvski, „Bugarska i Balkanski sporazum“, 195; Avramovski, Balkanska antanta, 
71–73; Манчев, Югославия и междунродните отношения на Балканите, 54, 
55; Спасов, България, великите сили, 16–18; Глигоријевић, Краљ Александар 
Карађорђевић, 146; Мићић, „Неформална дипломатија“, 38, 39.
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Рушту-бег били спремни да му укажу пред читавом европском јав-
ношћу, приморале су га да прихвати да се састане с њима у Истанбу-
лу. Ипак, инсистирао је да се разговори воде строго протоколарно и 
без отварања политичких питања. Истовремено, краљ Александар је 
одбио три понуде грчког министра иностраних послова Максимоса 
да се сусретну приликом краљевог планираног боравка на Крфу, где 
је требало да се састане са грчким министром војним.1920

По повратку у Југославију, краљ Александар је преко Кон-
стантина Тодорова послао поруку краљу Борису да жели с њим да 
разговара о југословенско-бугарском савезу. Краљ Александар је из-
бегавао да користи званичне дипломатске канале, јер није желео да 
остане било какав писани траг о покретању овог важног питања. Да 
би се спречила било каква индискреција и да он својим одласком у 
Софију не би изазвао подозрење страних дипломата и влада, одлу-
чено је да Константин Тодоров пренесе његову поруку председнику 
владе Николи Мушанову преко заједничког пријатеља и члана по-
крета „Звено“ Петка Пенчева.2021Уз одобрење краља Александра, То-
доров је изнео планове и тадашњем бугарском посланику у Београду 
Георгију Кјосеиванову, у ког се имало поверење. Кјосеиванов се изра-
зио веома повољно о југословенско-бугарском савезу, за разлику од 
Мушанова, који није био одушевљен овом идејом.2122

Последња балканска конференција одржана је новембра 
1933. године. Румунска, грчка и турска делегација су на основу ин-
струкција својих влада тежиле да убрзају потписивање балканског 
пакта, без обзира на то да ли ће свих шест балканских држава при-
стати на формулисани текст савезничког уговора.2223

Према сећањима бившег ађутанта бугарског краља, капета-
на Косте Скутунова, идући сусрет двојице краљева је био организо-
ван строго инкогнито, децембра 1933. године. Краљ Борис није путо-
вао царским, већ обичним вагоном регуларне возне линије, обучен 

19 АЈ, Фонд Посланства Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара (370), 
кутија 7, јединица описа 34, фолијације 41–58.

20 Петко Пенчев је објаснио Милоју Смиљанићу да је основа политике звенара 
ликвидација ВМРО и зближавање са Југославијом (АЈ, Збирка Александра 
Цинцара-Марковића (310), кутија 2, отправник послова у Софији Милоје Д. 
Смиљанић помоћнику министра Божидару Пурићу, Пов. Бр. 1199, 10. август 
1933; Avramovski, „Bugarska i Balkanski sporazum“, 206, 207; Манчев, Югославия 
и междунродните отношения на Балканите, 55).

21 Мићић, „Неформална дипломатија“, 41, 42.
22 Campus, The Little Entente, 67, 68; Avramovski, Balkanska antanta, 100–106.
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у грађанско одело. Њему се самовољно придружио директор Главне 
дирекције железница и пристаништа Љубен Бошков. На граници га 
је дочекао ваздухопловни ађутант краља Александра и њих тројица 
су прешла у краљевски вагон. Двојица монарха су провела извесно 
време заједно, обилазећи дворска имања, учествујући у лову и на 
банкетима. Краљ Борис је имао прилике да упозна неке пријатеље 
краља Александра и многе истакнуте југословенске званични-
ке.2324Међутим, овај сусрет није потврђен ни у једном другом извору, 
па се сећања Косте Скутунова морају узети са резервом. Ипак, као по-
средни доказ да је ова посета заиста организована могао би да послу-
жи допис министра Двора Милана Антића од 10. децембра 1933, да је 
Бошков одликован Орденом југословенске круне II реда.2425Уколико 
бисмо узели сећања Косте Скутунова као тачна, онда би непостојање 
других извора о овој посети могло да се тумачи управо велом тајне 
којим је пут био обавијен.

Краљ Борис и Никола Мушанов су били у званичној посети 
Југославији од 10. до 13. децембра 1933. године. Након незваничних 
сусрета, који су имали за циљ да се успостави добра лична комуни-
кација двојице суверена, официјелна посета је требало да омогући 
разговор о конкретним предлозима и пројектима будућих односа 
двеју земаља. Угледне госте су на станици дочекали краљ Алексан-
дар, краљица Марија, кнез Павле и кнегиња Олга, као и најистакну-
тији чланови југословенске владе, војске и цркве. Два краља су се во-
зила до Двора у отвореном аутомобилу. Београдске улице су биле 
испуњене светом. С једне стране коловоза је била војска, а с друге 
грађани. Другог дана ујутро је организован лов на фазане, а увече 
је приређена гала вечера, концерт и пријем. Трећег дана су посети-
ли Гроб незнаног јунака на Авали, потом гроб краља Петра у Топо-
ли, а увече су присуствовали концерту војне музике. Последњег дана 
је била породична слава Карађорђевића и бугарски краљевски пар 
је присуствовао интимној породичној свечаности. Краљ Борис је то-
ком посете говорио о жељи целокупног бугарског народа да се по-
стигне споразум са Југославијом, романтизму свог оца који је желео 
„Константинопољ“ и због тога био оруђе у рукама великих сила, и 
питао свог саговорника за савет шта да учини у погледу балканског 
пакта. Краљ Александар му је одговорио да неће извршити никакав 

23 Кап. II ранг Коста Георгиев Скутунов, Бурни времена: Цар Борис III отблизо, 
(София: Синева, 2004), 627, 628, 630, 631.

24 АЈ, 74–50–68, 113.
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притисак на њега у погледу савеза балканских држава, а да Југосла-
вија и Бугарска могу да остану при својим дотадашњим позиција-
ма, стварајући добросуседске односе. Када је краљ Борис споменуно 
проблеме које му ствара ВМРО, његов саговорник му је саветовао да 
према њима поступи идентично као што је он учинио са „Црном ру-
ком“. Иако током ове посете није било договорено ништа конкрет-
није, краљ Александар је могао да закључи да су односи двеју држава 
напокон били усклађени.2526

Ово је био последњи сусрет двојице владара током 1933. Не-
посредно пре званичне посете, 4. децембра 1933, за новог посланика 
у Софији постављен је Александар Цинцар-Марковић.2627Као основни 
задатак поверен му је рад на даљој изградњи југословенско-бугар-
ског пријатељства.2728Потписивање Балканског пакта је убрзано јер 
је југословенски министар иностраних дела Богољуб Јевтић подле-
гао притиску који су на њега извршили турски, грчки и румунски ми-
нистар. Пакт је потписан у Атини, 9. фебруара 1934. године. Ипак, ју-
гословенски државни врх је послао поруку Софији да ће Југославија 
водити балканску политику на два колосека: на једном у оквирима 
Балканског пакта, а на другом у билатералним односима са Бугар-
ском.2829

С друге стране, ширене су различите гласине о суштини ју-
гословенско-бугарских преговора. Током 1933, пре првог сусрета 
двојице монарха, Војислав Јањић, патријарх Варнава и бивши војни 
изасланик у Софији пуковник Милан Марковић су у разговору са бу-
гарским послаником Кјосеивановим истицали сопствене идеје о по-
литичком, царинском и војном савезу Југославије и Бугарске, који би 
резултирао доминацијом на Балканском полуострву и евентуалним 

25 Avramovski, „Bugarska i Balkanski sporazum“, 195; Avramovski, Balkanska antanta, 
87–90; Спасов, България, великите сили, 24, 25; Глигоријевић, Краљ Александар 
Карађорђевић, 147, 148; Мићић, „Неформална дипломатија“, 42, 43; Mićić, 
„Informal Diplomacy“, 220.

26 АЈ, Фонд Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (334), 
Персонални одсек, кутија 202, јединица описа 525, фолијација 508.

27 АЈ, 310, кутија 2 белешка Александра Цинцар-Марковића о аудијенцији код 
краља Бориса III, јануар 1934. године.

28 Campus, The Little Entente, 68–71, 75–82; Avramovski, „Bugarska i Balkanski 
sporazum“, 196–203, 205–217; Avramovski, Balkanska antanta, 115–124, 147–156; 
Спасов, България, великите сили, 32–34; Манчев, Сърбия и сръбско-българските 
отношения, 366, 367.

Душан МАРКОВИЋ, Срђан МИЋИЋ СУСРЕТИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉА БОРИСА 
ОД СЕПТЕМБРА ДО ДЕЦЕМБРА 1933. ГОДИНЕ



186

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

територијалним проширењима на рачун Грчке и Турске.2930Након зва-
ничне посете краља Бориса и Николе Мушанова, пољски посланик у 
Београду Ладислав Шварцбург-Гинтер је, у разговору са помоћником 
министра иностраних послова Божидаром Пурићем, јануара 1934. го-
дине, сазнао да Југославија има план, у три етапе, за даљи развој одно-
са са Бугарском. Прва етапа је била унутрашња консолидација након 
уједињења три јужнословенска племена, Срба, Хрвата и Словенаца, 
наредну би представљало њихово уједињење са преосталим племе-
ном, Бугарима, а завршна етапа би био излазак на Егејско море, чиме 
би њихова заједничка држава била на три мора и била би остварена 
потпуна доминација Јужних Словена на Балканском полуострву.3031Бо-
гољуб Јевтић је оповргавао ове и многе друге гласине које су кружиле 
у дипломатским круговима, иако је био недовољно обавештен о раз-
говорима краља Александра и краља Бориса.3132

____________________

Документ који следи значајан је из више разлога. Настао је 
на основу казивања краља Александра о његовим разговорима са 
краљем Борисом, који су у највећем броју случајева вођени у четири 
ока. Узевши у обзир чињеницу да су архиве југословенског и бугар-
ског двора сачуване фрагментарно, ова сумарна белешка из децем-
бра 1933. године представља извор првог реда. Она потврђује ме-
моарске наводе Константина Тодорова о извесној дози неповерења 
краља Александра према МИП-у, али открива сличну резервисаност 
према тадашњем министру иностраних послова и бившем министру 
Двора Богољубу Јевтићу. Документ је до сада у већим изводима ци-
тиран у раду Бранислава Глигоријевића.3233Ми га доносимо у целости, 
у оригиналу на француском, као и у преводу на српски језик. Чува 
се у личном фонду Мирослава Спалајковића у Архиву Србије. Отку-
цан је на седам страна, с тим што на полеђини последње стране по-
стоји и својеручно написана белешка Мирослава Спалајковића којом 
је објаснио како и зашто је документ настао.

29 Манчев, Югославия и междунродните отношения на Балканите, 51, 52; Спасов, 
България, великите сили, 8–10.

30 Манчев, Югославия и междунродните отношения на Балканите, 51.
31 Avramovski, Balkanska antanta, 72, 73, 79, 80, 148.
32 Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 149, 150.
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Fragments de Conversations entre L.L.M.M. le Roi Alexandre et le Roi 
Boris (au cours de leurs entrevues en septembre, octobre et décembre 

1933)3334

Depuis la guerre, la France n’a cessé de conseiller à la Bulgarie 
de s’entendre avec la Yougoslavie. En 1933, M.M. Herriot et Boncour 
encouragèrent tout particulièrement le Roi Boris de se mettre en contact 
direct avec le Roi Alexandre.

La première rencontre entre les deux souverains eut lieu à la gare 
de Belgrade, en Septembre 1933. La question dynastique, le point le plus 
sensible pour le Roi de Bulgarie, fut alors abordée et réglée. Le Roi Boris 
fut pleinement rassuré par le Roi Alexandre qui lui déclara être prêt à lui 
donner, à ce sujet, toutes les garanties.

Avant sa visite officielle à la Cour de Belgrade (Décembre 1933), le 
Roi Boris s’était rencontré, sur le Danube, avec le Roi Charles de Roumanie qui 
lui avait offert de servir d’intermédiaire entre la Bulgarie et la Yougoslavie; 
car, d’après M. Titulesco, il n’y avait rien qui séparait la Roumanie et la 
Bulgarie. Mais le Roi Boris a préféré se passer d’intermédiaires, ainsi qu’il l’a 
dit lui-même au Roi Alexandre, lors de sa visite officielle à Belgrade.

– Tout le peuple bulgare est pour l’entente avec la Yougoslavie, lui 
a-t-il déclaré. Je suis décidé de suivre cette politique. Et du moment que j’ai 
résolu de m’engager dans cette voie, je me suis dit que je n’avais pas besoin 
d’intermédiaires et que je m’arrangerai directement avec la Yougoslavie 
qui seule compte pour moi dans les Balkans. Les Grecs et les Roumains ne 
sont rien. L’essentiel pour moi, c’est la Yougoslavie...

En parlant du triste passé de son pays, le Roi Boris a critiqué la 
politique de son père, en disant que s’était du romantisme3435(rêve de 
Constantinople, etc.) et que „la pauvre Bulgarie a toujours été l’instrument 
des Grandes Puissances“. Il voulait s’émanciper de cette politique néfaste 
et entrer dans une nouvelle voie.

M. Mouchanov a confirmé les idées de son souverain, en disant au 
Roi Alexandre que: „Tous les partis politiques en Bulgarie sont pour cette 
politique de rapprochement entre les deux peuples frères, et que tous les 
Bulgares sont d’avis qu’il faut laisser maintenant aux deux souverains de 
s’entendre, car ils sauront le mieux ce qu’il faut faire, et que leurs peuples 
n’auront qu’à s’incliner devant leur décision“.

33 Архив Србије, Лични фонд Мирослава Спалајковића, предмет МС-150, фолија-
ција 1–7.

34 Подвучено у оригиналу (прим. прев.).
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Au cours de ces entretiens, notamment lorsque la question du 
futur Pacte Balkanique fut abordée, le Roi de Bulgarie revenait souvent 
aux difficultés particulières de sa situation. En se lamentant, il répétait la 
phrase: „Qu’est-ce que je dois faire? Qu’est-ce que je dois faire?“ Il priait le 
Roi Alexandre de lui faciliter sa tâche.

– Tu peux être certain, Boris, que je ne ferai rien qui puisse rendre 
ta position encore plus difficile, le rassurait le Roi Alexandre. Je ferai même 
tout ce que je pourrai pour faciliter ta tâche. Mais ne me demande pas 
l’impossible, ni surtout ce qui serait contraire aux intérêts de mon peuple... 
Fais comme moi. Ma règle est de ne jamais rien faire qui serait contre mon 
pays. Adopte aussi cette règle, et tu ne commettras jamais de faute. Voilà le 
conseil que je puis te donner. Pense toujours aux intérêts de ton peuple, et 
agis conformément à ces intérêts. Et tu peux savoir mieux que n’importe qui 
quels sont ces intérêts. Je ne ferai jamais rien ni pour t’influencer ni – encore 
moins – pour exercer une pression sur toi. Nous pouvons rester chacun sur 
ses positions, et ne rien abandonner de nos programmes respectifs. Nous 
pourrons, néanmoins, vivre en hommes, l’un à côté de l’autre. Et cela vaudra 
ainsi bien mieux pour toi et pour moi que de tromper nos peuples.

– Crois-tu à ma sincérité? demanda le Roi Boris.
– Tant que tu ne m’auras pas trompé, lui répondit le Roi Alexandre. 

Mais tu ne pourras le faire qu’une fois, Boris, et je te préviens qu’alors tout 
retomberait sur toi...

Le Roi Boris a parlé des intrigues de l’Etranger contre l’entente 
serbo-bulgare et des Macédoniens, en disant qu’il joue même sa tête. Le 
Roi Alexandre lui a répondu:

– Je sais ce que c’est, et entre nous, Boris, nous pouvons parler 
franchement. Tout dépend de ton Gouvernement. Si nous avons décidé de 
marcher ensemble, aucune intrigue étrangère ne pourra nous en empêcher. 
Quant à l’organisation macédonienne, tu sais très bien que ce n’est pas 
une organisation patriotique, mais qu’elle sert l’Etranger. Dans un Etat, 
aucune organisation ne peut être plus forte que le Gouvernement. Et si ton 
Gouvernement veut en finir, il pourra le faire en 24 heures. Nous avons eu 
aussi une organisation occulte qui s’appelait la „Main Noire“, et qui voulait 
être l’Etat dans l’Etat. Nous en avons beaucoup souffert. Et bien, nous y 
avons mis fin une fois pour toutes, et tu sais quand: dans un moment des 
plus difficiles et dans des conditions les plus difficiles – pendant la guerre, 
au front de Salonique. Ton Gouvernement peut donc faire la même chose, 
s’il le veut.
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– Oui, tu as raison, acquiesça le Roi Boris. Et nous allons le faire, 
parce que ce n’est pas tolérable de soutenir davantage les méfaits et les 
brigandages de ces bandits. J’en ai honte pour mon pays. La Bulgarie est 
le seul pays en Europe où des choses pareilles se passent encore... Tu 
as raison de dire qu’ils servent les intrigues étrangères pour empêcher 
le rapprochement entre nos deux pays. Tu sais, quand tu devais venir au 
mois d’Octobre à Euxinograd, on avait jeté des bombes contre le pont de 
Guevguéli. J’ai eu alors vraiment peur qu’après cela tu n’eusses renoncé à 
venir chez moi.

– Tu vois, Boris, c’est très juste ce que tu dis, lui fit observer le 
Roi Alexandre. Dans mon pays aussi on a fait le même raisonnement. Mais 
moi, j’ai vu dans cet attentat de Guevguéli le but de nos ennemis communs. 
Et c’est justement pour cela que je n’ai pas voulu leur donner satisfaction. 
Je suis venu te voir chez toi quand-même. Vois-tu, si nous sommes décidés 
nous deux d’aller la main dans la main, aucune intrigue étrangère ne 
pourra nous en empêcher. Or, tout dépend de ton Gouvernement. 

Le Roi Boris avait un programme, tout préparé, de revendications 
bulgares dont il sortait, au cours de ses entretiens avec le Roi Alexandre, 
l’une après l’autre. Il a commencé d’abord par la question de minorités, 
en exprimant le désir de voir la Yougoslavie reconnaître les écoles et les 
églises bulgares en Macédoine.

Le Roi Alexandre lui a donné cette réponse aussi franche que loyale:
– Boris, nous voulons oublier le passé qui a été fatal à nos deux pays 

et faire de sorte que les fautes de ce passé ne se renouvellent plus jamais. 
Et toi, maintenant, tu voudrais le faire revivre! Car, en vérité, qu’est toute 
l’histoire de cette question macédonienne sinon la lutte d’extermination 
entre Serbes et Bulgares? Du temps des Turcs, chacun de nous luttait en 
Macédoine pour avoir ses écoles, ses églises. Nous y envoyions, chacun de 
son côté, des bandes armées pour terroriser la population macédonienne. 
Enfin, la grande guerre est survenue. La question est réglée. Et tu voudrais 
la rouvrir! Et dans l’intérêt de qui? De ton pays! Mais non, Boris. Raisonne 
un peu. Serbes, Bulgares, Macédoniens, sont un même peuple. Aucune 
différence entre nous, ni par la langue, ni par la religion. Et tu voudrais les 
opposer de nouveau les uns aux autres, en me demandant de reconnaître 
une minorité bulgare en Macédoine, en permettant à une partie de 
Macédoniens d’avoir des écoles qui porteraient le nom d’écoles bulgares, 
et des églises qui seraient soumises à la juridiction du Patriarcat bulgare! 
Mais ce serait absolument réveiller les anciennes rivalités et haines qui 
conduiraient aux mêmes résultats d’autrefois, c’est-à-dire, aux luttes 
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intestines entre les parties d’une même population. Désires-tu cela? 
Non, n’est-ce pas! Tandis que, regarde, quelle est la situation actuelle en 
Macédoine. Je voudrais que tu y viennes pour voir ce qui a été fait depuis 
la guerre: écoles, églises, hôpitaux, chemins de fer, routes. Une population 
des plus paisibles qui, après tant de souffrances, jouit aujourd’hui de la 
même prospérité et des mêmes bienfaits de la paix comme toutes les autres 
parties de la Yougoslavie. Non, Boris, je ne pourrais jamais commettre la 
faute que tu voudrais sans le vouloir me faire commettre. Ce ne serait ni 
dans ton intérêt ni dans le mien. Elle ne profiterait qu’à des tiers.

Le Roi Boris s’est incliné devant ce raisonnement du Roi Alexandre, 
et il n’a plus insisté sur cette question de minorité. Il a abordé ensuite la 
question de rétrocession à la Bulgarie de la contrée de l’ouest (Tzaribrod), 
en disant qu’elle représentait peu pour la Yougoslavie et qu’elle avait 
appartenu avant la guerre, à la Bulgarie. Il a ajouté:

– D’ailleurs, ni toi, ni ton Gouvernement, vous n’en avez jamais voulu, 
et ce sont les Alliés qui vous ont imposé ce morceau de territoire bulgare.

– O, non, Boris, tu es dans l’erreur! lui a répondu le Roi Alexandre... 
Les Alliés ne nous ont jamais rien imposé en fait de territoire. C’est nous-
mêmes qui avons demandé la cession de cette région pour garantir notre 
frontière de ce côté et nos communications qui pendant la guerre étaient 
sans cesse menacées et attaquées de votre côté. Et c’est uniquement dans 
ce but de garantie que nous l’avons demandé: la preuve, c’est que, comme 
tu le reconnais toi-même, nous n’avons pas demandé grand’chose comme 
territoire, mais juste ce qu’il nous fallait comme garantie pour que nos 
communications de chemins de fer de ce côté fussent protégées à l’avenir 
contre les attaques de bandes venant de chez toi. Et pour ces raisons nous 
sommes donc obligés de garder ce territoire aussi dans l’avenir. Ce sera 
une garantie pour nous tant qu’une autre n’aura été trouvée... Peux-tu 
nous en offrir une autre? -

Le Roi Boris s’est tu.
Il a fini par renoncer à ces deux revendications. Il a demandé au 

Roi Alexandre comme l’unique concession le règlement d’une série de 
problèmes d’ordre administratif entre la Bulgarie et la Yougoslavie, relatifs 
au régime des biens frontaliers, etc. et surtout au retour de Macédoniens 
de la Bulgarie en Yougoslavie.

– Là tout ce que tu voudras, lui a déclaré le Roi Alexandre... Je 
t’accorderai tout, et il n’y aura aucune difficulté de mon côté. Seulement 
pour le retour des Macédoniens qui ne demandent pas mieux que de 
rentrer dans leurs villages, de travailler et de vivre paisiblement, quelques 
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réserves s’imposent. Un filtre3536sera nécessaire; les criminels doivent 
répondre de leurs crimes. D’autre part, il y a déjà eu de nombreux cas que 
des Macédoniens, sous les menaces de l’Organisation Révolutionnaire, 
lorsqu’ils voulaient rentrer de Bulgarie en Yougoslavie, étaient obligés 
de rester en Bulgarie et de servir dans le Comité. Il y a eu même des cas 
d’assassinat à Sofia pour empêcher ces paysans de Macédoine de rentrer 
chez eux. Et ce sera ainsi dans l’avenir tant que l’Organisation Intérieure 
n’aura été dissoute et supprimée. Aucun Macédonien ne pourra rentrer en 
Yougoslavie. Tous ceux qui voudront le faire, seront tués par le Comité...

Or, tu vois, Boris, même la solution de cette question ne dépend 
nullement de nous, mais de ton Gouvernement, et uniquement de lui.

CONCLUSION.

La double fonction de la Yougoslavie, pays de l’Europe Centrale et 
pays balkanique, lui conseille une politique de prudence et d’opportunité. 
Se rapprocher de la Bulgarie de plus en plus, sans compromettre ses autres 
liens établis par le Pacte de la Petite Entente et par le Pacte Balkanique, tel 
est le but poursuivi par la politique du Roi Alexandre. Grâce à son rôle 
personnel, ce but paraît aujourd’hui réalisable, malgré de nombreux 
écueils auxquels on se heurta l’hiver dernier. En effet, derrière la première 
conception du Pacte Balkanique se cachait un désir secret des Grecs, 
Turcs et Roumains, d’empêcher par cet instrument un rapprochement 
plus intime entre la Yougoslavie et la Bulgarie. D’autre part, il y a l’avenir, 
et au nom de cet avenir, il ne fallait pas fermer toutes les portes à une 
combinaison qui au fond serait la plus naturelle et la plus logique et 
laquelle, par une réconciliation totale et définitive entre la Yougoslavie et 
la Bulgarie, donnerait naissance à une réalité des plus fortes au point de 
vue politique et militaire. C’est pourquoi la règle du Roi de Yougoslavie 
est d’être prudent et de ne pas se presser. Toute sa politique s’inspire 
uniquement de l’intérêt majeur qui est commun aux pays alliés et du désir 
de réunir dans ce programme le plus grand nombre de pays proches de 
la Yougoslavie. C’est dans la poursuite de cette tâche que s’accomplit, 
l’automne dernier, le voyage du Roi Alexandre en Roumanie, Bulgarie, 
Turquie et Grèce.

35 Било је откуцано triage, па је прецртано и изнад руком дописано filtre (прим. прев.).
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  ___________________3637

Le Roi Alexandre m’ayant raconté, pendant quatre heures, dans 
son cabinet de travail au Palais de Dédigné, toutes ses conversations avec 
le Roi Boris (lors du séjour de celui-ci en Décembre 1933 à Dédigné), j’ai 
pris des notes qui se trouvent résumées dans ce mémoire. J’en ai remis 
un exemplaire au Roi Alexandre, et un autre identique à M. Barthou, au 
moment de la visite de ce dernier à Belgrade (Juillet 1934). Je voulais en 
donner un à notre Ministère des Affaires Etrangères, mais le Roi Alexandre 
m’en a dissuadé, en me disant qu’alors des indiscrétions deviendraient 
possibles, et il m’a conseillé de garder ce troisième exemplaire pour moi. 
C’est celui-ci. MS.3738

Фрагменти разговорâ краља Александра и краља Бориса 
(током њихових састанака у септембру, октобру и децембру 1933)

Oд рата наовамо, Француска није престајала да саветује Бу-
гарску да се споразуме с Југославијом. Господа Eрио3839и Бонкур3940су 
1933. нарочито подстакли краља Бориса да ступи у директну везу с 
краљем Александром.

Први сусрет два владара одиграо се на железничкој станици 
у Београду, септембра 1933. Тада се пришло најосетљивијој теми за 
краља Бугарске, династичком питању, које је овом приликом регули-
сано. Краљ Александар је краља Бориса у потпуности умирио, изја-
вивши да је по том питању спреман дати му сваку гаранцију.

Пре своје званичне посете београдском двору (децембра 
1933), краљ Борис се на Дунаву срео са румунским краљем Каро-
лом,4041који му се понудио да буде посредник између Бугарске и Ју-

36 Следи руком исписана белешка Мирослава Спалајковића на полеђини седме 
стране.

37 Параф Мирослава Спалајковића.
38 Едуар Ерио (Édouard Herriot) (1872–1957), француски политичар и државник, 

председник Радикалне странке, у више наврата биран за народног посланика, 
постављан за министра и добијао мандат за састав владе. Био је председник 
владе и министар иностраних послова од јуна до децембра 1932. године.

39 Жозеф Пол-Бонкур (Joseph Paul-Boncour) (1873–1972), француски адвокат, по-
литичар и државник, члан Странке републиканских социјалиста. Био је пред-
седник владе и министар иностраних послова од децембра 1932. до јануара 
1933. године.

40 Узајамне посете краља Бориса и краља Карола су организоване у Ђурђу и Русеу, 
30. октобра 1933. године.
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гославије јер, према господину Титулескуу, није било ничега што је 
раздвајало Румунију и Бугарску. Међутим, краљ Борис је био рад да 
избегне посреднике, што је рекао и краљу Александру током своје 
званичне посете Београду.

„Сав бугарски народ је за споразум са Југославијом“, изјавио 
му је он. „Ја сам решен да следим ту политику. И од тренутка кад сам 
одлучио да се обавежем у том смислу, рекао сам себи да немам по-
требу за посредницима и да ћу се споразумети директно са Југосла-
вијом, која је једина важна за мене на Балкану. Грци и Румуни нису 
ништа. За мене је битна Југославија...“

Говорећи о жалосној прошлости своје државе, краљ Борис 
је осудио политику свог оца,4142рекавши да је то био вид романти-
зма (сан о Константинопољу итд.) и да је „сирота Бугарска увек била 
оруђе великих сила“. Желео је да се ослободи те несрећне политике и 
да крене једним новим путем.

Господин Мушанов је потврдио замисли свог владара, рекав-
ши краљу Александру како су „све политичке партије у Бугарској за 
ову политику приближавања два братска народа и како су сви Буга-
ри мишљења да сада треба препустити двојици владара да се дого-
воре, будући да ће они најбоље знати шта треба чинити, а њиховим 
народима ће остати само да се повинују тој одлуци.“

Током ових разговора, нарочито кад је на реду било питање 
будућег балканског пакта, бугарски краљ се често враћао на изузет-
ну тешкоћу свог положаја. Јадикујући, понављао је реченицу: „Шта 
да радим? Шта да радим?“ Молио је краља Александра да му олак-
ша посао.

„Можеш бити сигуран, Борисе, да ја нећу урадити ништа што 
би могло да учини твој положај још тежим“, уверавао га је краљ Алек-
сандар. „Чак ћу учинити све што могу да ти олакшам. Али не тражи 
од мене немогуће, а нарочито не оно што би било противно интере-
сима мог народа... Учини као ја. Моје правило је да никад не радим 
оно што би било против моје земље. Усвоји и ти ово правило и ни-
кад нећеш направити грешку. То је савет који ти могу дати. Увек ми-
сли на интересе свог народа и поступај у складу с њима. А ти можеш 

41 Фердинанд Сакс-Кобург-Готски (Ferdinand Sachsen-Coburg und Gotha) (1861–
1948), бугарски кнез 1887–1908, потом бугарски краљ/цар 1908–1918. годи-
не. Био је један од кључних руководилаца бугарске политике током ратова 
1912–1918, када је главна крилатица у спољној политици била „Бугарска на 
три мора“. Након његове абдикације, на бугарски престо ступа Борис III.

Душан МАРКОВИЋ, Срђан МИЋИЋ СУСРЕТИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉА БОРИСА 
ОД СЕПТЕМБРА ДО ДЕЦЕМБРА 1933. ГОДИНЕ
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боље но ико други знати који су то интереси. Ја никад нећу учинити 
било шта како бих утицао, нити – још мање – како бих вршио прити-
сак на тебе. Можемо да не направимо било какве уступке и да ништа 
не променимо у својим плановима. Моћи ћемо, упркос томе, да живи-
мо као људи, један поред другог. И то би било боље и за тебе и за мене 
него да преваримо наше народе.“

„Верујеш ли у моју искреност?“, упитао је краљ Борис.
„Све док ме не будеш преварио“, одговорио му је краљ Алек-

сандар. „Али то ћеш моћи да урадиш само једном, Борисе, и упозора-
вам те да би ти се тад све вратило...“

Краљ Борис је говорио о сплеткама из иностранства против 
српско-бугарског споразума и о Македонцима, рекавши да се чак 
игра и својом главом. Краљ Александар му је одговорио:

„Ја знам за то и, међу нама, Борисе, можемо говорити отворе-
но. Све зависи од твоје владе. Ако смо одлучили да наступамо скупа, 
ниједна инострана сплетка нас не може омести у томе. Што се тиче 
македонске организације, 4243ти врло добро знаш да то није патриот-
ска организација, већ да она служи странцима. У држави, ниједна ор-
ганизација не може бити јача од владе. И ако твоја влада жели да за-
врши с њом, моћи ће то да спроведе за 24 часа. И ми смо имали једну 
тајну организацију која се звала ʼЦрна рукаʼ 4344и која је хтела да буде 
држава у држави. Ми смо због ње много страдали. И, ето, завршили 
смо с њом једном за свагда, и то знаш кад: у једном од најтежих тре-
нутака и у најтежим условима – током рата, на Солунском фронту.
4445Дакле, и твоја влада може да учини исту ствар, ако жели.“

42 ВМРО је формирана 1919, као наследница предратних македонских организа-
ција. Током првих пет-шест година постојања свој рад је базирала на комит-
ским и пропагандним акцијама у Јужној Србији. Од 1928. најјачом фракцијом је 
руководио Иван Михајлов Гаврилов. Његова генерација је напустила комитске 
упаде и фокусирала се на атентате и терористичке акције.

43 Тајна организација српских официра „Уједињење или смрт“ (позната и под 
називом „Црна рука“) формирана је под руководством пуковника Драгутина 
Димитријевића Аписа 1911. године. Њени истакнути чланови су били учесници 
Мајског преврата 1903. године. Играла је значајну улогу у српској војсци, али 
је након успеха у балканским ратовима тежила да свој утицај протегне и на 
цивилне послове у ослобођеним крајевима Србије.

44 Врхунац сукоба између цивилних власти и организације „Уједињење или смрт“ 
је био Солунски судски процес, организован 1917. године, због наводног поку-
шаја атентанта на регента Александра. Најистакнутији црнорукци су осуђени 
на смрт или на дугогодишње затворске казне.
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„Да, имаш право“, сложио се краљ Борис. „То ћемо и учинити, 
јер се више не могу поднети злочини и разбојништва ових бандита. 
Због њих се стидим своје државе. Бугарска је једина држава у Европи 
у којој се такве ствари још увек дешавају. Имаш право кад кажеш да 
они служе иностраним сплеткама како би се омело зближење наше 
две државе. Знаш, кад је требало да у октобру дођеш у Евксиноград, 
бачене су бомбе на ђевђелијски мост.4546Ја сам се тада заиста уплашио 
да након тога ти не одустанеш од доласка код мене.“

„Видиш, Борисе, сасвим је право то што кажеш“, напоменуо 
му је краљ Александар. „И у мојој земљи се исто тако размишљало. 
Али, ја сам у том ђевђелијском атентату видео намеру наших зајед-
ничких непријатеља. И управо због тога нисам хтео да им пружим за-
довољство. Ипак сам дошао да те посетим. Видиш, ако смо одлучили 
да идемо раме уз раме, ниједна инострана сплетка нас у томе неће 
моћи омести. Дакле, све зависи од твоје владе.“

Краљ Борис је имао припремљен списак бугарских захтева, 
од којих је, једног за другим, одустајао током разговора с краљем 
Александром. Почео је, најпре, са мањинским питањем, изража-
вајући жељу да види Југославију како признаје бугарске школе и 
цркве у Македонији.

Краљ Александар му је дао овај одговор, колико искрен толи-
ко и честит:

„Борисе, ми желимо да заборавимо прошлост која је била 
кобна за наше две државе и да радимо тако да се грешке из те про-
шлости више никад не понове. А ти, сада, хоћеш да их оживиш! Јер, 
уистину, шта чини историју тог македонског питања ако не борба 
до истребљења између Срба и Бугара? Од турских времена, и једни 
и други смо се борили у Македонији како бисмо имали своје школе, 
своје цркве. Тамо смо слали, свако са своје стране, наоружане банде 
ради застрашивања македонског становништва. Напослетку, дого-
дио се велики рат. Питање је решено. А ти би желео да га изнова от-
вориш! У чију корист? Твоје државе! Али не, Борисе. Размисли мало. 
Срби, Бугари, Македонци, један су исти народ. Нема разлике међу 
нама, ни у језику ни у вери. А ти би да их поново супротставиш јед-
не другима, тражећи од мене да признам бугарску мањину у Маке-
донији, дозвољавајући једном делу Македонаца да има школе које 
би носиле бугарско име и цркве које би биле под јурисдикцијом бу-

45 Група од 15 припадника ВМРО је поставила бомбу на железничкој прузи Удово–
Ђевђелија, 29. септембра 1933. године.
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гарске патријаршије! Али то би несумњиво пробудило стара супар-
ништва и мржње које би довеле до истих резултата као и некада, то 
јест до унутрашњих борби између група једног истог народа. То же-
лиш? Не, није ли тако! А погледај каква је тренутна ситуација у Ма-
кедонији. Волео бих да дођеш тамо да видиш шта је све изграђено 
после рата: школе, цркве, болнице, пруге, путеви. Једно сасвим спо-
којно становништво које, после толико патњи, данас ужива исто бла-
гостање и преимућства мира као и људи у свим осталим деловима Ју-
гославије. Не, Борисе, никад не бих могао да починим ту грешку на 
коју ме ти нехотице наводиш. То не би било ни у твом ни у мом инте-
ресу. Користи би имала само трећа страна.“

Краљ Борис се повиновао овом образложењу краља Алексан-
дра и више није инсистирао на питању мањина. Затим је приступио 
питању враћања Бугарској Западне покрајине (Цариброд),4647гово-
рећи да она представља мало за Југославију и да је пре рата припада-
ла Бугарској. Додао је:

„Уосталом, ни ти ни твоја влада га никад нисте желели, већ су 
савезници ти који су вам наметнули ово парче бугарске територије.“

„О, не, Борисе, грешиш!“, одговорио му је краљ Александар... 
„Савезници нам никад ништа нису наметнули у погледу територије. 
Ми смо сами тражили уступање тог подручја како бисмо осигурали 
нашу границу на том месту и наше комуникације, које су за време 
рата биле непрестано угрожаване и нападане с ваше стране. И само 
смо га у ту сврху гаранције тражили: доказ је то што, како си и сам 
признао, ми нисмо тражили неку знатну територију, већ само оно 
што нам треба као гаранција како би наше железничке комуника-
ције на том месту биле заштићене у будућности од банди које дола-
зе с твоје стране. И из тих разлога ми смо у обавези да чувамо ову те-
риторију и у будућности. То ће бити гаранција све док нека друга не 
буде пронађена... Можеш ли нам понудити неку другу?“

Краљ Борис је ћутао.
Завршио је тако што се одрекао ова два захтева. Затражио је 

од краља Александра као једини уступак сређивање низа пробле-

46 Краљевина СХС је тражила на Мировној конференцији у Паризу да јој буду до-
дељени Цариброд и Босилеград из стратешких разлога, како би југословенска 
војска лакше бранила пругу Београд–Солун од евентуалног напада бугарских 
снага. Захтев је званично образлаган економском повезаношћу два среза са за-
леђем, јер је амерички председник Вудро Вилсон био противник повлачења но-
вих државних граница по геостратешким принципима. Ове области Бугари су 
називали Западним покрајинама.
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ма административне природе између Бугарске и Југославије, који се 
тичу управљања пограничним имањима итд. и нарочито повратка 
Македонаца из Бугарске у Југославију.

„Све што желиш“, изјавио му је краљ Александар... „Сложићу 
се с тобом у свему и неће бити никаквих сметњи с моје стране. Једи-
но се намеће извесна уздржаност кад је реч о повратку Македонаца 
који траже више од тога да се врате у своја села, да живе и раде мир-
но. Неки филтер ће бити неопходан; криминалци морају одговара-
ти за своја недела. С друге стране, већ је било много случајева да су 
Македонци, кад су желели да се врате из Бугарске у Југославију, због 
претњи Револуционарне организације били приморани да остану у 
Бугарској и да служе у комитама. Било је чак и случајева убиства у 
Софији како би се ови сељаци из Македоније спречили да се врате на 
своје. А тако ће бити и у будућности, све док Унутрашња организа-
ција не буде распуштена и забрањена. Ниједан Македонац неће моћи 
да се врати у Југославију. Све који то буду желели да учине убиће ко-
мите.

Дакле, видиш, Борисе, чак ни решење овог питања никако не 
зависи од нас, већ од твоје владе и једино од ње.“

ЗАКЉУЧАК

Двострука улога Југославије, државе централне Европе и 
Балкана, наводи је на мудру и целисходну политику. Приближити се 
Бугарској све више и више, не доводећи у питање друге везе успо-
стављене Пактом о Малој антанти и Балканским пактом, том циљу 
тежи политика краља Александра. Захваљујући његовој личној уло-
зи, тај циљ данас изгледа остварив, упркос бројним спрудовима у 
које се ударало претходне зиме. Одиста, иза првог концепта Балкан-
ског пакта скривала се тајна жеља Грка, Турака и Румуна да овим ин-
струментом спрече присније зближење Југославије и Бугарске. С 
друге стране, постоји будућност, и у име те будућности није требало 
затворити сва врата комбинацији која би у основи била природнија 
и логичнија и која би, путем потпуног и коначног помирења Југосла-
вије и Бугарске, довела до стварања једног од најјачих фактора са 
политичког и војног аспекта. Зато је правило југословенског краља 
да буде мудар и да се не жури. Сва његова политика надахнута је је-
дино вишим интересом, који је заједнички савезничким државама, 
и жељом да у овај програм укључи највећи број земаља блиских Ју-

Душан МАРКОВИЋ, Срђан МИЋИЋ СУСРЕТИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА И КРАЉА БОРИСА 
ОД СЕПТЕМБРА ДО ДЕЦЕМБРА 1933. ГОДИНЕ
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гославији. Како би се спровео овај циљ, прошле јесени је краљ Алек-
сандар путовао у Румунију, Бугарску, Турску и Грчку.

___________________

Док ми је краљ Александар препричавао, током четири часа, 
у свом радном кабинету у палати на Дедињу, све своје разговоре с 
краљем Борисом (током боравка овог другог на Дедињу, децембра 
1933), ја сам хватао белешке које се резимиране налазе у овом доку-
менту. Предао сам један примерак краљу Александру и један иден-
тичан господину Бартуу, током његове посете Београду (јула 1934). 
Желео сам исто да дам и нашем министарству иностраних послова, 
али ме је краљ Александар од тога одвратио, говорећи ми да би тада 
дискреција могла бити нарушена, и саветовао ми је да задржим тај 
трећи примерак за себе. То је овај. МС

Превод са француског: Душан Марковић
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Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића 
са представницима италијанског посланства у Београду 

током пролећа 1942.∗ 1

Апстракт: Рад анализира разговоре које су од марта до 
маја 1942. године генерал Милан Недић и вођа Збора Ди-
митрије Љотић водили са представницима италијанског 
посланства у Београду. Састоји се од уводне студије и не-
колико докумената италијанског министарства спољних 
послова преведених на српски језик.

Кључне речи: Милан Недић, Димитрије Љотић, Италија, 
Други светски рат, окупирана Србија

Као чланица Осовине Италија је била један од главних учесни-
ка комадања Југославије током пролећа 1941. године. Италија је анек-
тирала део Словеније, далматинску обалу од Задра до Сплита заједно 
са зоном Боке Которске, што је признала и новоформирана Незави-
сна Држава Хрватска, окупирала Црну Гору, већи део Косова и запад-
ну Македонију.12У окупираној Србији Италија је задржала своје пред-

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

1  O италијанској окупацији Југославије издвајамо: Eric Gobetti, Alleati del nemico. 
L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941–1943), (Bari: Laterza, 2013); L’occupazione 
italiana della Iugoslavia (1941–1943), ed. F. Caccamo, L. Monzali, (Firenze: LeLettere, 
2008); Коста Николић, Италијанска војска и четници у Другом светском рату 
у Југославији 1941‒1943, (Београд: Институт за савремену историју, 2008); 
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ставништво. То посланство није било акредитовано, ни код немачког 
команданта ни код српске владе, која није ни имала министарство 
спољних послова. Током лета 1941. постигнут је договор са Немцима 
да италијанско посланство не ступа у директне контакте са српском 
владом, већ да се везе одржавају искључиво преко посредника и уз са-
гласност опуномоћеника немачког министарства спољних послова у 
Београду Феликса Бенцлера.23На основу увида у дипломатску грађу 
закључујемо да се италијански посланик у Београду тог договора при-
државао, а то потврђује и његово директно признање.34

На челу италијанског посланства био је Франческо Ђорђо 
Мамели, са титулом специјални изасланик и опуномоћени министар 
у Београду. Он је у Београду службовао још од 29. јануара 1940; да-
кле, посао који је започео у Краљевини Југославији обављао је и у 
окупираној Србији. Са Мамелијем су сарађивала три чиновника са 
звањем секретара и три војна аташеа, по један представник копне-
не војске, ваздухопловства и морнарице.45Мамели је био искусни ди-
пломата, пре Београда је службовао у Риги (1933‒1936) и Лисабону 
(1936‒1939). Из Београда ће отићи у лето 1943, када прелази у Со-
фију и тамо службује и након пада фашизма, прво самоиницијатив-
но, а после као званични представник нових италијанских власти. 
Пензионисан је тек 1958. године.56

Мамели је редовно извештавао Министарство спољних по-
слова, на чијем је челу био гроф Ћано, о стању у земљи током три го-
дине свог боравка у Београду. Његови извештају су вредна сведочан-
ства, не само због бољег разумевања италијанске спољне политике 
или због стварања увек важне слике како на прилике у Србији гледа 

Džejms Bergvin, Imperija na Jadranu. Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941‒1943, 
(Beograd: Službeni glasnik, 2007); Eric Gobetti, L’ occupazione allegra. Gli italiani 
in Jugoslavia (1941–1943), (Roma, Carroci, 2007); Dragan Nenezić, Jugoslovenske 
oblasti pod Italijom 1941‒1943, (Beograd, 1999).

2 Bogdan Krizman, Pavelić između Hitlera i Mussolinija, (Zagreb: Globus, 1980), 299.
3 У писму Министарству спољних послова Италије од 20. априла 1943. посланик 

у Београду поставља питање да ли ће се установљена пракса променити после 
најављене Недићеве посете Берлину, која се одиграла у септембру те године. I 
Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Nona serie: 1939‒1943, Volume X, (7. febbraio ‒ 
8. settembre 1943), No. 247, (Roma: Istituto Poligra ico e Zecca dello Stato, 1990), 320.

4 Крајем 1942. у посланству су радили: Ђорђо Спалаци – први секретар, Ђорђо 
Гоци – први секретар, Ђовани Лоренцо Бетелони – други секретар, пуковник 
Карло Кјузи – војни аташе, капетан бојног брода Себастијано Морин – поморски 
аташе и пуковник Марио Пироди – аташе ваздухопловства. 

5 http://baldi.diplomacy.edu/diplo/diplomcessati.htm, датум приступа 1. 9. 2016.
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неко са стране, већ и због разјашњења неких мање познатих детаља у 
историји Другог светског рата на простору Балкана. Једну од таквих 
епизода представљају и разговори између председника владе генера-
ла Милана Недића и вође Збора Димитрија Љотића са представници-
ма италијанског посланства у пролеће 1942. године. Своја сазнања о 
овим догађајима југословенска, а касније и српска историографија те-
мељила је на документима немачког порекла који се чувају у Архиву 
Југославије.67У њима се наводи да је генерал Недић обавестио немач-
ку команду како су га почетком априла контактирали представници 
италијанског посланства и тражио одобрење да се са њима састане, 
уз обећање да ће о садржају тих разговора обавестити Немце. И ита-
лијанска страна такође је информисала Немце о току и исходу разго-
вора. Те се две верзије, видећемо, умногоме разликују. Током својих су-
срета са Бенцлером, Недић је објаснио како Италија даје подршку за 
одржавање српске независности, која је у интересу очувања равноте-
же на Балкану, и да подржава његово настојање да прошири грани-
це Србије и изађе на Јадран (изузимајући Боку Которску).78Из немач-
ких извештаја може се закључити да му је Бенцлер поверовао. Јасније, 
и рекли бисмо поузданије, сведочанство како је до тих разговора до-
шло, колико су они трајали и шта је била њихова садржина нуди нам 
грађа италијанског министарства спољних послова.89

Контакти представника Недићеве владе са италијанским 
посланством у Београду започели су 9. марта, фактички месец дана 
раније него што је то Недић предочио Немцима, када се адвокат 
Владислав Стакић910у име председника владе обратио пуковнику Лу-
иђију Бонфатију,1011војном аташеу при посланству. Као разлози наве-

6 Немачка документа о овом питању налазе се у: Архив Југославије, Т-120, ролна 
208.

7 Цитирано према: Krizman, Pavelić između Hitlera i Mussolinija, 298.
8 Италијански историчар Букарели осврнуо се на ове разговоре у свом раду: 

Massimo Buccarelli, „Disgregazione Jugoslava e questione Serba nella politica 
Italiana (1939–1943)“, L’occupazione italiana della Iugoslavia (1941–1943), 11‒59.

9 Владислав Стакић (1899‒1964) већ је раније био специјални изасланик кнеза 
Павла у разговорима са Мусолинијем. О својим преговорима са Италијанима 
током 1940/1941. Стакић је писао у књизи која је штампана после његове 
смрти: Vladislav D. Stakić, Moji razgovori sa Musolinijem: osovinske sile i Jugoslavija, 
(Minhen: Iskra, 1967). 

10 Занимљиво је напоменути да је Бонфати био један од потписника југословен-
ске капитулације 17. априла 1941. у име италијанских оружаних снага. Након 
службовања у Београду Бонфати постаје командант Седмог стрељачког пука у 
Северној Африци, где гине у фебруару 1943. у борби против савезника.

Бојан СИМИЋ
РАЗГОВОРИ ГЕНЕРАЛА МИЛАНА НЕДИЋА И ДИМИТРИЈА ЉОТИЋА 

СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ИТАЛИЈАНСКОГ ПОСЛАНСТВА 
У БЕОГРАДУ ТОКОМ ПРОЛЕЋА 1942.
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дени су Недићева лична жеља да успостави односе са Италијом, бор-
ба против комунизма и ситуација у Санџаку, где су тражене одређене 
олакшице за Недићеве војнике који су се тамо налазили. Процењено 
је да је Стакић особа од поверења и да комплетна иницијатива зав-
ређује пажњу.

Бонфати се обратио Мамелију, који је известио Министар-
ство спољних послова. На одговор се чекало до 23. марта, када су до-
бијене инструкције да се ступи у контакте са Недићем везано за бор-
бу против комунизма, али да се не праве никакви споразуми који би 
везивали руке на политичком плану. Из доступних докумената ви-
димо да је лично Мусолини одобрио сарадњу и дао инструкције како 
она треба да се одвија.

Први разговори обављени су 15. априла. Том приликом Не-
дић је Бонфатију изразио велико поштовање према Италији и свој 
став да будућност Србије види уз ту земљу, очигледно је издвајајући 
од Немачке. Један од најважнијих Недићевих захтева био је покушај 
да се озваничи ситуација у Санџаку, где су њему одане снаге продр-
ле изван демаркационе зоне у област под италијанском ингерен-
цијом, и да се тај део, у овом или оном облику, прикључи Србији. Тај 
основни захтев Недић је покушао да уклопи у форму заједничке бор-
бе против комунизма. Занимљиво је да се нешто раније он обратио и 
Немцима са сличним захтевом за проширење ингеренција своје вла-
де на територије источне Босне, дела Херцеговине, Срема и Далма-
ције, што није дало резултата.1112Можда је баш отезање Немаца да му 
изађу у сусрет и окренуло Недића ка разговорима са Италијанима. С 
друге стране, јасан је покушај да се искористи ривалитет између две 
силе Осовине који је био присутан, поготово након отпочињања Дру-
гог светског рата. Забележено је да је Недић опрезно избегавао да се 
изјасни које све територије види у оквиру будуће Велике Србије.

У даљим разговорима, према италијанским документима, 
српски преговарачи су представили две различите форме. Прва, 
од 27. априла, предвиђала је једну српско-италијанску окупациону 
зону у Санџаку. С обзиром да је по реакцији Бонфатија било јасно да 
је таква формула неприхватљива, ускоро је, 2. маја, стигла понуда о 
формирању једне мешовите комисије за борбу против комунизма. 

11 Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 1941–1944, II, (Beograd: 
Sloboda, 1979), 225‒226; Александар Стојановић, Идеје, политички пројекти и 
пракса владе Милана Недића, (Београд: ИНИС, 2015), 164‒165.
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Италијанском војном аташеу она се чинила прихватљивијом, али је 
опрезно одбијао да се обавеже, чекајући упутства надлежних. 

Други део разговора обављен је са Димитријем Љотићем, за 
кога су Италијани знали да ужива поверење Немаца и да се њего-
ви одреди истичу у борби против партизанског покрета.1213Бонфати 
није директно разговарао са њим већ је то учинио Стакић, који му је 
реферисао након обављеног задатка. Ови разговори открили су Ита-
лијанима разлику која постоји између два српска политичара. С јед-
не стране видели су Недића, опрезног и лукавог, који сања о Великој 
Србији, и ватреног и амбициозног Љотића, који је и у тешким време-
нима Другог светског рата остао присталица Југославије. Док је Не-
дић комплиментима и куртоазним речима, нудећи пријатељство и 
захвалност Србије, покушавао да дође до жељеног циља, Љотић је 
указивао на италијанске интересе које би у будућности могли угро-
зити њихови савезници Немачка и Хрватска.

Коначно, у првој половини јуна дошло је до прекида разгово-
ра. Гроф Ћано је у телеграму известио Мамелија да је Врховна коман-
да донела закључак да би евентуална сарадња са Недићевим снага-
ма у Санџаку могла угрозити „веома ефикасну“ сарадњу који имају са 
снагама црногорских националиста. Извештено је како је гувернер 
Црне Горе Бироли издао наредбу да се поново заузму Нова Варош и 
Сјеница, па тиме више није било основа за разговоре на војном пла-
ну са Недићевом владом.

Изгледа да ни Немци нису имали позитиван став о конретним 
захтевима српске стране, због чињенице да се разговори обављају 
без њиховог присуства. То незадовољство српско-италијанским раз-
говорима види се и у допису Бенцлера у коме се наводи: „да би задат-
ке немачких окупационих јединица у Србији отежавало ако би ита-
лијанске команде ишле на руку српским тежњама да прошире своје 
садашње границе, што се на разне начине и догодило“.1314Иначе, Бен-

12 О оружаним снагама Недићеве Србије видети: Branko Petranović, Srbija u Drugom 
svetskom ratu 1939‒1945, (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992), 415‒419; 
Milan Borković, Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 1941–1944, I, (Beograd: Slo-
boda, 1979), 150‒185; Бојан Димитријевић, Војска Недићеве Србије, Оружане снаге 
српске владе 1941‒1945, (Београд: Институт за савремену историју, 2011). 

13 „Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 28. 
maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o položaju Albanaca i ita-
lijanskim pretenzijama na Kosovu“, Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslo-
bodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom XII, knj. 2, (Beograd: Vojnoistorijski institut, 
1976), 444. 
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цлер је о разговорима извештавао министра спољних послова Ри-
бентропа 28. априла и 13. јуна.1415 

Можемо закључити да су два разлога кључна за прекид раз-
говора: недовољна атрактивност Недићеве понуде и став Италијана, 
као слабијег партнера у Осовини, да се по овом питању не конфрон-
тирају са Немачком. Италијанске дипломате биле су итекако свесне 
чињенице, што се у њиховим извештајима може јасно видети, да Не-
дић не представља цео српски народ и да његова тренутна позиција 
већим делом почива на немачкој подршци. 

Документи пред нама објављени су у зборнику грађе I 
Documenti Diplomatici Italiani у деветој серији (1939‒1943), шестом 
тому (12. децембар 1941. ‒ 20. јул 1942) који је изашао 1988. годи-
не у издању Државног завода за штампу и ковани новац (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato).1516Број докумената под којим су објавље-
ни наведен је изнад сваког од њих. Пошто сматрамо да су ови доку-
менти од важности за домаћу историографију, али и ширу читалач-
ку публику, одлучили смо се да их представимо у преводу на српски 
језик.1617

349.
Посланик у Београду Мамели за министра спољних послова Ћана

телеграм бр. 1773/954 
Београд, 9. март 1942 (за 12. март)

Војни аташе упутио је Главном штабу следећи телеграм:
Јутрос је адвокат Стакић, особа веома позната и пријатељска, 

представљен мени и информисан сам да генерал Недић жели да ступи 
преко мене у контакт са италијанским војним властима а ево и зашто:

1. његова лична жеља да уђе у односе са Италијом;

14 Buccareli, Disgregazione Jugoslava e questione Serba, 36.
15 Треба рећи и да поменуте збирке не садрже сва документа Министарства спољ-

них послова Италије, већ је направљен избор најзначајнијих.
16 Југословенски историчар Душан Бибер, коментаришићи превод Ћановог Днев-

ника који је објављен непосредно након Другог светског рата, закључио је: „то 
је, као уосталом и на многим другим местима, из незнања или намерно погреш-
но преведено“. Што се тиче евентуалних грешака, као аутор превода ових до-
кумената, могу да кажем да ово друго сигурно неће бити у питању. Dušan Biber, 
„O padu Stojadinovićeve vlade“, Istorija XX veka, (Beograd: Institut društvenih nauka, 
1966), 33, fusnota 93.
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2. што ефикаснија сарадња у борби против комунизма на 
Балкану, а нарочито у Санџаку;

3. да стекне олакшице за његове трупе које делују на тери-
торији ван демакрационе линије (нарочито због снабде-
вања).

Стакић је алудирао на регион Сјенице. Генерал Недић би же-
лео да разговара са мном о предлогу. Ограничио сам се да саслушам, 
одлажући одговор у складу са инструкцијама. Обратио сам се посла-
нику који ће јавити Министарству спољних послова. Што се тиче ак-
ција Недићевих трупа ван демаркационе линије упућујем вас на оно 
што је раније послато везано за Нову Варош и Сјеницу.1718 

Адвокат Стакић је од раније добро познат. Ради се о особи 
која се увек показивала као пријатељ, чак и иако у прошлости услед 
веома деликатних преговора није увек тако изгледало.

Конкретне индиције о иницијативи генерала Недића већ сам 
наговестио у мом данашњем телеграму бр. 1216/282.181819

Из разлога наведених истим телеграмом, уз неопходан опрез, 
слажем се да успоставимо и одржавамо контакте са Недићем, и ње-
гов избор да то буде војник са војником ми изгледа прикладан.

Што се тиче немачке команде, дозволите ми да вас подсетим 
да је из практичних разлога одређено да званични контакти између 
Амбасаде Италије и Владе Србије остају преко окупационих власти, 
али ништа није противно у случају да дође до евентуалне незванич-
не иницијативе од Недића и других чланова његове владе.

Бићу вам захвалан, ваша екселенцијо, за инструкције у вези 
са наведеним.

386. 
Министар спољних послова Ћано посланику у Београду Мамелију

телеграм бр. 10319/90 
Рим, 23. март 1942, у 18:30

Врховна команда је Главном штабу издала следеће инструк-
ције везано за иницијативу генерала Недића:

17 Бонфати се позива на документ бр. 283 од 18. фебруара 1942. у коме се анализи-
ра ситуација у Србији и стање на ратишту.

18 У фусноти приређивач грађе је назначио да поменути телеграм није пронађен 
а самим тим ни објављен.
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1. Да би то било добро за сарадњу наших трупа у борби про-
тив комунизма на Балкану а нарочито у Санџаку.

2. Никакав договор не може бити постигнут и никаква оба-
веза не може бити преузета која би ограничавала нашу 
слободу у акцијама на политичком плану.

Поменути војни аташе добиће од Главног штаба инструкције 
у овом смислу. Све везано за сарадњу војне власти морају договори-
ти директно са генералом Недићем. 

Ви можете у сваком случају одржавати са њим контакте које 
сматрате опортуним, али само у информативном смислу.

455. 
Војни аташе у Београду Бонфати посланику у Београду Мамелију

тајна белешка 
Београд, 15. април 1942.

У договору са вашом екселенцијом, сусрет са председником 
владе генералом Недићем, који је организовао познати повереник, 
одржан је данас у Влади у згради бившег министарства спољних по-
слова Југославије.

Разговор је обављен у веома срдачној атмосфери и трајао је 
од 12 до 13:15.

Сажетак и најважније тачке разговора саставио сам у складу 
са упутствима са највећом пажњом и без преузимања икаквих обаве-
за, и генерал Недић је имао идентичан став.

На првом месту, генерал Недић желео је да ми изрази, на вео-
ма топао начин, дубоку захвалност српског народа и његову лично, 
за великодушно држање Италије према Србији и Србима. Стално ми 
је понављао да пошаљем изразе захвалности српског народа и њего-
ве лично Дучеу, влади и оружаним снагама Италије.

Друга ствар, која је намерно наглашена, и поновљена, јесте 
осећај пријатељства према Италији: „Чврсто верујем и надам се, за-
иста би морало, да војска нове Србије буде уз Италију“. Желео је у 
више наврата да означи позицију пријатељства Србије према „Ита-
лији“, коју је увек издвојено именовао.

Он је поновио веру у победу Осовине.
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Потврђује веру у поновно рађање Србије чију будућност он 
види у стварању „Велике Србије“. 

Генерал Недић се веома јасно изразио против сваког југосло-
венског решења проблема и сваког српско-бугарског уједињења. 

Генерал Недић је био веома опрезан у формулисању граница 
Велике Србије о којима размишља (позивајући се на једну моју рече-
ницу) као о једној форми која ће се постепено дефинисати. Ограни-
чења која су јасно прецизирана из његовог блиског окружења, као 
што је наведено у белешци.1920

Он ми је потврдио да су Срби дисциплинован народ и да их 
држи чврсто у руци и да ће то чинити најбоље што може и у будућно-
сти. Каже ми да је у суштини победио комунизам у Србији и да Миха-
иловић више не представља реалну опасност, и да би им победа про-
тив Русије одузела сваку доследност.

Када се ради о специфичном циљу сусрета, питао ме је да ли 
српске снаге под командом мајора Гљешића2021и потпуковника Ма-
тића, на десној страни Лима изван Сјенице, код Нове Вароши до Баји-
не Баште,2122могу остати на позицијама које тренутно заузимају да би 
осигурале Србију од провале комунистичких банди које долазе из 
Црне Горе. Уверава ме да је дао наређење двојици званичника да се 
чврсто ускладе са договорима са италијанским властима и да се по-
тпуно ставе њима на располагање. Потврдио је да је забранио заузи-
мање Сјенице, где се налази десетак италијанских карабињера. 

Одговорио сам да ћу његове захтеве пренети начелнику Глав-
ног штаба и да ћу га обавестити о исходу. 

Онако случајно питао ме је да ли би било могуће да заузме Сје-
ницу како би боље систематизовао трупе. Одговорио сам на то питање 
као и у претходном случају. Схватио сам колико је та ствар важна за ге-
нерала (подсетио сам га на све раније случајеве заузимања Сјенице).

19 Мисли се на Недићеве разговоре са Немцима о којима је италијанско посланство 
известило Ћана у белешци од 10. априла 1942.

20 Мисли се на Милоша Глишића (Пожега, 1910 – Београд, 1946), официра Краље-
вине Југославије, ЈВО и команданта легализованих Санџачких четничких одре-
да. При повратку у Београд ухапсио га је Гестапо и послао у логор Матхаузен. 
Побегао из логора почетком 1945. али су га ухапсиле нове власти. Суђено му је 
у групи са генералом Михаиловићем, после чега је стрељан.

21 У оригиналу стоји Наијна Башта.
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Недић ми је још прецизно објаснио локације преосталих ко-
мунистичких група:

Одред из Топлице сведен је на 200 људи који су подељени у 
слабе групице;

Снажне групе у Црној Гори код Камене Горе на Дурмитору;
Група велике ефикасности генерала Новаковића2223(око 2.000) 

у области Фоча–Горажде–Калиновик;
Локална група у области Соколац–Олово.
У разговору су дотакнуте бројне теме панорамско-исто-

ријског карактера и садржаја, где је у суштини генерал Недић рекао 
како је стварање Југославије била грешка коју је платио искључиво 
српски народ. 

Узимајући као изговор пријатељска осећања српског наро-
да према Италији и моје убеђење да су Срби имали у виду разуме-
вање које су Италијани увек имали за њих, све до почетка овог рата, 
судбина тог народа била би битно другачија. Недић, живо одобра-
вајући рече: „Истина је, истина је. Мусолини је у више наврата испру-
жио руку Србима“.

У закључку свога излагања вратио се да изрази своје наде у 
нови поредак у коме ће бити мир (слажући се мојим речима) са прав-
дом у складу са обостраним интересима. Недић је искористио при-
лику да прецизира да „мир изнад свега даје народима могућност да 
живе профитабилно“. Излишно је нагласити да су садржај тих изјава 
познате мисли генерала. 

Горућа питања Хрвата у Босни и на другим територијама које 
су предмет различитих аспирација нису дотакнута: ја сам се уздр-
жао да га питам за конкретне детаље посматрајући како он застаје 
на најсочнијим питањима, не желећи да износи непријатна питања 
или да буде превише прецизан, док је дуго говорио о свом погледу 
на пријатељство између Италије и Србије, и да види српску војску 
са Италијом у будућности. Његове националне аспирације, које су 
се тако могле осетити, биле су представљене у једној општој форми 
„Велике Србије“.

22 Генерал Љубо Новаковић (1883‒1943) био официр црногорске војске пре фор-
мирања Југославије. Разишао се са Дражом Михаиловићем на Равној гори. То-
ком рата деловао самостално, једно време сарађивао и са партизанима.
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Недић је изјавио да је против четничких формација које 
су превише недисциплиноване;2324да је задовољан организацијом 
„Српске народне страже“ која броји 20 хиљада ефикасних људи.2425

Генерал Недић ми изгледа као особа свесна велике тежине 
своје позиције, екстремне деликатности пута који мора прећи, али 
пун вере у будућност. Желео је, очигледно, да избегне појашњења 
која су жељно ишчекивана. Говорио је као патриота, што без сумње 
јесте, као Србин жељан да упозна Италију, Дучеа, владу, са осећањи-
ма захвалности и пријатељства избегавајући да прерано унесе де-
таље и ограничивши се, како је горе наведено, на останак својих тру-
па у кордону за одбрану од потенцијалне комунистичке опасности у 
Србији. Прозиран вео добро познатих аспирација.

Белешке уз разговор. Током вечери имао сам прилику да разго-
варам са познатим повереником и да чујем утиске генерала Недића: 
задовољство да је имао прилику да изрази осећања захвалности пре-
ма Италији и да је представио и нагласио жељу за пријатељством из-
међу Србије и Италије. Везано за моја осећања, Недић је приметио 
да сам био веома опрезан, искористио сам прилику да објасним по-
веренику, с обзиром на моменат, да се мора пратити линија највеће 
опрезности и оставити времена, избегавајући било какво брзање.

Посматрао сам и особе блиске Недићу, које су постигле ства-
ран резултат, који бар за сада још чека на потврду, да доведу Недића 
да изрази убеђење да повеже будућност Србије са пријатељством 
Италије. Недић остаје на позицији екстремне резерве, мислим, од 
остатка његове групе. Контакти су дакле остали у сфери опреза, који 
омогућује развој форме коју он сматра најопортунијом, било у об-
ласти чисто војних питања, било, ако се буде желело, и разјашњења 
другог типа.

23 Допуна белешке: „Очигледно Недић није желео да се дотакне широке акције 
поверену добровољцима било у борби против комунизма, било у реализацији 
аспирација у Босни, Црној Гори, Косову итд... с обзиром да се ради о познатој 
ствари нисам на томе инсистирао. Што се тиче четника Косте Пећанца, више 
пута сам осетио Недићево неповерење, изречено као и сигнализирано. Мо-
рам да потврдим мој осећај да код Недића сада преовладава концепт: регулар-
не снаге унутра, сигурне и под његовом контролом, добровољци напољу, што 
против комуниста, што за потврду, на различитим територијама, српске наци-
оналне идеје“.

24 Мисли се на Српску државну стражу основану 1942. године.
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Позивам се на телеграм начелника Главног штаба армије ге-
нерала Амброзија број 429/C.S./63 од 27. марта текуће године.2526

535.
Посланик у Београду Мамели за министра 

спољних послова Ћана2627

телеграм бр. 2239/610 
Београд, 12. мај 1942 (за 15. мај)

Војни аташе ми је пренео два извештаја, чије копије прила-
жем у наставку, везано за пажљиво настављене контакте после раз-
говора са генералом Недићем, његовим повереницима, а у оквиру 
инструкција које су о томе добијене.

Први извештај се тиче пројекта сарадње са нама у оквиру 
борбе против комунизма, и симптоматична је нервозна потрага срп-
ске стране за италијанском сарадњом. Потрага која је опрезна али не 
мање упадљива код генерала Недића и активна, без много размиш-
љања код његових сарадника. Два су пројекта, и нажалост имам по-
требу да укажем да се у потпуности слажем са војним аташеом који 
је априори одбио и одбацио први пројекат. Што се тиче другог, он би 
могао представљати предност, нарочито након оснивања наше по-
себне канцеларије на чијем је челу генерал Пјеке.2728Али треба одмах 
рећи, ако би и стигао неки практичан предлог (који би у садашњим 
околностима требало да буде пажљиво проучен) са великом веро-
ватноћом сударићемо се са ауторитетом окупационих власти, јер 
свака сарадња мора да иде преко њих, изузимајући Србе. Другим ре-
чима јасна је забринутост српске стране и покушај да се превазиђе 
та препрека, да се дође у директан контакт са нама на сваком пољу, 
наравно уз пристанак и неизбежну сарадњу окупационих власти, 
које су до сада биле противне. Управо је неопходно нагласити са моје 
стране да се ради о ствари која нам може донети неоспорне предно-

25 Телеграм није сачуван.
26 Мамели је послао Ћану телеграм бр. 1833/475, 17. априла, везан за разговор 

који је Бонфати обавио са Недићем. Телеграм није објављен али се базира на 
белешци коју је направио Бонфати.

27 Ђузепе Пјеке (Giuseppe Pièche), (Фиренца, 7. март 1886 – Велетри-Рим, 1977), 
био је италијански генерал и шеф контраобавештајне службе. Током каријере 
обављао је низ важних функција у војсци, полицији и у цивилној власти.
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сти, било у актуелној тешкој ситуацији на локалу, било за будућност, 
али је у томе неопходно из очигледних разлога бити максимално оп-
резан. У међувремену, корисни контакти успостављени са представ-
ницима српске владе воде нас до сазнања да су различите тачке и ас-
пирације без сумње од интереса за нас. Та истраживачка линија може 
се без проблема наставити док се правилно не процени.

Други извештај преноси разговор који је повереник имао са 
Љотићем, у име Недића.

Као увод у поменуте разговоре можда би било интересантно 
пренети нека запажања мог немачког колеге изречена у једном ско-
рашњем разговору.

„Недић и Љотић су сигурно у овом моменту најважније поли-
тичке личности у Србији. Недић је верно сарађивао са окупационим 
властима и на сваки начин радио на обнови и сређивању једне вео-
ма тешке ситуације. Као баланс од промишљеног и опрезног Недића 
имамо као супротност нагао и ватрени дух Љотића, оријентисаног 
једном јасном политичком линијом коју храни амбиција без много 
ограничења. С друге стране, Љотићеви добровољци у антикомуни-
стичкој борби су били од неспорне користи.“

„Љотић – како закључује Бенцлер – за нас представља под-
стицај, корозивно средство за Недића и његову владу“.

Допуна 1

Војни аташе Бонфати амбасадору у Београду Мамелију

тајна белешка 
Београд, 8. мај 1942.

Указао бих на, како ме је генерал Недић обавестио преко по-
знатог повереника, формуле које треба осмислити да би се омогући-
ла српска жеља да одржавају односе са Италијом, а уз пристанак и 
консензус Немаца, кроз сарадњу у борби против комунизма. 

Излишно је говорити да се ради о личним иницијатива-
ма са српске стране и да ја немам мотива да их одбацим, као што се 
устежем и да их охрабрим, зато што оне долазе од локалних пред-
ставника, а с друге стране, колико год било корисно да из близине 
посматрам мишљења српске владе, ватрене аспирације српских на-
ционалиста, активне напоре да се ојача српска позиција, игру снага 
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у борби, немачки став зауставља даљи развој, који се у овој ствари не 
може априори искључити. 

Сходно томе ја говорим о овим интересантним формулама 
као о истраживању осећања.

Дана 27. априла саопштена ми је формула која заслужује да 
буде истакнута не знам да ли због наивности или претеране лука-
вости. У циљу добијања да званично можемо говорити о српско-ита-
лијанским односима на војном плану и у борби против комунизма, 
предложено је да се део у демаркационој линији дефинише као „срп-
ско-италијанска окупациона зона“, обухватајући регионе насељене 
Србима који одговарају фронтовима у Црној Гори и Санџаку, наиме 
познати потез фронта који држе српске снаге, Нову Варош и север, 
искључјући Сјеницу. 

Ја сам изразио своје изненађење и чуђење због тога из два 
разлога: 1) зато што су у том делу Црногорци а не Срби; 2) зато што 
су Срби у другим деловима о којима уопште није било речи. 

Бескорисно је помињати етничке аргументе да су Црногор-
ци у ствари Срби и слично: очигледно је да се планирало да се успо-
стави принцип „Србин“ у тој области... да би се он спровео под нашим 
патронатом.

Ја сам нагласио, као што је било схваћено, да су наши разгово-
ри потпуно приватног карактера, али ми је било потпуно јасно да се 
наставља правити грех превремености.

Дана 2. маја представљена ми је друга формула: створити 
једну „комисију“ (чији би део требало да буду генерал Милутин Не-
дић,2829брат председника владе, и доктор Перић,2930динамична инте-
лигенција блиска Недићу) за борбу против комунизма која би мо-

28 Генерал Милутин Недић (Сопот, 1882 – Аустрија, 1946) био је млађи брат генерала 
Милана Недића. Пре Другог светског рата обављао низ важних дужности, од 
којих се истичу министар војске и морнарице, начелник Главног генералштаба и 
командант ваздухопловства. Из немачког заробљеништва, где је одведен након 
Априлског рата, враћен 1942. на захтев брата. Извршио самоубиство. Више о 
Милутину Недићу видети у: Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 
1918‒1941, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2004), 225‒226.

29 Ђорђе Перић (Кистање, Бенковац, 1897 ‒ Беч, после 1950) био је заменик коме-
сара просвете а касније шеф одељења за пропаганду при Недићевој влади. Из-
међу два светска рата био је директор новинске агенције „Авала“ и истакнути 
функционер Југословенске акције, симпатизер фашизма и нацизма и једна од 
најистакнутијих личности колаборационистичке пропаганде у Србији 1941–
1944. године. Учестововао је у организацији Антимасонске изложбе 1941, а од-
ређени документи спомињу га као сaрадника немачке агентуре још од пре рата.
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рала бити у контакту са одговарајућом нашом, да би се спровели 
послови у сарадњи са немачким властима. 

Ја сам се ограничио да саслушам у складу са принципом да је 
свака борба против комунизма у оквиру Осовине увек корисна.

Позивајући се на сазнања, међутим, изражавам мисао да фор-
мула ове природе изгледа паметна, логична у садашњем оквиру до-
гађаја и за нас врло повољна, барем у информационој линији.

Србија је једна реалност која се не може искључити; марги-
нални односи са њом биће боље координисани ако се они ускладе са 
централним односима.

Из ових главних разлога сам одлучио да позовем адвоката 
Стакића да вам се директно обрати са тим предлогом, а основа за 
његово процењивање се може наћи такође у упутствима у белешци 
за покретање „мисије Пјеке“.

Војни аташе у Београду Бонфати 
шефу Главног војног штаба Амброзију

R. s. 687 
Београд, 9. мај 1942.

Преносим белешку везану за извештај са једног разговора 
који је јуче, осмог, водио Недићев познати повереник са Димитријем 
Љотићем, у верзији која ми је дата убрзо након одржаног разговора.

То је од значајног интереса а везано за Љотићева скорашња 
размишљања о југословенском програму, као и односима са Ита-
лијом.

Упућујем на извештаје бр. 384 од 8. августа 1941, 548 од 18. 
септембра 1941, 617 од 26. септембра 1941.3031и друге, о југословен-
ским тендицијама Љотића. Оне нису много промењене. Он остаје 
присталица уједињења Јужних Словена са једном ауторитативном 
организацијом. Из тог разлога, он се дистанцира идеолошки од Не-
дића и националистичких кругова који га окружују. Док је Недић за 
стварање једне Велике Србије без било каквог компромиса са другим 
балканским народима, Љотић инсистира на свом унитаристичком 
програму. И, у складу са својим осећањима, на повратку Карађорђе-
вића. С обзиром на то да је Љотић патриота, не осећа да треба да од-

30 Поменути извештаји нису објављени.
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бије Недићеве српске тезе. У суштини, оставља отворена врата не-
ким ширим решењима.

Поново су додирнути његови погледи на Италију. Он лично 
верује да без подршке Италије, Немачка неће реконструисати српску 
снагу на Балкану и биће склонија да повери надмоћну улогу Хрвати-
ма. Проблем још увек потенцијалне државе, али ни Љотићеви ставо-
ви нису без значаја.

Љотић има малу подршку у земљи, али има, међутим, групу 
добровољаца способних за акцију, и Немци имају лепо мишљење о 
њему. Сутра би могао да добије неку значајну улогу, па чак и да заме-
ни Недића у влади. 

Излишно је говорити да југословенска теза под немачким по-
кровитељством није могућност која се може искључити. И, с обзи-
ром на мучење немачке политике у Србији, није опортуно априори 
одбацивати било шта. 

Министар Бенцлер често разговара са Љотићем. Везано за 
последње упитан шта мисли о Недићевим контактима са Италијом, 
Љотић је процењујући одговорио да Недић спроводи јасну акцију. 

Потврда која се тиче извештаја бр. 664 од 4. маја ове годи-
не,3132везано за односе Недића и Љотића, извештавам вас да је и мини-
стар Олћан3233повукао своју оставку, делом због немачких жеља, де-
лом због међусобних односа Недића и Љотића. Тако је криза владе, 
за сада, превазиђена. 

И надаље ћу пратити акцију Љотића и његових добровољаца.

Допуна 2

Војни аташе Бонфати амбасадору у Београду Мамелију

тајна белешка 
Београд, 9. мај 1942.

Извештавам о интересантном разговору који се одржао јуче, 
осмог, између адвоката Стакића и Димитрија Љотића. Разговор се 

31  Извештај није објављен.
32  Михајло Олћан (1894‒1961) био је члан Збора од оснивања. У Недићевој влади 

обављао је функцију министра народне привреде. После рата је емигрирао у 
Аустралију, где је и умро. Био је сестрић Михајла Пупина. 
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одржао уз сагласност Недића и имао је за циљ да се чује Љотићево 
мишљење везано за српску политику према Италији. 

Разговор се базирао на следећим питањима:
1. стварање Велике Србије и одбацивање југословенске 

идеје;
2. решавање српског проблема уз помоћ Италије.

Преносим у писменој форми оно што ми је адвокат Стакић 
пренео убрзо након разговора.

Љотић је одговорио: „Ја сам спреман да подржим решење које 
може да помогне да српски народ изађе из тешке ситуације у којој се 
налази; ја сам спреман да помогнем српском народу у спровођењу 
програма који ви желите; ја сам убеђен да се ми морамо, у будућно-
сти, окренути Италији. А ако Италија не жели једну Југославију, ја сам 
спреман да прихватим и решење које је искључује. Али пре него што 
Италија дефинитивно одреди свој став према Балкану, ја бих желео 
да изнесем свој поглед на ситуацију. Не мислим да је Италија учини-
ла добро тиме што је растурила Југославију: Италија је довела Паве-
лића, Италија је обновила Црну Гору. Шта се десило са Хрватском? 
Хрватска се у многим духовним, економским, политичким, војним и 
другим аспектима потпуно везала за Немце са једним антииталијан-
ским ставом. То стање хрватског духа деле многи кругови у Немач-
кој који немају много симпатија и поверења према Италији и који 
подржавају Хрвате у њиховом отпору италијанском притиску. Неки 
хрватски и немачки кругови нису се одрекли аспирација да имају део 
Јадрана. Хрвати мисле да ће уз немачку помоћ, када сложенији про-
блеми буду решени, успети да избаце Италију са многих делова Јадра-
на. Шта је добила Италија после растурања Југославије? Једну Србију 
потпуно окупирану од Немаца, која не може чак ни да дише; јед-
ну Хрватску која је више непријатељска Италији него пријатељска, 
и која је осуђена да јој буде још непријатељскија; један црногорски 
проблем који није добро решен. Како може једна Србија овако мала и 
слаба да води независну политику под притиском и љубомором Не-
маца? Ја сам спреман да прихватим пријатељство Италије и српски 
проблем како га ви желите, али желео бих да саветујем Италију да 
поново сагледа унутрашњи проблем Балкана и, под њеном коман-
дом, направи од три стуба Србија–Хрватска–Црна Гора који су сада 
слаби, једну државу која ће бити састављена из три дела и која неће 
бити Југославија из 1918, већ нека врста Југославије са италијанском 
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подршком. Тада би Италија на Балкану имала једну јачу државу од 
ове која није представљена постојањем ова три раздвојена елемен-
та и где би могла рачунати на пријатељство и сарадњу Срба. Италија 
ће имати потребу за стварањем једне овакве Југославије, зато што 
је вероватно да ће се у будућности створити једна друга Југославија 
под немачким притиском у којој ће хрватски елементи имати над-
моћ над српским. Таква Југославија створена по вољи Немаца могла 
би имати антииталијански став.“

Љотић закључује говорећи: „Желео бих да Италијани знају да 
ја видим и осећам да Србија не може добити независност без помоћи 
Италије. Чињеница је да Немци неће никад направити такву Србију 
без притиска Италије, зато што је њихова највећа жеља да од Хрват-
ске направе своју базу на Балкану“.

Љотић је прецизирао да његов став не мора бити схваћен као 
апсолутно крут. Он је спреман да прихвати решење онако како га 
види Недић ако је то у интересу Србије.

612.
Министар спољних послова Ћано 
посланику у Београду Мамелију

телеграм бр. 20692 
Рим, 12. јун 1942.

Врховна команда од 8. овог месеца обавештава:
„Војни аташе у Београду је овлашћен у своје време од Дучеа 

да успостави контакте са генералом Недићем на његов захтев, око 
евентуалне италијанско-српске сарадње на војном плану ради суз-
бијања комунизма, са уздржавањем од било каквих обавеза на поли-
тичком плану.“

Генерал Недић је, након неколико истраживања на пољу мо-
гућег признавања територија које су већ заузели српски четници у 
округу Нове Вароши са проширењем на Сјеницу, представио следеће 
предлоге: 
 - званично признање италијанско-српске окупације у области 

Санџака;
 - или формирање једне мешовите италијанско-српске комисије 

за координисање заједничких акција против комунизма.
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Везано са овим треба напоменути да је свака наша сарадња 
на територији Санџака са наоружаним формацијама, званично по-
везаним са владом у Београду или не, до овог тренутка пажљиво из-
бегавана.

Задржавање таквог става неопходно је више него икад 
имајући у виду српске аспирације на провинцију Црна Гора, као и не-
популаран одјек које би било какве наше везе на том плану могле 
имати на сарадњу, увек веома ефикасну, коју тренутно наше трупе 
имају са формацијама црногорских националиста. 

Додао бих још везано за ову тему да је данас гувернер Црне 
Горе наредио италијанским трупама поновно заузимање Нове Варо-
ши и Сјенице. 

Из тога закључујем да предлози српске стране не нуде никак-
ву погодну основу за разговоре на војном плану. 

Војни аташе у Београду добио је инструкције да се уздржи од 
даљих контаката на ову тему са представницима Недићеве владе.

Превод са италијанског: Бојан Симић

Бојан СИМИЋ
РАЗГОВОРИ ГЕНЕРАЛА МИЛАНА НЕДИЋА И ДИМИТРИЈА ЉОТИЋА 

СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ИТАЛИЈАНСКОГ ПОСЛАНСТВА 
У БЕОГРАДУ ТОКОМ ПРОЛЕЋА 1942.



218

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.



219

ПРИКАЗИ
Reviews



220

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.



221

Ulf Brunnbauer. Globalizing Southeastern Europe.
Emigrants, America, and the State 
since the Late Nineteenth Century. 

Lanham: Lexington Books, 2016, 357.

Миграције, као последице глобалних политичких и економ-
ских промена постављају све видљивије друштвене, економске, кул-
турне, али и безбедносне изазове са којима се савремени свет суо-
чава. Отуда није необично нити неочекивано да питање миграција 
добија важно место у актуелним политичким и јавним дебатама 
и постаје видљив предмет интересовања. Наука је већ препозна-
ла значај појаве, односно феномена миграција који своје место на-
лази у антрополошким, етнолошким, економским, демографским, 
историјским студијама. Сагледавање различитих нивоа мигратор-
ног кретања, његових узрока и последица, терминолошко одређење 
процеса и актера, покушај дефинисања одређених модела мигра-
ција, анализа регионалног, европског и светског искуства мигратор-
ног кретања – само су неке од тема које су биле и које и даље јесу 
предмет научног проучавања. 

Савремени изазови несумњиво доприносе појачаном зани-
мању за ове теме и додатно подстичу научну знатижељу и потре-
бу за потпунијим и свеобухватнијим разумевањем самог феномена 
миграција и друштвено-политичког контекста који то кретање од-
ређује или је, с друге стране, тим кретањем одређено. У том смислу 
књига Улфа Брунбауера свакако представља важан допринос укуп-
ном научном изучавању питања миграција и, пре свега, бољем разу-
мевању друштва и држава суочених са исељеничким процесом. По-
нуђено истраживање, кроз седам поглавља, даје један свеобухватан 
преглед миграторног искуства на простору југоисточне Европе у ду-
жем временском периоду, од друге половине XIX века до 60-их годи-
на XX века. Аутор иде и корак даље. Миграторно искуство овог про-
стора представља својеврсни оквир за једно дубље сагледавање и 
разумевање начина функционисања, карактера, усвојених вредно-
сти и специфичности друштава и држава овог дела Европе. Такође, 
праћењем миграција као и одговора на ту појаву, аутор указује на, 
рекло би се, неизбежно укључивање југоистока Европе у сферу гло-
балних политичких, економских, културних процеса. Брунбауер је, 
поред обимне литературе, користио и изворну грађу похрањену у 
архивима Србије, Црне Горе, Хрватске, Бугарске, Македоније, Немач-

ПРИКАЗИ



222

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

ке. Поред главног текста, књига садржи и списак литературе и изво-
ра, индекс и кратку белешку о аутору.

Значај и потребу истраживања миграција и ширину сазнај-
ног простора које оно нуди аутор јасно поцртава у уводном делу књи-
ге (Introduction). Кроз неколико целина у оквиру уводног поглавља, 
осврнувши се на домете досадашњих истраживања, он препознаје 
изазове у погледу терминолошког одређења појаве, квалитативног 
одређења процеса, указује на теоријске моделе који, сваки на свој на-
чин, нуде сазнајне могућности и на предложени оквир (просторни и 
временски) понуђеног истраживања. Намера аутора да питање ми-
грација и миграторног искуства посматра првенствено и искључиво 
из перспективе друштва и државе исељења оправдана је чињеницом 
да управо ова перспектива посматрања нуди нове и дубље сазнајне 
могућности у погледу разумевања друштава и држава на простору 
југоистока Европе. Односно, прошлост овог дела Европе не може се 
разумети без изучавања миграторног искуства. У погледу мигра-
торног кретања акценат посматрања и анализе аутор је ставио, не 
и искључиво, на прекоморско исељавање усмерено ка Сједињеним 
Америчким Државама. Масовност, континуитет, бројност исељенич-
ке заједнице, интерес земаља исељења, као и дугорочне последице 
овог миграторног искуства неки су од разлога оваквог опредељења 
аутора. Посебна пажња је посвећена простору југословенске држа-
ве. Континуитет миграторног искуства, динамика процеса, активна 
исељеничка политика, могућност давања регионалне перспективе 
и уочавања специфичности простора и политичких целина учини-
ли су југословенски простор посебно истраживачки интересантним 
и подстицајним. Напомињући да се миграције морају посматрати у 
ширем политичком, економском, друштвеном и културном контек-
сту, Брунбауер указује на континуитет миграторног понашања. У 
том смислу, посебан акценат ставља на потребу разумевања тради-
ције како унутрашњих тако и спољашњих миграција на простору ју-
гоисточне Европе, и међуутицаја између процеса и друштава/држа-
ва које су се са тим процесом суочавале. Затим, уз напомену да је у 
фокусу књиге анализа утицаја миграција на друштва југоистока Ев-
ропе, аутор предочава структуру понуђеног истраживања.

Питањима броја и структуре исељеника, мотива и начи-
на исељавања у периоду од 80-их година XIX века до почетка Првог 
светског рата, Брунбауер се бави у другом поглављу књиге (Overseas 
Emigration from the Balkans until 1914). Стављајући на пробу низ мо-
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дела и теорија који су имали за циљ објашњење и разумевање поја-
ве масовног исељавања са европског континента тј. препознавање 
оних подстицајних фактора који су утицали на исељавање, аутор по-
тврђује да је искуство народа и држава европског југоистока у том 
смислу део укупног европског исељеничког искуства. Друштве-
но-економски, демографски, политички, али и они личне приро-
де, неки су од фактора који су имали подстицајно дејство на одлу-
ку о исељењу. Ипак, Брунбауер препознаје и извесну посебност овог 
дела Европе уочавајући потребу дубљег сагледавања регионалних 
специфичности које захтевају препознавање и укључивање неких 
других фактора који су условили регионалне разлике у интезите-
ту и обиму исељавања. Посебан акценат ставља на питање утицаја 
демографских промена на исељенички процес и на узроке повезане 
са аграрним карактером друштва европског југоистока. Економска 
привлачност Америке и, како аутор примећује, информисаност ста-
новништва југоисточне Европе о новим могућностима Новог света, 
затим и стварање тзв. ланчане миграције остају неизоставни факто-
ри у покушају разумевања феномена масовног исељавања. У анали-
зи начина путовања аутор указује на пословне интересе појединаца 
и организација који су деловали подстицајно на интезитет и конти-
нуитет миграторног кретања. 

Полазиште размишљања и интересовања аутора, како је у 
уводном делу истакнуто, јесте анализа и препознавање утицаја ми-
грација и миграната на друштво и државе исељења, односно боље 
разумевање тих друштава кроз њихов однос према исељавању као 
појави и непосредном изазову. У том смислу, Брунбауер је истакао по-
требу осврта и на одређене аспекте начина живота исељеника у држа-
ви имиграције. Стога социјално-економски статус, материјална снага, 
организованост и подробнија анализа карактера привремености и по-
вратка као једне од уочених специфичности тзв. нове емиграције, јесу 
предмет анализе овог дела (To Make a Living in America – and at Home). 
Утицај исељених на простор порекла, односно простор исељења оп-
стајао је кроз постојање тзв. транснационалне везе која је емигран-
те са простора југоистока Европе чинила и даље делом друштва из 
кога су емигрирали са утицајем на локалне заједнице па и на држа-
ве исељења у целини. Овај утицај посебно је видљив кроз повратак 
исељеника у стари крај, као и кроз слање новчаних дознака, који на 
један видљив начин утичу, или су то могли учинити, на егзистенцију 
појединаца, као и на економију, тржиште рада и финансије, па и де-

ПРИКАЗИ



224

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.

мографију простора исељења. Исељеници стварају везу која одржава 
континуитет миграторног кретања и чини крајње исходе појединач-
них миграција (избор места насељавања, врста радног ангажовања) 
очекиваним и предвидивим. Аутор такође наводи вишеструки значај 
исељеничких организација (потпорних, културних, верских) које су, 
поред утицаја на свакодневицу и живот исељеника у новој средини, 
представљале и важан фактор у остваривању и очувању транснацио-
налних веза. Избијање Првог светског рата, увођење рестриктивних 
имиграционих закона у САД-у, учинили су крај масовном исељавању. 
Смањење броја имиграната са простора југоисточне Европе, тражење 
нових путева емигрирања, само су неке од последица ових промена. 
Како Брунбауер истиче, трансатлантске везе, иако ослабљене, ипак 
опстају, као и последице масовног исељавања, које ће своје место наћи 
у будућим миграцијама, јавним перцепцијама, политичким одговори-
ма.

Однос држава на простору југоистока Европе према исеље-
ничком процесу и исељеницима до почетка Првог светског рата аутор 
разматра у четвртом поглављу књиге (The Politics of Emigration). По-
четак масовног исељавања и миграције унутар простора југоисточне 
Европе деловали су подстицајно на појаву интересовања затим и ан-
гажовања у правцу успостављања надзора и контроле над процесом 
и актерима миграторног кретања. Исељеничка политика такође по-
стаје израз препознатих интереса. То је био начин постизања нацио-
налне хомогенизације, простор за остварење економске користи, али 
и својеврсно средство за артикулисање националних и политичких 
ставова и интереса. Упркос сличним мотивима који су подстакли ан-
гажовање држава и влада у погледу одређења према изазову мигра-
ција, понуђени одговори и административна решења, како аутор при-
мећује, били су различити. Природа држава и друштава југоисточне 
Европе, административни капацитети, политички системи, идеоло-
гије, перцепције националних интереса и припадности у крајњем ис-
ходу обликовали су и давали садржај исељеничкој политици. Интерес, 
а затим и активно ангажовање уводило је државе и друштва са про-
стора југоистока Европе у сферу међудржавне интеракције кроз неиз-
бежност потребе усклађивања и прилагођавања постављених норми 
и прописа са оним постављеним у државама транзита и посебно др-
жавама усељења. Имплементација прокламоване политике суочава-
ла се, међутим, са низом изазова, оним унутар самог државног апара-
та, као и оним проистеклим из сукоба различитих интересних група. 
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У том смислу наглашен је значај и утицај мреже агената као последице 
и као подстицајног фактора у укупном миграторном процесу. Закон-
ска регулатива, административна решења, успостављање трансна-
ционалне везе и контакта држава исељавања и усељавања, као и јав-
не дебате и степен занимања за појаву исељавања у Аустро-Угарској, 
Турској и независним балканским државама, потврђују тезу о мигра-
цијама као друштвеном феномену који обликује државну и друштве-
ну праксу и самим тим мења и утиче на садржај и карактер простора 
исељавања. Брунбауер закључује да су управо у овим деценијама пре 
избијања Првог светског рата постављени обрасци, принципи, инсти-
туционална решења која ће своје место наћи и у потоњим политикама 
држава европског југоистока. 

У досадашњој анализи аутор је, посматрајући простор југо-
истока Европе у целини, посебан акценат ставио на простор југосло-
венске државе. У анализи међуратног искуства (Nationalism, the State 
and the Emigrants in the Interwar Period) југословенска држава остаје 
простор од примарног интереса Брунбауера. Континуитет исеље-
ничког процеса, суочавање са бројним повратницима непосредно 
након окончања рата, рестриктивна америчка имиграциона поли-
тика и свест о бројној исељеничкој заједници у Америци довели су 
до појачаног занимања а затим и конкретног ангажовања југосло-
венске државе. Југославија је у међуратном периоду водила актив-
ну исељеничку политику која је, поред покушаја заштите миграната, 
увођења пуне контроле над миграторним кретањем, подразумева-
ла и покушај стварања лојалне дијаспоре као предуслова остварења 
препознатих интереса (националних, политичких, економских) др-
жаве. Кроз ову политику, законодавни рад, административно орга-
низовање, кроз теоријске дебате које су претходиле и пратиле прак-
тично поступање, постаје уочљивија идеолошка основа нове државе. 
Остварење пуне контроле над државном територијом, јачање адми-
нистративног апарата, перципирање снаге државног јединства и 
снаге кроз политику националне хомогенизације, неки су од препо-
знатих циљева који свој посебан израз добијају кроз исељеничку по-
литику. Стога је анализа карактера ове политике, јавне перцепције 
исељавања и исељеништва, изражених очекивања, као и активног 
односа према исељеничком процесу и његовим актерима, отвори-
ла простор за боље разумевање карактера југословенског друштва и 
државе, политичке праксе, приоритета, усвојених вредности. Аутор 
нам такође указује и да путем активне исељеничке политике и одно-
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са са исељеничком заједницом Југославија улази у свет глобалне по-
литике, размене и међуутицаја. Ипак, то је била и политика суочена 
са низом изазова и проблема који су били последице унутрашњих 
противуречности али и карактера и структуре исељеништва по-
реклом са овог простора. Брунбауер закључује да су резултати ју-
гословенске политике били половични. Ипак, у циљу потпуне ва-
лоризације постигнутог није довољно посматрати само тренутне и 
непосредне исходе већ је потребно имати у виду и утицај овог иску-
ства на будућа размишљања, понуђена решења и политичку праксу.

Искуство нове, социјалистичке Југославије са феноменом 
миграција и његовим различитим манифестацијама током прве 
две послератне деценије предмет је даље анализе (The Emerging 
Communist Emigration Regime). Кроз праћење политике југословен-
ске државе према повратницима, односа повратника према новој Ју-
гославији, затим праћењем континуитета миграторног кретања и 
покушаја нових власти да дефинишу и реализују основне политич-
ке смернице у погледу односа са исељеничком заједницом југосло-
венског порекла, аутор уочава опстанак или ослањање на искуства 
Краљевине Југославије. Дебате, законска решења, уочени пробле-
ми и пракса међуратне Југославије послужили су као својеврсни ос-
лонац, извор одређених знања, а у извесној мери и узор новим ко-
мунистичким властима. Препознавање потенцијалне економске па 
и политичко-пропагандне користи од повратника и од исељеника 
трансформисаних у тзв. „лојалну дијаспору“, за државу која креће 
пут потпуне политичке и економске трансформације, остаје обе-
лежје социјалистичке Југославије. Опет, идеологија, препознати ин-
тереси нове Југославије и нова политичка стварност подељеног све-
та остају оквири који су у крајњем исходу обликовали југословенску 
исељеничку политику током две послератне деценије. Аутор посеб-
ну пажњу посвећује деловању матица, исељеничких организација у 
Југославији које, образоване на републичком нивоу, 50-их година до-
бијају активну улогу у грађењу односа са исељеничком заједницом, а 
у случају првенствено македонске организације и у промоцији наци-
оналног идентитета. Праћењем ангажовања југословенских власти 
крајем 50-их и почетком 60-их година XX века, Брунбауер примећује 
да се одговори на економске изазове и континуитет исељавања не 
траже у рестриктивности, већ у извесној либерализацији прописа. 
Ова либерализација није представљала изненадни политички пре-
окрет, већ је то била последица континуитета који прате политику 
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и искуство југословенске државе како у процесу миграторног кре-
тања тако и у погледу реакције и односа према њему. Стога и појава 
гастарбајтера 60-их година XX века и реакција југословенских вла-
сти на њих не представљају изненађење нити посебност тренутка, 
већ логичан наставак, с једне стране, миграторног понашања, а са 
друге, политичке праксе претходног времена. 

Континуитете и обрасце који су пратили исељеничко иску-
ство са простора југоисточне Европе и одговоре званичних поли-
тичких структура и јавности на њега, аутор још једном предочава у 
закључку књиге (Conclusions). Миграција, како закључује, јесте фе-
номен карактеристичан за простор југоисточне Европе, али и фе-
номен који утиче на простор југоисточне Европе. Отуда и значај 
анализе из перспективе држава исељавања како за потпуније разу-
мевање саме појаве миграција тако и за разумевање држава које су 
се са том појавом суочавале. Аутор препознаје ограниченост економ-
ског утицаја миграција и миграната на економски развој простора 
порекла, као и видљиво место процеса и актера миграција у сфери 
јавне перцепције и политичког ангажовања. Враћајући се на актуел-
ност питања миграција и југоистока Европе као превасходног про-
стора исељавања, постаје јаснија важност историјске перспективе и 
разумевања појаве, процеса и понуђених одговора у покушају тра-
жења решења за изазове савременог тренутка.

Монографија Улфа Брунбауера изнова упућује на значај и по-
требу анализе миграција као својеврсног друштвеног феномена. У 
понуђеном истраживању аутор је потврдио значај појаве и процеса 
миграција у историјском развоју југоистока Европе, као и сазнајну 
ширину коју изучавање ове појаве нуди. Аналитички приступ, ком-
паративност, уочавање сложених процеса, регионалних специфич-
ности и посебности појединачног искуства чине ову књигу вредним 
доприносом у разумевању појаве миграција и простора југоисточне 
Европе. Коначно, нудећи сопствену перцепцију искуства југоистока 
Европе са појединим аспектима миграторног кретања и односа др-
жава према њему, аутор отвара простор за нове дебате, промишљања 
и анализе у циљу постизања утемељених и научно заснованих закљу-
чака. Искуство југословенске државе заузима кључно место у укуп-
ној анализи и стога, поред инспиративног садржаја, чини ово дело 
посебно занимљивим домаћој научној јавности.

Весна ЂИКАНОВИЋ
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Др Миомир Гаталовић. Косово и Метохија 
у државној  политици Југославије 1958–1965. 

Београд: Институт за савремену историју,
Друштво историчара Србије, 2016, 404.

Научна монографија др Миомира Гаталовића Косово и Ме-
тохија у државној политици Југославије 1958–1965 представља ис-
траживање којим је аутор покушао да покаже колики је политички 
утицај имала југословенска држава на простору Косова и Метохије 
у наведеном периоду. Шири хронолошки аспект овог рада јесте ју-
гословенски социјализам у коме је држава срасла са Савезом кому-
ниста Југославије, а уже хронолошки обухвата период од Седмог 
конгреса СКЈ 1958. до доношења Закона о Фонду Федерације за кре-
дитирање привредног развоја недовољно развијених република и 
крајева 1965. године. У том периоду је  југословенска држа први пут 
укључила Аутономну Косовско-метохијску област у своје планове 
друштвеног и привредног развитка, а тада је интензивирано и дело-
вање Комисије за националне мањине ЦК СКЈ која је значајну пажњу 
посветила албанској мањини, као двотрећинској у укупном станов-
ништву Косова и Метохије. Како закључује аутор, период 1958–1965. 
представља нову етапу у проширењу права АП КиМ у оквиру југосло-
венске државе, јер је већ 1966. Брионским пленумом дошло до про-
мена у државној политици према овој покрајини. 

Рад др Гаталовића састоји се из Предговора, Увода, пет по-
главља и Закључка. Аутор је у Предговору навео сврху свог истражи-
вања и објаснио структуру књиге. Издвојио је најважније архивске 
изворе и литературу који су му помогли у изради рада. Такође, на-
гласио је које ће термине употребљавати у главном делу текста (Др-
жава или Федерација за Југославију, Република за Србију, Област тј. 
Покрајина за Косово и Метохију, Партија за КПЈ/СКЈ, а за албанску на-
ционалну мањину аутор је користио термин Албанци иако су они на-
зивани званично Шиптарима до 1968. у југословенским изворима). 
У Уводу је аутор, да би упознао читаоца са узроцима многих појава 
и процеса, сажето представио географске карактеристике Косова и 
Метохије и приказао историју овог подручја од Берлинског конгреса 
1878. до средине 50-их година 20. века уз акценат на кључне тачке и 
однос Срба и Албанаца као двеју најбројнијих етничких група. 

Разврстана по хронолошком и тематском принципу, поглавља 
су подељена на по два или четири потпоглавља. Прва три односе се на 
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политичку, правну и друштвену историју, а остала анализирају еко-
номску, културну, просветну и здравствену историју Косова и Мето-
хије 1958–1965. Прво поглавље, под називом Уставно правни положај 
Косова и Метохије у југословенској федерацији 1958–1965, обухвата 
четири потпоглавља која прате територијално проширење Косова и 
Метохије 1959, прерастање из области у покрајину 1963. и њен поло-
жај као аутономне покрајине до краја 1965. Друго поглавље, Партија и 
држава на Косову и Метохији 1958–1965, подељено је на четири пот-
поглавља у којима је објашњена сраслост државе и Партије, анализи-
ране партијске пројекције будућности од Седмог до Осмог конгреса 
СКЈ и анализиран утицај отварања националног питања 1964–1965. 
У овом поглављу приказане су и последице чињенице да су партијски 
кадрови и државни чиновници били без довољно стручности и да су 
по националном кључу постављани на важне државне функције. По-
главље Држава и грађани на Косову и Метохији – угрожена безбедност 
1958–1965, треће по реду, садржи четири потпоглавља која су посвеће-
на проблематици утицаја међународних збивања на општа друштве-
на догађања на Косову и Метохији, проблему са албанским суседом, 
деловању Удбе које се кретало између заштите југословенске државе 
и репресије према косовско-метохијском становништву и поразу ју-
гословенске државе који се огледао у заоштравању међунационалних 
односа, јачању иредентизма и исељавању српског и црногорског ста-
новништва са Косова и Метохије. Четврто поглавље, Између напрет-
ка и заостајања – економија и привреда на Косову и Метохји 1958–
1965, подељено је на два потпоглавља у којима се разматра привредна 
неразвијеност Косова и Метохије, што је представљало изазов новој 
привредној концепцији, и значај оснивања Фонда Федерације за кре-
дитирање привредног развоја привредно недовољно развијених под-
ручја који је за циљ имао бржи развој Косова и Метохије у периоду 
економске кризе 1964–1965. Последње поглавље, Процес еманципа-
ције – култура, просвета и здравство на Косову и Метохији 1958–1965, 
обухвата два потпоглавља о културном и здравственом просвећи-
вању 1958–1963. и просвећивању под надзором 1964–1965.

У Закључку је аутор показао своју научну зрелост. Сумирао 
је најважније аспекте и постигнуте резултате истраживања на тему 
утицаја југословенске државне политике на Косову и Метохији. Га-
таловић је свестан свог доприноса, али и извесне недоречености. 
Потпунија обрада теме којом се бавио изостала је због немогућно-
сти коришћења грађе у Покрајинском архиву Косова и Метохије у 
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Приштини, а и због непознавања албанског језика. Ипак, аутор је ко-
ристио богату архивску грађу домаће провинијенције и то Архива 
Југославије (22 фонда), Архива Србије (12), Војног архива (3) и Ди-
пломатског архива Министарства спољних послова Републике Ср-
бије (2). Користио је и велики број објављених извора (65), мемоара 
и дневника (31), периодике (19), литературе (монографије и синте-
зе (266), зборника радова (40), чланака и расправа (135). На крају 
књиге налазе се Прилози у виду 21 фотографије које чине текст бо-
гатијим и сликовитијим. Ради лакшег сналажења у тексту на крају се 
налази списак скраћеница и регистар личних имена. 

Према истраживањима аутора, југословенска држава је 
1958–1965. континуирано улагала расположива финансијска сред-
ства у бржи друштвени, привредни, просветни, културни и здрав-
ствени развој Kосова и Mетохије. То је пре свега радила да би сузбила 
иредентизам Албанаца, којих је према попису из 1961. било 67,07% 
(њихов број био је повећан за мање од једне деценије за више од 
100.000). Тако су Косово и Метохија у периоду 1957–1960. као мате-
ријалну помоћ добили 76,3 милијарде динара, а 1960–1965. државна 
улагања у покрајинску просвету била су утростручена. У Приштини 
је 1960. отворен први факултет (Филозофски), 1961. Правно-еко-
номски, а 1965. Технички факултет. Отворене су и две термоелектра-
не, Косово 1 и Косово 2, 1962. и 1964. године.

Југославија је покушавала на различите начине да сузбије 
антијугословенску пропаганду коју је ширила албанска држава. 
Форсирала је националну равноправност и „братство и јединство“, 
потенцирала изјаве албанских партијских функционера својим су-
народницима о томе да им је југословенска држава пружила најшира 
мањинска права и слободе, истицала потребу развоја појединачних 
националних култура у оквиру социјалистичке Југославије. Године 
1965. на место политичког секретара ПК СКС за Косово и Метохију 
постављен је кадар албанске националности В. Дева. Југословенска 
држава покушала је да подигне животни стандард становништва, 
инсистирајући на томе да се развој Косова и Метохије уклопи у раз-
војну политику преко фонда Федерације који би био формиран за то. 
Било је такође појачано примање Албанаца у СКЈ и запошљавање у 
државној служби. Поред тога, она је територијално проширила про-
стор Косова и Метохије 1959/60. (формирана је нова општина Ле-
посавић), унапредивши његов административни статус из области 
у покрајину 1963. иако, како закључује аутор, он није био довољно 
политички и привредно зрео за то. Владале су велика незапосле-
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ност, слаба стручна квалификованост, ниска просветна, културна и 
здравствена свест. Чак 40% запослених било је без школе, са основ-
ном 40%, а са факултетом 3,3%. Аутор истиче да су посебан проблем 
били иредентистички настројени просветни радници албанске на-
ционалности, којих је 70% било нестручних. Поред њих, главни но-
сиоци иредентизма били су и интелектуалци, студенти и ученици 
завршних разреда средњих школа албанске националности.

Југословенска држава је, и поред великог броја иреденти-
стичких акција, истицала замерке на рачун великосрпског нацио-
нализма и била веома блага према домаћим Албанцима. Како аутор 
истиче, „тамна страна толерантне државне политике према Албан-
цима на Косову и Метохији била је видљива у прећутном одобра-
вању и суштинском нереаговању на масовно исељавање српског и 
црногорског становништва са овог простора, што је чинило незау-
стављив процес који је водио систематском пражњењу Косова и Ме-
тохије од јединог елемента који је југословенској држави могао да 
осигура трајно присуство на овом простору“. И поред огромних др-
жавних улагања, Косово и Метохија су због вишевековне заостало-
сти и великог природног прираштаја претежно албанског станов-
ништва остајали неразвијено подручје, па је реализовано само 16,6% 
државних инвестиција у покрајину.

Књига др Миомира Гаталовића Косово и Метохија у држав-
ној политици Југославије 1958–1965 представља дорађену верзију 
дела докторске дисертације. Можемо је препоручити читаоцима јер 
представља покушај да се из новог истраживачког угла прикаже ево-
луција југословенске државне политике према Косову и Метохији 
у време када ју је дефинисао СКЈ. Подељеност књиге на поглавља и 
потпоглавља, језик који је разумљив и без компликованих реченица, 
објашњења у предговору и фуснотама олакшавају сналажење и чита-
оцима који не припадају струци. Закључци и подаци које аутор наво-
ди подстичу читаоца на даља размишљања и отварају теме о којима 
није много писано у ранијој историографској литератури. Неоспорна 
је и научна актуелност истраживања косовско-метохијског проблема 
у савременом друштву. Косово и Метохија су били и остали проблем 
југословенске, односно српске државе те нам је ово истраживање зна-
чајно да бисмо увидели континуитет покушаја да се то питање реши. 
Несумњив је допринос студије Миомира Гаталовића косовско-мето-
хијској историји, као и историји социјалистичке Југославије.

Божица СЛАВКОВИЋ
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O „nestanku“ nemačkih nacionalnih manjina.
Jedno teško poglavlje u istoriji Jugoslavije 1941–1955. godine.

Berlin–Ulm: Fondacija Beg, proterivanje, pomirenje
i Centralni podunavskošvapski muzej, 2016, 208.

Пишући текст о слици Немаца у српској књижевности Зо-
ран Константиновић је истакао да „истинско превлађивање не-
срећне прошлости изгледа да почиње у оном разумевању које сада 
буди патњу и оног другог“.1 За разлику од књижевности, у којој је 
приказивање индивидуалних судбина које буди емпатију, води ду-
ховном зближавању и превазилажењу предрасуда оствариво и без 
постављања питања о дуготрајним процесима, колективним иску-
ствима, узроцима, последицама, контексту и интересима, за истори-
ографско суочавање са „нестанком“ немачких националних мањина 
неопходан је био проток времена, смена генерација, отварање архи-
ва и промена друштвено-политичког и идеолошког контекста.

Један од начина суочавања са непријатним и у много чему 
проблематичним питањима као што је судбина немачког станов-
ништва у Југославији током и након Другог светског рата јесте кроз 
сарадњу институција и појединаца из Немачке, Аустрије и бивших ју-
гословенских република. Међу првим корацима на путу српско-не-
мачке институционалне сарадње у циљу суочавања са отвореним 
питањима из заједничке прошлости било је организовање излож-
бе Завичај на Дунаву: Суживот Срба и Немаца у Војводини која је на-
стала сарадњом Централног подунавскошвапског музеја из Улма 
(Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm) и Музеја Војводине из Новог 
Сада 2009. године. Питање суживота, али и „нестанка“ војвођанских 
и југословенских Немаца, отворено овом изложбом, било је централ-
на тема конференције одржане између 21. и 23. марта 2012. године у 
Радгони под називом О „нестанку“ немачке мањине. Једно тешко по-
главље историје Југославије 1941–1955, у организацији Савезне не-
мачке фондације Бег, изгон, помирење (Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung) и Централног подунавскошвапског музеја из Улма, а уз 
сарадњу Немачког историјског музеја из Берлина, Музеја Војводине 

1 Зоран Константиновић, „Слика о Немцу у српској књижевности“, Serben und Deut-
sche: Traditionen der Gemeinsamkeit gegen Feindbilder – Срби и Немци: Традиције 
заједништва против предрасуда, прир. Gabriella Schubert, Zoran Konstantinović, 
Ulrich Zweiner, (Jena–Erlangen: Collegium Europaeum Jenense, 2003), 79.
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из Новог Сада, Хрватског института за повијест из Загреба, Институ-
та за изучавање последица рата Лудвиг Болцман и Института за еко-
номску, социјалну и предузетничку историју у Грацу. У раду конфе-
ренције учествовали су стручњаци из Србије, Хрватске, Словеније, 
Аустрије, Босне и Херцеговине, Мађарске и Немачке, а резултати су 
представљени у зборнику који је изашао 2016. године у немачком2 и 
„југословенском“ издању (сабрани текстови у „југословенском“ из-
дању су штампани на српском, хрватском, словеначком и један на ен-
глеском језику).

Зборник радова О „нестанку“ немачких националних мањина. 
Једно тешко поглавље у историји Југославије 1941–1955. године садр-
жи, поред Предговора, четири поглавља унутар којих је распоређено 
седамнаест ауторских текстова. Зборник је опремљен и бројним фо-
тографијама, које су иначе похрањене у више институција, приват-
них архива или су преузете из литературе. Међу ауторима се нала-
зи осам историчара из Немачке, два аутора из Словеније, по један из 
Хрватске, Аустрије и Швајцарске и четворо из Србије, међу којима и 
двоје сарадника Института за новију историју Србије, Сања Петро-
вић Тодосијевић и Зоран Јањетовић. Иако наслов упућује тематски 
на питање „нестанка“ немачких националних мањина, а хронолошки 
на период између 1941. и 1955. године, већ сам поглед на садржај 
указује на то да су и тематски и хронолошки опсег овог зборника 
далеко шири. Прво поглавље, Немци у Југославији после 1918. годи-
не. Мањине и већине (стр. 9–47), које чине три текста, бави се зајед-
ничким животом југословенских народа и Немаца у Краљевини 
Југославији, мада аутори превазилазе ове хронолошке оквире пи-
шући и о периоду од досељавања Словена, а затим и Немаца у југо-
источну Европу. Два текста која чине друго поглавље „Трећи Рајх“, 
национал-социјалистичка окупациона политика и холокауст (49–
69) говоре о Немцима као починиоцима злочина кроз опис дејста-
ва СС дивизије Принц Еуген и учешћа немачких окупационих снага и 
Вермахта у ликвидацији Јевреја на територији Србије. Тематску срж 
зборника чини треће поглавље „Нестанак“ немачких националних 
мањина. Прогон, депортовање, интернација (71–131) са шест радо-
ва посвећених различитим аспектима судбине југословенских Нема-
ца током и непосредно након Другог светског рата. Последње, чет-

2 Vom „Verschwinden“ der deutschsprachigen Minderheiten. Ein schwieriges Kapitel in 
der Geschichte Jugoslawiens 1941–1945, (Ulm–Berlin: Donauschwäbishces Zentral-
museum Ulm-Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, 2016), 232.
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врто поглавље, После. Подунавске Швабе – трагови (133–193), чини 
такође шест радова који тематизују, с једне стране судбину и иденти-
тет Немаца који су наставили живот у социјалистичкој Југославији, 
а с друге културу сећања на живот у Југославији, на рат, логоре, бег и 
прогон оних који су током, непосредно по окончању рата или 60-их 
година напустили завичај иселивши се у СР Немачку, Аустрију и дру-
ге земље.

Прилози објављени у зборнику О „нестанку“ немачких нацио-
налних мањина отварају више тема за размишљање и даље истражи-
вање. У трагању за одговором на питање узрока протеривања Нема-
ца из Југославије током и после Другог светског рата, аутори одлазе 
дубље у прошлост од 1941. и 1933. године, постављајући питања о 
карактеру заједничког живота немачког, словенског и других наро-
да током 19. и прве половине 20. века са посебним освртом на пе-
риод Краљевине СХС/Југославије, о лојалности Немаца према држа-
ви у којој су живели, о односу југословенских власти према немачкој 
мањини и др. У том смислу је прилог Зорана Јањетовића (22–32), 
који указује на сложеност историјског развоја, заједничког живота, 
оптерећења наслеђених из прошлости, уз поређење положаја немач-
ке мањине у Југославији са односом власти према другим мањинама, 
али и у односу на европске прилике у то време, комплементаран са 
радом Карла Беткеа /Carl Bethke/ (33–47) који поставља питање хо-
могености немачке националне мањине распоређене у различитим 
крајевима Краљевине СХС/Југославије, истичући да су сви Немци, 
упркос различитим нивоима друштвене интеграције, на крају дожи-
вели исту судбину.

Гинтер Шедл /Günter Schödl/ у свом раду (10–21), трагајући за 
одговором на исто питање, нуди интерпретацију заједничког живо-
та Немаца и словенског становништва кроз призму међусобних ани-
мозитета и нетрпељивости југословенских народа и власти према 
Немцима који су насељавали југословенски простор. Међутим, може 
се поставити питање оправданости посматрања Немаца и Мађара 
као мањинског становништва на простору будуће Југославије 60-их 
година 19. века, ако се узме у обзир однос моћи у Хабзбуршкој мо-
нархији у том периоду (12). Поред тога, иако Гинтер Шедл оправда-
но истиче дуготрајност колективних представа које утичу и на поли-
тичку праксу, увиђајући континуитет антинемачког сентимента код 
дела јужнословенског становништва и политичких елита од 19. века 
до Другог светског рата, чини нам се проблематичним тумачење по 
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коме је негативну слику Немаца свесно ширио међу јужнословен-
ским становништвом током прве деценије 20. века део хрватске и 
српске политичке елите, који је, увиђајући „илузорност“ југословен-
ског програма посезао за стереотипним топосом угрожености од 
немачког „продора на исток“ (Drang nach Osten) у циљу јачања јуж-
нословенског заједништва. Закључујући да „што се више јужносло-
венска хомогеност, посебно хрватско-српска сарадња показивала 
као илузија, утолико је јавно ширена слика Немаца добијала нега-
тивније, тенденциозне параноидно-агресивне црте“ (14), аутор не 
указује на чињеницу да „продор на Исток“ није био само плод „пара-
ноидно-агресивних“ замисли јужнословенских политичара већ пре 
свега спољнополитичко усмерење Аустро-Угарске и Немачке које је 
постојало као тенденција најкасније од последње четвртине 19. ве-
ка.3

Радови посвећени положају Немаца у Југославији између 
1944. и 1948. године отварају у српској и југословенској историо-
графији мало истражено „поглавље“ о страдањима немачког ста-
новништва у логорима и интернацији у том периоду, доводећи у пи-
тање однос починилаца и жртава. Рад Михаела Портмана /Michael 
Portmann/ (84–92) нуди квантитативни и табеларни приказ судбине 
Немаца који су после 1944. остали на простору Војводине, указујући 
да је од око 130.000 становника немачке националности у перио-
ду између 1944. и 1948. страдало око 50.000, од чега је око 6.500 по-
губљено, док су остали умрли током бега или од последица глади и 
других физичких напора и патњи у интернацији (86–87). Податке о 
страдању Немаца у Југославији допуњује рад Матијаса Бера /Mathias 
Beer/ који, користећи метод асиметричне компарације при анализи 
судбине Немаца у Југославији, Мађарској и Румунији, истиче појаве 
које су биле карактеристичне само за Југославију. Међу југословен-
ским посебностима он издваја то што су од целе југоисточне Европе 
једино на том простору спроведене мере интернације фолксдојче-
ра у најмање 87 логора или насеља под посебном управом, а да су од 
укупног броја интернираних Немаца 50% чиниле жене, 29% старији 
мушкарци, 21% деца. Поред тога, он истиче да је број немачких жр-
тава у Југославији био, пропорционално укупном броју југословен-
ских фолксдојчера, највиши у југоисточној Европи, наводећи број од 

3 Видети: Andrej Mitrović, Prodor na Balkan i Srbija 1908–1918. Srbija u planovima 
Austro-Ugarske i Nemačke 1908–1918, (Beograd: Nolit, 1981).
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63.500 цивила и 28.700 погинулих бораца, односно нешто испод 20% 
предратног немачког становништва Југославије (127).

Прилоге Михаела Портмана, Владимира Гајгера /Vladimir 
Geiger/ (93–102) (који говори о судбини фолксдојчера на просто-
ру Хрватске) и Матијаса Бера допуњује рад Лени Перенчевић (151–
162) који говори о сећањима Подунавских Шваба на интернацију, 
развлашћивање и напуштање Југославије. У раду писаном на осно-
ву збирки Института за етнологију Немаца источне Европе, Лени 
Перенчевић примењује поступак „историје одоздо“, приказујући 
сећање на интернацију, бег и протеривање из перспективе самих ин-
тернираних Немаца. У раду о збрињавању немачке деце у домовима 
за децу без родитељског старања у Југославији након Другог свет-
ског рата, Сања Петровић Тодосијевић (103–109) на успешан начин 
приказује, с једне стране, напоре југословенских власти да соција-
лизују немачку децу, уклопе их у нов друштвени и идеолошки поре-
дак и створе од њих социјалистичке грађане и, с друге, начин на који 
су сама деца проживљавала свакодневицу живота у домовима.

Радови посвећени сећању на логоре, интернацију и бег По-
дунавских Шваба из Југославије пружају читаоцима детаљан увид у 
институционални оквир бављења овим питањима у СР Немачкој, а 
библиографије на основу којих су прилози у зборнику писани вео-
ма упутан списак публикација немачке и југословенске провенијен-
ције о питањима везаним за положај и судбину немачке мањине у 
Југославији. У том смислу, зборник О „нестанку“ немачких национал-
них мањина представља добру полазну основу за истраживаче и чи-
талачку публику заинтересовану за тему живота и судбине југосло-
венских Немаца. Појединим радовима се може замерити одређена 
деконтекстуализација и недостатак проблематизације поступања 
дела фолксдојчера према словенском, превасходно српском станов-
ништву током рата. Од седамнаест радова који чине зборник, само 
су два посвећена Немцима као починиоцима злочина. У питању су 
у научном смислу веома значајан рад Милана Кољанина (63–69) о 
Холокаусту у окупираној Србији и рад Томаса Казаграндеа /Thomas 
Casagrande/ (50–62) о СС дивизији Принц Еуген, који, иако прецизан, 
готово уопште не проблематизује питање злочина које је ова једини-
ца вршила. Стога нам се чини да зборнику као целини недостаје под-
робнији осврт на поступање фолксдојчера у Југославији уочи и то-
ком рата, јер би истраживачко расветљавање тог питања допринело 
свеобухватнијем разумевању проблема њиховог „нестанка“. Ипак, 
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представљање југословенских Немаца као жртава, насупрот доми-
нантном наративу о Немцима као починиоцима злочина и агресо-
рима, представља допринос српској и југословенској историогра-
фији и подстицај за даље бављење овом темом на индивидуалном 
нивоу или у оквиру институционалне сарадње. Оно нуди могућност 
разумевања перспективе, патњи и бола друге стране, чиме се, по ре-
чима Зорана Константиновића, отвара пут за превазилажење нега-
тивног наслеђа из прошлости. Међутим, ако је разумевање патњи 
друге стране први корак на путу недогматског посматрања спорних 
питања из заједничке прошлости, допринос историјске науке може 
бити једино у проучавању прошлости заснованом на изворима и ос-
лобођеном ваннаучних утицаја.

Наталија ДИМИЋ

Paul Preston. The Last Stalinist: The Life of Santiago Carrillo.
London: HarperCollins, 2014, 448.

Пол Престон, професор емеритус Лондонске школе економије 
и политичких наука, својим богатим опусом о шпанској историји два-
десетог века етаблирао се као међународно признати стручњак за 
ову област. Важан део тог опуса чине и биографије, од ранијих Фран-
сиска Франка и краља Хуан Карлоса, до скорашње Сантјага Кариља, 
дугогодишњег лидера шпанских комуниста. Књигом The Last Stalinist: 
The Life of Santiago Carrillo (Последњи стаљиниста: Живот Сантјага Ка-
риља, шпанско издање 2013, издање на енглеском језику 2014) аутор 
је заокружио причу о кључним личностима савремене шпанске исто-
рије. Престонова стручност и сама тема по себи завређују пажњу наше 
стручне и опште јавности, али на приказивање ове књиге смо се одлу-
чили и због одређених ауторових сазнања релевантних за савреме-
ну српску и југословенску историју. У том погледу, од посебне важно-
сти су два феномена. Са једне стране, у овој књизи можемо пронаћи 
исцрпну анализу совјетског утицаја на републиканску армију у току 
грађанског рата у Шпанији, чији су чланови били многи истакнути ју-
гословенски комунисти. Као и Кариљо, у тим годинама учили су важ-
не лекције од совјетских тутора, које су остале у сржи њиховог поли-
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тичког и идеолошког обрасца. Са друге стране, пратећи Престонову 
анализу делања Кариља током Хладног рата, сусрећемо се са кључним 
питањима међународног комунизма и важном улогом коју је Југосла-
вија у тим магистралним токовима имала.

Осим ових директних спојница Кариља и Југославије, наша 
стручна јавност у Престоновој књизи може пронаћи и важне методо-
лошке путоказе. Британски историчар се у коштац са великим тема-
ма хвата исцрпним радом на историјским изворима, бриљантно их 
сучељавајући и анализирајући да би дошао до података на којима су-
верено заснива своје анализе. Један од најзначајнијих примера овог 
приступа је ауторов рад на богатом Кариљовом мемоарском опу-
су, чије су белине, околишања и неистине непогрешиво усмеравале 
Престона ка кључним истраживачким темама. У време перманентих 
запитаности над методима историјске науке, својим методима и ре-
зултатима ова књига стоји као својеврсна апотеоза једног рудимен-
тарног, „занатског“ задатка историчара на коме ова наука и почива 
– исцрпног рада на изворима и утврђивању података. Стога не чуди 
да је списак литературе и извора на којима је Престон базирао свој 
рад импозантан. Пошто је књигу написао експерт за шпанску исто-
рију, доминантни су извори и литература шпанске провенијенције 
и оптике. Уз неке успешне излете у анализе страних, превасходно 
совјетских извора и литературе, мана књиге остаје мањи простор 
посвећен ваншпанским темама које су умногоме обликовале Ка-
риљов политички рад. Пре свега, историја европског комунизма и 
историја Хладног рата мање су присутни, како у самим анализама 
тако и у списку коришћених извора и литературе.

Структуру књиге чини шест поглавља, уз кратки Увод и Епи-
лог, као и богат списак извора и литературе и избор фотографија. 
У прва два поглавља књиге описан је живот Сантјага Кариља до 
краја Шпанског грађанског рата, који је дочекао са само 24 године. 
Тих бурних и богатих година Кариљо је прошао кроз догађаје који 
су кључно детерминисали његову политичку биографију. Пратимо 
га од екстремно раног политичког активирања (још пре пунолет-
ства ушао је у странку свога оца, социјалистичку странку ПСОЕ коју 
је водио блиски породични пријатељ Ларго Кабаљеро), метеорског 
успона у омладини партије, до преласка у редове комуниста и фор-
мирања Кариља као идеолошког ратника комунизма током грађан-
ског сукоба. Као суверени познавалац политичке историје Шпаније у 
овом периоду, Пол Престон приповедачки успешно појашњава исто-
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ријски контекст и на правим местима у причу убацује свог главног 
јунака, објашњавајући Кариља као дете свог времена, уз то не за-
немарујући његове личне одлике. Главни процес који нам Престон 
представља јесте радикализација социјалистичке омладине и њен 
окрет ка комунизму. Младалачки радикална, али и револтирана ре-
пресијом режима, подстакнута несмотрено запаљивом реториком 
Кабаљера, група младића из социјалистичке партије борила се за 
тврђу партијску политику и немилосрдно нападала умерено крило 
партије. Остварајући значајне контакте са Коминтерном, који су кру-
нисани посетом Москви 1936, ускоро су се сви нашли у редовима Ко-
мунистичке партије Шпаније (КПШ). Како је један њихов пријатељ 
говорио, верујући да су путем у Москву нашли свој пут у Дамаск, по-
стали су жестоки поборници Совјетског Савеза.

У том процесу кључна личност био је Кариљо, чији је таленат 
препозно аргентински агент Коминтерне Кодовиља, познат под псе-
удонимом Медина, Кариљов ментор у време његовог преобраћења. 
Враћајући се у Шпанију, под маском да је још увек социјалиста и да 
ради у корист Кабаљера, Кариљо је по совјетском диктату створио 
моћну организацију уједињујући социјалистичку омладину, чији је 
генерални секретар био већ са 19 година, са омладином комуниста. 
Ова организација била је извор Кариљовог утицаја, јер је републи-
канској армији дала више бораца него социјалистичка и комунистич-
ка партија заједно. Са избијањем рата Кариљо и званично прелази у 
КПШ, дистанцирајући се од оца и блиског пријатеља Кабаљера. Због 
своје кратковидости на бојиштима неупотребљив, Кариљо је на иде-
олошком плану имао огроман значај за комунистичку партију. Бољ-
шевизирао је своју масовну омладинску организацију, али и дирек-
тно и са највиших места учествовао у превентивном терору, то јест 
борби против „пете колоне“ у опседнутом Мадриду. Иако је Кариљо 
до краја живота порицао своје учешће у злочинима у том граду, који 
се сматрају највећом мрљом републиканских снага, Престон мето-
долошки убедљиво, укрштајући разнородне изворе, показује да је 
Кариљо имао пресудну улогу у убиству више од 2.000 мадридских 
затвореника. Грађански рат био је за Сантјага Кариља мала школа 
стаљинизма, у којој се учио превентивном терору, стварању култа 
личности, али и развијао важне контакте са Коминтерном, посеб-
но италијанским комунистима Палмиром Тољатијем и Виториом 
Видалијем, главним саветником у борби против идеолошких про-
тивника.
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Треће и четврто поглавље књиге описују период од Кариљо-
вог напуштања Шпаније, после пораза у грађанском рату, до доласка 
на водећу позицију у партији 1959. године. Наслов трећег поглавља, 
Потпуно формирани стаљиниста, најбоље описује ове две деценије 
Кариљовог живота. Контакти са совјетским обавештајцима круни-
сани су одмах у две кључне епизоде: денунцијацији оца социјалисте 
и шестомесечној обуци у хотелу Лукс. Престон прецизно и јасно по-
казује слепо поштовање партијске линије, подилажење московским 
и партијским ауторитетима, водећу улогу у процесима, блаћењима 
и убиствима чланова КПШ, нерационални оптимизам, као и жесто-
ко самопоуздање и амбицију који су Кариља чинили природним по-
бедником борбе за власт у једној стаљинистичкој партији, нераски-
диво везаној за Совјетски Савез. У финишу те борбе, сходно промени 
совјетске политике на Двадесетом конгресу КПСС-а, Кариљо је побе-
дио партијску „герусију“ у савезу са младим интелектуалцима Кла-
удином и Семпруном, носећи талас либерализације. Након победе, 
чекала га је битка са двојицом сабораца, који су желели истинске 
и корените промене, за разлику од аутократски и просовјетски на-
стројеног Кариља.

Однос Кариља и шпанских комуниста према Југославији и Јо-
сипу Брозу Титу био је важно питање у овом периоду, стога га и аутор 
подробно описује. Огорчену борбу против такозваног „греха тито-
изма“, споровођену жестоким, на моменте хистеричним речником, 
Престон објашњава двојако. Са једне стране, пошто су исказивали 
велико дивљење према југословенском комунизму, са резолуцијом 
Информбироа шпански комунисти морали су што пре да се „оперу“ 
од ових хвалоспева и докажу лојалност Москви. Сам Кариљо је за то 
имао највише разлога, пошто се 1948. састао са Брозом и Ђиласом, 
тражећи војну помоћ за шпанску герилу. Југословенски политича-
ри, увиђајући да Совјетски Савез није био информисан о овом пла-
ну, одбили су војно учешће и понудили новчану помоћ, искључиво за 
потребе партијског апарата. Агресивно и демонстративно дистан-
цирање КПШ од Југославије водило је чак и оптужбама да су југосло-
венски борци у Интернационалним бригадама били страни шпијуни 
и подривали војне напоре Шпанске републике. Са друге стране, ети-
кета титоизма била је погодна за напад на све непослушне партијце 
који су, у тешкој борби на терену, увиђајући импотентност Кариљо-
ве централе у Паризу, водили аутономнију политику. Једина особа 
која је заиста имала контакт са Јосипом Брозом био је Хозе дел Барио, 
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који је имао своју комунистичку групацију у Београду, а о чему нам 
аутор не даје више информација. Након такве две деценије, Престон 
ситуацију у КПШ 1959. осликава као дубоко стаљинистичку, са ма-
лим помацима у либерализацији и демократизацији партијске поли-
тике и унутрашње структуре.

Последња два поглавља књиге приказују најпознатији део жи-
вота Сантјага Кариља, испуњен догађаима који су умногоме одредили 
његово место у шпанском друштву. У преко две деценије вођења КПШ 
Кариљо је дубински променио политику ове партије и постао један од 
главних архитеката савремене шпанске демократије. Од 1959. до по-
четка осамдесетих прошао је пут, како и наслов последњег поглавља 
казује, од државног непријатеља број један до националног блага. Ау-
тор, изнова демонстрирајући своје познавање шпанске историје тога 
доба, приказује мудру и умерену политику Кариља, који је суштински 
допринео да се промене у тој земљи одиграју без траума и крви. На 
идеолошком плану, посебно након разочарања совјетском интервен-
цијом у Чехословачкој, та умереност водила је новој концепцији кому-
низма – еврокомунизму. Престон у својој анализи доказује како је ев-
рокомунистичка концепција постала Кариљов избор не толико услед 
његових теоретских погледа, колико услед жестине московских уда-
ра на најмање непослушности и великог маневарског простора који 
му се отварао у Шпанији са дистанцирањем од Совјетског Савеза. Тра-
жећи нови извор легитимитета за своју политику, Кариљо се чврсто 
везао за италијанске комунисте, уз то се позивајући и на Лењина, Хо 
Ши Мина, Фидела Кастра и Јосипа Броза. Кариљов обрт деловао је још 
шокантније с обзиром на дојучерашње жестоке нападе на југословен-
ске и италијанске комунисте.

Али, испод те либералније површине остајала је Кариљова 
стаљинистичка срж, евидентна у многим процесима и блаћењима 
партијске опозиције, била она са лева или са десна, без икакве де-
мократске дебате. Док је у прошлости прибегавао и убиствима пар-
тијских противника, сада се ограничавао на моралну и финансиј-
ску тортуру. Најилустративнији пример стаљинистичке природе 
Кариља био је сукоб са блиским сарадницима Клаудином и Семпру-
ном. Кариљо је по њиховом избацивању готово у потпуности преу-
зео анализе и планове двојице партијских идеолога, чиме нам аутор 
показује да сукоб није био на плану идеја, већ се сводио на Кариљо-
ву жељу за неприкосновеном доминацијом у партији. Описујући доц-
нију Кариљову намеру да из партијских статута избаци лењинизам, 
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Престон у једној реченици сублимира суштину његове политике: 
„Ако је и планирао да делењинизује КПШ, свакако није намеравао 
да је дестаљинизује.“ Због аутократских метода Кариљо је на крају и 
избачен из КПШ, 1985. године, у аманет остављајући разорену пар-
тију и своје велико и значајно место у савременој шпанској историји.

У Епилогу књиге аутор још једном подвлачи свој кључ за 
разумевање Сантјага Кариља – његову амбицију која га је непогре-
шиво водила ка моћи и слави током шест деценија политичке актив-
ности. На основу минуциозне анализе историјских извора убедљиво 
је показана бескрупулозност шпанског комунисте. Након ове књи-
ге Кариљова оспоравана али и цењена личност постаје боље осли-
кана, јаснија у својој комплексности, греховима и значајним дели-
ма за Шпанију. Иако се Престоновој анализи ништа не може одузети, 
и она стоји као незаобилазна литература за истраживаче, остаје пи-
тање да ли је британски историчар могао да посвети већи простор 
и неким другим аспектима Кариљове личности. Несумњиво је да се 
амбицијом може објаснити готово целокупни политички рад, али да 
ли амбицију можемо узети као мотив за све његове поступке? Да ли 
је амбиција, или нешто друго, натерало Сантјага Кариља да 23. фе-
бруара 1981. у шпанском парламенту, док су његове колеге легле по 
наредби наоружаних пучиста, буде један од само тројице посланика 
који су остали да стоје?

Богдан З. ЖИВКОВИЋ

Dubravka Stojanović. Rađanje globalnog sveta 1880–2015:
vanevropski svet u savremenom dobu. 

Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015, 501.

Када је у питању рад на синтезама које су се бавиле општом 
историјом, српска историографија била је обдарена немерљивим та-
лентом и сјајним стилом аутора као што су Андреј Митровић (Вре-
ме нетрпељивих), Чедомир Попов (Грађанска Европа; Од Версаја до 
Данцига) или пак Драгољуб Живојиновић (Успон Европе). Изузев 
кратких излета, ове синтезе су се углавном бавиле модерном исто-
ријом Старог континента, заузимајући тако помало (данас и увели-
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ко) застарели европоцентрични поглед на светску историју. Очито је 
већ дуго постојао простор за једну квалитетну синтезу светске исто-
рије модерног доба од српског аутора, изворно на српском језику. Тај 
простор је препознала и попунила др Дубравка Стојановић, профе-
сор Филозофског факултета у Београду, Одељења за историју, својом 
књигом Рађање глобалног света 1880–2015: ваневропски свет у са-
временом добу. Чим отворите корице књиге, постаје очигледан по-
зитиван утицај претходно наведених аутора, који су поред свог ства-
ралаштва иза себе оставили (а претходно обучили) нову генерацију 
историчара врло спремних да наставе пут својих учитеља. Тако ау-
торка ову књигу посвећује „Успомени на мог професора и Учитеља, 
Андреја Митровића“. Од 1996. године када је постала асистент до да-
нас када је редовни професор, Дубравка Стојановић је укључена у 
наставу у области опште савремене историје на Филозофском фа-
култету у Београду. Ауторка је многобројних научних радова и мо-
нографија од којих се издвајају Србија и демократија: 1903–1914. Ис-
торијска студија о „златном добу српске демократије“, (Београд, 
2003); Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда: 
1890–1914, (Београд, 2008, 20092, 20123); Ulje na vodi: ogledi iz istorije 
sadašnjosti Srbije, (Beograd, 2010); Iza zavese: ogledi iz društvene istorije 
Srbije 1890–1914, (Beograd, 2013). Поред интересовања за друштве-
ну и политичку историју Србије на прелазу векова, као и за еволу-
цију политичких идеја и развој демократије, модернизацијске про-
цесе и свакодневни живот, професорка Стојановић се бави и односом 
школских уџбеника историје према прошлости. У науци и јавности 
слови за перјаницу савременог методолошког приступа и темати-
ке нове историје, ангажованог интелектуализма и друштвено-науч-
ног деловања.

На први поглед необичан временски оквир одабран за тему 
ове књиге ауторка оправдава околностима ваневропске историје 
које се умногоме разликују од оних у Европи и самим тим се косе 
са периодизацијом европоцентричних синтеза. Ауторка излази из 
оквира хобзбаумовске периодизације кратког XX века и препознаје 
крај XIX века као почетак модерног империјализма и „јагме“ која је 
довела до прве поделе света, како примећује. За питање периодиза-
ције, као и за тему уопште, јако је важно одредити дефиницију гло-
балног и глобализације као процеса. Професорка Стојановић у том 
смислу узима апсолутно политичко-идеолошки неутрално ста-
новиште и дефинише глобализацију – а самим тим и хронолошки 
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оквир интересовања – почетком процеса који су „смањили простор 
и убрзали време“. Прецизније, то је почетак оних процеса који дово-
де до све веће међузависности држава, до транспоновања локалних 
догађаја и њихових последица на глобални ниво и до све веће коре-
лације спољне и унутрашње политике појединих држава. Пошто је 
за ваневропски свет почетак тих процеса видела у последњим деце-
нијама XIX века, професорка Стојановић активно поставља питање 
тренутка који се може препознати као њихов крај. Крај писања књи-
ге померао се са развојем глобалне политичке ситуације последњих 
година. Ауторка нуди веома интересантно решење и у том смислу – 
за крај глобалног дугог XX века узима крај 2014. када Кина коначно 
преузима од САД-а место прве економије света (по укупној вредно-
сти бруто домаћег производа мереног по паритету куповне моћи) 
и тиме помера тежиште са северноатлантског региона као глобал-
ног лидера после дуго, дуго времена. Та оригиналност решења и per-
sonal voice ауторке, за који каже да га је немогуће избећи због лока-
лизације перспективе, уједно је и велики квалитет овог синтетског 
дела. Што се тиче структуре књиге, професорка Стојановић на по-
четку наглашава потешкоће правог одабира због појединих догађаја 
који превазилазе оквире мини-епоха и чији утицај превазилази ре-
гионалну припадност или поједину државу. Ипак, бира поделу цели-
на по хронолошком принципу, у оквиру којих се  потпоглавља деле 
по географском принципу. Тако ова књига, поред Предговора, има 
девет глава (од којих је последња закључног карактера), део са ге-
ографским картама, списак одабране литературе, регистар личних 
имена и регистар географских појмова.  

Прва глава, која обрађује временски период од краја XIX века 
до краја Првог светског рата, инкапсулише империјализам већ уте-
мељених сила, као и империјалистичке тежње нарастајућих, али ис-
кључиво кроз призму региона и земаља које су представљале објекте 
тих тежњи и које су се налазиле на маргинама светске моћи – изузи-
мајући ту САД који се сврстава као ваневропска држава. Засебна по-
главља су и подељена према географском принципу, па тако имамо 
преглед главних догађаја и процеса у земљама Африке, Азије (пре-
ко региона Блиског, Средњег и Далеког истока, Индокине итд.), Ла-
тинске Америке, затим и у САД-у, да би се глава завршила прегледом 
учешћа САД-а у Првом светском рату, општим одлукама и имплика-
цијама одлука Конференције мира у Паризу и формирања Лиге на-
рода. У покушају да дефинише микроепоху и да уочи околности које 
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су довеле до процеса који су се догодили, ауторка говори о цинизму 
историје – крајње циничним околностима врхунца и максималног 
пада и разарања кроз које је Европа прошла у врло кратком периоду. 
Европске земље од доба географских открића и ширења свог утицаја 
на њима нове крајеве мање-више имале су доминантан утицај на 
већину планете. У тренуцима пред Први светски рат, оне су на врхун-
цу дотадашње војне и економске моћи и држе 85% света под својом 
контролом. Утемељење те све израженије доминације и прелазак са 
старог колонијалног на модерни империјализам условили су много-
бројни фактори, као што су индустријска револуција, техничко-тех-
нолошки напредак, нарочито у производној и саобраћајној сфери, а 
онда и утицај који су ове промене имале на друштвено-економски 
поредак. Једна година, 1914, донеће крах свега тога у Европи, а са-
мим тим донеће и велике промене у целом свету.

Поново подељена по регионима и појединим земљама, на-
редна глава говори о дешавањима између два светска рата. Почиње 
хронолошким прегледом унутрашњополитичких и друштвених 
околности у САД-у до Велике економске кризе, а затим наставља са 
Јапаном, Кином, Индијом, Турском и целокупним Блиским истоком 
до 30-их година XX века. Даља поглавља се опет баве истим региони-
ма у периоду до Другог светског рата, са додатком Африке на крају 
главе. Догађаји епохе су одлично приказани у корелацији са претход-
ном и као природни наставак околности пре, за време и непосредно 
после Првог светског рата. Свет је наставио да се све дубље повезује 
на претходно постављеним основама и да бива све уже место. До-
гађаји у Европи су можда и даље имали пресудан утицај на глобално 
стање, али у овом тренутку се више не могу занемарити ни чиниоци 
који се дешавају у Јапану, као што је нарастајући царистички милита-
ризам и империјализам, затим трвења и даље обликовање Блиског 
истока или политичке кризе латиноамеричких земаља. Иако струк-
тура самог дела то диктира, ипак се не стиче утисак изолованости 
одређених светских региона или догађаја ван светске позорнице. 

Трећа глава има за тему глобални Други светски рат. Откуд 
потреба да се нагласи да је светски рат био и глобалан? Одговор на 
то питање проистиче из раније дефиниције глобализма, али се у овој 
глави ауторка такође труди да нам скрене пажњу на чињеницу да – 
иако је и даље доминантан диктат идеја и догађаја из Европе – поче-
так ревизије екстремно нестабилног поретка створеног после Пр-
вог светског рата догодио се у Малој Азији, а затим и у Африци и на 
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Далеком истоку. За промену, имамо стање да није Европа вукла оста-
так света за собом, него се он поставља у једнаку раван догађања. 
Што перспективу ове књиге чини неизмерно важном у најширем мо-
гућем сагледавању поменутог периода. 

Послератни период заузима готово три петине ове књиге, а с 
обзиром на изванредну динамику епохе, то и није чудо. Опет, та ди-
намика диктира и структурну раслојеност у хронолошком контек-
сту па је ових последњих 70 обрађених година подељено у чак пет 
глава, што се показало као врло функционално у читању овог дела 
због добро одабраног критеријума поделе на логичке целине. Свака 
од глава обухвата једну мини-епоху до одређене преломне тачке која 
диктира одређену промену у сагледавању. С обзиром на број регио-
на и земаља покривених у делу, тај критеријум можда не одговара 
стопроцентно за сваку географску целину понаособ, али значај тих 
преломних тачака је имао глобалне консенквенце. Главе Стварање 
биполарног света (1945–1959), На ивици врућег рата (1960–1969), 
Успон и пад Детанта (1969–1980), Нови Хладни рат (1980–1985) и 
крај Хладног рата (1985–1989) и Од униполарног до мултиполарног 
света (1990–2015) воде нас кроз буран крај најбурнијег кратко-ду-
гог века. У оквирима светске политике сада се појављује још мно-
штво нових чинилаца и готово да више нема регија које не учествују 
у глобалним дешавањима. Од 1945. године свет је постао и постаје 
све мањи и мањи. Тај политички еволутивни процес је врло добро 
приказан и врло очигледан читаоцу овог дела и одатле управо про-
истиче жеља аутора овог приказа да поменуте главе сврста у једну 
целину.  Да је то учињено и у самом делу, потенцијално би се створи-
ла конфузија услед заиста дугог непрекидног одељка. Креће се од ко-
рените промене коју је донео крај Другог светског рата свету. Како 
наводи ауторка, иако је постојала вера да се стање може вратити на 
старо, врата према прошлости су остала чврсто затворена. Овај пе-
риод не само што је донео нови поредак, донео је потпуно нову врсту 
односа и рата међу дотадашњим савезницима. Свака преломна тач-
ка доносила је одређену квалитативну промену у односу на претход-
ни (треба опет нагласити) кратак период. Све до последње две и по 
деценије, времена чији смо савременици, а које у својој наизглед ми-
ровној динамици представља – бар по ауторкином мишљењу – логи-
чан завршетак глобалног дугог XX века. И заиста, након свега предо-
ченог, из перспективе ваневропског света морамо и рећи да је тако. 
Наравно, пад Берлинског зида је имао своје импликације на целу 
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планету, али посматрање тог догађаја као преломне тачке у перио-
дизацији дефинитивно не сагледава свет као прожету и нераздвоји-
ву целину, већ и даље само као европско игралиште.

Ово дело није продукт научног истраживања, нити нам доно-
си нарочито оригиналне закључке јер то, како и сама ауторка каже, 
није посао изводљив за једну особу у току једног људског века. Међу-
тим, квалитет ове синтезе је то што она ни не претендује да буде 
нешто више, него испуњава своју практичну функцију универзи-
тетског уџбеника – а то је уосталом и био мотив за њено настајање. 
Ипак, мора се напоменути да је количина коришћене литературе за-
дивљујућа и готово неупоредива са сличним публикацијама. Ништа 
мање важан аспекат ове књиге и њеног значаја је свежина перспек-
тиве коју нам доноси и разбијање одређених методолошких пред-
расуда којима је можда одавно место на гробљу метода. Као таква, 
ова књига би морала постати неизоставни део уџбеничке литерату-
ре студената историје у Србији, пре свега, а затим и део библиотеке 
свих оних читалаца заинтересованих за поменуту тематику.

Филип МИТРИЧЕВИЋ

ПРИКАЗИ



248

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.



249

ИНФОРМАЦИЈЕ 
О НАУЧНИМ СКУПОВИМА

Information on Conferences



250

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ  1/2017.



251

VII. mezinárodní balkanistické sympozium / 7th International 
Symposium on Balkan Studies, Брно, 28–29. 11. 2016.

У историјском простору Моравског музеја у Брну (Moravské 
zemské muzeum Brno) одржан је 28. и 29. новембра 2016. Седми међу-
народни балканолошки симпозијум (VII. mezinárodní balkanistické 
sympozium). Почеци овог симпозијума у Брну се везују за 1969. годи-
ну, када је организован први, и то као научни скуп чешких и словач-
ких балканолога. Већ сваки наредни симпозијум, који се одржавао у 
редовном временском интервалу, подразумевао је и учешће истра-
живача из других земаља, пре свега са Балкана.1 

Овог пута, Седми међународни балканолошки симпозијум су 
организовали Институт за славистику Филозофског факултета Ма-
сариковог универзитета у Брну (Ústav slavistiky Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity), Историјски институт Академије наука Чешке 
Републике (Historický ústav Akademie věd České republiky) и спомену-
ти Моравски музеј у Брну. Активно је учествовало више од 60 истори-
чара, политиколога, филолога, етнолога и других стручњака из хума-
нистичких области из Чешке Републике, Словачке, Србије, Хрватске, 
Македоније, Бугарске и Пољске. Своје радове о прошлости и историји 
Балкана, као и о разним чешко-словачко-балканским везама2 пред-
ставили су у три секције: историја, етнологија, политикологија, затим 
филолошка секција и књижевно-културолошка секција.3 

Врло значајно је било пленарно заседање, са којим је уједно, 
након поздравних говора представника организатора симпозијума, 
започело научно излагање учесника конференције. Радови прика-
зани на пленарном заседању понудили су, између осталог, преглед 
чешке и словачке историјске балканологије од последњег симпо-

1 Видети: Ladislav Hladký, „VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně“, датум 
приступа 12. 12. 2016. http://abicko.avcr.cz/archiv/2005/7/obsah/vi.-mezina-
rodni-balkanisticke-sympozium-v-brne.html

2 Аутор ове информације о научном скупу приказао је рад: „Dvě téměř zapo-
menuté osobnosti zpravodajské a odbojové činnosti v československo-jugosláv-
ských kontaktech za druhé světové války: František Hieke a Aleksandar Gju-
rić“ [Две скоро заборављене личности обавештајне делатности и покрета 
отпора у чехословачко-југословенским односима у току Другог светског рата: 
Франтишек Хике и Александар Гјурић]. 

3 Видети: Програм Седмог међународног балканолошког симпозијума, датум 
приступа 12. 12. 2016. http://www.mzm.cz/ ileadmin/user_upload/aktuality/bal-
kanisticke_sympozium_program_listopad_2016.pdf
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зијума (одржаног у Брну 2005. године),4 затим преглед чешке линг-
вистике, проучавање разних балканских језика и етнологије,5 као 
и развој савремене хрватске и српске историографије у последњих 
25 година, који су презентовали професор Филозофског факулте-
та у Загребу Дамир Агичић и професорка Филозофског факулета у 
Београду Мира Радојевић.6 Своје погледе на изучавање прошлости 
Балкана приказали су и неки од сада већ старијих чешких балкано-
лога, некада зачетници чешке балканологије, проф. Иван Доровски 
(Ivan Dorovský) и др Мирослав Тејхман (Miroslav Tejchman),7 као и са-
дашњи водећи чешки балканолози из Брна и Прага Вацлав Штјепа-
нек (Václav Štěpánek), Ладислав Хладки (Ladislav Hladký), Јан Пели-
кан (Jan Pelikán) и Јан Рихлик (Jan Rychlík).8 Посебно је било бројно 
учешће истраживача средње и млађе генерације, што до одређене 

4 L. Hladký, „Česká historická balkanistika od posledního balkanistického sympozia“ 
[Чешка историјска балканологија од последњег балканолошког симпозијума]; 
Martin Hurbanič, „Slovenská historická balkanistika v posledním desetiletí“ 
[Словачка историјска балканологија за последњих десет година].

5 Pavel Krejčí, „Česká lingvistika a jihoslovanské jazyky v posledním desetiletí“ [Чешка 
лингвистика и јужнословенски језици за последњих десет година]; Petr Stehlík, 
„Česká a slovenská balkanistika o jihoslovanských literaturách v posledním de-
setiletí“ [Чешка и словачка балканологија о јужнословенској литератури за 
последњих десет година]; Zdeněk Uherek, „Česká etnologie a Balkán v posledním 
desetiletí“ [Чешка етнологија и Балкан за последњих десет година]; Libuše Va-
lentová, „135 let rumunistických studií na Univerzitě Karlově“ [Сто тридесет и пет 
година румунских студија на Карловом универзитету]; Konstantin Tsivos, „Pří-
běh novořeckých studií v Československu/ČR“ [Представљање савремених грчких 
студија у Чехословачкој/Чешкој Републици]; Orkida Backus Borshi, „Nový vze-
stup české albanistiky“ [Нови развој чешке албанологије].

6 Damir Agičić, „Istraživanje balkanske/jugoistočnoeuropske povijesti u hrvatskoj 
historiogra iji nakon 1991. godine“; Мира Радојевић, „Искушења савремене 
српске историографије“. 

7  Ivan Dorovský, „Některé základní teoreticko-metodologické otázky naší balkanisti-
ky“ [Нека основна теоријско-методолошка питања наше балканологије]; Miro-
slav Tejchman, „Kolaborace na Balkáně za druhé světové války – různé pohledy a hod-
nocení“ [Колаборација на Балкану у току Другог светског рата – разни погледи 
и вредновања]. 

8 Václav Štěpánek, „Tradice brněnských balkanistických sympozií“ [Традиција 
балканолошких симпозијума у Брну]; L. Hladký, „Česká historická balkanisti-
ka od posledního balkanistického sympozia“ [Чешка историјска балканологија 
од последњег балканолошког симпозијума]; Jan Pelikán, „Národnostní vztahy 
v Jugoslávii na počátku 70. let v re lexi deníku Politika“ [Национални односи у 
Југославији на почетку седамдесетих година у рефлексији дневних новина 
Политика]; Jan Rychlík, „Formování identit balkánských národů“ [Формирање 
идентитета балканских народа].
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мере потврђује непрестано интересовање чешких и словачких на-
учних кругова за проучавање Балкана. Нажалост, из балканских зе-
маља симпозијуму су присуствовали само појединци, посебно када 
је реч о историчарима, што је у одређеном смислу штета због научне 
дискусије у току конференције и због успостављања професионал-
них контаката са колегама који деле блиска научна интересовања. 

Попут сличних скупова на којима своје радове презентује 
већи број учасника, тако је и Седми међународни балканолошки сим-
позијум у Брну имао своје панеле, који су се одржавали у исто време. 
Нешто такво је и логично, из погледа организације великог научног 
скупа, али исто тако пажљивим слушаоцима онемогућава праћење 
свих или већине панела и активно учешће у стручним дискусијама. 
И поред тога, битно је истаћи да је организација симпозијума била 
одлична. Љубазни и драги домаћини су се трудили да конференција 
поред научних панела понуди и презентацију разних публикација, 
као и пропратни културни и уметнички програм. 

Не бисмо се усудили да коментаришемо секције на којима су 
представљени радови који се не тичу историје, као ни панеле који су 
се односили на период пре 20. века, али историјска секција посвеће-
на управо 20. веку је у сваком погледу била значајна, како у погледу 
избора тема тако и у презентовању тих радова. Практично сви бит-
нији историјски догађаји и процеси који се односе на 20. век и бал-
кански простор (Први и Други светски рат, период између светских 
ратова и након 1945. године, развој појединих земаља, разне фор-
ме чешко-словачко-балканских веза, као и врло специфичне и струч-
не теме) нашли су своје место у углавном квалитетним радовима 
учесника конференције. 

Иако Балкан и простор бивше Југославије у данашње вре-
ме не привлаче толико пажње у поређењу са неким другим крајеви-
ма и не представљају у таквом смислу „буре барута“ као пре 25 годи-
на, и даље постоји велика научна заинтересованост не само старије и 
средње генерације чешких и до одређене мере словачких историчара, 
већ и млађе генерације за изучавање прошлости и историје балкан-
ског простора. Седми међународни балканолошки симпозијум је то и 
потврдио. Уједно, верујемо да ће се традиција одржавања овог науч-
ног скупа наставити и да ћемо за неколико година имати нови симпо-
зијум, који би, уз веће учешће колега из балканских земаља, могао по-
нудити и неке нове погледе на проучавање саме балканске тематике. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О НАУЧНИМ СКУПОВИМА
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За крај овог извештаја, још једна похвала за организато-
ре симпозијума, а односи се на замисао да представљене радове у 
Брну објаве у зборнику радова, што ће свакако имати велики значај 
и за научне кругове и за ширу јавност. На крају крајева, „verba volant, 
scripta manent“! 

Милан СОВИЉ

Научни скуп Środowisko studenckie w krajach bloku 
sowieckiego 1945–1989 / The Student Milieu in the Soviet Bloc 

Countries 1945–1989, Вроцлав, 29. 11. – 1. 12. 2016. 

Велика међународна научна конференција Środowisko stu-
denckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989 / The Student Milieu in 
the Soviet Bloc Countries 1945–1989 одржана је од 29. новембра до 1. 
децембра 2016. године у организацији пољског Института за на-
ционално сећање (Instytut Pamięci Narodowej - Institute of National 
Remembrance). Скупу је присуствовало готово шездесет учесника 
из земаља са подручја бившег Совјетског Савеза, из држава нека-
дашњег Источног блока, као и из више других европских и ванев-
ропских држава. Највећи број учесника дошао је из Пољске, а ту су 
били и истраживачи из Словачке, Украјине, Хрватске, Русије, Сје-
дињених Држава, Румуније, Велике Британије, Литваније, Аустрије, 
Естоније, Бугарске, Немачке, Италије, Белорусије, Албаније, Чешке. 
Из Србије су конференцији присуствовали др Драгомир Бонџић из 
Института за савремену историју и др Петар Драгишић из Институ-
та за новију историју Србије. 

Спектар тема о којима су учесници скупа реферисали покрио је 
велики број питања студентског живота на источној страни Гвоздене 
завесе до завршетка Хладног рата и пада комунизма. Када је реч о поли-
тичким аспектима ове проблематике, учесници конференције посма-
трали су студенте у земљама Источног блока не само као објекте поли-
тичког контекста, већ и као катализаторе политичке динамике. Овим 
комплексом тема бавили су се, између осталих, Марта Глосова (Slovak 
university students in the process of transformation of Czechoslovakia 
during the “people´s democracy” 1945–1948), Каори Кимура (Yugoslav 
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students in the USSR during the period of Stalin–Tito split (1948–1954) – 
their role in anti-Yugoslavia (anti-Tito) propaganda campaign in the USSR), 
Марк Крамер (Student Quiescence and Student Unrest in the USSR, 1953–
1991: Comparisons with East-Central Europe), Наталија Хоменко (Reakcja 
studentów Ukrainy na demaskowanie kultu jednostki Stalina), Козмин Бу-
деанка (The Impact of the Hungarian Revolution of 1956 on the Universities 
in Romania), Корина Снитар (Opposing communism: the 1956 students’ 
movement in Timisoara), Јакуб Тискијевич (Protest studencki w Polsce 
w 1968 roku w świetle amerykańskich analiz dyplomatycznych i wywiadu 
USA), Арјан Шахини (Students’ movement in Albania during 1990–91), Ју-
лијана Фурст (“Make Love not War”: The 1971 Demonstration against the 
Vietnam War at Moscow’s State University). 

Чак четири презентације бавиле су се студентским покре-
том у бившој Југославији до почетка седамдесетих година. Реч је 
о рефератима Мартина Превишића (Yugoslav students in the Tito–
Stalin 1948–1956 conflict), Пјотра Журека (Demonstracje studenckie 
w Słowenii w 1968 roku), Матеуша Сокулског (Między skrajną lewicą i 
nacjonalizmem. Kontestacja reżimu komunistycznego wśród studentów 
jugosłowiańskich w latach 1968–1972) и Петра Драгишића (1968 in 
Serbia. Political Mobilization of Belgrade Students). 

Велики број презентација бавио се питањима транснационал-
не комуникације студената из источноевропских земаља, односно 
интернационалних активности тамошњих студентских организа-
ција. О томе су реферисали и Драгомир Бонџић (The international 
cooperation of Yugoslav students 1945–1960), Андреј Дудчик (Shared 
memory of a common study of Marxist-Leninist philosophy in Belarus 
in the 1970–80s by foreign and Soviet students), Клеид Келићи (Out 
the socialist fortress: Albanian students abroad 1979–1990), Војчек 
Марчинијак (Polscy studenci w ZSRR w okresie stalinowskim w świetle 
materiałów Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Поред тога, неколи-
ко учесника реферисало је о свакодневном животу студената у Ис-
точној Европи током периода Хладног рата. 

Конференција је била одлично организована, почев од ква-
литетне селекције реферата, до беспрекорне техничке организације 
скупа. Овде треба посебно истаћи велики допринос симултаних пре-
водилаца несметаном одвијању ове двојезичне (пољски/енглески) 
научне конференције. Према најави организатора, реферати презен-
товани на скупу биће објављени у форми зборника радова. 

Петар ДРАГИШИЋ
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Научна радионица пројекта Transnational Resistance 1936–1948, 
Centre for War Studies, University College, 

Даблин, 31. 3. – 1. 4. 2017.

Од 31. марта до 1. априла у Даблину је одржана научна ра-
дионица у оквиру међународног пројекта Transnational Resistance 
1936–1948, који је започет пре годину дана радионицом у Београду. 
Пројектом руководи професор Роберт Гилдеа са Факултета за исто-
рију Универзитета Оксфорд. Институт за новију историју Србије јед-
на је од седам институција умрежених у овај истраживачки пројекат. 

Главно поље истраживања је паневропска покретљивост 
припадника разних покрета отпора који су се у току Другог светског 
рата, као и после његовог завршетка борили у редовима разних ге-
рилских и редовних трупа изван своје земље порекла. Парадигма-
тичан пример такве борбе је искуство интернационалних бригада у 
Шпанском грађанском рату 1936–1939. године, али оно свакако пре-
вазилази оквире поменутог историјског догађаја. Задатак пројек-
та је осветљавање једног феномена који, иако није био ни приближ-
но доминантно искуство у назначеном историјском периоду, ипак 
представља значајну појаву, изнуиклу из предратне економске ми-
грације, политичког или верског егзила, избеглиштва и депортација. 
Пројекат настоји да одговори на питања о удруживању, сусретањи-
ма и неразумевањима, сарадњи и сучељавањима унутар специфич-
ног контекста и простора транснационалног отпора: у војним једи-
ницама, логорима, затворима, гетоима. Посебна тема је и еволуција 
сећања на сва ова искуства у послератној епохи у односу на доми-
нантне послератне наративе о рату за национално ослобођење, о Хо-
локаусту и Хладном рату.

Шпански грађански рат представљао је једно од средишта 
презентованих истраживања, обухватајући неколико тема: “A trans-
national army? Being Dutch in the International Brigades, 1936–1939” 
(Самјуел Кризинга, Амстердам); “Utilised, or condemned experiences? 
Fighters of the Spanish Civil War and the regular armies of WWII” (Зденко 
Маршалек, Праг); “Yugoslavs fighters in the International Brigades in the 
French Resistance and Switzerland, and their transfer to Yugoslavia” (Олга 
Манојловић Пинтар, Београд); “Pat O’Leary: a transnational school of 
Resistance over the Pyrenees” (Дијего Гаспар, Сарагоса); “Transnational 
Paths of some Spanish Guerrilla Fighters” (Мерцедес Јуста, Париз).
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У неколико презентованих радова представљени су канали 
избављања припадника угрожених група, нарочито Јевреја, као и за-
робљених бораца: “Dutch-Paris as a transnational response to the refugee 
crisis and occupation” (Меган Кореман, Детроит); “Transnational Jewish 
rescue and resistance: the case of Abraham Polonski and the Armée Juive” 
(Роберт Гилдеа, Оксфорд); “Dutch borderline resistance. On the trail of 
the Aussenministerium” (Ленерт Савенији, Најмеген). 

Отпором са транснационалним карактером унутар самог 
Трећег рајха бавио се прилог Јакова Фалкова (Тел Авив) “Unbelievable 
Warriors: Transnational Anti-Nazi resisters in the Third Reich”. Фалков 
је такође презентовао истраживање о транснационалном каракте-
ру Варшавског устанка у раду “‘For our freedom and Yours’: Discovering 
the transnational dimension of the Warsaw Uprising (Aug.–Oct. 1944)”. 
Транснационалном димензијом устанка у Словачкој бавио се рад 
Вита Сметане (Праг) “The transnational features of the Slovak National 
Uprising”.

У неколико радова представљени су резултати истражи-
вања организационих структура које су омогућавале транснаци-
онално деловање, значајних европских чворишта таквог отпо-
ра, као и значаја индивидуалних искустава: “SOE and Transnational 
Resistance: Britain as Facilitator and Force Multiplier” (Родерик Бајли, 
Оксфорд); “Learn from each other: Fighters from Romania within the 
Transnational Communist Network in France (1939–1944)” (Кристи-
на Дијак, Букурешт); “Paris: One of the Capitals of the Transnational 
Resistance” (Рене Познански, Негев); “Story of the transnational 
soldier: Ferdinand Otto Miksche – spy, artillerist, front-line soldier, 
instructor, military theorist, planner, diplomat and writer” (Зденко Мар-
шалек, Праг); “Turntable the Netherlands (Collaboration & exchange 
between German and Dutch communists; the interaction between SOE, 
Dutch ‘Engelandvaarders’ and local resistance groups; and Dutch forced 
laborers)” (Исме Тамас).

У неколико излагања представљене су теме које су се тицале 
простора Балкана и елемената транснационалног отпора у балкан-
ским оквирима: ‘“Siamo nelle mani di Dio’. From friend to foe: Former 
Italian soldiers in the Albanian resistance after September 1943 and their 
struggle with the German forces” (Франциска Зог, Даблин); “Resistance 
of Refugee Jews in Yugoslavia” (Бојан Алексов, Лондон); “Stalin, the 
Western Allies and Soviet Policy Towards the Yugoslav Partisan Movement, 
1941–1944” (Томазо Пифер, Кембриџ); “Italian units that took part in 
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the liberation of Belgrade and other parts of Yugoslavia from October 
1944 to May 1945” (Милован Писари, Београд); “The cooperation of the 
Yugoslav and Bulgarian Resistance movements  (in the occupied parts of 
Serbia)” (Срђан Милошевић, Београд). 

Срђан МИЛОШЕВИЋ
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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РУКОПИСА

Часопис Токови историје објављује текстове на српском 
језику, ћириличним писмом, уз резиме на енглеском језику. Аутори 
из иностранства могу послати текст на енглеском jезику и у том 
случају текстови ће бити праћени резимеом на српском језику. 

Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New Roman, ћи-
рилично писмо, величина слова 12, проред 1,5; за фусноте: величи-
на слова 10, проред 1. 

Текстови не треба да буду дужи од 25 страна (укључујући ап-
стракт, кључне речи, фусноте, табеле и резиме), односно седам стра-
на 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 на: 
  tokoviistorije@gmail.com 
и доставити Редакцији у штампаној верзији на адресу:
  Институт за новију историју Србије
  Редакција Токова историје
  Трг Николе Пашића 11
  11000 Београд

Редакција неће разматрати радове који не садрже наве-
дене елементе.

Редакција часописа Токови историје увела је од 2006. године 
две обавезне анонимне рецензије за сваки достављени рад. Да би 
рад био прихваћен за штампу, потребно је да обе рецензије буду по-
зитивне и да га оба рецензента препоручују за штампу.

Неће се прихватити за штампу они радови који су у било ком 
облику раније већ објављени.
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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 ауто-

ра, институцију у којој аутор ради и електронску пошту
- наслов рада
- иза наслова рада треба да стоји звездица која упућује на на-

помену у којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и у ок-
виру које институције је настао, ко га финансира (и евентуално зах-
валнице)

- апстракт (који не прелази 100 речи)
- кључне речи
Иза основног текста рада треба да стоје: 
- ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА наведени по азбучном/абецедном 

реду. Најпре се наводе необјављени извори, а затим објављени.
- РЕЗИМЕ, у оквиру којег стоје име и презиме аутора, наслов 
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